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Tot començà el dia 4 d’abril de 2009, quan en la Falla em nome-
naren Fallera Major per al pròxim exercici, junt a Alba i Aaron. No 
m’ho podia creure, encara que ja portava 5 anys esperant aquest 
moment. Recorde que el cor em bategava a 100 per hora. Em vaig 
emocionar molt, com no, caigueren dels meus ulls unes quantes lla-
grimetes. Tot cal dir-ho, soc un poquet plorona! Abans de tot Tomàs 
va ser elegit president, de la qual cosa m’alegrí molt.

 A partir d’eix moment vaig compartir amb Tània i Tomàs tots 
els actes que els esperaven. Tània em contava i em donava molts 
consells, de la qual cosa estic molt agraïda.

 El primer acte oficial al que 
vaig tindre que assistir va ser el 
dia de la meua proclamació. Es 
realitza en la piscina municipal. 

Tot quedà molt bé i molt bonic. Recorde que estava en casa 
molt tranquil·la, amb família i amics, i quan vaig sentir la dolçaina i 
el tabal, no vaig saber reaccionar. Era la meua Comissió, passaven 
a buscar-me per proclamar-me Fallera Major del 2010 de la Falla 
Reis Catòlics! En veure a tota la gent em fiqui a plorar d’emoció. 
No em creia res del que estava passant!

 Una vegada passat l’estiu, comencí a preparar-m’ho tot. 
En al meua  família vam fer un grup de falleratge”, junt a Lucia i 
Conchín. Totes les setmanes anàvem a València per veure qual-
sevol cosa. Van ser uns mesos de molt de nerviosisme, però, a la 
mateixa vegada, de molta emoció.

Així va ser 

    2010: Unes falles d’aniversari
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 Uns mesos després, arribà la setmana 
més esperada: la de la Presentació. Comencen 
els grans preparatius. Un grupet d’amics vingue-
ren a ajudar-me, a preparar els vestits i comple-
ments fallers. Jo estava molt emocionada i molt 
contenta. Els veia a tots contents i sobretot al 
meu home, que no acabava de creure que en 
tan sols uns dies la seua dona fora la Fallera Ma-
jor del 30é Aniversari.

 Per fi arribà el dia 13 de febrer. Quan em 
vaig despertar el meu home em va dir : “Sonia, 
la teua il·lusió està a punt de fer-se realitat, gau-
deix dia a dia, moment a moment i no et fiques 
mai nerviosa.” Tan sols em quedaven hores i te-
nia moltes coses que fer abans que arribara el 
moment. A partir de les 21:00 h. jo estava en ma 
casa, junt a la meua família, amics, esperant an-
siosa, que la Comissió vinguera a arreplegar-me. 
Estava molt nerviosa i sabia que a partir d’eixa 
nit, jo representaria a la Falla en cada acte i cada 
moment. Recorde l’emoció que embargava els 
meus pares, el meu home i la meua família al 
veure com es feia realitat el somni que jo, com 
a fallera sempre havia tingut. Les hores passen, ja 
arriba el moment, ja estic preparada i el meu fill 
i la meua neboda pugen la banda que sempre 
he desitjat: LA BANDA DE FALLERA MAJOR. 
Diuen el meu nom, em nomenen com a Falle-
ra Major del 2010. No sé on mirar. Tots ploren 
emocionats. Va ésser un moment molt emotiu 
que mai podré oblidar. Les paraules de Tània, la 
mirada emocionada de Tomàs, i la imposició de 

la banda son coses que en el meu cor sempre 
estaran.
Arriba el moment més esperat: LA APERTU-
RA. Ja estic dalt, en el més alt, el tron de Falle-
ra Major que la Falla Reis Catòlics fa amb molt 
d’amor a tota Fallera Major. Comença la música. 
El grup de dansa ballant. L’exaltació. Una gran 
sorpresa que em va dedicar Lucia, embarassada 
i vestida de valenciana, amb fotos, música i unes 
paraules de sinceritat a una amiga que sempre 
l’estimarà. Tot seguit Tomàs i jo rebérem a les 
falles convidades, a les que done les gràcies per 
la seua assistència. Fins ací la meua emocionant 
presentació.

 A l’endemà, 14 de febrer, un dia molt as-
senyalat per tots nomenen a Alba i Aaron Falle-
ra Major Infantil i President Infantil en la presen-
tació de la Comissió Infantil, en la que Tomàs i jo 
vam estar acompanyant-los junt a la resta de la 
Comissió.

 A partir d’aquest dia la Falla Reis Catòlics 
ja tenia als quatre representants per a les Falles 
del 2010. Tot començà de seguida. La festa de 
les falles ja estava ahí. En les arreplegades pas-
sejàvem per tot el poble acompanyats pel Grup 
de danses i la música de la Falla. Demanàvem la 
voluntat, veníem rifa i oferíem el nostre llibret. I 
després de rodar pel poble anàvem al Casal a 
dinar una bona paelleta.
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 El 19 de febrer, Junta Local Fallera  va fer la seua presen-
tació i després van exaltar a les Falleres Majors de les sis 
comissions de Silla. Va ser una nit molt divertida, estàvem 
totes les Falleres Majors i presidents junts. L’exaltació la 
dirigí Paco Cortés, un membre de la Associació d’Amics 
de la Poesia de Silla, i ho fou molt bé.

 El dia 20 de febrer, després de sopar en la falla tinguérem 
la presentació interna, on les falleres que no es vestiren 
amb el vestit regional, desfilaren per la passarel·la davant 
de tota la comissió, per a imposar-los la banda de la Cort 
d’Honor. Tania i jo tornarem a dirigir-se unes paraules, però 
aquesta vegada no plorarem. Després d’aquest important 
acte, vam preparar el carro de pintura i banderetes i vin-
gueren tots a ma casa a pintar-me l’escut de la falla. Mentre 
la gent pintava i ficava banderetes, Tomàs i jo ficarem una 
xicoteta taula per a que es menjara un poquet i es refres-
caren. Que feia molta calor!!!!!!!!!

 El dissabte 27 de febrer vam fer un soparet de gala, al saló 
Santo Domingo. Un any més celebrarem l’acte de Fallers 
d’Honor. A les 21:00 acudirem els quatre representants al  
saló per a rebre a tots els convidats. Va ser una nit molt 
familiar. Hi havia molts fallers, família i amics. Tots queda-
ren molt contents del soparet tan bo que ens preparà el 
saló. Després de sopar, vam rebre a tots els nostres Fallers 
d’Honor i els vam obsequiar amb un present. En acabar 
l’acte comença a sonar la música i tots començarem a 
ballar fins que el saló tanca les seues portes.

 El dissabte 6 de març, dia de la Cavalcada, anunciaren 
pluges, però Santa Clara va fer força per que el dia ixquera 
a la perfecció, encara que feia molt de fred. Recorde que 
estava un poquet nerviosa, mai havia estat dalt d’una ca-
rrossa. Malgrat el fred que feia, vaig entrar  en calor de se-
guida. Anava molt emocionada, tirant coses a la gent. Quan 
totes les comissions arribarem a la Plaça, totes les Falleres 
Majors, des del balcó de l’Ajuntament, diguerem el nostre 
pregó, que donava pas a la festa de València, les FALLES. A 
partir d’aquest moment la festa comença en tots els casals 
fallers de Silla.
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 A l’endemà, tinguérem esmorzar i dinar en la Falla i després, a les 
5, anàrem al  Tola per a inaugurar l’expossicio dels ninots indultats. 
Tot el món mirava i comentava quin de tots seria el guanyador. 
Després, tots junts, acudirem al musical per fer entrega, per part 
de Junta Local, de les recompenses de la JCF. A mi, com a Fallera 
Major, em donaren La Barraca.

 El 8 de març, quan em vaig despertar, vaig mirar el mòbil, i tenia 
un missatge de Tomàs: “Sonia, tenim premi  de llibret en València, 
el dijous 11 anirem a arreplegar-lo.”  Teníem premi. Des d’ací, una 
vegada més enhorabona a tot l’equip de llibret, per tot el seu 
treball. Per la vesprada, a partir d’aquest dia, començà la setmana 
per als infantils. Començaven els berenars, jocs i activitats. La ve-
ritat es que als xiquets i xiquetes se’ls ha vist molt contents i han 
gaudit molt.

 El dijous 11, anàrem a arreplegar 
el premi del llibret a València. Hi havia 
molta gent. Quan arribà la Fallera Major 
de València i la seua Cort d’Honor, co-
mençaren a donar els premis. La màxi-
ma representant em va signar la banda 
i el premi. A continuació les falles de 
Silla que havíem obtingut premi(Port, 
Mercat, Poble i Reis Catòlics) eixirem 
fora i es férem tots junts unes fotogra-
fies.

 El divendres 12, després de sopar, 
festejos  preparà el tradicional 
campionat de truc i parxís. En-
guany la meua companya i jo no 
estàvem inspirades. De segones 
ens tiraren al carrer (però per 
poquet...). A l’endemà tornarem 
a fer un concurs, però aques-
ta volta va ser per sopar. Gran 
concurs de paelles. La nostra, la 
dels representants, no entrà en 
concurs, perquè la vam fer de 
bogavant. Després de sopar do-
narem els premis del truc, par-
xís i paelles.
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 Diumenge 14 de març. A mitjan matí, comencen a muntar la falla 
gran. Jo mirava molt atenta com la muntaven. Estava emocionada. 
Mirava tots els ninots i per dins de mi pensava: “Avui comença tot i 
en quatre dies s’acaba”. De seguida vaig deixar aquests pensaments 
i comencí a gaudir completament del moment que aquell dia estava 
vivint. Era la meua falla, la falla que finalment Tomàs i jo encendríem 
en flames. Després de dinar els artistes acabaren i la festa continuà. 
Hi havia inflables per als xiquets i en acabar, berenar. La nit va ser 
prou tranquil·la perquè la gent a l’endemà treballava. 

 Dilluns 15 de març, 
dia de la Plantà oficial. En-
cara que la gran ja estava 
plantada, ens faltava la infan-
til. Tots els menuts espera-
ven ansiosos la seua falleta. 
Durant tot el matí estigueren plantant-la. Tots la miraven. Era molt bonica. Per la nit, després de sopar 
i en companyia de la xaranga, anàrem a arreplegar el ninot indultat. Ballarem molt pel carrer i arri-
barem a la falla molt cansats, ja que enguany ens ha tocat anar al polisportiu a arreplegar els ninots. 
En arribar esperarem a que vingueren a cantar-nos les Albaes, als quatre representants. Va ser molt 
emotiu. En acabar vaig convidar a tots a bunyols amb xocolata. Típic de falles!

 Dimarts 16 de març. Durant tot el matí estiguérem espe-
rant el jurat. Quan arribaren es ficaren a veure els nostres 
monuments i quan acabaren, Tomàs i jo els vam fer lliura-
ment d’un llibret i una insígnia de la nostra Falla. Tan sols ens 
quedava esperar el veredicte al dia següent. 
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Per la nit vaig pagar a la Comissió Major un sopar. Va ser 
una nit molt divertida. Van vindre les meues amigues i part 
de la meua família. Estava molt contenta al veure que la 
gent s’ho estava passant d’allò més bé. Uns amics en van 
preparar un pastís amb la meua foto. Amb la companyia 
d’aquest dolç vaig trauré cava per a brindar tots junts per 
les falles del 2010.

 Dimecres dia 17. Va ser la primera despertà: Anarem a 
casa de Aarón i ens convidà a xocolata i bunyols. Quan 

acabà la despertà comencí a ficar-me un poc ner-
viosa. Era normal, en unes hores ens donaven els 
premis. A les 11 quedarem tots en el Casal per fer 
una cercavila fins la Plaça de la Senyoria, des d’on, 
junt a la resta de les Comissions, anar al Plaça del 
Poble a arreplegar els premis. Una volta dalt de 
l’Ajuntament començaren a actuar els nervis. Tots 
estàvem molt nerviosos, molt tensos. No sabíem 
on mirar. QUINA TENSIÓ! Aquest any no hem 
tingut sort en els premis, però la festa continuà. 
Per la vesprada vam fer una cercavila pel poble 
mostrant els nostres estendards. Per la nit vam 
fer un sopar de baix braç amb els nostres fallers 
d’Honor i després la gran actuació dels “Quillos”.
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  Dijous 18. Segona despertà i dia de 
l’ofrena a la Mare de Deu dels Desemparats. 
Un dia molt important i esperat per a tot 
faller. Durant tota la processó estiguí molt 
emocionada, caigueren dels meus ulls unes 
quantes llagrimetes, però quan si em vaig 
emocionar de veritat, va ser quan vaig entrar 
a la Plaça del Poble i em nomenaren com a 
Fallera Major. No vaig poder-me aguantar. El 
meu cor palpitava molt fort. Junt a la meua 
Comissió vaig fer l’ofrena del meu ramell de 
flors a la Mare de Deu. Per la nit, al casal, ens 
van preparar un caterin per a sopar tota la 
comissió. Després continuarem la festa amb 
una gran disco-piràmide. Ens acompanyaren 
molts veïns i amics.
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 Divendres dia 19. Últim dia de Falles, el dia de Sant 
Josép. Va ser un dia molt intens. A les 8 del matí va començar 
l’última despertà, acompanyats per la xaranga. Vam cremar tot 
el que ens quedava. Vam fer un gran recorregut. Primer vam 
anar  a despertar al nostre president, que mai va a les des-
pertades, i després acudirem a casa dels meus pares, perquè 
allí teniem una bona xocolata i molta bolleria per desdejunar. 
A les 11, tots junts vestits de fallers anàrem a la missa de Sant 
Josép, que enguany es celebrava en la Parròquia de Sant Roc. 
Les Falleres Majors de totes les Comissions vam participar 
en la cerimònia: unes llegien i altres van fer ofrenes. Tot seguit, 
quan va acabar la missa, anàrem en cercavila a la Falla, per a 
pegar foc a la gran mascletà que teníem preparada. A les tres 
de la vesprada, Alba, Aarón, Tomàs i jo vam convidar a tota la 
comissió a dinar paella.



12 / A.C. Falla Reis Catòlics de Silla - 2011

 
 Per la vesprada, vam fer una cercavila boja. Les xi-
ques anàvem amb la faixa i els enagos i els xics amb 
pololos. Amb l’acompanyament de la banda era tot molt 
divertit, sobretot quan vam veure aparèixer a Cachuli i a 
la Panto. Quina parella més divertida! Ens acompanyaren 
per tot el poble ballant i cantat. M’haguera agradat que 
eixa cercavila mai haguera arribat al seu fi, més que res 
perquè quan vam arribar a la Falla tot estava ja preparat 
per a cremar els nostres monuments. Primer soparen 
els xiquets i a les nou i mitja vam cremar la nostra falleta 
infantil. Després soparem els majors i a les 12 i mitja un 
gran Castell ficava punt i final a les Falles del 2010. Mai 
em podia imaginar l’emoció i llàstima que dona a una 
Fallera Major veure la seua falla en flames, la fi de tot un 
somni convertit en cendra. A partir d’aquest moment 
sols em queden bonics records, que mai podré oblidar. 
Anècdotes molt divertides i una experiència viscuda al 
costat del meu president difícil d’expressar.
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  Encara que tot haguera passat, encara em quedaven 
molts actes als que acudir com a Fallera Major. Cal destacar la 
Creu de Maig i el dia de Sant Josép Obrer, on la meua família, 
la meua comissió i jo vam ser participes d’aquesta festa. Vam fer una cercavila amb cistelles de pa, 
per a portar-lo a missa a beneir-lo i després el vam repartir a la gent( Des d’ací vull agrair a tots els 
fallers que participaren amb la meua companyia).

 Ja per últim vull donar l’enhorabona a tota la Comissió i sobretot a la Junta Directiva, per com 
han eixit de bé les falles del 2010.

 Als representants del 2011, Ana Virgi i Cristian, desitjar-vos que gaudiu del moment i que 
aprofiteu al màxim aquest any. Un bes per als tres.
Esperant que passeu unes bones festes falleres 
s’acomiada la vostra amiga per sempre

Sonia Iranzo i Serrador
Fallera Major 2010
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Tomàs 
   Palomares Lópoez

Salutació 
del President

 Estimats fallers, veïns i amics
 Un any més tinc l’honor de dirigir-me 
a tots vostès com a President de la Falla Reis 
Catòlics. Un any  marcat per la crisis econò-
mica, amb la qual pareix que tindrem  que 
aprendre a conviure, que ens afecta a tots 
i que ens ha obligat a doblegar els esforços 
per a poder aconseguir els reptes marcats a 
principi d’any. 
 És per això que vull agrair molt 
especialment  l’esforç  i la col·laboració de 
tots els que contribueixen amb nosaltres per 
a poder fer festa en aquestos temps difícils, 
fallers, cases comercials, patrocinadors, fallers 
d’honor, ajuntament, ja que,  encara que cada 
vegada coste un poc més, ací estem per a fer 
festa. 
 Una festa, les falles, que son molt 
més que una setmana de tirar petards, fer 
soroll, tallar carrers i plantar monuments i 
cremar-los al mes de març, que és la visió 
que té molta gent que no coneix les falles, i 
en molts casos les menysprea. Crec que com 
a fallers i persones que volem aquesta festa, 
tenim que fer una labor pedagògica, i ficar 
en valor i donar a conèixer la gran quantitat 
de activitats i festes que fem al llarg de tot el 
any, els esforços que fem treballant de mane-
ra altruista, mantenint la nostra cultura i les 

nostres tradicions, fent activitats per als més 
menuts, per a la gent jove, col·laborant en 
causes benèfiques, participant en les festes 
del poble, i també com no, contribuent a la 
economia local. 
 Estic segur que les persones que ens 
critiquen, si saberen sols la meitat del que 
fem, la seua opinió sobre nosaltres canvia-
ria a millor. Nosaltres el que tractem és de 
fer festa i gaudir d’ella amb responsabilitat, 
tractant de molestar els menys possible a qui 
no vol integrar-se en ella, aportant el nostre 
granet d’arena per a que les falles siguen les 
millors festes del món. 
 No volguera acomiadar-me sense sa-
ludar a les persones amb les que compartiré 
la responsabilitat de representar a la nostra 
comissió, Ana, Virgínia i Cristian. N’estic segur 
que passarem, junt a les vostres famílies i la 
resta de la comissió, unes falles meravelloses, 
que teniu que gaudir al màxim.
 Per a acabar, des d’ací volguera con-
vidar a tot el veïnat i a tot el poble a gaudir 
d’aquestes falles. Les portes del nostre casal 
estaran obertes per a tots aquells que vul-
guen compartir i viure la festa amb nosaltres.
 Esperant que passem tots unes bo-
nes festes falleres, s’acomiada el vostre amic.
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Ana 
  Guillém
Magalló

Vers a la
Fallera Major

Mil estels de foc creuen la nit

per donar gojosa benvinguda

amb la llum potent de l’esperit

a qui és nostra reina volguda.

Mil flors despleguen sa essència

per que sigues, Ana, rebuda,

amb la més sublim fragància

fruit dels deus al cel nascuda.

Silla a tu avuí et saluda

i et fa  mes que digna reverència;

Silla  als teus peus vençuda

et festeja amb excel•lència

Doncs eres tu, Ana, referència,

far i guia de tota esta jovenalla

que ha rebut la important herència

de continuar la festa plantant falla.

Hui son els versos qui acaronen

la dolçor suau de la teua pell

per que fallers se n’adonen

de com llueix ton rostre bell.

El teu somriure, Ana, sobirana,

evoca el dolç cant de l’ocell

que fent sorollosa filigrana

desperta anunciant el mati novell.

Doncs mirant-te a tu en l’espill nacrat

que ha sorgit a l’escuma de les ones,

veig que hi ha una careta en ell reflexat

que ha encisat als fallers, homes i dones.

Viu la festa que la falla espera

i els dies màgics estan per arribar,

on tu seràs l’espurna de  la primavera

que amb foc farà la falla esclatar.
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Ana 
  Guillém
Magalló
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   CristianPérez
    Fernández

Salutació 
del President
Infantil
 
 

 Vull per mig d’estes lletres meues aprofitar l’ocasió 
que m’ofrena el Llibret per a convidar-vos a tots, grans 
i menudets, del nostre barri Reis Catòlics i de tota Silla, 
a que visiteu el nostre casal faller, compartiu les nostres 
alegries falleres, que enguany han de ser extraordinàries, 
i a que viviu amb nosaltres la festa de la germanor valen-
ciana.

 Bones falles, felicitats i a viure les millors festes del 
món en harmonia i germanor.

 El vostre president infantil
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Virginia
  Herrero
Costa

Vers a la
Fallera Major Infantil

En el cel li preguntaven
a Sant Pere uns angelets
que com era que en la Terra
estiguera un d’ells.
Potser que la porta un dia
no l’havia tancat bé
i, nyas!, dalt d’una estrella fugia
cap al món, en un alé.

L’angelet era una nina
moreneta i resalada,
cabells rulls, nas xicotiu,
ulls rasgats, boqueta fina,
i una cara com pintada
una vesprada d’estiu
pel mateix Joaquim Sorolla.

El seu cos com clavellina,
la mirada encisadora,
el somriure candorós,
i al mirar-la s’endivina
un caràcter que enamora
per ser senzill i graciós,
espill del seu cor d’on brolla.

A eixe angelet li diuen
na VIRGÍNIA HERRERO I COSTA
i el  seu nom és important
per  fer-nos imatge d’ella
HERRERO: caràcter ferm com la rella
o ferradura que ell clava.
COSTA: tranquil.la i daurada platja 
que acarona la mar blava.
I, ja per últim, VIRGÍNIA,
de la Verge, de l’Estrella
a qui donarà el seu ram
amb tot el fervor quan vaja
la vesprada de l’Ofrena
per fer-la lluir més bella.

És un orgull per a mi
afirmar i proclamar
que la nina del retrat
és part de la meua sang
i en veient-la el cor m’”estalla”
i s’ompli d’amor i goig
al començar son reinat
en esta volguda falla.

Un bes i un abraç molt fort
de part de la teua iaia.

Mª Amparo Pina Alcañiz
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EXPLICACIÓ DE LA FALLA GRAN

Amor en parella
La 
nostra 

Falla 
Gran

Lema: 
Amor en parella
Artista: José López “Selfa”
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COS I REMAT   

Així en el cadafal veig a una dama
que en una sumptuosa vestimenta
des d’un balcó florit observa, atenta,
del món en que vivíem el panorama.

L’amor és, com se sap, de moltes classes
puix tens el que en el cor queda arrelat
quan altres fan “kaput” en un esclat
per ser amors d’estiu, com les carcasses.
(Però perquè m’agrada i com consona
jo parle de l’amor entre home i dona)

Tenim l’amor romàntic fet romança
com l’altre, material, que et deixa nét
o aquell que navegant per internet
ens obre una finestra a l’esperança.

En el temps d’adam i eva
tot era pau i harmonia
més com eva s’avorria
el sospir era constant.
Així adam era un samarro,
un dia, en la llengua fora, 
inventà la marxa mora
que es un ball insinuant.

Però al passar-se ‘n de ratlla,
tal i com la història pregona
els expulsà de la zona
un àngel ros i panxut.
I així me’ls imagine.
Buscant un món ample i lliure:
Ell, en un estrany somriure, 
i ella en un bombo ventrut.
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EXPLICACIÓ DE LA FALLA GRAN

Amor en parella

Sansó, entre festes i orgies, 
en superar les ressaques
li’n tocava les maraques
a dalila en gran anhel.
Més pels filisteus comprada
el va denunciar dalila
i així, per càndid i “lila”
al remat li caigué el pèl.

L’amor, per moda o per norma,
passant els anys se transforma
i vorem en esta fira
com el món l’amor capgira
contemplant a certa edat
de l’amor la trajectòria
trobes que tot ha canviat
de forma clara i notòria.
(Així veus que dia a dia
l’amor s’altera i canvia)

Per tant, con tinc per sistema,
l’autor, sempre en pla festiu, 
farà un relat sobre el tema
del que la història ens diu.

Diu l’historia, si ho medites,
que a l’igual que anacoretes
vivien els troglodites
en coves fredes i estretes.
(Hui veus els fets repetits
en els pisos protegits)

Però de forma palesa
per dur la xica a l’alcova
s’arrastrava a la promesa
fins l’entrada de la cova.
(Hui d’un mode quotidià
també sol fer-ho el truà)
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Fou la forma primitiva
de mamprendre a festejar :
la gent es feia afectiva…
començàvem a lligar..
(més la dona, per astuta,
prompte buscà la permuta)

Encara la gent s’admira
quan en l’índia, ¡açò es curiós!
en faltar l’home, en la pira
te col•locaven als dos…
(com d’este fet se deriva
la dona es cremava viva)

Però el fet, així com sona,
era una prova d’amor..
puix quan mor l’home, la dona
què fa ja ací? diu l’autor…

l’edat mitjana ens dugué
altres costums i altres modes
fent-se populars de ple
els besamans i les odes...
(però cadascú, en picardia,
te lligava com podia)

Així, contant epigrames
cal dir-vos que els trobadors
aconseguien de dames
inconfessables favors…
(mentre el marit lluitava
la dona es desfogava)

Més passant alegres nits
entre poemes i glosses
les dones, sense els marits,
al poquet es feren grosses….
(la píndola, es cosa clara,
no estava inventada encara)
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EXPLICACIÓ DE LA FALLA GRAN

Amor en parella

Fou la forma primitiva
de mamprendre a festejar :
la gent es feia afectiva…
començàvem a lligar..
(més la dona, per astuta,
prompte buscà la permuta)

Encara la gent s’admira
quan en l’índia, ¡açò es curiós!
en faltar l’home, en la pira
te col•locaven als dos…
(com d’este fet se deriva
la dona es cremava viva)

Però el fet, així com sona,
era una prova d’amor..
puix quan mor l’home, la dona
què fa ja ací? diu l’autor…

l’edat mitjana ens dugué
altres costums i altres modes
fent-se populars de ple
els besamans i les odes...
(però cadascú, en picardia,
te lligava com podia)

Així, contant epigrames
cal dir-vos que els trobadors
aconseguien de dames
inconfessables favors…
(mentre el marit lluitava
la dona es desfogava)

Més passant alegres nits
entre poemes i glosses
les dones, sense els marits,
al poquet es feren grosses….
(la píndola, es cosa clara,
no estava inventada encara)

Sobre este punt m’asseveren
es feu després obligat
que les dones te dugueren
cinturó de castedat.
(L’home que no era babau
guardava ben be la clan)

Mes us apunte, succint,
que ell forrellat que es menciona
s’espatllava molt sovint
per… la humitat de la zona.
(I qui no tenia prou
es va fer grossa de nou)

També en aquell temps espanta 
la dona en vestits…discrets
puix duia damunt ¡i a manta!
faldes, brials i cossets.
(I per tancar els gipons
un fum de “clecs” i botons)

Així, com conta l’estrofa
i el vostre autor revalida, 
quan trobaves la carxofa
la dona estava dormida….
(perquè llevar-li el vestit
costava, al menys mitja nit)

No es faula, llegenda o mite
dir-vos en esta ocasió
que amb “palmito” hi ha un llenguatge
que seduïa un montó.
(i la madrina en el ball
tragué profit del ventall)

I en lloc de fletxes d’aljava
en la guerra de l’amor
la dona, diuen lligava
deixant caure el mocador…
(i eixien molts, per reclam,
dispostos a engolar-se l’ham)
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Amor en parella
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Però allà pels anys quaranta
del segle passat, s’entén
de nou el lligue es crebanta
pel control d’algun mossèn…
(era en el temps ancestral
molt severa la moral)

La xica poc agraciada
en els saraus –no es mentida-
es passava la vesprada
assentada en la cadira…
(hui la xica en les reunions
¡se te menja pels garrons!)

I et feren com es notori,
com a un lladre o un truà
un fons interrogatori
quan demanaves “l’entrà”.
(Mentre que el sobre en bigot
t’escoltava en el garrot)

També l’autor manifesta
que al cap de dos anys… o tres
si la madrina era honesta
podies donar-li un bes.
(Si be el xic era entusiasta
es feia de forma casta)

Mes com no eren castes totes
sempre hi havia un pardal
que se ficava les botes
al raser d’algun portal…
(i es pegava la fartera
¡en pujar-se’n la portera)

També hi ha qui tragué estella
a l’ombra d’algun llorer
quan hui veus cada parella
¡com els gossos pel carrer!
(Perquè enguany és evident
s’ha perdut el mirament)
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EXPLICACIÓ DE LA FALLA GRAN

Amor en parella

Com el de “l’entrà” es desfasa
ara el teu ego perilla
quan un barbut entra en casa
i en l’habitació en la teua filla.
(I si ets queixes, de repic
la dona et tracta d’antic)

Enguany trobes a una amiga
i en xerrar un poc tan sol
si en la xicona fas lliga
¡acabes dins del llençol!
(I després d’este desordre
si t’he vist… no me’n recorde)

Puix des d’adam se constata
i molta gent així ho creu,
que ens oprimeix la sabata
en el lloc que tots penseu…
(i el que l’autor explica
l’historia ací ho certifica)

CLASSES D’AMOR
L’AMOR TELEVISIU I CIBERNÈTIC

Un dels moments més crucials
és quan lluiten pel programa
a veure qui és més fals
si no et perds ni un fotograma.

És un clàssic, com si no
que l’home sols fa esport
quan a la tele es fa fort
veient futbol com un mono.

Bé igual a la mitja part
és capaç de fer un canvi
tennis és bon intercanvi
o el bàsquet, això sí és art!
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No tots veuen el mateix
allí teniu a la dona
que ibrahimovic ni li sona
pensa més bé que és un peix.

Ella prefereix programes
amb uns tocs de color rosa
si es baralla i és famosa
o millor si acaba en flames.

A veure si esteu d’acord
en açò que ara us propose
és una idea de rècord
ja m’imagine la pose.

Es tracta de fer carreres
darrere el comandament
es valdria fer trampetes
que parega un accident.

Clar que el problema s’acaba
si a la casa hi ha dos teles
a veure si te n’adones
que pareix que et cau la baba.
Hui es perd la part poètica
per la moda cibernètica.

En humor, i de la forma lleugera,
l’escena fallera
no parla d’amor:
i una dona, que al tema s’entrega,
voreu que navega
per l’ordinador:

Així pues, capritxosa i valenta,
teclejant intenta
el “lligue” postrem.
Quan te porta, com nostra l’escena, 
més anys en l’esquena
¡que matusalem!
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EXPLICACIÓ DE LA FALLA GRAN

Amor en parella

Ella fuig de les ràncies conquistes
dels vells pensionistes
i dels jubilats
puix opina, si be són intrèpids
que estan ja decrèpits
i massa passats…

I així es troba mirant la pantalla
per si un “lligue” qualla
amic d’afalacs.
I somia, movent el palmito,
en un nuvi més bé pito
carent d’alifacs.

Mes la iaia, si el tema conjugues,
te a manta berrugues
i un cos contrafet.
Però pensa esta “jove donzella”
trobar la parella
per mig d’internet.

I al punt penja una foto de jove
per tal que s’embove
el nuvi en qüestió
mes va rebre al moment somiadora
i sense demora
la contestació.
Una carta que duia, amorosa,
la foto graciosa
d’un jove trempat.
I oblidant-se del reuma i de l’asma
jovial s’entusiasma
mirant el retrat.

Així al punt concertaren la cita
i fer la visita
portant una flor:
Una flor que els uneix i els atrapa…
ell en la solapa
i ella sobre el cor:
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I al quedar pel matí en la devesa
fou tan gran la sorpresa
al veure’s de front.
Puix mostraren els dos de volea
la seua vellesa
envolta d’afront
que portar la vellesa amb prudència
vos dic, en consciència,
que no desmereix.
I en el “ciber-amor” que engendraren
pareix que pensaren
¡els dos el mateix!

L’AMOR ROMÀNTIC

Hui pensen moltes fadrines
en gnoms, sirenes i ondines.

Una jove incauta i grossa
descansa sobre la brossa
a la vora d’un estany.
I així figura en la falla
demostrant, com se detalla,
un comportament estrany…

Els cabells, pel vent, li oscil•len
i mentre que els ulls rutilen
té el rostre d’amor encès.
Puix, com l’escena denota,
porta en la mà una granota
a la que li’n dona un bes.

I ho fa per si d’esta forma
desfà l’encant i es transforma
en un esvelt príncep blau.
I pensant en meravelles
li entren unes cosquerelles
que no la deixen en pau…
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EXPLICACIÓ DE LA FALLA GRAN

Amor en parella

Perquè a la llum o a la fosca
no se’n menja ni una rosca
per tindre un cos… tan redó.
I ara medita i valora
el fer-se presentadora
d’alguna televisió…

Cal puix que els nervis controle
i que un pardal la console
entre els pins verds i espigats.
La consolen trins harmònics..
el que aclaresc pels irònics
i sagaços malpensats.

(I al veure a la xica en blanc
torna el batraci a l’estanc)

L’AMOR POLÍTIC

Siga l’esquerra o la dreta
tots se fiquen en la cameta.

L’artista ha tret, de calbot,
fugint de les martingales
a un pardales sense ales
que llueix un bon bigot…

I com l’escena constata
du en la llança una sabata
que enarbora altiu i arrogant.

Sabata que s’ha perduda
de manera ben sabuda
qui a valència està oblidant.

Són els polítics hispans,
que en el moment pinten bastos
es tiren al cap els trastos
i a pagar-ho… ¡els valencians!
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Quan ú es sent comandant
o el poder li arriba als nassos
no hi ha més que donar passos
per gaudir de l’abundant.

Qui diu comandant diu batlle
alcalde o concejal
tot té un atractiu brutal
quan t’ho fan tot al teu motlle.

Hi ha ciutats on tenen vara
altres on bastó li diuen
però això res no emmascara
el ritme bestial que porten.

Més val anar a entrenar
per mantenir eixa marxa
del dinar van al sopar
i ha perill de criar panxa.

Però això és un preu que es paga
sembla que amb molt de gust
un quilet més, quin disgust!
cal menjar més pastanaga.

El problema arriba sempre
quan et volen convidar
no se’n poden oblidar
qui mana al matí i al vespre.

Què dur és si has de manar
i què interessant resulta
signar i cobrar la multa
a qui no et vol votar.

L’AMOR MATERIAL

L’amor tendre que es relata
per la fartera és barata.

Esta jove parella
amic lector
a la seua manera
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EXPLICACIÓ DE LA FALLA GRAN

Amor en parella
parla d’amor:
I estan grossets
perquè els va la cervesa
i els bons filets…

I en la falla li peguen
el mos postrem
a una gran botifarra
en cada extrem
serà un fet gros
quan les boques s’unixquen
al darrer mos.

Però els nuvis ja no feien
prou més discret
fa molts anys en el cine
i en un xiclet
qui no era manc
això ho feia, és palpable
¡en l’últim banc!

Més tornem a la falla
i als dos glotons
que menjant ens demostren
les seues intencions…
I on queda clar
de quina manera conjuguen
el verb amar.

Ella veus, per glotona, 
que es tira al pap
una gran llonganissa
si és que li cap…
S’ha fet, segurs, 
un mosset de llomello
i dos ous durs.

Ell li’n va la titaina
que és plat d’estiu
i pensant en papar-se’l
astut somriu…
Puix diu, resolt,
que és un plat apetible
on suca molt.
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i és que sempre han fet lliga
segons crec jo
la tomata calenta
i el pimentó…
Mes diu l’instint
que este plat s’indigesta
prou a sovint.

Ja vorem si la sesta
provoca enfit
i se’ls fa malbé el ventre
per l’embotit…
I a mos redó
jo confie en que gogen
la digestió.

L’AMOR PICARESC

Tots sabem com començà
el foc de la humanitat
com ens arribà el pecat
i no parem des d’ençà.

La imatge està més que clara
adan i eva al mig del camp
al fons ja es veia un llamp
s’aproximen cara a cara.

Com s’ha perdut el decor
el romanticisme es mor…
L’escena, en bon humor; amics preats
ens mostra a uns jovenets en un jardí
que estan, com ve voreu, més apretats
que es troben els cargols d’un submarí…

Per tant l’escena d’ara nos retrata
la forma de lligar sense mesura
que enguany es cull molt prompte la tomata,
les cebes, el codonys i altra verdura…
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Amor en parella

De nuvis, recordant el temps antic;
estava complicat donar un bes
i si se t’escapava algun pessic
de morros la tenies ¡prop d’un més!

La platja ens invitava en forma plena
a tindre algun moment… de llibertat
i encara que volies fer faena
la dona defengué la seua castedat.

Les xiques en els balls, de cor sensible
fugen dels contactes corporals
i eixies, quan arrimar-se no és possible,
en un dolor enorme… de queixals.

Que abans, el festejar ; amic faller
no resultà senzill, com s’ha descrit
que en dir d’anar ; a soles, al saler
al punt eres tancat per pervertit.

És clar que això passava… en temps de franco
que enguany trobes que molta joventut
tan sol als quinze anys, poc més o manco,
ja perden la vergonya… i la virtut.

Que enguany en els parterres i alberedes
veuràs moltes parelles tirant fum
que es troben dalt dels bancs de les senderes
buscant naps i bolets ¡a plena llum!

La platja és ara un lloc que ens regala
un quadre que sorprèn i que al•lucina
on veus, des dels bigots de la cigala,
al polp paul papant-se una tellina

Com demanar “l’entrà” ja no s’estila
hui trobes un pardal quan vas a casa
i et tens que prendre al punt un got de tila
al veure que en la teua filla se solaça...
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I és que, per aconseguir noves conquistes,
la dona s’ha soltat enguany la trena
i a poc que et descuides o despistes
cal dir que en un no res ¡se’t berena!

Més hui, quan l’immoral puja una octava
jo guarde els meus records com un tresor
i em quede quan la dona t’entregava
la feminitat oberta en flor.

(I apunta un monyicot, que es passa un poc, 
que hem fet, per remirats, massa el badoc)

L’AMOR PER LA PÀTRIA VALENCIANA

En parlar del meu amor
fica el punt final l’autor.

El llibret, faller amable
buscant l’humor i la gràcia
hui parla d’amors i desamors
de forma evident i clara.

Més com falta l’amor patri
per esta terra bledana
l’autor el vol ací treure
al concloure esta contalla.

Permeteu-me puix que parle
d’un amor que m’ompli l’ànima
d’afectes vius i quallats
de valenciana fragància.

Deixem lector que ací lloe
a esta terra magnànima
que encara que ens la xafiguen
sol ficar després la galta...
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I no puc deixar d’escriure
de la llengua valenciana.
una llengua que es fa mel
quan un valencià la parla.

Cal per tant que defensem
esta llengua en cor i en ràbia
per tindre l’arrel d’un poble
ple d’història i d’esperança.

Puix hui veus falsos profetes
que predicant la fal•làcia
es filtren de forma astuta
pels clavills de la ignorància.

Tampoc falten animetes
que provocant la nostra causa
ens fiquen una acadèmia
nècia, negada i nefasta.

Una acadèmia funesta
que el valencià té barata
per altra llengua més “culta”
que en este poble no qualla.

Cal puix estar ben alerta
per ponent i tramuntana
al ser moneda de canvi
del govern que hi ha a Espanya.

I ara ja aquell que es crega
retratat en esta faula
que pense i mai oblide
que açò són coses de falla.

I entre amors, músics i festa
i l’esclat d’alguna traca
tanque dels versos l’aixeta
i pose ací el punt i ratlla.
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La nostra 
Falla 

Infantil

Lema: 
Que vols ser de major?
Artista: José López “Selfa”
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EXPLICACIÓ DE LA FALLA INFANTIL

Que vols ser de major?

COS CENTRAL I REMAT

L’altre dia vaig tindre un somni
un somni molt llarg,
en el meu somni vaig somiar
que tot el món sabia raonar 
i que la pau
per les guerres varen canviar.

Que el països pobres
deixaren de patir fam
i amb ajuda i solidaritat 
lluitaren per la llibertat.

En aquest somni 
el respecte i la igualtat 
es feren realitat 
i resolguérem tots els conflictes 
amb força de voluntat.

La tristesa i els problemes
es varen acabar
per que l’alegria i l’humiliat 
el món sencer varen conquestar.

 La brutícia, la contaminació i
la naturalesa en mal estat 
             la deixàrem de costat

 assumint més responsabilitat
per a obtindre millors resultats.

  La màgia ens va envoltar
ajudant-nos a fer el possible
per a el món poder millorar.

La fi del meu somni va arribar
era el millor somni que mai havia somiat 

del qual mai voldria despertar.
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Però quan vaig obrir els ulls i vaig
veure tota la veritat
vaig comprendre que res havia canviat,
que sols ho havia somiat,
però em vaig posar a pensar 
i de sobte vaig recordar 
que amb ajuda i molt d´esforç
el meu somni es pot fer realitat.

Astronauta

Les estrelles
m´agradaría tocar
I fins al cel Blau poder viatjar.
De major astronauta vull ser
Per veure allí qui es.
A Mart extraterrestres trobaré
I aigua portaré
Si no em deshidrataré.
Quantes estrelles veuré? No ho se
Però les contaré!
La més gran guardaré
Per recordar aquella experiència
que mai oblidaré.
M´acompanyes?
Jo et guiaré.
Per a que ho passes
d´allò més be.

Metgessa

De menuda
dentista volia ser
arrancar dents i fer empastes
és el que jo volia fer.
Encara que, pensant-ho bé
sembla massa crueltat,
estudiant tres anys més
a la medicina em puc dedicar.
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EXPLICACIÓ DE LA FALLA INFANTIL

Que vols ser de major?

Cantant

Model volia ser
per la passarel•la desfilaria
amb el vestit
molt elegant jo aniria.

Però com ja tenia soltura
Em vaig dedicar a cantar
I vaig deixar el món de la costura
I comencí de la SGAE a cobrar.

Jugadora de pàdel

Des de ben menuda
Tots em dieu que jugar
És sols un entreteniment.
Però com és molt divertit
I l’esport és saludable
Agafaré la pala de pàdel 
I pegaré bones pilotades.

Informàtic

Jo em fixava en Tomàs
El nostre president
I em pareixia tan bo
Que  volia ser com ell.
Però com no sé
 per on anirà la vida,

 si no arribe a president
  teclejaré l’ordinador

per a ser dels informàtics 
el millor.
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Cantant

Model volia ser
per la passarel•la desfilaria
amb el vestit
molt elegant jo aniria.

Però com ja tenia soltura
Em vaig dedicar a cantar
I vaig deixar el món de la costura
I comencí de la SGAE a cobrar.

Jugadora de pàdel

Des de ben menuda
Tots em dieu que jugar
És sols un entreteniment.
Però com és molt divertit
I l’esport és saludable
Agafaré la pala de pàdel 
I pegaré bones pilotades.

Informàtic

Jo em fixava en Tomàs
El nostre president
I em pareixia tan bo
Que  volia ser com ell.
Però com no sé
 per on anirà la vida,

 si no arribe a president
  teclejaré l’ordinador

per a ser dels informàtics 
el millor.

Pilot d’avió i paracaigudista

Jo volia poder volar
i el cel blau tocar.
Amb el meu amic
un avió vam llogar.
El pilotaria ell
I jo, quan estiguérem
Per damunt dels núvols
Botaria i tiraria de l’anell,
Perquè el drap de colors
Finalment, s’obrira.

Arquitecte

De major vull ser arquitecte
però abans cal estudiar
per a mi es tot un repte
però després a cobrar.

Bomber

Quan creixca vull  ser bomber,
Pujar-me als terrats
I ajudar la gent.
i fer sonar la sirena
sense cap trellat.
la gent es pensarà
que és una sirena de veritat.
Espere que al cap d´uns anys, 
No m´han quedat les idees de bomber,
 però si  l´ofici d’arreglar danys.
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EXPLICACIÓ DE LA FALLA INFANTIL

Que vols ser de major?

Mestra

Diuen que en aquesta vida
no tot és un “camí de roses”,
que “el bo es fa esperar”
i que “hem de lluitar” 
per a intentar arribar a ser
o poder aconseguir el que ens proposem
perquè sense esforç
poques coses s’aconsegueixen.
Però tot això ho sé gràcies a tu,
perquè m’ensenyes a treballar
i a esforçar-me per a ser persona.
Per això, de major vull ser com tu

Veterinària

Jo les plantes
volia regar i podar
així que jardinera
volia estudiar.

Però com el medi ambient
Està tan mal, vaig pensar
De major vull ser veterinària
i guanyar com una “bancària”
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Mestra

Diuen que en aquesta vida
no tot és un “camí de roses”,
que “el bo es fa esperar”
i que “hem de lluitar” 
per a intentar arribar a ser
o poder aconseguir el que ens proposem
perquè sense esforç
poques coses s’aconsegueixen.
Però tot això ho sé gràcies a tu,
perquè m’ensenyes a treballar
i a esforçar-me per a ser persona.
Per això, de major vull ser com tu

Veterinària

Jo les plantes
volia regar i podar
així que jardinera
volia estudiar.

Però com el medi ambient
Està tan mal, vaig pensar
De major vull ser veterinària
i guanyar com una “bancària”

Final

Però de moment
no se el que vull ser
i estic segura que ni avui
ni demà ho sabré.
un somni tenia de xicoteta
un somni que no vaig complir

un somni tinc ara
un somni per complir
jo volia ser una princesa
i corona portar ;
gràcies als meus pares
en REINA DE LA CASA
em vaig quedar

Ahir em vaig decidir
a posar-me a complir
eixos somnis
que segueixen ahí

hui he fet una llista
hi han com uns cent
em sembla que tots no els compliré

Demà pel matí
començaré pel primer
tocar les estrelles
i no créixer més

Demà per la nit
seré la persona més feliç
per haver pogut complir
tots eixos somnis infinits…
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Juanjo, 
en el 
recòrd

 Escriure un escrit recordant a 
una persona coneguda, es molt difícil, 
ja que s’ha de tractar de sintetitzar en 
poques línees el temps compartit, i els 
records que queden, es la primera ve-
gada que escric algo així, i vaig a trac-
tar d’estar a l’altura de la persona de 
la que parlem. 
 El passat mes de desembre ens 
va deixar Juan Jose Martínez Pérez, 
tant ell com la seua família sempre han estat molt vinculats a la nostra comissió, següent 
fallers durant 15 anys.  Juanjo va ser president al any 1988 i al any 1991, el seu fill Juanjo, 
va ser President Infantil als anys 1986 y 1989, i la seua filla Yaiza Fallera Major infantil al 
any 2002.
 Encara que feia temps que s’havia desvinculat de la comissió, La Falla Reis Catòlics 
era la seua falla, en ella va passar una gran part de la seua vida, treballant, gaudint, esta-
guent al front, quan la falla el va necessitar, i dedicant moltes hores, per a que aquesta falla 
fora mes gran. 
 Jo vaig tindre el honor de compartir junt a ell el meu any de President Infantil, allà 
en l’any 1988, i tant ell com la seua família se desviviren amb la resta de representants 
per a que tot isquera bé. Era una home que imponia respecte, perquè si no el coneixies, 
pareixia una persona seria, però en el moment anaven passant els actes, i els dies, veies 
la gran persona que era, i que quan tocava festa, era el primer. 
 Recorde gran quantitat d’anècdotes del seus anys en la falla. Preparant la pre-
sentació de 1988, que era un gran carruatge de fusta, ben treballat, que pareixia reial. Ell 
treballava en la fusta, i les presentacions se les veia fetes. El llibret del any 1991, que duia 
uns cordons lligats, i anàvem per les nits a sa casa la gent del equip de llibret a lligar tots 
els llibret a mà . La falla infantil del any 1991, on varem guanyar el nostre primer premi 
en Falla infantil, i va ser la mes visitada de Silla aquell any. Els playbacks que es feien en les 
festes del homes a les dones, on eixien tots els fallers disfressats, les despertaes,  i tants i 
tans moments, que hem gaudit junt a ell en la nostra comissió.
 Ell forma part de la nostra historia, i sempre estarà en el nostre record, enguany 
quan es cremen les falles, sentirem que ens falta un dels nostres, un dels que duia a la 
Falla Reis Catòlics al cor.  

Fins sempre amic Juanjo
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Junta 
Directiva

President:
Vice - President Festejos:

Vice - President Organització
Vice - President Activitats Culturals:
Vice - President Activitats Diverses:

Vice - Presidenta Infantils:
Secretaria: 

Tresoreria :

Delegació de Quotas i Loteries: 

Comptador: 
Delegació de Festejos: 

Delegació Polvora:

Delegació de Activitats Diverses: 

Delegació de Dansa: 
Delegació d’Infantils: 

Delegació RRPP i Protocol:

Delegació de Llum i Só: 
Delegació de Casal: 

Delegacio Llibret

Delegació Web:

Junta Local Fallera: 

Tomàs Palomares López
Francisco Ruiz Soriano
José Rafael Peris Marco 
Jesus Sevilla Soler
José Aladino Rubio Molina
Yolanda Garrido Cifuentes
Lidia Garrido Tinajo
Cristina Olmos Cortelles
Laura Sanchez Fernández
Sandra Rubio Molina
Josép Ramón Navarro Martinez
Miriam Garrido Tinajo
Alicia Albert Vedreño
Estefania Cordellat Martin
Tomàs Palomares Gastaldo
Eduardo Ferri Marin
Diego Ferri i Marin
Estefania Cordellat Martin
José Alacreu Soriano
María Escriba Satorres
Arantxa Cabañas Martinez
Cristina Moreno Rodenas
José Ignacio Alfaro Torrillas
Manolo Ortega Pérez
José Pascual Cervera Mulet
Juan Elio Jiménez Lamas
Álvaro Simeón Martínez
Juan Francisco Talavera Martinez
Ascensión Vergara Oliva
Eva Alfaro Torrillas
Amparo Navarro Bello
Eva María Pérez Pérez
Amada Garrido Cifuentes
Ivan Martinez  Marco
Maite Martinez Martin
Jesus Sevilla Soler
Amparo Vedreño Pastor
Amparo Ruiz Soriano
Cristina Sanchez Bueno
Francisco Javier Villena Lopez
Amparo Navarro Bello
Sonia Iranzo Serrador
Ana Mari Esteban Cabello
Diego Ferri i Marin
José Aladino Rubio Molina
Juan Francisco Talavera Martinez
Mar Navarro Herraiz
Jesus Sevilla Soler
Sandra Rubio Molina
Zuleica Cedillo Aguayo
Nuria Elena Quevedo
María Escriba Satorres
Miriam Garrido Tinajo
Ivan Martinez  Marco
Gabriel Costa Pina
Laura Sánchez Fernández
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Comissió
Major

German  Aguilar Pacheco
José  Alacreu Soriano
Roberto Alacreu Soriano
Roberto Alberola Ribera
José Albert Rosello
Alicia Albert Vedreño
Eva María Alfaro Torrillas
José Ignacio Alfaro Torrillas
Jorge Arcis Burgos
Salvador Ballester Soriano
Juan José Ballester Tamarit
María Belmar Roman
Arantxa Cabañas Martinez
Virginia Chacon Bermejo
Trinidad Contreras Peña
Estefania Cordellat Martin
Gabriel  Costa Pina
Alba Cuenca García
Carolina Cuenca Lence
Nuria Elena Quevedo
María Escriba Satorres
Eloy Escriva Pérez
Silvia Esquivel Murillo
Miriam Estarelles García
Ana María Esteban Cabello
Raquel Esteban Cabello
Inmaculada Fernandez Coco
Diego Ferri Marin
Eduardo Ferri Marin
Yolanda Fresneda Castillo
Amada Garrido Cifuentes
Yolanda Garrido Cifuentes
Begoña Garrido Picher
Lidia Garrido Tinajo
Miriam Garrido Tinajo
Pablo Garrido Tinajo
Robert Gazol Inestal
Ana  Guillem Magallo

Inmaculada Gutierrez Gonzalez
Manuel Hervás Gascó
Silvia Iborra Romeu
Vicente Iranzo Navarro
Sonia Iranzo Serrador 
Juan Elio Jiménez Lamas
Joséfa Lara Poza
Juan Carlos Lesmas Sanchez
Francisco Llacer Llacer
José Angel Llacer Pineda
José Salvador Llacer Rodriguez
Josép Miquel Lleo Muñoz
Amparo Lopez Taroncher
Amparo Marco Marco
María Teresa Martin Clemente
Abel Martinez Cabezas
Ivan Martinez Marco
Maite Martinez Martin
Vicente  Martinez Martinez
Laura Martinez Rodriguez
Julio  Martinez Sanchez
Ricardo Mola  Mate
Juan Manuel Montero Moral
María Encarna Montero Moral
Cristina Moreno Rodenas
Milagros Moya Jiménez
María Amparo Navarro Bello
Mar Navarro Herraiz
José Ramon Navarro Martinez
Cristina Olmos Cortelles
Manuel Ortega Pérez
Tomas  Palomares Gastaldo
Tomas Palomares Lopez
Tamara Parra Guillem
Eva María Pérez Pérez
Julio Miguel Pérez Pérez
María Pérez Pérez
José Rafael Peris Marco

José Vicente Peris Martinez
Lorena Puchalt Forner
Alvaro Rodrigo Satorres
Juan Rodriguez Fernandez
Alba Rodriguez Lara
José Aladino Rubio Molina
Pilar Rubio Molina
Sandra Rubio Molina
Tania Esperanza Rubio Molina
Francisco  Ruiz Llamas
Esther Ruiz Navarro
Amparo Ruiz Soriano
Francisco Ruiz Soriano
Cristina Sanchez  Bueno
Laura Sanchez Fernandez
Claudia Sanchez Hernandez
Wilfredo Sanchez Pina
Micaela Serrador Arago
Jesus Sevilla Soler
Alvaro Simeon Martinez
Rosario Soriano Plaza
Amparo Soriano Soler
Mercedes Soriano Soler
Juan Francisco Talavera Martinez
Ivan Toran Navalon
Pedro Manuel Torralbo Gomez
Cristina Valle Lopez
Miriam Valle Lopez
Amparo Vedreño Pastor
Laura Veintimilla Solsona
Ascension Vergara Oliva
Laura Vergara Oliva
Francisco Javier  Villena López
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Comissió Infantil
Carla Abad Ots
Raquel Abad Ots
German Aguilar Fresneda
Paula Aguilar Fresneda
María Mercedes Alba Ibañez
Ariadna Albert Puchalt
Nacho Alfaro Garrido
Sergio Alfaro Garrido
Marina Alvarez Cantarero
Daniel Alvarez Vergara
Vicente Alvarez Vergara
Lydia Amargos Romero
Aitana Anton García
Victor Anton García
Andrea Arcis Ruiz
Eva Ballester Donet
Juan José Ballester Donet
Carla Bosch Brocal
Laura Buges Serrador
María Buges Serrador
Lucia Cantador Revert
Sandra Cantador Revert
Arantxa Carbonell Guerrero
Ignacio Carbonell Selles
Paula Carbonell Selles
Ainhoa Carrasco Cerda 
Claudia Cerdan Garrido
Mario Cerdan Garrido
Aaron Cervera Chaques
Sofia Chulvi Iborra
Carla Cifuentes Mayo
Guillermo Cifuentes Mayo
Jessica Climent Pérez
Gema Cloquell Ferrer
Angel Contreras Vergara
Paula De La Rubia Huertas
Alex Dominguez Martinez
Joan Fuster Garrido
Natxo Fuster Garrido
Raquel García Cortelles
Carmen García Guillem
Raul García Guillem
Adrian García Pavon

Marcos Garrido Picher
Raquel Gimenez Pons 
Sara Gimenez Pons
Gemma Gomez Rubio
Andrea Gutierrez Alfaro
Marta Gutierrez Hernandez
Andrea  Heredia Moñux
Elena Heredia Moñux
Virginia Herrero Costa
Manuel Hervas Montero
Rocio Hervas Montero
Arantxa Iborra Canito
Raul Iranzo Colomar
Ruben Iranzo Colomar
Aaron Jiménez Esteban
Iraia Jiménez Esteban
Saul Jiménez Esteban
Mario Llacer Esteban
Raul Llacer Serrador
Noemi Luz Torres
Saul Luz Torres
Ainara Maeso Balaguer
Isaac Maeso Balaguer
Sol Magallo Correoso
Alba Martinez Moreno
Lucia Medina Gomez
María José Medina Gomez
Fatima Mola Veintimilla
Valeria Molina Rosales
Marcos Montero Rodriguez
Jaime Moreno Sanchez
Paula Moreno Sanchez
Laura Muñoz Aguilera
Alba Navarro Navarro
Mireia Del Mar Navarro Navarro
Pau Navarro Navarro
Lucia Olmo García
Agueda Oltra Bou
Alfredo Oltra Bou
Marta Ortega Garrido
Adrian Ortega Luz
Alba Ortega Martinez
Daniel Ortega Martinez

Maia Palomares Rubio
Tomas Palomares Rubio
Javier Pascual Vegara
Mario Pascual Vegara
Selene Paulet Martinez
Joaquin Pavon Morales
Yaiza Pavon Morales
José Pérez Costa
Cristian Pérez Fernandez
Victor Pérez Fernandez
Marcos Pérez Iranzo
Clara Peris Rubio
Neus Peris Rubio
Gabriel Prima Gomez
Carolina Ramirez Martin
Alba Rodriguez Fernandez
Ainhoa  Rojas Benaches
Daniel Rojas Benaches
Andrea Ruano Moya
Monica Rubio Monfort
Julio Alberto Ruiz Navarro
Ainhoa Sanchez Herreros
Silvia Sanchez Herreros
Laura  Sanchez Pérez
Paula Sanchez Pérez
Josép Santos Marti
Nuria Santos Marti
Aitana Selles Huerta
Salvador Selles Huerta
Alejandro Selles Vila
Marta Selles Vila
Candela Sevilla  Gutierrez
Angela Sevilla Gutierrez
Sofia Sevilla Gutierrez
Marc Simeon Lopez
Miquel Simeon Lopez
Marta Simeon Vedreño
Paula Simeon Vedreño
Sara Talavera Guillem
Ivan Toran Pérez
Marcela Torralba Mañas
Lucia Trenado Lopez
Francisco Javier Villena Sanchez
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Grup de Dansa

Grup de Play-Back

Ascension Vergara Oliva
Rosario Soriano Plaza
Tania Esperanza Rubio Molina
Sonia Iranzo Serrador 
Amparo Vedreño Pastor
Tomas Palomares Lopez
Ivan Martinez Marco
Ana María Esteban i Cabello
Raquel Esteban Cabello
Laura Veintimilla Solsona
Sandra Rubio Molina
Jesus Sevilla Soler
Maite Martinez Martin

Laura Vergara Oliva
Paula Aguilar Fresneda
Sofia Chulvi Iborra
Virginia Herrero Costa
Cristian Pérez Fernandez
Javier Pascual Vegara
Candela Sevilla Gutiérrez
Sofía Sevilla Gutiérrez
Paula Simeón Vedreño
Sara Talavera Guillem
Fatima Mola Veintimilla
Marta Simeón Vedreño

Arantxa Cabañas Martinez
Zule Cedillo Aguayo
Nuria Elena Quevedo
Laura Martinez Rodriguez
Alba Rodriguez Lara
Esther Ruiz Navarro
María Escriba Satorres
Carolina Cuenca Lence
María Belmar Roman
Monica Rubio Monfort
Silvia Esquivel Murillo
Alba Cuenca García
Begoña Garrido Picher
Cristina Olmos Cortelles
Lidia Garrido Tinajo
Laura Sanchez Fernandez
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 Un any més i seguim ací, els majors i els 
infantils.
 Un any passat ple d’encontres en el ca-
rrer amb més música i balls. Hem visitat altres 
pobles i ens han visitat, molt d’ells, en la nostra III 
Dansà de Silla.
 Un any més on destaquem tres nove-
tats importants. La primera d’elles és el nostre 
“estreno” en els balls processionals del Santís-
sim Crist de Silla. El grup de majors amb el ball 
dels Nanos i els infantils amb Els Arquets. Una 
experiència que, tant per als adults com per als 
xiquets, fou inoblidable.
 Per primera vegada també hem partici-
pat en el trasllat de Sant Roc, des de la Parròquia 
de Sant Roc fins al carrer Vicente Zaragozà, on 
es va celebrar l’Eucaristia del tridu al Sant. Grà-
cies donem des d’ací al Retor per confiar en no-
saltres per a un acte tan emotiu como són les 
seues festes parroquials.
 La segona gran novetat la situem al mes 
de desembre. Un encontre de música i ball pro-
tagonitzat per tots els que, en el nostre poble, es 
dediquen professional o voluntàriament a l’art 
de ballar. Una vegada més varem gaudir aportant  
el que millor sabem fer : balls populars de la nos-
tra terra, com la Despullaeta i la Xixarra.
 Finalment, comunicar-vos que dos dels 
nostres integrants del grup infantil, enguany són 

els nostres màxims representants: Cristian Pérez 
i Fernández, com a President infantil y Virginia 
Herrero i Costa, com a nostra Fallera Major in-
fantil.
 A més a més d’aquestes novetats, és un 
orgull per a tots nosaltres dir-vos que, tant el 
grup de majors com el d’infantils, han crescut 
gràcies a l’ incorporació de set membres més: 
Mayte, Iván, Laura Vergara, Laura Veintimilla, Sara, 
Fátima y Marta.
 No vull oblidar-me de tots els fallers que 
ens animen i acompanyen a totes les actuacions 
que tenim, ja siga dins del poble o fora d’ell. I, 
com no, ressaltar el recolzament incondicional 
de tots el pares i mares del nostre grup infantil 
que sempre, sempre, han respòs de manera to-
talment desinteressada i agraïda.
 Com podreu observar és un verdader 
regal poder dirigir aquest grup de balladors ja 
que si són bons com a deixebles, més encara 
com a persones. I a ells, des d’aci, vull donar-li les 
gràcies per fer que la meua funció siga molt més 
fàcil i gratificant.
 A tots, GRÀCIES!!!
 Salutacions i bones FALLES 2011!!!
  

Ascensión Vergara Oliva.

Delegada de Dansa

El nostre grup de Dansa. 
Resum d’un Any
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Fallers 
d’Honor
Carmen Cabello Ramírez i Miguel Esteban Gonzalez
Encarnación Rodriguez Mora y Rafael Vaca Roja
Tania Jiménez Lamas i Enrique Folch Marin
Lluis Melero i Mari Angeles Ferrer
Felix Rodriguez i Resu Mayoral
Miguel Pérez i Julia Pérez
Mercedes Serrador i José Robledo
Vicente Iranzo i Rosalia Colomar
Mila de la Rubia
Rosita Sanchez
José Serrador i Lolin
Antonio Serrador i Silvia Rios
Paloma Martínez i Rafael Domínguez
Ana Clavijo
María José Valero
Aida Cortés
Mireia Piera 
Carlos Chulvi Cuenca
Rosa Miralles i Noe Casany
Pedro Torralbo i Manolita Gomez
Juan Vicente Benaches i Maruja Zapata
Marcos Peris Marco - President Infantil 1994

Elisa Rodrigo Forner - Fallera Major 1997 i Ramon Alfaro Gea
María Luisa Cervera Mulet - Fallera Major 1989

Consuelo Herráiz Mora
Josép Ramon Navarro Bermell i Xelo Martínez Benaches
Consuelo Benaches Peris i Didac Navarro Martínez
Encarni Peris Domènech i Lluis Navarro Martínez
PSOE SILLA
Partit Popular SILLA
Junta Local Fallera
M. I. Ajuntament de Silla
Excm. Sr. President de la Diputació de Valencia: D. Alfonso Rus Terol
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Els recent nascuts
Estem molt contents de donar la benvinguda al mon i a la falla, als nous membres 
de la nostra comissió infantil, que han nascut al final del exercici anterior i en aquest 
exercici fins a l’edició d’aquest llibret. 

Laura Sánchez Pérez
26 Octubre 2010  

Maia Palomares Rubio
29 Novembre 2010  

Saul Llácer Esteban.
26 Enero 2011

Juan José Ballester Donet
14 Enero 2011
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Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer

Trinidad Contreras Peña

Ana María Esteban Cabello

Juan Elio Jiménez Lamas

Milagros Moya Jiménez

Wilfredo Sánchez Pina

Iván Toran Navalón

Bunyol d’Or

José Albert Roselló

José Ignacio Alfaro Torrillas

Bunyol d’Argent

Diego Ferri Marín

José Salvador Llácer Rodríguez

Juan Manuel Montero Moral

María Encarna Montero Moral

María Amparo Navarro Bello

Manuel Ortega Pérez

María Pérez Pérez

Bunyol d’Or Infantil

María Escriba Satorres

Pablo Garrido Tinajo

Laura Martinez Rodriguez

Tamara Parra Guillem

Esther Ruiz Navarro

Salvador Selles Huerta

Guardons
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Bunyol d’Argent Infantil

Nacho Alfaro Garrido

Sergio Alfaro Garrido

Daniel Alvarez Vergara

Vicente Alvarez Vergara

Angel Contreras Vergara

Joan Fuster Garrido

Andrea Gutierrez Alfaro

Raul Iranzo Colomar

Mario Llacer Esteban

Mireia Del Mar Navarro Navarro

Pau Navarro Navarro

Tomas Palomares Rubio

Marcos Pérez Iranzo

Ainhoa  Rojas Benaches

Daniel Rojas Benaches

Paula Sanchez Pérez

Josép Santos Marti

Marta Simeon Vedreño

Paula Simeon Vedreño

Els presents guardons deuran ser confirmats per Junta Central Fallera.

La Junta Local Fallera notificara per carta si l’han concedit
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 El sol, i una brisa lleugera ens acompanyen mentre nosaltres 
parlem, parlem de sentiment, parlem de desig, i com no, parlem 
d’il•lusió.

 Ens trobem rodejats de xiquets jugant. Nosaltres escoltem  
les  seues rialles, i a cada segon que passa  ens sentim més feliços al 
veure en tots eixos xiquets el futur faller. Doncs, és una sort poder 
sentir  el cor accelerar-se al parlar de falles. Com els ulls s’omplin 
de brillantor fins que ens cau una llàgrima; sentir com s’aborrona la 
pell al parlar de l’il•lusió, al parlar de  realitat.

 Ens trobem, en una vesprada molt solejada, en la que tot pinta de 
categoria, amb Ana i aprofitem aquesta casualitat per  parlar amb ella. A 
nosaltres ens agradaria que tots la conegueren un poc mes, ja que ella serà 
la màxima representant en aquest exercici faller que prompte començarem. 
Nosaltres la coneguem prou, però  no volem deixar passar l’oportunitat de 
arribar fins l’últim raconet del seu cor.

 Quan només era  una xiqueta, Ana ja era fallera ; i de sempre la seua 
il•lusió era arribar a  ser Fallera Major.  És curiós que moltes dones com-
parteixen aquest somni i la veritat es que no totes poden fer-ho realitat, 
per varies raons. Així que, Ana, pots sentir-te afortunada ja que estàs fent 
realitat, dia a dia,  eixa il•lusió que va nàixer dins  de tu, de menudeta: pren 
vida i color. Ara  ja pots començar a escriure com varen ser els preparatius 
del teu falleratge.

a la Fallera Major

Ana Guillem Magalló
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Les falles del 2011, seran molt especials per a 
tu, seràs nostra fallera major. Aquestes parau-
les sonen grans,   tu les has fet ser així! Què és 
el que sents al teu interior?
 No tinc paraules per descriure tot el que 
sent. Estic molt contenta, il•lusionada; em sent 
con una xiqueta. Els sentiments van florint dins 
de mi. Mai podria imaginar-me que al saber que 
soc la Fallera Major podia tindre una barreja de 
tantes coses positives. En general tot el que sent 
és molt bonic.

Compartiràs aquesta aventura junt al teu ma-
rit i la teua filla. Què et digueren  quan va-
ren saber que ser fallera major era una gran 
il•lusió per a tu?
 Des del  primer dia estaven amb mi, so-
bre tot el meu marit. Ell és una persona mera-
vellosa i en els moments en els que jo canviava 
de parèixer ell insistia en que no canviarà d’ idea 
i que continuarà avant amb la meua il•lusió. I 
la meua xiqueta està molt contenta. A més em 
dona el seu parèixer  a l’hora de prendre una 
decisió: quan he d’elegir les arracades, joies,  pin-
tes i tantes coses que son necessàries per con-
tinuar aquest somni que, per suposat, ella serà 
també el més important.

El dia de l’elecció de president també es dona 
a conèixer els noms dels màxims represen-
tants. Encara que tots sabíem que eres tu, que 
sensacions tenies?
 La veritat és que estava molt nerviosa 
encara que tots sabíem que anava a ser jo. Però 
així i tot sempre tens  la possibilitat  que a últi-
ma hora eixca alguna  candidata més. No va ser 
este el cas¡ Menys mal! Per la resta estava molt 
contenta, sobretot en el moment que varen dir 
les secretaries que l’únic faller que estava apun-
tat per a president era Tomàs. Això va ser fona-
mental per continuar endavant, ja que de no ser 
ell haguera dubtat continuar o no.

El teu marit, compartirà amb tu tots els mo-
ments i actes. Què et va dir? Com el veus per 
a compartir un regnat?
 Ell és la persona que més m’anima’t per 
tirar endavant. Està molt il•lusionat i participatiu 
en totes les activitats falleres. He de dir que té 
el seu caràcter. Fotut! Però és el meu Juan. En 
aquest any, s’està involucrant en tot el que res-
pecta al exercici. És molt treballador, bon amic i 
un gran faller. N’estic segura que gaudirà tant o 
més que jo.

a la Fallera Major
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 Abans dic de compartir un regnat, per-
què Juan és un home molt divertit, treballador, 
li agrada que sempre fluixa el bon humor. No 
deixarà passar cap moment ni cap acte ja que 
si no me equivoque, i encara que  el conec poc, 
puc dir que gaudeix de veure a tots contents i 
gaudint d’un any meravellós en el que ell és el 
marit de la nostra fallera major i indirectament 
és protagonista.

Ja sabem quelcom del teu marit, i ara ens agra-
daria que ens digueres tanmateix de la teua 
xiqueta. Què et va dir Sara quan es va assaben-
tar que sa mare era la fallera major?
 Ella, molt emocionada, em va dir : Mami 
que guay, vas a ser la Fallera Major!
És una xiqueta molt dolça, afectuosa i li encanta 
vestir-se de valenciana. És molt nerviosa i sobre  
tot mal menjadora, però és la millor filla del mon. 

Sé  que participarà en tot, encara que ella per-
tany a la comissió infantil. Serà un poc complicat 
manar-li que vaja a dormir mentre  nosaltres 
ens quedem al casal, ja que en la proclamació 
estava molt nerviosa i se’n va anar amb Maite  a 
dinar i fer una becadeta així jo vaig poder anar al 
perruquer, maquillar-me…. A gràcies Maite.

Sempre tenim un grup d’amics o fallers en els 
que mes ens relacionem, encara que en aques-
ta comissió dus tan sols tres anys sempre tas 
vist arropada per gent que te han recolzat en 
tot moment i han estat  al teu costat per fer 
que siga inoblidable aquest exercici faller.
Com descriuries als teus fallers?
 Sobretot son grans fallers, bons amics, 
excel•lents persones. Son gent humil, senzilla, 
festera, molt treballadora, esta gent que fan que 
una comissió continue any a any creixent ja que 
transmeten ben estar, esta clar que no pot ser 
tot perfecte i no podem agradar a tots, ni tots 
ens podem caure be, però esta gent, els meus 
amics poden presumir de viure i deixar viure 
dins d’aquest mon.

Tomàs, es el teu president, a ell tots el cone-
guem ja que es faller de tota la vida es el tercer 
any que ens representa. Com veus les falles 
agafa del braç de Tomàs?
 Vaig a ser sincera i parlar de dins del cor, 
se que anant del braç de Tomàs vaig a ser una 
Fallera Major amb molta sort, ja que es molt 
important compartir aquest somni en gent que 
vullga les falles i la seu falla, això fa exclusiu un 
regnat, Es un orgull i una gran satisfacció, com-
partir cada acte, cada moment, ell com tots el 
conegueu es molt treballador, i divertir, també 
es molt seriós quan cal i sobretot es responsa-
ble, tolerant, es Tomàs en això ho dic tot.

a la Fallera Major
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Cristian i Virgínia fan una parella ideal ja que 
els agrada molt la falla i això es molt impor-
tant, ells son els màxims representats de la co-
missió infantil. Que ens podries dir d’ells?
 Con ve dius, son una parella ideal, son 
també parella de ball, Cristian es molt tímid i 
Virgi també, però junts seran una gran repre-
sentació per a nostra comissió infantil. Per el 
que em toca a mi, els cuidaré amb molt d’afecte, 
i faré tot el que siga menester per tindre un 
gran record amb ells.

De tots els actes que te un exercici faller que 
es el que mes t’agrada, o el que desitges que 
arribe, el que no vols que vinga, que llavaries, o 
milloraries…..
 No hi ha cap que m’agrade mes que 
altre, simplement cada acte te la seua màgia. 
L’acte de la presentació es molt emocionat, i ara 
encara que no es sorpresa, no deixa de tindre el 
seu misteri, el dia d’abans serà molt emocionant 
al rebre a tots el amics, familiars, fallers, i per su-
posat furons i cotilles, sols desitge que siga igual 
de bonic, divertit, e inoblidable que la proclama-
ció.
 Els fallers d’honor, es una nit molt mar-
xosa, en la que desitge que tots s’ho passem 
insuperable i que tots participen.
 U dels actes mes emotius i esperats es 
l’ofrena a la verge, si ja de normal es bonic, se 
que serà molt emocionat.
 El que llevaria i se que coinsidisc en molts, 
es els premis, aquest moment, trau la cara lletja 
de molta gent, no ens aporta res, simplement 
son bufonades i la majoria de vegades trampes, 
i premis trucats.

La comissió que vas a representar es conegu-
da per tots com a xicoteta però molt festera. 
Quina es la teua opinió?
 Es xicoteta, segons es veja, ja que hui 
per hui som prous fallers, hi ha que reconèixer 
que no sempre es igual, les èpoques canvien, 
els infantils creixen i son ells els que decideixen 
continuar o no en una comissió, els matrimonis 
fan pinya i crea un recel de apropar-se a aquest 
modest casal, es molt festera, tot va en funció 
del pressupost, el que es visible es que el monu-
ment major es mínim i aportem tot el possible 
per a festa, que la finalitat de ser faller es gaudir 
de la falla, i no sols la setmana de Sant Josep si 
no tot l’any que quan no es per una festa es per 
un acte, una dansà, etc, etc,

En l’acte de la teua proclamació hi hagueren 
moltes sorpreses, moments que seran inobli-
dables, tenies la casa plena de familiars,  amics, 
fallers…. Tots junt a tu per acompanyar-te en 
este dia tant important que encapçala la teua 
il•lusió, eixe dia estaves molt elegant, lluïes un 
trage paraula d’honor en plata, i  un pentinat  
fabulós.
 La primera sorpresa va ser quan el pre-
sident em confirma que per motius climatolò-
gics ens veiem forçats a canviar l’acte de lloc, en 
compte de la piscina, anàvem a la Nau jove, i la 

a la Fallera Major
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veritat que va ser una decisió encertada encara 
que no va ploure, varem fer disco-movil fins una 
hora considerable. Aquest dia vaig començar a 
rebre molts centres de flors, cistells…..jo sols 
esperava el de la comissió i la veritat que fou 
una gran sorpresa i això va ser el desencade-
nat de tanta emoció que fins i tot vaig plorar 
d’alegria, en eixe moment ja que en trobava 
nerviosa, però clar quan començarem a re-
bre als convidats sentia que el nuc que tenia 
a l’estomac cada vegada es feia mes fort. Juan, 
va rebre a tots vestit de trage amb corbata i 
fins que no es feu les fotos oficials i va rebre 
al president, directius, representants, no es va 
llevar la jaqueta i feia una calor de mil dimonis. 
Olé protocol. Com bé he dit va estar genial, tot, 
però algo passa eixa nit que mai podia imaginar 
i va ser que el meu marit em va exaltar com a 
Fallera Major, que mes be o mes mal, fou molt 
valent i per a mi va ser el millor regal.

Con descriuries, o baix el teu punt de vista 
quins serien els requisits, per una Fallera Ma-
jor, com deuria ser el seu caràcter, i compor-

tament?
 Pense que 
una Fallera Major 
deu de transme-
tre, pau, felicitat, 
ser amable, agra-
dable, simpàtica, 
te que participar 
en tot, no demos-
trar favoritisme i 
sobre tot durant 
el seu regnat no 
fer lletjos a nin-
gú i tractar a tots 

igual de be. No deu de mirar per dalt del muscle 
a ningú, i ser molt, molt fallera de cor, encara 
que porte un any, el sentiment es a una tradició, 
i la tradició te un nom, Reis Catòlics.. Jo després 
de tot el que he dit, dec de complir-ho. Almenys 
aquest any.

A l’hora d’elegir, quines son les teues preferèn-
cies?
- Les pintes i joies, entre or o plata? Plata
- Material decoratiu d’estes, perles, cristall..? 
Cristall
- Confecció del tratje, fallera o segle? Segle

Si estiguera en tu el poder de la justícia que 
penalitzaries?
 La impuntualitat, el botelló, l’avarícia, el o 
la Fallera que no es vista a Sant Josep, la típi-
ca persona que li agrada crear mal ambient, el 
mal tracte als monuments, l’abús de masclets,…. 
Crec que segons es mire hi han moltes mes co-
ses, però també premiaria altres com,, la cons-
tància, el treball, la participació, el fer bon am-
bient, el companyonia….. 

a la Fallera Major
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a la Fallera Major

De que pots presumir com a Fallera Major.
 De tindré una cort d’honor molt boni-
ca i gran, plena de dones, i xiques amb molta 
il•lusió per vestir-se de valencianes, a les que 
demane que assistisquen a tots els actes, ja que 
son pocs al cap de l’any i es una llàstima guardar 
eixos trages dins l’armari. Com no d’una directi-
va treballadora, i un grup de fallers que no per-
den cap possibilitat per guanyar un duro per a 
la falla.

Be, Ana quin es el teu desig per a aquest exer-
cici faller i que ens diries per acomiadar-te 
d’aquesta entrevista. Nosaltres des de l’apartat 
de llibret et desitgem unes falles inoblidables 
positivament, i que gaudisques junt la teua co-
missió, molta sort i molt bon temps

 
Sols desitge que l’oratge es comporte, que ens 
acompanyen el sol i un bon temps ja que es 
molt important, desitge també que els fallers i 
falleres gaudisquen un any mes d’aquest món 
embruixador com es el món faller. Desitge salut 
per a tots. I per tal d’acomiadar-me com me has 
demanat, aprofite l’oportunitat que hem per-
met aquest llibret per demanar-vos que partici-
peu en tot el que esta preparat, que ajudeu per 
fer realitat un any mes de falla, que l’il•lusió es 
de tots, des de el mes menut fins el mes major, i 
jo sols espere que estigueu  ahí, que sigueu com 
sou que per a mi sou els millors.

BONES FALLES
UN BES I UN ABRAÇ

DE LA VOSTRA FALLERA MAJOR
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 Encara que pareix estrany, no 
acostumem a entrevistar al President, 
ja que una vegada ix elegit com a tal, 
s’ oblidem d’ell per a tot l’any.  Perdó, 
no estic dient la veritat, si que s’en re-
cordem d’ ell, i més del que se imagi-
nen, sobre tot quan hi ha que tirar de 
la carreta, així la carrega no pesa tant i 
el camí es fa més lleuger, (sempre hi ha 
d’aquell que espenta en direcció con-
traria).

 Bé, anem al  que anem, crec que 
tots coneguem prou a Tomàs, ja que 

aquest és el seu tercer exercici faller i pel que ens ha fet saber, el nostre 
amic desprès de falles farà un parèntesi.El xic tindrà que descansar un poc, 
i deixar que altres es façen càrrec de tan gran responsabilitat.

 Aquest xic, és faller de la comissió, des de menut. En l’any 1988 fou 
president infantil, i va rebre el càrrec del seu amic Peris. 21 anys desprès es 
torna a repetir el mateix, però ja formant par de la comissió major. És un 
home que ha crescut dins la falla, s’ha format dins d’ella, aprenent dia a dia 

de tants grans fallers que ha tingut i té aquesta 
meravellosa comissió. Podria dir que poques 
persones tenen el privilegi d’haver-se format 
com a faller, i dic format per que crec que és 
un terme apropiat per a descriure a estes per-
sones que sempre estan ahí quan es necessi-
tes, quan s’ha que treballar, quan cal gaudir del 
resultat, estiga qui estiga al capdavant, hi haja 
la gent que hi haja, sempre mirant per el bé de 
tots, ja que pensen en el present i també en el 
futur d’aquesta nostra comissió.

al President

Tomàs Palomares López



A.C. Falla Reis Catòlics de Silla - 2011 /67

ENTREVISTA

 És un orgull per a mi, poder fer-me cà-
rrec d’aquest apartat al nostre llibret faller, 
esperant que arribe a les vostres mans amb 
afecte i sinceritat.

 Tomàs, ha participat en tot el que res-
pecta a la falla, i col•laborat amb la Junta Local 
de Silla a l’hora de fer estatuts. Sempre amb 
la millor voluntat i pel benefici de tots.Aquest 
xic, està molt arrelat a la seua comissió, fins i 
tot  arrastrant a la seua dona Tania a la que ha 
acompanyat com a Fallera Major del any 2009. 
Han segut una parella genial, la veritat és que 
ells dos junt a el seu fill Tomàs  han segut una 
imatge molt bonica, tot s’ha de dir que el xi-
quet casi va nàixer dins la falla, i este si que ho 
té mamat.

 En aquest any Tomàs ha tornat  a ser 
pare, però en aquesta ocasió d’una xiqueta, la 
que ha segut el  motiu per a que prenga la 
decisió d’apartar-se temporalment de la presi-
dència, ja que d’infància d’un fill són moments 
que no tornen a vindre. Sabem que estarà tre-
ballant per a la falla igualment ja que estos fa-
llers necessiten estar ahí, al peu de la falla.

Tomàs, et coneguem tots, i hem compartit 
amb tu molts moments, uns bons, i altres no 
tan bons, uns agres i altres dolços com l’arrop. 
Quins  destacaries? 
 Afortunadament ha hagut molt més 
bons que roïns, me és difícil triar un, perquè al 
llarg del any hi ha molts bons moments, on es-
tàs a gust en el casal i encara que estigues fent 
faena per a la falla, t’ho passes bé, en les festes 
que se fan en  la falla, els dinars dels diumenges 
fent presentació,  els assajos de dansa, jugant 
una bona partida de truc, etc.  Quan arriben 
les falles, evidentment és quan més gaudeixes, 

pràcticament vivint tota la setmana al casal, i 
assistint a cada un dels passacarrers, berenars, 
actes, festes, etc, però si hi ha un dia on et sents 
realment orgullós de ser president, per a mi es 
el dia de l’ofrena, ja que estan acabant les falles, 
ja s’han passat  les presentacions, s’ha fet el lli-
bret, s’ha plantat la falla, i ja te sents en el deure 
complit, aleshores quan veus a la teua comissió 
tots vestits de fallers, ocupant tota la rambla de 
la independència, i des de el parc no pots vore 
el estendard que va al principi, es quan penses, 
que gran és aquesta festa, i que gran és aquesta 
falla. 
 
Del regnat amb la teua dona, què ressaltaries? 
 D’eixe any hem quede amb tot, va ser el 
meu primer any de president, i l’ afrontes amb 
moltíssima il•lusió, i tindre com a Fallera Major 

al President
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a la meua dona su-
posava un al•licient 
encara major. Era un 
orgull com a presi-
dent i com a marit, 
anar passejant pels 
carrers del poble 
amb ella agafada del 
braç. Però el més 
emocionant var ser 
la  presentació on 
nomenaren a Tania 
com a Fallera Major. 

El nostre fill apuja amb tan sols dos anyets la 
banda de fallera major,  no podia dur el coixí i 
la banda a l’hora, i agafa la banda i l’abraça i va 
passar tota la passarel•la, directe a donar-me-la. 
Desprès vingué el discurs de la meua dona, que 
no m’ havia deixat llegir-lo abans i la veritat hem 
va costar molt aguantar-me les llàgrimes dalt del 
escenari. 

Sabem que un president s’enfronta a moltes 
dificultats, i que de vegades ha de prendre de-
cisions que no li agraden a ell, o a altra gent. 
Què sents en un moment d’eixos?
 És veritat que de vegades cal prendre 
decisions que són difícils, però quan u es fica a 
president té que fer front a tot, encara que no 
siga de vegades agradable. Quan arriben eixos 
moments el que es tracta sempre és que la falla 
estiga per damunt de les persones, e intentar 
que el que es faça siga en benefici de la falla. 

Una de la teu afició és la confecció del llibret 
faller, quins són els millors records que tens? I 
com animaries als fallers a que participen més 
en la confecció d’aquest apartat?
 La veritat és que participar en la con-
fecció del llibret és una de les activitats que 
més temps ocupa i que possiblement menys 
s’aprecia per part de la gent, ja que al contra-
ri de altres activitats, el llibret es sol treballar 
en casa, i clar com no et veuen al casal, pareix 
que no coste molt de fer. Jo estic participant en 
el llibret des de el any 96, i les majors alegries 
han segut sempre que hem anat a arreplegar 
premi a València, en el concurs organitzat per 
la Generalitat. Afortunadament en estos últims 
anys, hem ampliat el equip de llibret, i la faena 
no es fa tan costosa, però esperem que en el 
futur encara pugam contar amb més fallers o 
col•laboradors per a poder anar millorant cada 
any.

Tots t’han vist  ballar Dansa, i eres un eixample. 
Recorde quan ningú creia que  Tomàs era ba-
llador, i hui per hui, castigar-te seria no deixar-
te ballar. Com animaries per a que el nostre 
grup es fera més gran?
 Estic molt content del que ha passat en 

al President
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el grup de dansa en els últims 4 anys. Desprès 
de estar parat uns anys, en un dinar un diumen-
ge va sorgir la idea de tornar-lo a muntar, i rà-
pidament les dones que havien ballat abans es 
feren avant de seguida, i jo, i Pedro mig en serio, 
mig en broma, varem dir que també ballàvem, i 
que si no s’atreviu, que si, que no, quan me doni 
conter ja estava assajant i ballant en la presen-
tació. Lamentablement  a Pedro una lesió de 
genoll, el va apartar del grup, i hem va deixar 
a soles entre totes les dones. Vull destacar el 
gran esforç que s’esta fent, per part del grup, i 
especialment per part dels professors,  assajant 
durant tot l’any, anant a actuar per tota la pro-
víncia i  duguent avant el grup de dansa infantil. 
Espere que algun faller mes s’anime com han 
fet Ivan i Jesús, perquè ens fan falta més homes 
en el grup, que estem en minoria. La veritat es 
que s’ho passem de categoria assajant i ballant 
així que  si algú o alguna  més vol apuntar-se, els 
dijous per la nit assagem al casal. 

Quins són el actes que més t’agraden?
 Jo sempre he dit que el millor dia de fa-
lles és el de la cavalcada del pregó. És el dia 
que millor t’ho passes, si no te passes.  També 
m’agrada la plantà on vas veient com van for-
mant-se poc a poc els monuments,  l’arreplega 
del ninot indultat, on cada any tractem de sor-
prendre a tots. I com no, la presentació i l’ofrena. 

Què canviaries o llevaries d’un exercici faller?
 Això ho tinc molt clar, els premis. No 
m’agrada gens que 3 o 4 persones que moltes 
vegades no tenen els coneixements necessaris, 
valoren i premien la faena de tot un any. Perquè 
al final pareix que el teu treball queda relegat a 
un nombre marcat en un banderí, que ocasio-
na moltes histories i rotllos entre les pròpies 

comissions quan,  per general,  durant tot l’any 
solem dur-nos prou bé. 

Crec que retirar-te temporalment ha segut 
una decisió que hauràs pensat molt, què et fa-
ria canviar d’opinió a última hora?
 Crec que no hi ha res que puga fer can-
viar de idea. La decisió està meditada i pressa 
des de fa temps. Es una cosa que li dec a la 
meua dona i els meus fills que són qui pateixen  
la meua presidència.  Encara que l ‘any que ve 
jo seguiré ahí  en un segon pla recolzant a la 
persona que estiga al capdavant, com he fet des 
de que vaig passar  a la comissió major. 

Com creus que ha de ser un president, quins 
requisits ha de complir baix la teua opinió?
 Crec que el principal requisit és tindre 
il•lusió per a dur endavant el projecte, i rodejar-
te d’una directiva que treballe en la mateixa di-

al President
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recció en un projecte comú i consensuat entre 
tots. Jo sempre dic que un president és bo o roí 
en funció de la seua directiva i de la gent que el 
recolze. Si conta amb un bon equip de treball, 
es faran coses positives per a la falla, però si el 
deixen assoles poc pot fer. Jo en aquest sentit 
no tinc cap queixa, ha sigut molta gent la que 
m’ajudat i des d’ ací vull aprofitar per a donar-li 
les gràcies a tots, estic segur que cada ú dins 
les seues possibilitats ha fet tot el possible per 
la falla.  Pense que també cal escoltar a tot el 
món i explicar i raonar perquè es fan les coses, i 
altra cosa que considere molt important és que 
les decisions es prenguen en la directiva amb el 
màxim consens possible. 

Què opines de que siga una dona la que  presi-
deixca una comissió? Com creus que ho faria?
 Evidentment hem pareixeria de cate-
goria, L’única presidenta de falla d’aquest poble 
ha sigut d’aquesta comissió. En aquest aspecte 
varem ser pioners, i estaria molt content si tor-
nara a passar l’ any vinent. N’ estic segur que ho 
podria fer molt bé. 

Quin és el teu balanç de la falla en l’ultima dè-
cada,  respecte a fallers, festa, canvis….
 Evidentment positiu, molt positiu, encara 
que pense que moltes vegades el nombre de 
fallers va per temporades, i lamentablement ara 
s’enfrontem amb una crisi amb la que tindrem 
que aprendre a conviure. Crec que en estos úl-
tims anys s’hem consolidat com a la tercera falla 
de Silla en nombre de fallers, s’ha complit un 
relleu generacional en la directiva de la falla, i 
s’està treballant bé en molts aspectes. Eviden-
tment hi ha moltes coses que es podrien millo-
rar, i en això tenim que seguir treballant en el 
futur, per a poder mantindre el nivell dels últims 
anys i créixer encara més si es pot. 

Tomàs, es sempre un plaer compartir amb tu 
un rato de falla, ja que transmiteixes passió pel 
món faller, el teu parlar ens convenç a cada 
moment  i ens enforteixes per seguir lluitant, 
per açò que tant ens agrada, i si que es de 
veres que la satisfacció d’un bon treball ens 
ompli d’orgull dia a dia. Ara volguera que ens 
digueres unes paraules acomiadant-te com a 
President. Nosaltres et donem les gràcies per 
ser natural, per ser com eres, i esperem que 
canvies d’opinió i ens regales un altre any amb 
la teua companyia.

al President
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al President

 Les primeres paraules que me venen al cap son MOLTES GRÀCIES, per a tots els que han 
estat al meu costat durant estos tres anys, començant com no per la meua dona Tania i els meus  fills, 
qui son els que més han patit la meua presidència, els meus pares, els meus cunyats i cunyades, que 
sempre han estat ahi quan els he necessitat. Les diferents juntes directives, amb les que he tingut el 
gust de treballar tots junts en un projecte comú, i a tota la comissió junt a la que he gaudit est temps.  
 Respecte al proper exercici, considere que hi ha un 
bon grup de treball consolidat que són els que han estan 
duent avant les diferents delegacions, i espere que l’ any 
següent,  junt a tots els que vulguen aportar,  continuen 
treballant tant bé com fins ara recolzant al nou President, 
perquè l’ important no és la persona qui dirigeixca la co-
missió, el més important és la Falla Reis Catòlics, i per ella 
hem de treballar.

 Esperant que passem tots unes bones festes falle-
res, es despedix el vostre amic.
 
 Tomàs Palomares López
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 Virginia Herrero i Costa, es una xiqueta que té  
nou anys, i des de molt menudeta està apuntada per ser 
en aquest any nostra fallereta major infantil.
 El seu oncle, Gabriel, al que tots coneguem com a 
Gaby va ser el que apuntà a la xiqueta per a l’any 2011, 
sense que la germana ho sabera, clar que al contar-li al 
dia següent el que el oncle havia planejat per a la nebo-
da, ella boba que boba i encantada amb la idea acceptà 
el compromís de que la seua filla ens representara.

 Virginia, o Virgi com els amics i familiars la nome-
nem, és una xiqueta molt tímida, responsable, a la que 
li agrada passar desapercebuda entre els altres, no li 
agrada destacar per damunt de ningú, això ens diu molt 
d’ella, ja que els xiquets i sobretot les xiquetes sempre 
els agrada competir les unes amb les altres ( en el bon 
sentit de la paraula).

 Aquest any, la comissió infantil de la Falla Reis Catòlics pot presumir 
de xiquets/es, de tradició, de folklore, de tindré a un grup infantil de balladors 
de valencianes i danses de carrer.   Virgi  i Cristian són part d’aquest gran 
grup, i formen parella de ball, es compenetren molt bé ja que són de caracte-
rístiques molt semblants.

 Virgi, estarà acompanyada per el xi-
quet Cristian, que serà el president infantil de 
la nostra comissió. Ells dos, apart de ser pa-
rella de ball, també són companys de col•legi 
i d’aula,  i el que és més bonic són amics de 
sempre.

 Nosaltres encara que la coneguem 
des de que va nàixer, volem profunditzar en la 
seua il•lusió, en el seu somni, al mateix temps 
aprofitem per saber més coses d’ella i qui no 
diu que pugam aprendre alguna coseta.

a la Fallera Major Infantil

Virginia Herrero Costa
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Com diem 
abans, el teu 
oncle Gaby, 
va ser el que 
t’ apuntà quan 
encara duies 
bolquers, què 
li diries per 
agrair-li  eixa 
idea que va 
tindre?

 Ell sap que estic molt agraïda, i el millor 
agraïment que li puc fer és que es senta molt 
orgullós de mi com a Fallera Major Infantil.

La teua família, sempre t’ ha transmet el seu 
amor i il•lusió perquè la princeseta de la casa 
tinguera un somni reial, què els demanaries 
que feren?
 Que estigueren prop en tot moment i 
que m’acompanyaren a tots els actes, el cas és 
que sé que compte a tots ells, i especialment 
amb el meu germanet Pepe que té sols any i 
mig.

 En la teua vida personal del dia a dia, sa-
bem que el que més t’agrada fer al col•legi és 
l’educació física, què t’agrada molt estudiar, en-
cara que et costa molt fer els deures, perquè 

segons sabem t’apassiona jugar a la Nintendo, 
anar al parc. També, hem descobert una Virgí-
nia amb un salero molt especial a l’hora de ba-
llar valencianes, i com no junt a la seua parella 
de ball, Cristian. Ells dos són ideals, formen un 
duo únic, perquè encara que s’ esforcen molt 
i ho fan de meravella he de dir que s’encanten 
mirant al voltant, ja siga un quadre, un arbre, 
un xiquet …..al fi el que conta és que són el 
futur de nostre folklore i són un referent molt 
valuós per a nosaltres.

Quin és l’ acte que més t’agrada?
 L’ofrena a la Verge, és molt bonic i molts 
veïns del poble eïxen al carrer per vore als fa-
llers i falleres desfilar.
I el que més il•lusió et fa?
 El cercavila boja, és super divertida. Enca-
ra que es fa un poc llarg, és ideal per oblidar que 
en un no res cremarem les falles.
De totes les activitats que es realitzen al llarg 
de l’any, en quines participes més?
 Solc participar en tots els actes fallers, 
ja siguen de la setmana fallera o no. És la meua 
manera de viure el món faller. Clar que també 

a la Fallera Major Infantil
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he de dir que quan ma mare no em pot dur 
al casal, sempre està la meua avia Amparo que 
m’acompanya,  la meua avia és un Tresor, és molt 
bona, i molt afectuosa.

En la setmana fallera es preparen moltes acti-
vitats per a vosaltres els menuts, en quines et 
divertixes més, i en quines creus que la resta 
de xiquets/es solen divertir-se?
 Per descomptat, amb la fira, especialment 
els inflables, els jocs, titelles,,,, crec ens divertim 
en tot el que ens preparen els delegats. A ells 
gràcies per tot el treball.

A l’hora de vestir-te de fallera, què és el que 
menys t’agrada?   
 Tot, en general no tinc cap problema. 
M’encanta vestir-me de fallera, no em molesten 
els monyos i no em queixe quan em pentinen.

Quin color és el teu favorit? Què tipus de ves-
tit prefereixes?
 El color que més m’agrada és el rosa, i 
per a vestir-me el de fallera.

Ara volem que ens digues unes paraules per a 
animar als fallers/falleres de la teua comissió  a 
que no es perguen cap joc, berenar,etc.
 Espere que tots els xiquets i xiquetes de 
la meua comissió gaudeixquen de tot  igual que 
jo, que no es perguen cap activitat, cap acte fa-
ller, que les falles passen molt de presa i tenim 
que aprofitar-les al màxim. Jo com a vostra Fa-
llera Major Infantil vos desitge molt bones festes 
a tot el món infantil.

Virgi, enhorabona i  benvinguda a l’història de 
la falla, ja que a partir d’ara sempre estaràs 
present. Et desitgem que t’ho passes de mera-
vella junt a Cristian  i les vostres corts d’honor.

        FELICITATS

a la Fallera Major Infantil
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al President Infantil

Cristian Pérez Fernández
 En els falles del 2011, esta comissió infantil anirà presidida per 
un xiquet  molt faller, és diu Cristian i tots el coneguem, ell  és 
faller des de que va nàixer i junt al seu germanet Víctor fan un 
parella del més divertida, pareixen Zipi i Zape.

 Cristian que tan sols  té 9  anys, ha pres la comunió recentment 
i que casualitat que nostra fallereta major infantil Virgi també. 
Són amics de sempre i a més van junts al col•legi i comparteixen 
l’afició per la dansa valenciana.

 Esta parella de xiquets que ens repre-
sentaren en el vinent exercici faller, són 
parella de ball al grup de dansa infantil de 
la comissió. Cristian encara que és molt 

tímid i vergonyós té un saler per a ballar que ens 
deixa bocabadats a tots.

 Ell se sent molt atret pel mon faller. Gaudeix 
molt, fins i tot va aconseguir que el feren president 
infantil (està, que ni s’ho creu).

 Els seus pares i familiars també van ma-
nifestar molta alegria al veure que el seu 
fill és representant de la xicalla del barri. 
Barri a què pertanyen de tota la vida ja que 
viuen just davant del casal faller ( si no vols 
caldo, ací van tres tasses) Així que, com no 
li ha d’agradar al xiquet la falla!

 El dia que prengueren la decisió de que 
Cristian fora president infantil, tots esta-
ven molt contents, especialment la seua 
mare, que encara que s’ha resistit molts 
anys a pertànyer a la comissió al fi  també 
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és membre de la cort´d’honor (és veia en ella 
que li feia molta il•lusió vestir-se de valencia-
na). Hem de dir que esta molt bonica, però per 
a boniquesa la del xiquet: Cristian té els cabells 
negres, i uns ulls grans foscs, la seua mirada és 
molt penetrant i forta.

 Li preguntem al xiquet moltes coses, i 
en una vesprada de conversa després d’un as-
saig de dansa, trobem que les coses que més el 
caracteritzen són, que és molt amable, seriós, 
responsable, tímid, afectuós, molt tradicional, 
en fi serà un gran president infantil.

 A Cristian li agrada practicar l’esport, 
i el que més és el futbol. És del València, i el 
seu germà del Barça, (menys mal que són de la 

mateixa comissió, si no és per a tornar-se bo-
jos). El seu jugador favorit és Messi. De major 
li agradaria ser entrenador o preparador físic 
igual que el seu amic Borja, i també li agradaria 
ser professor de coneixement del medi. 

 Este any ha segut un seguidor més del 
campionat mundial, no es va pedrer cap partit 
a la Teja que regenta el seu pare. Entre altres 
esports li agrada el Basquet, Pilota Valenciana, 
Tennis…. Actualment juga de centrecampista.

 Pel què fa als estudis, com hem dit 
abans comparteix aula amb Virgi, al Col•legi 
públic Reis Catòlics  i està en   3r curs. La seu 
assignatura preferida és Medi, per tot el que 
compta, i la que menys li agrada són les Mate-
màtiques.

Com es prengueren els teus amics la notícia 
que anaves a ser el president de la falla?
 -Tots molt contents, la veritat és  que em 
duc molt bé amb ells i em varen fer sentir molt 
afortunat ja que alguns d’ells és fa il•lusió ser re-
presentants. La veritat és que compartiran amb 
mi esta il•lusió.

Ara que ja has viscut l’acte de la Proclamació, 
que ens pots comptar d’eixe dia:
 -Mai podia imaginar tot el que és pot 
sentir, és meravellós, sempre havia somiat mo-
ments com aquest però no és pot comparar 
al viure’l directament. En ma casa estaven molt 

al President Infantil
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contents, la meua tia Esther fou fallera major 
infantil i ella em contava un poc tot el que em 
queda per viure. Com seguisca igual que est 
acte, serà inoblidable.

De tots els actes de la setmana fallera quins 
són els que més t’agraden?
 -El dia dels premis, és molt intens ja que 
la il•lusió no té límit, sempre esperem bons pre-
mis, encara que soc conscient de a què podem 
aspirar.
 -L’ofrena, és un acte molt solemne, i 
m’agrada pel significat que té, oferir-li tots eixes 
flors a la Geperudeta, és ser més valencians que 
mai.
 -La plantà,,,,Albaes,,,,, tot m’agrada molt i 
ho visc amb intensitat, en canvi les despertades 
no vaig mai ja que m’agrada molt dormir, però 
est any no vaig a fallar a cap.

Si no vas a les despertades mai, és que no 
t’agradaran els coets?
 -Al contrari, m’encanten, els meus prefe-
rits són les abelles, els xinesos, traca, peonces…., 

el que passa és que soc molt dormilec, però 
l’acte que més m’agrada que esta comissió or-
ganitza per als xiquets és la mascletà de Sant 
Josep. A les 17h  ens fiquem tots els menuts i 
majorets en un recinte tancat a cremar tota la 
pólvora que hi ha. Estem uns 30 minuts sense 
parar de tirar coets ….Fabulosssss.
Mentre  parlem amb Cristian estem veient com 
el seu esperit faller és molt intens. Aquest xiquet 
sembla ser un gran faller per al futur, i com que 
el futur de la falla són els menuts li preguntem si 
li agradaria en un futur ser membre de la direc-
tiva, tresorer, secretari, festejos…. I ens contesta 
així:
 -Clar, en un futur m’agradaria ser presi-
dent com Tomàs, pense que és un gran presi-
dent i ho esta fent de meravella, seguir el seu 
exemple.

En el grup de dan-
sa eres parella 
amb Virgi, què has 
ballat fins ara?
 -He par-
ticipat en moltes 
dansades de carrer 
que s’organitzen 
en moltes pobla-
cions veïnes, tam-
bé en el ball dels 
arquets a les festes 
del Crist, en la pre-
sentació infantil, és 
molt bonic, crec que és tan nostre, i és una llàs-
tima que no es practique més a nivell de pobla-
ció.

al President Infantil
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A l’hora de vestir-te 
quin és el vestit que 
més t’agrada?
 -El de Torrentí sens 
dubte. Ho tinc molt clar.

Quin acte esperes amb 
més il•lusió?
 -La presentació, 
pense que és un dia de 
màgia, on la il•lusió de 
tots els xiquets puja en 

eixe dia, ja que avisen que les falles ja estan ací.

Quines aficions tens, i què és el que més 
t’agrada fer, apart del que ja coneguem?
 -Soc un boig dels jocs de la Nintendo, 
també m’agrada vorer la tele, especialment la 
sèrie d’Antonela, Patito Feo, i escoltar música. La 
meua cantant favorita és Shakira.
 -Pel què respecta al menjar, he de dir 
que el plat que més m’agrada és la paella, i per 
als desdejunis de falles xocolata amb xurros.
 -Jugar a la wii amb el meu germà Victor.
 -Col•labore en el tasques de casa.

El teu germà Victor i tu és porteu de merave-
lla, que et digué quan és va assabentar de que 
anaves a ser el president?
 -Les seues paraules foren:” Què morro 
i collins, jo també vull” a continuació és confor-
mà, i em va mostrar la seua il•lusió en que fora 
president. 

Tenim clar que ell formarà part de tot el meu 
somni, i junt a ell és segur que s’ho passarem 
de meravella.
Per finalitzar, ens agradaria donar-te 
l’enhorabona per tan gran càrrec, i et desit-

gem que siguen unes falles inoblidables. Ara 
ens diràs unes paraules que llegiran tots els 
xiquets de la teua comissió, en est punt donen 
per finalitzada esta conversa, Gràcies Cristian.
 Amics i amigues, fallers i falleres, em dic 
Cristian i soc el President infantil de la vostra co-
missió, sols volia dir-vos, que ens esperen unes 
festes meravelloses, plenes de jocs, disfresses, 
berenars, balls,…. Espere compartir amb tots 
vosaltres una setmana molt intensa, una setma-
na que tots desitgem que arribe aviat i després 
que mai s’acabe, desitge que la rialla seguisca 
sent nostre emblema faller, sols demane que 
participeu en tot, que no vós perdeu cap acte, 
així tots junts guardarem en nostre pensament 
un gran rècord, i jo sempre guardaré al meu cor 
que en este any soc vostre president                                                        
      Cristian

al President Infantil
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al President de la Junta Local Fallera

Iván Martínez Marco
 Recorde un dia, en falles que vingué al meu casal 
un xic, era el nou president de la junta local fallera, Iván, 
i qui collins és?
 
 Tots el coneixien més, per ser fill dels seus pares, 
que per ser del mon faller de Silla.

 La veritat és que des del primer moment ens va 
caure de meravella, i el que més ens va agradar fou el 
seu vincle per aquestes falles tan estimades per a ell.

 Any rere any, va demostrant el seu interès per de-
fendre el sentiment faller, sentiment que té ell dins del 
seu cor, i que tots el que el coneguem sabem que té 
molt bona voluntat.

 Aquest any hem aconseguit que siga membre del 
grup de dansa. És super divertit compartir amb ell un 
assaig, és un xic sense fondo, té per a tot i per a tots. 
En una conversa que varem mantindre li varem fer la 

proposta que es presentara a través d’aquest llibret, que ens contara un poc la 
seua trajectòria per el mon faller, ja que és el segon any que presideix la nostra 
junta local, i ell que no sap dir a res que no, de seguida ens va contar un poc;

 És un plaer per a mi, que em doneu l’oportunitat de presentar-me  mit-
jançant aquest apartat del llibret 
faller, con tots sabeu soc Iván, i 
estic en aquest mon tota la meua 
vida, abans de nàixer els meus 
pares ja m’apuntaren de faller, 
he viscut tota la meu infància, la 
meua adolescència i joventut en 
la meua estimada comissió Falla 
Carrer de Baix-Mesó, he pertan-
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gut a esta, la meua falla de València 26 anys, aquesta falla està 
en ple centre històric de València, en el barri del Carmen, i 
he de reconèixer que han segut uns any inoblidables per a 
mi, allí tinc part de la meua família.

 Per circumstancies de la vida, en l’any 2004 vaig fer un 
canvi radical, vaig deixar la capital i em vaig traslladar al poble, 
i de reconèixer que en els set anys que porte ací he vist un 
altre mon faller, són dos maneres molt diferents de viure les 
falles i cada una té el seu encant.

 La meua experiència en la nostra Junta Local, va començar 
en l’exercici faller de l’any 2004/2005, vaig tindre l’honor de 
ser el President Executiu, la veritat és que no tenia ni idea de  
que era la junta, però influït i recolzat per una persona molt 
especial vaig pendre la decisió de dur endavant aquest com-
promís. Ara m’alegre molt de pendre eixa decisió, aquest any 
s’ho passarem de meravella tots els components de la junta, 
i fins hui és el millor amb diferència.

En la junta vaig descobrir altre món,  vaig trobar molta di-
ferència, entre la falla de València i  les de Silla, i com no,  la 
junta és més diferent encara, i també les juntes locals de 
la resta de localitats. Cada cosa té la seua història, també 
les persones que s’impliquen descobreixen una serie d’actes 
que es compartissen, la fallera major, actes que son realment 
importants per un bon funcionament ja que així sempre 
podem anar aprenent de la resta de companys i així millorar 
més el nostre mon faller. Per a mi tot és important,  i trobe 
molt reconfortant el mon de la junta, (cada cosa te el seu 
encant i màgia). 

 En Silla tenim a nosta fallera major, que ens acompanya als actes que ens conviden, elles son 
testimoni de tot el que es viu en  la junta. És un plaer que ens representen i elles queden contentes 
per l’experiència que viuen.

 M’agradaria destacar la gran pinya que naix entre nosaltres, fent arribar a créixer una bonica 
amistat. En moltes ocasions ens han acusat de ser una colla d’amics, i havia alguns que els semblava mal 
que ens poguérem dur tan bé encara que fórem de diferents comissions. Per  a mi l’harmonia és molt 

al President de la Junta Local Fallera
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important per el 
bon treball i bon 
func ionament . 
Passem molt de 
temps junts al 
llarg de l’any.

 Altra cosa 
que m’agradaria, 
és que tot aquell 
que volguera ser 
part de la jun-
ta, que vinguera 

amb ganes de treballar per millorar el mon de 
les falles. I que no miraren tant per una comissió 
en concret. Ací treballem per les sis comissions 
per igual, i el que no ho entenga que es quede 
a la seua falla.

 Respecte a la “Germanor”, crec que és 
indispensable encara que molts diuen que soc 
un ingenu, en canvi pense que hauríem de fer 
tots un xicotet esforç per que existira la germa-
nor i aixi fer més gran si cap el mon de les falles.

 Una cosa que no m’agrada gens, és 
l’actitud que prenem molts fallers el dia de 
l’entrega de premis, si bé ho mires l’exercici faller 
comença tranquil, amb cordialitat, bon ambient 
entre tots els fallers, conforme van arrimant-se 
les presentacions, molts fallers van camviant la 
seua forma d’actuar, ja van pensant en els pre-
mis, van fixant-se en cada detall, fent comentaris 
malsonants, aquestes actituds no són bones ni 
boniques, per a la germanor. També hi han per-
sones que ho passen molt mal si no reben el 
premi que esperen, arribant a  amargar-se les 
falles que treballen durant tant de temps i que 
tant d’esforç ens costa, un premi és un tros de 
tela i en això es queda.

 Un consell, fruir del treball, vorer tota 
la comissió gaudint, celebrant junt a vostres 
màxims representats, continuar treballant per 
fer més anys de falles, i cuidar el mon infantil 
donant exemple, que són el nostre futur.

                                                              

al President de la Junta Local Fallera
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Elecció de president i apuntà

 El dia 27 de març  es va celebrar el sopar 
d’elecció de President, i per tercer any consecu-
tiu va resultar elegit Tomàs per a dur endavant 
el timó de la nostra comissió. També es varen 
nomenar a Ana Guillem Magalló  com a Fallera 
Major, Virgínia Herrero Costa com a Fallera Major 
Infantil  i Cristian Pérez Fernández com a Presi-
dent Infantil per al present exercici.

 Enguany l’apuntà es va retardar un poc i el divendres 23 d’abril varem fer la apuntà 
infantil i la  tradicional capea de l’apuntà la varem fer el diumenge 2 de maig, on vam poder 
gaudir tots d’un bon dia i de moltes rialles.
Vam tindre una gran torrada de carn per a esmorzar i una paella per a dinar.
També vam tindre per primera vegada un concurs de retalladors on els xics i les xiques més 
atrevits i atrevides de la comissió van demostrar la seua valentia.

Festa de l’1 de maig

 En el mes de Maig, el dia 1 varem plantar la creu de maig, que va adornar per uns 
quants dies la plaça de l’Alteró, també varem participar en els actes de celebració del dia de 
Sant Josep Obrer, que organitza la confraria i la parròquia que tenen el mateix nom, i que 
està situada al nostre barri. Enguany la nostra Fallera Major Sonia Iranzo Serrador  va ser qui,  
complint una promesa, va pagar el pa beneït que es va repartir a la missa, a la que varen acudir 
el nostres representants acompanyats per molts fallers que es varen vestir per a dur i repartir 
el pa, fent una xicoteta cercavila pel barri. Per 
la nit acompanyarem l’imatge de sant Josep 
obrer en la processó que es va celebrar pels 
carrers de la barriada, i quan la processó va 
passar per davant del nostre casal, el retor de 
la parròquia va beneir la creu de maig que la 
falla va plantar.

Actes Realitzats
De la cremà a la presentació
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ACTES REALITZATS

De la Cremà a la Presentació

Truc i Parxís interfalles

 Durant el mes de Maig i Juny  la Junta Local Fallera 
realitzà el concurs de Parxís i Truc Interfalles, en el que 
ens reunim els divendres als casals i fem una partideta. 
Enguany la competició va tindre emoció fins l’últim mo-
ment, ja que al parxís  haguérem de jugar una partida de 
desempat pel campionat, on varem guanyar aconseguit 
així el primer,  primer premi d’enguany  (esperem que 
no siga l’últim). Al truc la cosa estigué més clara i  varem 
acabar en tercera posició. 

Nit de sant Joan 

 I entre sopars, esmorzars i més, i més, i més.... arribem 
fins al mes de Juny, comença l’estiu, el calor comença a 
calfar, i quan arriben eixes dates, a la nostra falla es cele-
bra un dels actes més esperats: “la nit de Sant Joan”.  En-
guany en la festa infantil varem fer un berenar, i desprès 
un recull de jocs tradicionals dels que va gaudir la comis-
sió  infantil. Per la nit varem fer sopar popular d’entrepà, 
bingos i per a acabar la nit, tinguérem l’actuació de “La 
burra de Sueca”, que ens va fer riure amb seu humor. 

Proclamació
 
 El dia   3 de juliol varem celebrar l’acte de la Procla-
mació de les nostre Falleres Majors i Presidents per al 
present exercici. L’acte va començar amb una cercavila, 
on s’arreplegava a totes les persones involucrades, per a 
arribar a la Nau Jove on va tindre lloc la proclamació. Nit 
plena d’emocions, on varem donar a conèixer a tots, als 
nostres nous representants per al present exercici, i que 
seran les estrelles a seguir per tots.
 
Sant Fermí

 La setmana següent a la proclamació varem celebrar 
la festa de sant Fermí. Per la vesprada els xiquets varen 
fruir d’un berenar, i de la festa de l’aigua, on globus plens 
d’aigua i poalades de la mateixa, varen volar i banyar a 
tots els que varen acudir. I per la nit al carrer sopar po-
pular, abillats amb la roba típica de la festa soparem a la 
fresca. En acabar un parell de bingos, i un bou embolat 
feren la delectació de tots.
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ACTES REALITZATS

De la Cremà a la Presentació

Mundial de Futbol

 Durant els mesos de juny i juliol  vam estar animant i gaudint del joc 
de la selecció a al Mundial, i el 11 de juliol  dia de la final, vam vore la victòria 
en la pantalla gegant que tenim al casal. L’alegria es va desbordar en acabar 
el partit on tots junts celebrarem el gran triomf de la selecció.

Play backs

 Durant moltes vesprades i nits, a doble sessió, els components del 
nostre grup, varen estar preparant eixa nit, patint molta calor i suant cada un 
dels números que hi varen eixir. Per altra banda uns intrèpids però valents 
fallers, no volien deixar que tot hi quedara així, i sense saber el que és un 
compàs i una regla, no varen deixar l’escenari buit. Després de moltes nits 
de treball i amb molta il•lusió, els dos números que la nostra comissió hi va 
presentar : Mamma Mia  i Lady Gaga varen ser dels que més agradaren al 
públic.

Processo crist i balls

 El dia 6, el dia del Crist, els nostres representants varen desfilar en la 
processó del Santíssim Crist, amb molt de fervor i devoció. I la nostra co-
missió junt amb un grup de joves europeus d’intercanvi varem  col•laborar 
amb l’ajuntament, fent realitat eixos personatges bíblics que tots els anys i 
com es costum participen en la Processó: Josuè, el iaio colomet, egipcis, etc.

 Però enguany la principal novetat per a nosaltres en aquest dia va ser 
la participació del nostre grup de dansa en els balls de la processó. El grup 
infantil varen ballar els arquets, i el grup major els cabuts, i ho varem fer 
molt bé, arrancant els aplaudiments de tot el públic present.

I Torneig Internacional de Truc

 El diumenge 19 de setembre es va celebrar  el I Torneig Internacional 
de Truc. Varen assistir parelles de truc de diferents poblacions de la nostra 
comunitat: hi havia parelles de Borriana, Torrent, Albal, Benifaió, Silla, Picas-
sent, Catarroja, Quart de Poblet, entre altres poblacions.

 Els participants varen fruir, trucant, retrucant i dient més mentires que 
en el congrés dels diputats. Desprès de passar varies eliminatòries i des-
près de moltes hores jugant, varen arribar a la final les parelles formades 
per Carlos Núñez  i Ramón Navarro de Quart de Poblet i Salvador Piles i 
Francisco Ausina de Benifaió, sent la victòria final, per a Carlos i Ramon  El 
nostre president Tomàs Palomares va fer entrega del premi als campions i 
als finalistes.
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Festa mig any

 El 24 de setembre  va tindre lloc la festa del mig any 
faller.
Celebrarem que faltaven menys de 6 mesos perquè arri-
ben les falles, hi ho varem fer amb una jornada que va 
parèixer un dia de falles, per que ens passarem tot el dia 
en el casal fent una gran quantitat de activitats.

 Varem començar a les 9 del matí amb una despertà 
a la qual va assistir gran part de la comissió. Varem ser 
convidats a xocolata per nostres falleres majors, i des-
près anàrem  al casal a esmorzar i a fer la falleta comme-
morativa d’aquesta festa. Desprès dinarem al casal, com 
no una bona paella, i per la  vesprada hi hagué berenar i 
jocs infantils per als més menuts. Desprès varem cremar 
la falleta.

 Per la nit varem sopar a la fresca, i la nostra comissió 
infantil ens va oferir una gran varietat de playbacks i ac-
tuacions musicals que amenitzaren la vetllada.

Dansà

 El 3 d’octubre la Falla Reis Catòlics va organitzar la III Dansà Ciutat de Silla.
Un any més tornarem a superar-nos en el nombre de públic assistent i en el nombre de balladors.

 L’edició d’enguany confirma la gran acceptació que té la dansa i la situa entre els actes més impor-
tants de les festes del nou d’octubre al nostre poble.

 Els balladors anaren en cercavila al parc municipal, on va començar la dansà, que va finalitzar a la plaça 
del poble amb un multitudinari fandango ballat per tots els grups. Els grups de dansa que ens acompanyaren 
provenien de diverses localitats de la nostra comunitat, com ara: Silla, Valencia, Alcasser, Picassent, Llíria, Beni-
faió, Canet, Port de Sagunt, Tavernes de Valldigna i Riola.
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Firma i visita

 El divendres 15 d’octubre varem celebrar la 
firma del contracte amb l’ artista faller per a les falles 
de l’any 2011. Amb un casal de gom a gom, un dels 
secrets millor guardats es revelava, els esbossos i les 
maquetes de les properes falles eren presentats da-
vant tota la comissió que queda encantada amb els 
monuments, i desitjant veure’ls al carrer. Al dia següent 
varem fer les visites oficials als tallers dels nostres ar-
tistes fallers.

Halloween

 Enguany la festa de Halloween la varem fer en dos 
dies, el divendres de vesprada tinguérem  el berenar 
per als infantils, xicotets vampirs, Frankensteins, bruixes, 
carabasses, varen envair el casal, aplacant la seua set de 
suc de sang, i la seua fam de cucs de llepolia i dolços.  
El diumenge per la nit varen ser el més grans els que 
envaïren el casal amb les seues disfresses fins ben en-
trada la matinada. 

Nit del mon faller i Concurs de Cartells

 El dia  6 de novembre organitzat per la Junta Local 
Fallera, es va celebrar el ja típic, sopar de la ‘Nit del Món Faller”. On després del sopar, aquest organisme, va 
fer entrega a les comissions, dels diversos trofeus, dels campionats de truc i parxís realitzats al mes de Juny. 
Enguany hem arrasat a aquestes competicions, aconseguint un primer lloc en parxís i un tercer en truc.

  Organitzat per la Junta Local Fallera de Silla, 
el 28 de novembre  es va conèixer el guanyador del 
concurs de cartells. L’acte, va començar amb un cer-
cavila. Va eixir de la plaça de la localitat, amb el so de 
la dolçaina i el tabalet, i els components de la Junta 
Local. Varen anar arreplegant als representants de les 
sis comissions falleres, per l’ordre habitual, per els 
respectius casals, finalitzant en la Nau jove, on varem 
poder vore tots els cartels participants.

Silla Balla
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 El dissabte 11 de desembre el nostre grup de dansa va participar en el I festival benèfic, Silla Balla, junt 
a  totes les associacions del poble que tenen grup de ball, (de saló, tradicionals valencians, dansa del porrots, 
ball social, sevillanes, funky.) varen oferir una vetllada molt divertida i solidaria aconseguint recaptar més de 
mil euros per a Càritas. El nostre grup de dansa infantil va ballar la xitxarra, i els majors la despullaeta, sigüent 
de les actuacions més aplaudides pel públic.  

Nadal
 El dimecres 23 de desembre varem celebrar el berenar de Nadal per a la comissió infantil. Els xiquets 
varen berenar una xocolata calenteta que venia molt bé amb el fred que feia al carrer, i després varen rebre 
la visita del pare Noel que els va deixar caramels i llepolies per a tots. Finalment varen dibuixar les seues 
targetes i felicitacions de Nadal que varem penjar pel nostre Casal.  També es pogué visitar el gran betlem  
que varem muntar al casal, i que va agradar molt tothom.
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NoRMES A CoMPLIR DURANT LA SETMANA FALLERA

1. Per a qualsevol dubte o problema, dirigeix-te a un Vicepresident.

2. Els actes i  horaris d’aquest programa de festejos poden ser modificats, però seran 
informats dels canvis amb un cartell que hi haurà al casal.

3. Els concursos són responsabilitat de Festejos. Pot participar tot el veïnat als de 
paelles, truc i parxís.

4. Dinars, sopars, berenars: es demana la col•laboració per preparar-los i ficar i llevar 
taula i mantindre el casal el més net possible.

5. Màxima puntualitat en els actes oficials.

6. Fira infantil, jocs...,  sols podran gaudir-los els fallers i falleres, demanant disculpes als 
demés i esperant que s’apunten a l’any vinent.

7. No oblides fruir al màxim de les festes, respectant els horaris de nocturnitat ja que 
hi ha gent que ha de treballar.

GENER
DISSABTE DIA 22  

 A les 20:00 h. Eixirem del casal amb les nostres millors gales, i poquet a poquet, anirem fent 
una cercavila pel poble per tal d’arreplegar a nostres falleres majors, i tots junts ens dirigirem cap al 
local on tindrà lloc la nostra presentació.

 A les 23:00 h.. Presentació de nostra Fallera Major, President  i la Cort d’honor a la Nau 
Jove.

 Fallera Major: Ana Guillem Magalló
 President: Tomàs Palomares López.

Programa 
de Festejos
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DIUMENGE DIA 23

 És el dia dels nostres xiquets i xiquetes. A les 15: 30 h. 
anirem poquet a poquet arreplegant a tota la comissió 
infantil i als que són i seran els nostres representants de 
l’any 2011. 

 A les 18:30 h., Presentació Infantil, a la Nau Jove.

   Fallera Major Infantil: Virgínia Herrero Costa
 President Infantil: Cristian Pérez Fernández

DIVENDRES DIA 28

 A les 22:00 h. Al nostre casal sopar d’entrepà i després dels dolços començarà l’acte de la 
Presentació interna,  on les falleres que  no varen vestir-se amb el vestit regional, desfilaran per la 
passarel•la per davant de tota la comissió per a imposar-les la banda de la cort d’honor.

DISSABTE DIA 29

 A les 12:00 h. Primera arreplegà on esperem que el poble de Silla ens tire una maneta amb 
col•laboració, i si esta llegint açò significa que ens ha comprat el llibret, gracies per avançat.

 A les 17:30 h. Berenar infantil i a continuació Presentació Interna infantil.

FEBRER
DIUMENGE DIA 6  

 A les 10:00 h. Gran esmorzar a càrrec d’un dels 
mestres cuiners de la nostra comissió, on prendrem 
forces per anar a la segona arreplegà.

 A les 12:00 h. Segona arreplegà  per tota la 
barriada.

 A les 15:00 h. Per a recuperar forces anirem al 
casal a menjar-nos una paelleta que segur haurà prepa-
rat un dels nostres mestres cuiners.

DIUMENGE DIA 13

 A les 10:00 h. Esmorzar a càrrec de qualsevol dels molt i bons cuiners que  tenim a la co-
missió  que ens sorprendran amb alguna de les seues delicatessen.

            A les 12:00 h. Tercera i última arreplegà.

            A les 15:00 h. Dinar, cafè, xampany, puro i el que faça falta.
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DIVENDRES DIA 18

 A les 22:00 h. Anirem a la Nau Jove, on les nostres fa-
lleres majors i presidents participaran junt a les altres comis-
sions en l’acte d’exaltació de les Falleres Majors. Aquest acte 
està organitzat per la Junta Local Fallera. Els que no vinguen 
saben que al casal es farà sopar com és costum.

DISSABTE DIA 19

 A les 22:00 h. Sopar d’entrepà al casal i després en casa de les falleres majors tindrem     
dolços i beguda per a tots els fallers, mentrestant fem la tradicional pintà d’escuts.  

DIUMENGE DIA 20

 A les 10:00 h. Esmorzar al casal.

 A les 15:00 h. Dinar al casal

DISSABTE DIA 26

 A les 22: 00 h. Amb un sopar de gala que es farà al saló “Jardines Venezia”, un any més cele-
brarem l’acte de Fallers d’Honor. Acte que esperem que gaudim junt a tots nosaltres, simpatitzants 
i amics de la nostra falla, que amb la seua aportació ens ajuden a fer unes falles més lluïdes per a 
tots. Després gran  disco mòbil  fins que el cos aguante.

DIUMENGE DIA 27

 A les 10:00 h. Esmorzar al casal.

 A les 15:00 h. Dinar al casal
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MARÇ
SETMANA DEL 28  DE FEBRER  AL 4 DE MARÇ 

                A les 22:00 h. Sopar d’entrepà i després ens prepararem tots per a fer la tradicional 
Penjada de Banderes.

 Durant tota la setmana el casal estarà a disposició de tot faller que vullga apuntar-se o pre-
parar carrossa per a la cavalcada del pregó.

 

DISSABTE DIA 5

 A les 10:00 h. Farem un bon esmorzar abans de posar-se a fer faena preparant carrosses i 
disfresses.

 A les 14:00 h. Dinarem al casal i seguidament ens prepararem per a eixir a la Cavalcada del 
Pregó, on un any més esperem passar-ho molt bé.

 A les 17:00 h. Ens anirem a la concentració de totes les comissions, on es donarà per inicia-
da la Cavalcada del Pregó. Donarem la volta al poble per gaudir tot el que es puga fins arribar a la 
plaça, on les Falleres Majors de totes les comissions ens dirigiran el tradicional pregó quedant així 
inaugurades les festes falleres.

 A les 22:00 h. Sopar d’entrepà i ressaca al casal on acudeixen el fallers que tenen més ganes 
de festa.

DIUMENGE DIA 6

 A les 10:00 h. Al casal tradicional esmorzar on improvisarem tot ja que després d’una nit 
com la que haurem passat no sé si algú tindrà fam.

 A les 14:00 h. Al casal ens menjarem una paelleta que de segur ens haurà preparat l’equip 
culinari de la falla.

 A  les 17: 00 h. Anirem a acompanyar a Ana, Tomàs, Virgínia i Cristian al Centre ocupacional 
Tola on la junta local fallera organitza l’exposició del Ninot, on s’exposaran tots els ninots majors i 
infantils que les comissions hem triat. Després es farà l’entrega de recompenses de la Junta Central 
Fallera als fallers als que se’ls ha concedit alguna, i recordar a tot faller que haureu d’anar a arreple-
gar-la amb la indumentària fallera.

SETMANA DEL 7 AL 10

          A les 17:30 h. Berenar infantil al casal.     

 A les 22: 00 h. Sopar d’entrepà al casal i després en casa de les falleres majors tindrem do-
lços i beguda per a tots els fallers, mentrestant fem la tradicional pintà d’escuts.  
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DIVENDRES DIA 11

A partir d’eixe dia  i fins que acaben falles hi hauran esmorzar, dinars i sopars tots els dies al casal, 
per a apuntar-se als dinars mireu el tauler de noticies de la Falla. 

 A les 17:30 h. Berenar infantil al casal

 A les 20:00 h. Concurs 12 h. de Parxís i Truc. 12, 13, 14 o les que facen falta, ja que està en 
xoc el prestigi i els jupetins de Mestre Trucaor. Recordem que ambdues concursos no són exclu-
sius de fallers, i que poden apuntar-se veïns i fallers d’altres falles, encara que allò de guanyar ho 
tindran prou difícil.

DISSABTE DIA 12

 A partir de les 11:00 h. Parc infan-
til per als infantils, a veure si es cansen bé 
i a la nit ens deixen dormir tranquils

 A les 17:30 h. Berenar infantil,  i a 
seguir botant.

 A les 22:00 h. Gran Concurs de 
Paelles. Al finalitzar nostra Fallera Major 
i President faran entrega dels premis de 
Truc parxís i paelles. Seguidament tin-
drem Bingo i Disco casal.

DIUMENGE DIA 13

Al llarg del dia plantarem la falla gran. 

 A partir de les 11:00 h. Parc infantil.

 A les 17:30 h. Berenar infantil pagat per nostre Presi-
dent Infantil Cristian i nostra Fallera Major infantil Virginia

 A les 22:00 h. Sopar i a continuació competició de 
PokerStars, per a tots els que no treballen el dilluns.
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DILLUNS  DIA 14

 A les 17:30 h. Berenar infantil.

 A les 22:00 h. Sopar.

DIMARTS DIA 15

 De bon matí vindran a plantar la nostra falla infantil, que enguany deixarà bocabadats a mol-
ta gent.

 Durant tot el dia dinarem, berenarem i soparem junts i prepararem tot el material necessari 
per a anar ben preparats a l’arreplegà del ninot

 A partir de les 16:00 h.: Fira infantil 

 A les 17:30 h. Berenar infantil.

 A les 21:00 h. Sopar infantil, i seguidament sopar de la comissió major, una vegada vinga la 
Xaranga ens prepararem per anar a pels ninots indultats amb tots els que vullguen vindre i partici-
par.

  Prop de les 24:00 h. del dia 15 i una vegada ens canten les albades i tinguem els 
ninots ens anirem a fer una xicoteta cercavila de camí al nostre casal. Quan arribem prepararem 
els monuments, decorant-los amb flors i gespa com tenim costum per deixar el punt i final al jurat, 
entre unes coses i altres tindrem discos casal el que serà interromput per la Junta Local Fallera que 
vindran a cantar unes albades als nostres representants, després rematarem la festa.

DIMECRES DIA 16 

 A les 17:00 h. Ultima sessió de fira infantil

 A les 17:30 h. Berenar infantil

 Sopar infantil a les 21:00 h.

 A les 22.00 h. Sopar pagat per la nostra Fallera Major Ana. Desprès del soparet hi haurà la 
tercera edició del gran concurs “Operació Faller”,  i després per a  cremar la grassa, a menejar el 
cul al nostre Disco-Casal.

DIJOUS  DIA 17

 Primera despertà a les 8:00 h., es demana la participació del major número de fallers i falle-
res, ja que hem de despertar a tot el veïnat, desprès desdejunarem en casa de Cristian.
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 11:00 h. Al casal concentració per anar a fer la  cercavila fins la Plaça de la Senyoria on junt 
a la resta de comissions anirem a la Plaça del Poble, on ens donaran els premis.

 A les 19:00 h. Cercavila per a ensenyar a tot el barri els premis que ens hagen donat pel 
matí.

 A les 21:00 h. Sopar infantil. pagat per nostre President Infantil Cristian i nostra Fallera Major 
infantil Virginia

 A les 22:00 h. Gran sopar amb la companyia dels fallers d’honor que vullguen compartir 
una nit amb nosaltres, el sopar és d’entrepà i després gran show de varietats amb sorpreses i in-
cògnites. 

DIVENDRES DIA 18

 Segona despertà, a les 8:00 h., està si serà so-
naeta,  no m’ho perd per res del món, desprès desde-
juni en casa de Virgínia

 A les 16:00 h. Al casal farem un xicotet cerca-
vila al mateix temps que arrepleguem nostres falleres 
majors, agarrarem els rams i anirem a fer l’ofrena a 
nostra Verge, la Mare de Deu dels Desemparats.(De-
manem la màxima puntualitat)

 A les 21:00 h. sopar infantil, desprès sopar 
major i ………….. FESTA!!! Espectacular, com sempre, 
amb la companyia de quasi tot el poble, amics, veïns, 
fallers d’altres comissions etc  benvinguts a tots i gràcies per ser fidels a nostra comissió i no fallar 
cap any, per a tots……………… Disco Piràmide Laia
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DISSABTE DIA 19 FESTIVITAT DE SANT JOSEP

 Primer felicitem tots els anomenats 
Pepe, Pepa, José; Josefa, Josep, ….

 Tercera i última despertà, crema-
rem tot el que ens quede, recoma-
nem comprar taps d’orella si algú s’ha 
proposat dormir. S’acomiadem de tots 
fins el pròxim any, per acabar desdeju-
narem en casa de Ana.

 A les 11:00 h. Anirem a la missa 
de Sant Josep que es celebrarà a la 
parròquia de Ntra. Sra. Dels Àngels. 

 A les 14:00 h. Si ens toca el torn 
pegarem foc a la gran mascletà que 
tenim preparada per a aquest dia.

 A les 15:00 h. Dinar. 

 A les 17:30 h. Berenar infantil, i desprès gran mascletà infantil. A continuació Cercavila boig, 
no faltes.  Pots dur a qui tu vulgues, quan més gent, més soroll, més ambient.

 A les 20:00 h. Sopar infantil, i seguidament a les 21: 00 h. cremà de nostre monument  infan-
til en cas que guanyarem el primer premi passaríem a cremar-la a les 22h. 

 A les 22:00 h. Sopar de la comissió major.

 A partir de les 24:00 h. segons 
el premi que ens donen dispararem 
nostra espectacular mascletà noctur-
na i seguidament la cremà, acomia-
dant aquest 2011 de la millor manera 
que sabem, donant-nos l’enhorabona 
a tots i brindant amb cava.



A.C. Falla Reis Catòlics de Silla - 2011 /97

Aportacions
 Literàries



98 / A.C. Falla Reis Catòlics de Silla - 2011

Introducció

 Des de fa uns anys la nostra 
Comissió participa en la Processó 
del Santíssim Crist de Silla. La nos-
tra participació es fonamenta en 
dos aspectes. Per una banda la re-
presentació dels personatges bíblics 
i, d’altra, en la execució d’algunes 
de les danses que precedeixen a la Processó. Més concretament, els 
Gegants, els Nanos, i els Arquets. Però, com no sols volem repetir o 
reproduir les coses, quan vam tindre que preparar estes dances vam 
fer una xicoteta investigació sobre el tema. Ens vam adonar que estes 
danses, quasi sempre estaven lligades la festivitat del Corpus, però, 
que en el nostre cas s’havien unit a la festivitat del Crist. Per què es 
produeix açò? Per a intentar comprendre esta realitat anem a expo-
sar com es desenvolupa  la festivitat del Corpus a València, el nostre 
referent més proper i important. Desprès veurem que elements pre-
nem d’ací. Finalment exposarem la nostra tesi sobre este cas. 

La Processó del Corpus 

 S’obri el seguici amb la Guàrdia Municipal muntada a cavall amb el seu uniforme de gala.

 Desfilada Processional amb les Roques “La Diablera”, “Sant Miquel”, “La Fe”, “Sant Vicent Fe-
rrer”, “La Puríssima”, “València”, “La Fama”, “El Patriarca”, “La Santíssima Trinitat”, “Mare de Déu dels 
Desemparats” i “Sant Calze”. Després de les Roques seguiran els Carros de l’Enramà “ que escam-
paran la “murta” per tot l’itinerari. 

 A continuació desfilada de les Danses per l’itinerari 
de la Processó. 

 “El Ball dels Nanos” i “Els Gegants”. En número de 
huit, quatre parelles, representant a les quatre parts del 
món llavors conegut, Europa – Àsia – Amèrica - Afri-
ca. Van desfilar per primera vegada en la Processó de 
1589. En eixe mateix any també ho va fer una parella 
de Nanos, i posteriorment es van afegir altres dos en 
els anys 1659 i 1666.

La processó 
del Corpus
Text: Jesus Sevilla amb la col·laboracíó de
 l’associació de’ Amics del Corpus de Valènciar
Fotos: Manolo Guallart  http://manologuallart.blogspot.com/
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 Fins a 1780 estos formaven part de la 
Processó desfilant a continuació dels Gremis i 
per davant dels timbalers que precedien a la 
creu processional, a partir d’eixe any es prohi-
bix que participen en ella per irreverents, però 
el poble burla l’orde municipal i els fa desfilar 
abans de que isca la processó, cosa que es con-
tinua mantenint en l’actualitat.

 En els anys 1860 i 1862 un membre de 
la Comissió de Festes va proposar en el ple de 
l’Ajuntament eliminar estos personatges de la 
Processó, cosa que no va ser acceptada. Les 
quatre parelles de Gegants simbolitzen l’adhesió 
a l’Eucaristia de tots els continents. En l’actualitat 
s’han unit una parella vestits amb la indumen-
tària valenciana, i que han sigut donats per la 
Falla Na Jordana. La conjunció entre “Nanos” i 
“Gegants” se significava com que tant els alts 
com baixos adoraven el Senyor per igual. Amb-
dues grups evolucionen al compàs de sons de 
“Tabalet i Dolçaina” interpretant una antiquíssi-
ma dansa, titulada “Xàquera vella”.

Els Nanos o Cabuts també diuen que van 
aparèixer en 1372, encara que altres indiquen 
que la primera parella van ballar per primer ve-
gada en 1589 i les altres dos en 1569 y1666 
respectivament.

 Seguix la dansa de “La Moma i les Gan-
yotes” possiblement el ball més antic i específic 

de la Festivitat del Corpus, i al que se li signifi-
ca com el triomf de la Virtut sobre els Set Pe-
cats Capitals. Esta ballada per homes i la Virtut 
o Moma, personatge central del ball figura ser 
una dona vestida completament de blanc amb 
la cara tapada per una careta i un tul blanc. Les 
seues mans esta cobertes per uns guants blancs, 
mentres que en el cap porta una gran corona 
de llautó i flors blanques. 

 Altres danses com “La Mangrana”, “Pas-
toretes”, “Caballets”, “Arquets”, “Llauradors”, 
“Turcs”, s’uniran a la Moma.

 Des que s’inicia la Processó comença un 
volteig de campanes amb el toc especial de la 
festivitat des de la torre del Miquelet. La Proces-
só pròpiament dita comença amb “La Senyera”, 
flanquejada per “Els Banderoles” o Estendards. 
Tant la Bandera com els Guions de la Ciutat, són 
portats per tres Reis d’Armes vestits amb cotes 
de seda i gorgeres, perruques i barbes blanques 
i els seus caps van coronats.

 Segueixen la Cruz Arquebisbal de la Ca-
tedral i Candelers.

 Darrere les Parròquies de Sant Isidor, 
Sant Lluc i Santa Lluïa, Sant Josep de Calasanz, 
La Miraculosa, Sant Vicent Màrtir, Santa Maria 
Goretti, la Mare de Déu del Remei, Sant Raimon 
de Peñafort i la Mare de Déu del Puig. Li segueix 
el Gremi de Fusters.

 A continuació desfilen els personatges 
de l’Antic Testament amb l’orde següent:

 • Sant Miquel amb dos Ànimes.- 
L’Arcàngel amb espasa flamígera i gran escut, 
porta a un costat a Una Ànima en pena amb 
fosca túnica i a l’altre costat Una Ànima en grà-
cia amb túnica clara. 

 • Noé.- Cridat pel poble “L’Agüelo Co-
lomet”, amb el colom que va tornar de l’Arca 
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en una mà i el gaiato - símbol de la seua ancia-
nitat, - en l’altra. 

 • Abraham i Isaac.- El primer amb un sa-
bre de foc i el segon amb un feix de llenya a 
l’esquena. Són imatge profètica d’Eucaristia pel 
Sacrifici de l’antiga llei. 

 • Melquisedec.- Gran Sacerdot de 
l’antiga llei, amb pa i un cànter de vi, símbols del 
sacrifici eucarístic. 

 • Escala de Jacob.- Amb dos portadors, 
amb significació de la pujada del patriarca als 
cels. 

 • Jacob i els seus dotze fills.- Coneguts 
pel poble com “Els Blancs” i que representen a 
les dotze tribus d’Israel, van ser introduïts per 
primera vegada l’any 1797 costejats pel Gremi 
de Cordellers. Són: Rubén, Simeón, Leví, Judá, 
Donen, Neptalí, Gad, Aser, Isacar, Zabulón, José i 
Benjamí. La singularitat d’estos personatges radi-
ca en que, tant les seues vestidures com els dis-
tints símbols que porten, són totalment blancs, 
ja que, segons pareix, van ser presos dels 13 
Patriarques que figuren en l’Església dels Sants 
Joans. 

 • Moisés i Aaron.- El primer amb les Tau-
les de la Llei i el segon amb un ceptre, amb-
dues protagonistes de l’Èxode i espectadors 
del miracle del “mannà”, símbol eucarístic. 

 • La Serp de Bronze.- És una al•legoria 
del Vell Testament, relativa a un passatge del 
regnat de Moisés. La Serp, sobre una espècie 
de creu, és portada per una levita. 

 • Levites.- Representats per quatre aju-
dants dels Sacerdots Judaics, una parella porta 
els pans de la proposició fets de flor de farina 
i rent, l’altra parella maneja incensaris per al 
culte del Tabernacle de l’Aliança. Tots ells cons-
tituïxen un símbol profètic de l’Eucaristia. 

 • Arca de l’Aliança.- Portada per huit Sa-
cerdots de l’antiga llei. És esta una caixa de fusta 
guarnida d’or (la processional porta en la seua 
part superior dos querubins). Al principi només 
portaven les Taules de la Llei, posteriorment 
es va col•locar en ella una certa quantitat de 
“mannà” i la vara d’Aaron. 

 • Los Angeles bovos.- Suposadament fi-
gures de l’Apocalipsi de Sant Joan. En el segle 
XVIII es coneixia ja l’execució d’una dansa de 
tals Àngels que evolucionaven davant de l’Altar 
del Sacrifici després del Gremi de Moliners. En 
l’actualitat se’ls reconeix per la seua careta blanc 
i cap cenyida per corona de Flores. Porta estos 
instruments musicals. 

 • Altar del Sacrifici.- Portat per vuit jueus, 
és també conegut com el Canelobre d’Or dels 
Set Braços, les llums del qual devien de roman-
dre enceses totes les nits. A més del Canelobre 
hi ha sobre l’Altar un corder i un ganivet per al 
sacrifici. 

 • Exploradors de la Terra Promesa.- Re-
presenten a Gedeón i Caleb; el primer, de la 
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Tribu de Ma-
nassés, era 
un home triat 
per Déu per 
a alliberar a 
Israel del jou 
dels madiani-
tes. El segon 
era company 
de Josué en 

l’exploració i reconeixement del país de Cana-
an. Els dos van rebre el premi d’entrar en la 
Terra Promesa. 

 • Els portadors representen l’escena 
dels israelites que van arribar a Cadesberne, lí-
mit de la terra de Canaan i que van figurar en-
tre els dotze que va triar Moisès -un de cada tri-
bu- perquè reconegueren el país. Als quaranta 
dies van tornar els emissaris portant riquíssims 
fruits, entre ells una sarment de vinya amb un 
xanglot tan gran que necessitava dos hòmens 
per a transportar-ho. 

 • Josué.- Conegut pel poble com “qui 
per al Sol”. Cap de les tribus d’Israel, amb un sol 
en la mà esquerra i un sabre en la dreta amb 
què apunta a aquell, és un record de la batalla 
de Gabaón, en la que va detindre el curs del sol. 

La seua forma d’evolucionar és singularíssima, 
amb tres passos i acció, una vegada i una altra, 
durant tot el recorregut. 

 • Samsó.- Representat amb un lleó al 
braç, posseïx una curiosa simbologia amb el 
tema eucarístic. El lleó, després de mort, tenia 
una bresca de mel en la boca de què Samsó va 
prendre aliment. 

 • Saúl.- Símbol de la Justícia, porta coro-
na com a Rei i va armat amb escut i llança. 

 • David i els Músics Cecs d’Israel.- Re-
presentats per quatre cecs vestits amb albes 
que van polsant la cítara, l’arpa i altres antics 
instruments, conduïts pels seus corresponents 
pigalls. Amb ells, el Rei David, que tocava l’arpa 
davant de l’Arca Santa en la translació de la casa 
d’Abinadad a la d’Obedón. 

 • Salomó i la Reina de Saba.- Símbol de 
la Saviesa, porta Salomó real corona, un cep-
tre en la mà esquerra i una bola del món en 
la dreta. Després d’ell va la Reina de Saba amb 
símbols regis. 

 • Elías amb l’Ángel i Jezabel.- Elías amb 
l’Ángel del desert d’Hored i la seua perseguido-
ra la reina Jezabel, posseeixen amb l’oferiment 
de l’Àngel de pa i vi, una determinada simbolo-
gia eucarística. 

 • Els Profetes Majors.- Es van incorporar 
relacionant-los amb diverses profecies premo-
nitòries del Sant Sacrifici. La seua representació 
és: Daniel, amb un cap de dragó en les mans. 
Jeremías, amb una cadena en la mà dreta i uns 
pergamins en l’esquerra. Isaïes, amb uns perga-
mins en la seua mà esquerra i unes tenalles en 
la dreta. Ezequiel, amb uns pergamins en la seua 
mà esquerra i una esfera en la dreta. 

 • Les Comares. -fins fa uns anys eixien 
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només quatre, simbolitzant a les quatre virtuts 
cardinals. Però a través de la història de la Pro-
cessó, es van reagrupar totes les conegudes 
arribant-se al nombre de nou, i que són Celia 
o Seilam, símbol de la prudència, era l’única filla 
de Jefte, cabdill d’Israel. Porta un pandero en 
les mans i evoca la prudència amb què va re-
conèixer el vot de son pare que la portava a la 
mort. Jabel, símbol de la Justícia, era una dona fe-
sol, esposa d’Haver-hi Cineo, parent de Moisès, 
i que porta el cap del general enemic Cisara 
travessada amb un clau, així com el martell amb 
què ho va clavar. Judith, símbol de la Temprança, 
porta en la mà dreta un alfange desembainat i 
en l’esquerra el cap del superb cabdill sirià Ho-
lofernes, a què va decapitar després de resis-
tir-se a la seducció del mateix. Ruth, símbol de 
la Fortalesa, identificada per portar un manoll 
d’espigues en les mans, està considerada com a 
imatge de l’afrontament d’adversitats. Débora, 
jutge d’Israel, amb espasa i escut. Rebeca, senzilla 
pastora amb gaiato i una cistella. Esther, reina de 
Pèrsia, amb corona i un ceptre en la mà esque-
rra. Raquel, heroïna israelita, amb un cànter en la 
mà dreta. Abigail, valerosa hebrea, amb una serp 
en les mans. 

 • Els Profetes Menors.- Igual que els Ma-
jors, amb simbologia de premonició del Sacrifici. 

Porten diver-
sos elements 
a l • l e gò r i c s ; 
pans per al 
sacrifici, per-
gamins de les 
seues escrip-
tures, cànters 
de vi, etc. Des-
taca la figura 
de Jonàs amb 
la balena. Són estos dotze Profetes: Òssies, Joel, 
Amós, Abdies, Jonàs, Miquees, Nahúin, Habacuc, 
Sofonies, Ageu, Zacarías i Malaquies. 

 • Sant Rafael i Tobies.- El primer amb 
cota blava, ales blanques i un estendard en la 
mà dreta, conduïx al segon de l’altra mà, un jove 
amb un peix. Ens dóna a entendre la providèn-
cia divina que destina a un dels seus ministres 
perquè ens acompanye i defenga.

 Seguixen estos personatges de l’Antic 
Testament les Parròquies següents: la Mare 
de Déu del Carme, Sant Joan Bosco, Santia-
go Apòstol, Sant Pascual Ballador, Sant Antoni 
Abad, la Mare de Déu del Socors, Sant Francesc 
de Borja, Crist Rei, Bon Pastor, Sant Ángel Cus-
todi i el Gremi de Sucrers.

 Àngel Custodi de la Ciutat de València.- 
Amb cota, túnica, perruca blanca i corona, porta 
en la mà dreta una espasa i en l’esquerra l’escut 
de l’antic Regne. Representa la presència de la 
Ciutat de València en la Processó del Corpus 
Christi.

 Heralds.- Representats per “llauradors” 
amb cota i túnica roja i groga, són, així mateix, 
testimonis de la presència de la Ciutat en esta 
desfilada processional. Són portadors de sengles 
escuts en els seus braços esquerres, escuts amb 
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les armes de la Ciutat i els seus protocol•laris 
títols d’Il•lustre, Egrègia, Fidel, Magnífica, Coro-
nada, Insigne i Dos Vegades Leal. Les vares que 
porten en les seues mans destres servien an-
tany per a assenyalar o descobrir els caps dels 
espectadors que no ho feien al pas de la Cus-
tòdia. Les dites vares són de Benjuí (especial ar-
bust) i en la seua part posterior ostenta l’escut 
de la Ciutat. Obrin pas a un altre símbol de la 
Ciutat: “La Senyera”, màxim símbol de la ciutat 
i del Regne de València, que des de fa diversos 
anys ocupa la presència de la Ciutat de València 
en la Processó. És portada per cinc valencians 
abillats amb “Brusa”.

 La Banda Municipal tanca la representa-
ció de la Ciutat en l’àmbit d’imatge ja que darre-
re de la Custòdia figura la representació oficial.

 A continuació desfilen els personatges 
del Nou Testament en este orde:

 • Simeón i la Profetessa Ana.- Anuncia-
dors de la figura del Messies, estan representats 
per dos ancians amb gaiato, acompanyats de la 
seua néta. 

 • Sant Joan Baptista.- Està representat 
per un xiquet amb un corder, portant amb si 
mateix un estendard amb la llegenda “Agnus-
dei Dei”. La seua simbologia eucarística és 
l’assenyalament de Jesús com el Corder de Déu. 

 • Els dotze Apòstols.- Solen anar en dos 
fileres i simbolitzen el respecte de la Santa Esglé-
sia Catòlica i Apostòlica al Sagrament de l’Amor. 
Ells són Simón Cananeu, amb un xerrac -en el 
seu martiri va ser serrat vertical i horitzontal-
ment-; Mateo, amb un llibre -en la seua qualitat 
d’Evangelista-; Judes Tadeu, amb una destral o 
alabarda –fent al•lusió al seu martiri-; Andrés, 
amb una creu en aspa i peixos en la seua mà 
esquerra -pel seu martiri o la seua professió-; 

Simón Pedro, amb una gran clau -com a po-
testat de la seua església-; Juan, amb una copa i 
una serp -miracle del seu enverinament-; Tomás, 
amb una llança -al•lusió al seu martiri--, Barto-
lomé, amb un ganivet -d’acord amb el seu mar-
tiri-; Santiago el Major, amb un bordó de Pelegrí 
-per la seua llarg i itinerant apostolat-; Santiago 
el Menor, amb una maça -picat després de la 
seua lapidació-; Felipe, amb la seua creu d’asta 
llarga -se li va martiritzar cap baix-; Pablo, amb 
una espasa -perquè així va ser decapitat-. Este 
últim substituïx Judes Iscariote. 

 • Els Evangelistes.- Estan representats 
els Evangelis per Sant Joan Evangelista, amb un 
llibre en la mà esquerra i una palma daurada 
en la dreta, i li acompanya l’Àngel de Patmos, 
amb cap cenyida de flors i palma molt ador-
nada. Són els misteriosos animals de la visió 
d’Ezequiel, i antigament portaven grans caps, 
com “els nanos”, i el poble va establir promp-
te les corresponents analogies batejant-los amb 
curiosos sobrenoms. Sant Mateu.- Porta un 
Àngel perquè el seu Evangeli comença amb la 
genealogia humana de Crist. Va rebre l’alies de 
“l’Àngel Bovo”, potser per l’expressió que pos-
seïa l’encartonada representació. Sant Marcos.- 
Portant un cap de lleó, perquè es va endinsar 
en la llar habitual del rei de la selva, “Veu que 
clama en el desert”. Va rebre este Evangelista el 
malnom de “La Mula”, possiblement per l’equina 
aparença del lleó. Sant Lluc.- Amb un cap de 
bou com a identificació, perquè la seua primera 
pàgina anomena el temple de l’antiga llei on se 
sacrificaven bous. El malnom “El Bou” era lògic. 
Sant Joan.- Amb un cap d’Àguila, perquè des de 
la primera paraula del seu Evangeli s’eleva a la 
més alta contemplació, tal com resa la inscripció 
de la cinta de l’Àguila Gran. 

 • Les Àguiles.- Solen desfilar en el cen-
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tre de les Parròquies que van a continuació, i 
van escortades per Soldats de Roma i Hispània. 
Són tres, totes elles escamades d’oripell, amb 
flors en la corona. Les dos xicotetes pareixen 
significar la unió de l’església de Roma i Espan-
ya, d’ací les inicials R i E que figuren en el seu 
tors. L’Àguila Gran fa clara referència a Sant Joan 
Evangelista, litúrgicament conegut per L’Àguila 
de Patmos Porta. un colom en el pic, sostinguda 
pel pic i d’ala a ala, porta una cinta amb la ins-
cripció “ In Principi erat verbum et verbum erat 
apud Deum” amb que comença el seu Evangeli. 
L’actual Àguila Gran, que va sobre un artefacte 
mecànic, data de l’any 1979; les dos Àguiles xi-

cotetes són de 
l’any 1990. 

 • Les Pa-
rròquies que 
seguixen són 
Sant Miquel 
i Sant Sebas-
tià, Sant Valero 
i Sant Vicent, 
S a n t í s s i m a 
Cruz, la Mare 
de Déu del Pi-
lar, Santa Mòni-

ca, Sant Nicolau, Sant Esteve, Sant Tomàs Apòs-
tol, Sants Joans, Sant Agustí, Sant Andreu, Sant 
Martí i Sant Joan i Sant Vicent. Van intercalats 
el Gremi de Forners i el Gremi de Mestres 
Sastres i Modistes. 

 • Els Misteris.- Integrats pels personatges 
que ho representen i amb l’orde següent: 

 • Misteri del Rei Herodes: Els Reis Mel-
cior, Gaspar i Baltasar, els seus tres Patges, tres 
Cavallers, “Mare de Deu de la Burreta”, Sant 
Josep, l’Ángel, tres Savis, huit Didas, dotze Sega-
dores, tres Sergents hebreus, un Trompeta, un 

Alguatzil i el Rei Herodes. 

 • Misteri de Sant Cristofol i Peregrins: 
Sant Cristòfol, Xiquet Jesús, Ermità, dos Rome-
rosy Pare dels Romers.

 Davant d’este misteri, l’associació Amics 
del Corpus per a commemorar el 650 aniversa-
ri de la primera processó del Corpus va recupe-
rar la imatge de Sant Cristòfol per a la processó, 
la figura té quatre metres d’altura, sent una obra 
escultòrica de Dorita Piles i realitzada per arts 
plàstic Guaita. La imatge va desfilar el dia 28 des 
del convent de Sant Cristòfol fins a la Catedral 
on va ser beneïda per l’Arquebisbe de València.

 Per primera vegada en 650 anys d’història 
de la processó del Corpus Christi, un grup for-
mat per set dones va portar el dia de la pro-
cessó la imatge del Sant Cristòfol. Esta imatge 
es va recuperar després d’haver sigut cremada 
en 1936 l’original, tenint un pes de 300 Kg. i una 
altura de 6 metres.

 • Misteri d’Adam i Eva: Déu Pare, Ángel 
Querubí, Ángel del “Va arribar”, Adam, Eva, la 
Serp i la Mort. 

 • Santos Eucarístics.- Amb simbologia 
posterior a l’Antic Testament. 
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 • Sant Ni-
colau i la bar-
ca: Amb motiu 
de la celebra-
ció del 25 
Aniversari de 
l ’Assoc iac ió 
Amics del 
Corpus, va 
eixir per pri-

mera vegada este sant acompanyat de la bar-
ca; el seu nom significa “protector i defensor de 
pobles”. 

 • Este sant va nàixer en Licia, Turquia de 
pares molt rics, al morir estos totes les seues ri-
queses les va repartir entre els pobres, anant-se 
de monjo a un monestir. 

 • És patró dels mariners, perquè estant 
uns mariners enmig d’una terrible tempestat en 
alta mar, van començar a dir ; “Oh Déu, per les 
oracions del nostre bon Bisbe Nicolás, salva’ns”. 
En eixos moments van veure aparéixer sobre el 
barco a Sant Nicolau, el qual va beneir el mar, 
calmant-se en l’acte i desapareixent el a conti-
nuació. La barca també és portada per un grup 
de sis dones i ha sigut realitzada per arts plàstic 
Guaita. 

 • Santa Margalida, desfila amb la “Bonica 
Fera”, una gran tortuga que representa, segons 
la llegenda, al dimoni dominat per la Santa. La 
simbologia d’esta “Bonica”, així com la llegenda 
de la Santa, han sigut de gran tradició en la zona 
mediterrània. Sant Jordi i Santa Marta desfilen 
amb els seus respectius símbols, el Drac i la Ta-
rasca. El “Drac” o drac alat i la “Tarasca” o dragó 
de grans gola que habitava en les proximitats 
del Roine, procedixen de les llegendes atribuï-
des a ambdues sants. Santa Maria Egipciana i 

Santa Agnés de Benigánim amb clara significació 
eucarística.

 Els seguixen a continuació:
 • Col•legi Imperial de Xiquets de Sant 
Vicent Ferrer. 
 • M. I. Srs. Capitulares de la Col•legiata 
de Sant Bartomeu. 
 • Cos de Bombers. 
 • Seguidors de la Mare de Déu dels 
Desemparats. 
 • Escolania i Capellans de la Real Basílica. 
 • Xiquets i Xiquetes de Primera Comu-
nió. 
 • Cambra Agrària de València. 
 • Confraria del Sant Calze. 
 • Junta Diocesana d’Acció Catòlica. 
 • Adoración Nocturna, i 
 • Associació Amics del Corpus.
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 “Els Cirialots”.- Són 26 reis, vestits amb 
túnica blanca, amb barbes i peluques de crin del 
mateix color, corona daurada en el cap i un bal-
dric de vellut roig carmesí. El cirial que porta 
cada un pes, en l’actualitat, 15 Kg., la seua longi-
tud és de 2’65 m. i amb un diàmetre de 17 cm. 
Majoritàriament és de fusta, pintada en blanc, 
portant en el començament del seu terç supe-
rior l’escut de la ciutat. La bugia de cera mesura 
uns 35 cm. i el seu diàmetre és de 15 cm. L’origen 
dels “Cirialots” es remunta a l’any 1382, en que 
es va acordar pels Jurats Valencians que anessen 
a la processó del Corpus dotze prohoms de 
la ciutat, acompanyant al Santíssim amb grans 
brandons de cera. En 1395 es van augmentar 
a 12 cirials més, quedant en 24 que simbolit-
zen als ancians que referix Sant Joan Evangelis-
ta en l’Apocalipsi adorant el Corder sense taca. 

El poble no va 
tardar a nome-
nar-los com “Els 
Ancians” i pos-
teriorment com 
“Els Cirialots”. 
En 1456, regnant 
Joan II d’Aragó, 
i amb motiu de 
l’Exaltació del Misteri de la Puríssima Concep-
ció, es van afegir dos Cirials més, sent des de 
llavors 26 els que desfilen.

 Segueixen a “Els Cirialots”, convidats Mi-
litars i Civils, Jurats de Sant Vicent i Junta Cen-
tral Vicentina, Ordenes Religioses, Tintinábulo i 
Umbel•la, llmos. Srs. Invitats interpolats amb Srs. 
Beneficiats, Excmos. Invitats amb Srs. Capitula-
res, Ministre Macer de la Seu, revestit amb túni-
ca de domàs negre i bordó per al rebuig, amb 
funcions d’ajudar a l’organització de la Desfilada 
processional; Gosser de la Seu, revestit de túni-
ca de domàs roig i bordó, que auxilia el Ministre 
Macer; Encensers.

 Custòdia flanquejada pels Amistançats, 
sis barons jovents amb vestidures del segle XVI 
de vellut i seda en colors roig i blanc que por-
ten espigues platejades i sanglots de raïm, així 
mateix platejats, significant el Sacrifici de Crist 
davall les dos espècies.

 Esta custòdia és crida “dels pobres”, per 
haver sigut realitzada amb aportacions de di-
ners i joies realitzades pels ciutadans valencians, 
esta va ser beneïda per l’Arquebisbe Prudencio 
en 1945.

 Després de la Custòdia: Il•lm. i Rvdmo. 
Sr. Arquebisbe de València, els seus Bisbes, Auto-
ritats Civils i Militars, Banda Militar i Piquet, que 
tanca la processó.
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Història de la Processó del Corpus

 Històricament la festivitat del Corpus 
Christi a València, ha sigut i està considerada 
com la “Festa Gran” de la ciutat, des de l’últim 
terç del segle XIV fins a finals del segle XIX, 
la qual la celebra plena d’esplendor i solemni-
tat. Durant este període, la fama i renom de les 
nostres Roques i la festa del Corpus Christi es 
va estendre ràpidament tant dins com fora de 
les nostres fronteres.

 Va ser l’any 1263 quan el Papa Urbà IV va 
instituir la festa del Corpus Christi, per mitjà de 
la butla “Transiturus hoc mon”, estenent-la per 
tota la cristiandat. La seua celebració va quedar 
fixada en el primer dijous després de l’octava 
de Pentecostes, motiu pel qual no té una data 
fixa i la seua celebració diversa entre el 21 de 
maig i el 24 de juny (actualment se celebra el 
diumenge següent), celebrant des d’eixos mo-
ments una processó, però de les crides claus-
trals per celebrar-se dins de les Esglésies. La dita 
butla va ser confirmada posteriorment pel Papa 
Clemente V en el Concili General de Vienne en 
1311 i pel Papa Joan XXII en 1317. Amb això, la 
festivitat del Corpus es va convertir junt amb la 
Pasqua i el Nadal en el tercer dels grans esde-
veniments litúrgics de l’any. Per a exalçar la dita 
festa el llavors bisbe de València entre els anys 
(1348-1356) Hugo de Fenollet és qui el 4 de 
Juny de 1355 promou d’acord amb el capítol 
catedralici, els jurats de la ciutat, el justícia i pro-
homs de València, la creació d’una processó que 
recorreguera els carrers de la ciutat. Ordena 
que en la festa del Corpus Christi una “general 
e solemnial processó sia feta, en la qual pols e 
vajen tots els clergues e religiosos e encara tots 
els gents de la dita ciutat”.

 El pregó d’anunci d’esta primera proces-

só, consta en el Manual del Consell, va ser dis-
posat pels jurats el 8 d’agost de 1416, anunciant 
al poble que en honor i reverència al Corpus, es 
realitzarà esta processó. En el dit pregó s’establia 
també el recorregut de la mateixa i que esta ha-
via d’iniciar en la catedral.

Volem des d’ací destacar que el bisbe Hugo 
de Fenollet durant el seu pontificat a València 
va batejar en l’Església de Sant Esteve el dia 23 
de Gener de 1350, al fill de Guillem Ferrer que 
posteriorment seria el famós Sant Vicent Ferrer. 
També va fundar l’escola major de cant en 1351, 
i que molt possiblement va ser el primer con-
servatori de música creat a València.

 Davant de la dita festivitat, en el dit ban 
també es demanava al veïnat que netejaren els 
carrers per on passaria la processó, adornaren 
les seues cases i tiraren herbes aromàtiques 
com a homenatge al Santíssim.

 Esta processó com a tal només va durar 
un any, ja que en 1356 va morir Hugo de Fe-
nollet, i davant de les amenaces bèl•liques del 
rei castellà Pere el Cruel, es va decidir que esta 
se suspenguera, acordant-se que la festivitat se 
celebrara alternativament en una parròquia de 
la ciutat.

 L’any 1372 sent bisbe de la diòcesi el 
Cardenal Jaime d’Aragó, nét del Rei Jaume II i 
cosí germà de Pedro “El Cerimoniós” és quan 
de nou ressorgeix i és a partir d’eixe moment 
quan la festivitat comença a prendre auge i so-
lemnitat, afegint-se a la festa la música amb els 
instruments de l’època, així com els balls o dan-
ses de les quals hui algunes inclòs perduren, així 
com dels nombrosos gremis que existien amb 
les seues banderes i portant una vela de huit 
unces cada una de les persones pertanyents a 
cada gremi.
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 Tal era l’esplendor de la processó que es 
tenen notícies que l’any 1401 Blanca d’Aragó fa 
que es repetisca. El rei Martí l’Humà i la reina 
Joana de Sicília acudeixen a presenciar-la, poste-
riorment en 1414 durant la coronació del Rei 
d’Aragó, Ferran d’Antequera desitja que esta 
es represente a Saragossa, en 1415 és el Papa 
Lluna qui assisteix a la mateixa, en 1427 des-
prés és sol•licitada pel Rei Alfons el Magnànim, 
en 1466 la presència el rei Joan II d’Aragó, els 
Reis Catòlics en 1481, posteriorment en 1501 
la Reina Joana de Nàpols, novament en 1528 
l’emperador Carles V, Al Gener de 1585 per 
Felip II, en 1612 pel Rei Felip III amb motiu de 
les seues bodes reals, el Príncep d’Angulema en 
1815, Ferran VII en 1827, la reina Isabel II amb 
el seu fill el futur Alfons XII en 1858, en 1888 la 
va presenciar Alfons XIII i de nou finalment l’any 
1893 amb motiu del primer Congrés Eucarístic 
Nacional.

 No sempre s’ha celebrat la processó en 
la vesprada del dijous. Fins a 1506 se feia cap a al 
matí però, en eixe any es va acordar que es fera 
a la vesprada. Al juny de 1677, el monarca Car-
les II ordena que es tornara a realitzar al matí 
per a evitar ofenses al Sagrament. El consistori 

municipal va protestar per la dita mesura i el 
5 de juliol del mateix any, una altra cèdula real 
prescrivia que la processó començara a les cinc 
i que finalitzara a les nou.

 La presència de les institucions gremials 
en la processó va ser constant fins a 1835. 
D’altra banda, després de la desamortització 
de Mendizábal en 1836, la supressió de moltes 
comunitats religioses que abans participaven en 
el Corpus Christi obriria les portes al gradual 
declivi de la processó; a pesar d’este buit deixat 
pels gremis i per les ordenes religioses, ho van 
omplir les institucions de beneficiencia i caritat 
com eren el Col•legi d’Òrfens de Sant Vicent 
Ferrer, Casa de la Beneficiencia, Asil de Sant 
Joan Baptista, etc.

 Amb la proclamació de la II República, la 
festa es va limitar novament que esta es realit-
zara en l’interior de les esglésies, fent-se des de 
1931 fins a 1935.

Acabada la guerra civil, els Ajuntaments “de la 
victòria”, fent cas omís al que significava la tradi-
ció valenciana, la van centrar només en la seua 
part religiosa, i quedant representada pels Ban-
deroles, els Gegants i els Nanos, els Cirialots, els 
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Apòstols i els Evangelistes, així com algun personatge més.

 Finalment és a partir de la dècada dels anys 50 al 60 quan un grup de valencians que es re-
sisteixen a la perduda de la tradició en la processó, encarnen els personatges abans citats, arribant 
dècada rere dècada a la formació del Grup de Metxa i a continuació l’Associació Amics del Corpus 
de la Ciutat de València, reprenent l’esplendor que la Processó del Corpus va tindre en els seus inicis.

El Corpus, la Festa Grossa i el Crist de Silla

 Com vegem tota l’ostentació i la pompa que acompanya a la festivitat del Corpus en València 
està relacionada amb el caràcter de festa gran que acompanya a esta celebració. En el nostre cas, i 
degut a la pèrdua d’importància que els darrers anys ha patit la festa del Corpus, quan es planteja la 
possibilitat de recuperar antigues tradicions, com són les danses processionals, estes s’adapten a la 
nostra festa grossa, el Santíssim Crist de Silla. És l’arrelament tradicional que dona llustre a aquesta 
festa. Sense eixes arrels la festa perd part del seu sentit. Això, i la vinculació del nostre poble amb 
l’adoració Eucarística, explica que una sèrie de símbols i  manifestacions lligades al Corpus es posen 
de manifest i es vinculen a la nostra festa gran.

Les Danses de la processó

 Com ja hem avançat en altre lloc al preparar les danses de la Processó del Crist es va realitzar 
una breu investigació sobre el tema. Fruit d’aquesta investigació 

es el següent article sobre les danses processionals. Les danses processionals les trobem agrupades 
en la Cavalcada del Convit

La Cavalcada Del Convit

 La “Cavalcada” o “Convit” té menys antiguitat que la Processó. Encara així en 1516 ja es té 
notícia de la seua existència.

 També ha tingut altres denominacions com: “cavalcada del cavallets”, “cavalcada de les danse-
tes” o “cavalcada de la Degolla”. Va nàixer com una invitació que feien els Jurats de la Ciutat, a través 
del “Capellá de les Roques”, a les autoritats i al poble perquè assistiren a la Solemne Processó del 
Corpus Christi. A diferència de la Processó, la celebració d’este festeig no ha sigut regular al llarg dels 
anys. Ha patit modificacions, alteracions i inclòs ha arribat a suprimir-se. En els anys 1862 i 1863, es 
planteja la supressió de la cavalcada pels incidents causats per la “Degolla”. Durant els anys compre-
sos entre 1867 i 1874, tant la Degolla com tota la comparsa del “Misteri del Rei Herodes” van estar 
totalment prohibides. En 1884 tant la “Degolla” com les danses tornen als carrers de València. Des 
de 1886 a 1896, la “cavalcada del convit” se suprimeix. Posteriorment entre els anys 1965 i 1977 
desapareix totalment; sent a partir d’eixe any i gràcies a l’acord amb l’Ajuntament de València, ha sigut 
recuperada a semblança de què s’efectuava a finals del segle XVIII.
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 Obri la Cavalcada la Policia Municipal 
muntada a cavall amb uniforme de gala segui-
da per “Els Banderoles”, dos reis d’armes, vestits 
amb cotes de seda, gorgeres blanques i coro-
nes daurades, portant els guions del blasó de la 
ciutat, després d’estos “Els Nanos”, tres parelles 
de nans que ballen als sons i ritme de tabalet i 
dolçaina.

 Seguix el “Capella dels Roques” que an-
tigament ho representava el Capellà de la Casa 
de la Ciutat. Va muntat en un cavall que porta 
una gualdrapa de vellut negre amb els escuts 
de la ciutat brodats en plata i és l’encarregat de 
“convidar” al poble valencià a la Processó. Deu 
el seu nom al clergue designat pels Jurats de 
València des del segle XVI, que vivia en la “Casa 
dels Roques” i a qui el municipi pagava, entre 
altres missions encomanades, per ocupar-se du-
rant tot l’any de l’atenció de la vestimenta, orna-
ments i la resta d’objectes de la festa.

 A continuació van les Danses, totes elles 
acompanyades del “tabal i la dolçaina: “La Moma 
i els momos”, “Els Caballets”, “La Mangrana”, 
“Els Arquets”, “Els Pastorets”, “Vetes de Sueca”, 
“Guerrera de Titaguas”. Se han recuperat dos 
danses més: la dels Llauradors i la dels Turcs. 

Segueixen després els personatges dels “Miste-
ris” de “Sant Cristòfol i els Peregrins” i a conti-
nuació de “Adam i Eva”. En el primer figuren 
Sant Cristòfol, Xiquet Jesús, Ermità i parella de 
Romers amb son pare. En el segon estan el Déu 
Pare, Àngel Querubí, Angel “del Llegó”, Adam, 
Eva, la Serp i la Mort.

Contínua el “Misteri del Rei Herodes”, cridat 
també del “Portalet o de la Degollà”. Els com-
ponents del Misteri són els següents: el Rei Mel-
cior, el Rei Gaspar, el Rei Baltasar, tres patges, el 
Rei Herodes, tres Cavallers, Mare de Deu de la 

Burreta, Sant Josep, l’Angel, huit Didas, dotze Se-
gadores, tres Savis, tres Sergents de la Guàrdia 
Herodiana, un Trompeta i un Alguatzil. Tancant 
este “Misteri”, i quasi amb una identitat pròpia, 
independent ja del mateix, la famosa “Degollà” 
simbolitza a la guàrdia d’Herodes complint la 
seua missió “d’executar” als innocents.

És, sens dubte, el grup més esperat i celebrat 
pels espectadors d’esta cavalcada, perquè al 
seu pintoresc aspecte (antifaç negre, corona 
de “pampols”, sac d’arpillera a manera de saig 
i maquillatge de “guerra” a joc amb els sinistres 
adorns de l’anterior) s’unixen el seu armament 
(un bastó o “carxot” de plàstic -antigament de 
pergamí- i motxilla plena de caramels) i la seua 
estimulant funció: emprendre-la a bastonades 
amb la gent, mentres llancen a l’aire les llepolies.

 La tonada de la Degolla està igualment 
instrumentada per “tabalets i dolçaines”.

 Posteriorment i en un clima més assos-
segat i respectuós, tanquen la Cavalcada els Tim-
balers de la Ciutat, els Heralds i la Real Senyera.

 Als esforçats i pacients musicòlegs Salva-
dor Vaig seguir i Fermín Pardo devem la recupe-
ració dels Dancetes que es representaven en el 
Corpus de València. Algunes de les danses més 
significatives que es contemplen en l’actual ce-
lebració de la festivitat del Corpus Christi té el 
seu precedent en les representacions i balls dels 
segles XV i XVI, escenificats damunt de les ro-
ques. Així es troben documentades en el segle 
XVI la realització de danses de ganyotes sobre 
les roques de L’Infern i del Juí.

 Les danses de ganyotes tenen un clar 
origen medieval i procedeixen de França. A Va-
lència apareixen en 1459 amb les entrades del 
rei Joan II i de la seua dona, mentres que la resta 
dels balls del Corpus responen a una mentalitat 
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barroca. La primera mostra es troba en la incor-
poració en 1589, i deslligada de les roques, de 
nanos i gegants.

 És a partir dels començaments del segle 
XVII, quan es permet integrar-se en les proces-
sons estes danses d’origen rural, com és la dels 
bastonets i les danses de gitanos o gitanes que 
és la precedent de l’actual dansa de la magrana.

Entre els anys 1851 i 1900 apareixen altres dan-
ses infantils com mariners, jardiners, hongaresos, 
grecs, xinesos, etc.

 Les danses que nosaltres interpretem 
són les que a continuació us exposem: Gegants, 
Nanos i Arquets.

Els Gegants

 En fila, i acompanyats pel tabal i dolçaina 
interpretant les notes de Xàquera vella, desfilen 
ballant quatre parelles de gegants, compostos 
per espanyols, turcs, gitanos i negres, que repre-
sentes els quatre continents d’Europa, Àsia Àfri-
ca i Amèrica. El seu significat indica que tots els 
pobles del món rendeixen adoració a Déu en el 
Santíssim Sagrament de l’Eucaristia. Actualment 
a estos se’ls ha unit una parella de gegants més, 
amb indumentària valenciana, els quals han sigut 
donats per la falla Na Jordana.

 Esta dansa, junt amb la dels “Nanos o 

Cabuts”, són les úniques que participen en la 
processó vespertina del Corpus, desprès del 
pas de les Roques i la posterior “enrramà”.

Els Nanos

 Ho componen sis personatges, agrupats 
en tres parelles de turcs, moros i negres, que 
representen a Àsia, Àfrica i Amèrica.

 Esta dansa va nàixer en la segona meitat 
del segle XVII. Esta dansa està diferenciada en 
dos parts, la primera binària, tranquil•la i ceri-
monial i la segona ternària, més animada que es 
denomina fandanguet i que coincideixen amb la 
part final de la Xàquera Vella. Els nanos fan so-
nar durant la dansa unes grans castanyoles que 
toquen colps solts.

Els Arquets

 Componen este grup huit xiquetes ves-
tides de pastoretes executants de la dansa tam-
bé denominada Les Poloneses. La denominació 
popular dels Arquets és a causa dels arcs florals 
que s’utilitzen per a aconseguir diversos efec-
tes coreogràfics en els diferents passos del ball. 
La introducció d’esta dansa data de l’any 1846 
quan es produïx una reorganització, atorgant-se 
a les danses infantils un major protagonisme i 
simbolitza l’alegria per la participació dels llaura-
dors en la Festivitat del Corpus.
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Altres Danses

Els Cavallets o morets

 Probablement s’inspira en les evolucions 
i ornaments eqüestres realitzats des de l’Edat 
Mitjana en commemoracions i homenatges. Pa-
reix que l’origen d’este ball es remunta a l’any 
1615.

 Esta dansa l’executen huit xiquets ves-
tits de morets, indumentària evocadora dels 
turcs o àrabs que figuren en el seguici dels Reis 
d’Orient amb la significació que fins als infidels 
fan testimoni de la seua adoració al Santíssim 
Sagrament. Cada un d’estos dansaires porta un 
cavall de cartó amb faldons de tela que oculten 
les seues cames, el qual dóna nom a este grup. 
Este grup marxa en dos fileres de quatre i sem-
pre al mateix pas i dansen fent figures diferents 
(huits, cercles, encreuaments, etc

La Magrana

 Té el seu origen en les danses de gita-
nos o gitanes. Els dansaires que van vestits de 
calabresos, representen en realitat als jueus, 
que a l’acabar la dansa, quan s’obri la magrana, 
rendeixen acatament a l’Eucaristia. La dansa és 

una de les mol-
tes versions dels 
balls de cintes, 
dels que hi ha 
exemples en di-
verses localitats 
valencianes, en 
la que els dansai-
res trenen i des-
trenen les cintes de colors que porten en les 
seues mans. Les cintes naixen d’un pal, situat en 
el centre, damunt del qual es troba la magrana. 

La Moma i els Momos

 Representació de la Virtut i els Set Pe-
cats Capitals (superba, avarícia, luxúria, enveja, 
gola, ira i peresa) que en la dansa significa la 
lluita, i al final el triomf d’aquella sobre estos. La 
Virtut o La Moma, personatge central de la dan-
sa figura com una dona vestida de blanc i amb 
la cara totalment tapada per un vel i un antifaç, 
també blanc; portant en el cap una corona dau-
rada i flors blanques. Usa guants blancs i porta 
en la seua mà dreta un ventall, mentres que en 
la mà esquerra sosté un ceptre daurat rematat 
per l’escut de la ciutat. Les Ganyotes porten una 
brusa de vellut roig i negre, pantalons grocs i 
negres, mitges blanques i sandàlies d’espart; co-
brint-los el cap un pintoresc barret que intenta 
representar a un dragó i porten antifaç negre; 
també porten uns bastons. Es tracta d’una dan-
sa didàctic religiosa de gran contingut simbòlic 
i que millor cuadra dins de l’entorn religiós de 
la Festivitat del Corpus Christi. La figura de la 
Moma, --que curiosament sempre representa 
un home-- és, junt amb la del Cirialot, la més 
coneguda i representativa del Corpus valencià.
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INTRODUCCIÓ

 L’arròs és el fruit en gra de la planta de l’arròs (Oryza sativa), herbaci anual de 
la família de les gramínies. És el cereal més estés pel món. Es cultiva àmpliament en 
els cinc continents, en regions pantanoses de clima temperat o càlid i humit.

HISTÒRIA

 L’arròs és un dels cereals que es cultiven des de l’antiguitat. El més llunyà tes-
timoni que es té correspon a l’any 2800 a.C. en que un emperador xinés va establir 
un ritu cerimonial per a la plantació de l’arròs.. En 1000 anys a.C. era conegut a l’Índia 
i cap a 400 anys a.C. a Egipte. En l’Edat Mitjana, l’arròs és introduït en el sud d’Europa 
amb la invasió dels moros, A Espanya, no es coneix l’època en què es va introduir, 
encara que els musulmans ho van cultivar amb èxit durant el temps d’ocupació de la 
Península. A Europa, es cultiva també a Grècia, Turquia, Romania, Hongria i Itàlia, si bé 
la producció és insuficient per al consum, la qual cosa ha obligat ha importar-ho ma-
joritàriament. A Amèrica arriba amb els conquistadors; es creu que en 1694 quan el 
capità d’un barco va entregar unes llavors al governador de Xarleston, en pagament 
per la reparació del seu barco. En el segle XVIII es cultiva l’arròs en el sud dels Estats 

Units, el cridat arròs Carolina.

 En l’actualitat, l’arròs és junt 
amb el blat un dels cereals més 
consumits en el món, sent la seua 
producció i consum a escala mun-
dial molt semblant, sobretot per 
l’alt consum d’este cereal en els 
països asiàtics. També a Espanya 
el consum és alt (uns 7 quilos per 
persona i any), sent el component 
fonamental d’un dels plats típics 
de la nostra gastronomia, la paella.

L’Arròs
Text: Mar Navarro

Fotos: Emilio Alba
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 El gran nombre de llegendes entorn de 
l’arròs i la seua associació amb la fertilitat - evi-
dent encara en els nostres dies en el costum de 
tirar arròs en les bodes - és una prova de la im-
portància d’este cereal en les civilitzacions anti-
gues., En la mitologia budista, l’arròs va complir 
una de les tres condicions posades pels déus al 
matrimoni de Siwa amb la princesa Retna-Du-
mila, al ser l’únic aliment que mai sacia ni cansa 
per molt que es consumisca.

VARIETATS

 En la busca permanent de la qualitat i de 
la productivitat, en els centres d’investigació de 
tot el món, sorgixen contínuament noves varie-
tats d’arròs, que es diferencien entre si per les 
seues dimensions, la seua resistència a plagues, 
les seues característiques culinàries, la seua de-
nominació que es referix al país d’origen o al 
nom del centre d’investigació on van ser crea-
des, entre altres aspectes.

 No obstant això, totes elles s’agrupen 
per tipus d’arròs, en tres grans categories:Gra 
llarg, gra mitjà i gra curt. Després, d’acord al pro-
cés industrial a què són sotmesos, sorgixen al 
mercat segons el seu grau d’elaboració: càrrec 
o integral, blanc, parboiled, ràpid o preolla, etc.

 Blanc de gra llarg: És un gra llarg i prim, 
és almenys 3 vegades més llarg que ample. Su-
pera els 6 mil•límetres de longitud. La corfa, el 
segó i el germen s’eliminen durant tractament 
industrial. Després del cuinat, els grans tendixen 
a romandre separats a causa del seu davall con-
tingut d’amilopectina (component de l’arròs), 
condició indispensable per a la seua preparació 
en ensalades i guarnicions. Si durant la cocció se 

li afig una o dos culleradetes de suc de llima a 
l’aigua, es potenciarà la blancor de l’arròs.
 
 Els arrossos indis basmati i patna, pertan-
yen a esta varietat. Existix també la varietat de 
gra llarg americà, menys aromàtic que els altres.

 Blanc de gra mitjà. És un gra més curt 
i gros que l’arròs de gra llarg i té una textura 
suau i tendra a la ser olla. És de forma lleugera-
ment arredonit i tendix a empastar-se quan se 
sotmeten a una cocció massa prolongada. Se li 
aplica el mateix processat industrial que a l’arròs 
de gra llarg (sense corfa, sense segó i sense ger-
men). 

 El més característic és l’arròs bomba, 
aquest arròs, una vegada sobrepassat el temps 
de cocció no es trenca com la resta, sinó que 
es bomba i s’arruga un poc. Esta peculiaritat li 
permet guardar el midó amb el que sempre ix 
solt, la qual cosa li fa idoni per a elaborar paelles,

 Blanc de gra curt: És pràcticament redó 
en la seua forma. Tendix a apegar-se quan se li 
cuina. Se li aplica el mateix tractament industrial 
que als anteriors (sense corfa, sense segó i sen-
se germen).
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 Existixen en el món més de dos mil 
varietats d’arròs, però només es cultiven unes 
quantes.

 Arròs integral o càrrec: De gra mitjà o 
llarg, és més fosc que els refinats pel fet que 
conserva part del segó de la corfa. Requerix 
una cocció més lenta i, prolongada (uns 45 mi-
nuts). Té, al ser degustat, una textura masticable i 
un sabor semblant a l’anou. La seua importància 
creix dia a dia, degut a la preocupació per una 
alimentació més saludable i nutritiva.
 
 Arròs vaporitzat: És el tipus d’arròs pre-
ferit pels consumidors que requerixen arros-
sos lleugers i de fàcil separació. No es passa ni 
s’apega. També conté més nutrients que l’arròs 
blanc. L’inconvenient és que requerix uns mi-
nuts més per a la seua cocció, i absorbix pitjor 
els sabors dels ingredients que l’acompanyen.

 Gra redó: És xicotet i es cou molt de 
pressa. A més conté gran quantitat de midó que 
proporciona al mig en què cou, amb la qual cosa 
este adquirix una textura cremosa. És l’adequat 
per a aquelles receptes en què interesse apro-
fitar esta qualitat, com els arrossos cremosos, 
risottos italians o les múltiples variacions d’arròs 
amb llet.

 Arròs glutinós: El seu principal carac-
terística és que els grans, després de la cocció, 
queden apegats els uns als altres a causa del seu 
gran contingut en midó. Esta qualitat ho fa im-
prescindible per a l’elaboració d’alguns plats de 
cuina xinesa i japonesa, com el sushi.

 Arròs aromàtic: Té una aroma especial 
que ho fa molt abellidor. Se l’utilitza per a pre-
parar plats típics del sud-est asiàtic. En moltes 
receptes se li agrega safrà perquè el plat guan-
ye en color i sabor. Dins d’este tipus es troba 
l’arròs tailandés, que destaca per la seua aroma 
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a gesmil. Difícil de trobar fins fa poc de temps, 
ara es pot adquirir en botigues de gurmets.

PROCESSAMENT

 La primera operació que es du a terme 
en la indústria consistix en la neteja i posterior-
ment l’escrostonat. Amb este procés s’elimina la 
pellorfa dura que protegix al gra quan esta en 
l’espiga. Així s’obté l’arròs moreno o integral, ric 
en vitamines del grup B, minerals i fibra. Des-
prés se sotmet a un procés denominat “pelat” 
amb el qual s’aconseguix eliminar totalment o 
parcialment la cutícula o segó que recobrix al 
gra i el germen, però lamentablement s’eliminen 
gran part de vitamines, minerals i fibra. El ger-
men desapareix totalment amb l’últim procés, el 
polit, amb la qual cosa s’aconseguix evitar que 
l’arròs s’enrancisca mentres estiga emmagatze-
mat, però es reduïx notablement la seua qualitat 
nutritiva.

 Hi ha un procés més modern, el vitami-
nat, que consistix en la impregnació dels grans 
d’arròs de vitamines per mitjà de la immersió 
d’estos en una solució d’elles i assecant-los a 
continuació. Esta és una de les raons per les 
quals s’ha d’evitar llavar els arrossos abans de 
realitzar qualsevol recepta, ja que es perdrien 
les vitamines hidrosolubles. Una altra raó se-
ria la perduda de midó, necessari per a donar 
l’aspecte desitjat a molts plats. Al final de tots 
els processos l’arròs blanc ha perdut un 15% del 
seu pes.

 En alguns països asiàtics, com a Índia i 
Pakistan, l’arròs s’ha sotmés durant segles a un 
procés de vaporitzat i posterior assecat abans 
de procedir amb l’escrostonat. La finalitat era fa-
cilitar este últim procés. Esta tècnica aconseguix 
un efecte secundari de vital importància, part 
de les vitamines i dels minerals del segó passen 
al gra d’arròs, amb la qual cosa este s’enriquix 
en els dits nutrients, i és esta la raó per la qual 
la incidència del Beri-beri (malaltia produïda per 
la falta de vitamina B) no ha sigut significativa en 
eixos països. Des del descobriment d’este efec-
te, fa poques dècades, cada vegada és més uti-
litzat este procés, principalment en arrossos de 
gra llarg. El procés no afecta el temps de cocció 
de l’arròs, no obstant això millora molt la seua 
resistència a l’empastat. El nom que se li dóna 
a este arròs és arròs vaporitzat (o arròs parbo-
leid). No cal confondre este últim amb l’arròs 
preolla o arròs ràpid. Este és un arròs que ha si-
gut olla i físurado, per a facilitar l’entrada d’aigua 
durant la cocció i així accelerar el procés, que 
passa dels vint minuts tradicionals a tan sols cinc 
minuts.

LA QUALITAT DE L’ARRÒS

Principis de qualitat

 Una vegada recol•lectat i sec, l’arròs 
corfa experimenta durant l’emmagatzemament 
un procés de maduració posterior que comple-
ta i perfecciona les seues característiques orga-
nolèptiques i qualitatives; l’arròs emmagatzemat, 
per mitjà del procés d’envelliment que es verifi-
ca, aconseguix gradualment una major uniformi-
tat i equilibri qualitatiu.
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 El metabolisme que es produïx durant 
el repòs suposa la verificació d’una respiració 
molt lenta per la qual —com ja s’ha dit en un 
altre capítol— es consumix una molt xicoteta 
part de sucres, per mitjà de l’absorció d’oxigen 
ambient i la producció d’anhídrid carbònic i va-
por d’aigua; este últim s’elimina de l’arròs em-
magatzemat de forma espontània, o forçada pel 
recicle mecànic o manual del producte o amb la 
insuflació d’aire.

 Independentment d’este procés de va-
riació qualitativa, que modifica gradualment en 
el temps algunes característiques de l’arròs, és 
necessari individualitzar tots els factors o atributs 
de qualitat del producte ordenant-los segons la 
seua importància i grau de variabilitat. Seguirà 
consegüentment l’agrupació de tals factors de 
qualitat en una sèrie de graus, ordenats segons 
el seu valor o segons el destí del producte en 
les seues diverses formes de: arròs corfa, arròs 
escrostonat  arròs elaborat, tenint en compte 
els límits mínims i màxims dels mateixos.

 Les primeres característiques que la in-
tuïció considera, siga arròs corfa, escrostonat o 
elaborat, són:

  1) estat de conservació.
 2) rendiment percentual en arròs 
     elaborat.
 3) característiques d’aspecte.
  4) sabor i característiques de cocció.
  5) valor nutritiu.

 La importància de cada un d’estos fac-
tors depén de la perspectiva amb què els exa-
mina la persona interessada: per a l’agricultor 

seran més importants el rendiment en produc-
tes derivats de l’elaboració i la conservabilidad; 
des del punt de vista del consumidor, són més 
importants, en general, els altres tres aspectes.
La humitat del producte, a més de limitar la 
possibilitat de conservació, determina el grau 
de duresa del gra: quan el contingut d’aigua és 
elevat el gra d’arròs és bla, es «desfà» durant 
l’elaboració i és atacat, amb major facilitat, pels 
insectes i fongs paràsits; es deteriora.

 Quant menor siga la humitat, més sen-
zills seran les cures necessàries per a la conser-
vació del producte; el gra adquirix major duresa 
i consistència, suporta millor les operacions de 
«blanqueig» o elaboració; modifica, millorant-
les, les 
característiques de cocció i perfecciona les de 
sabor.

 Les normes legislatives i les disposicions 
dictades per la Comunitat Econòmica Europea 
exigixen que els productes conservats en els ma-
gatzems públics no superen el 14,5% d’humitat 
per a l’arròs corfa i el 15% en l’escrostonat.

 Pel que fa a les característiques indica-
des en el punt quatre, està reconeguda, de for-
ma unànime pels investigadors de tot el món, 
l’existència de diferències qualitatives en l’arròs; 
els costums alimentaris dels diferents països, la 
preferència els mètodes de cocció distints im-
pedixen l’existència d’una classificació única.

 Des del punt de vista tècnic i científic, 
per mitjà de la determinació de característiques 
distintives del gra, d’orde físic o quimicofísic, en 
diferents varietats d’arròs, s’han utilitzat nom-
brosos paràmetres amb els quals s’han confec-
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cionat classificacions quantitatives. Els mateixos 
factors objectius d’investigació i les consegüents 
escales no són uniformes per a tots els investi-
gadors quan tals factors s’utilitzen per a realitzar 
comparacions de caràcter qualitatiu i de pre-
ferència més que quantitatiu.

 El concepte de qualitat en l’arròs depén 
de les característiques del producte valorades 
per l’industrial que compra, ven i transforma 
l’arròs corfa en apte per al consum; no obstant 
això, la qualitat, en la seua essència, hauria de 
ser definida principalment per qui consumirà el 
producte.

 Els criteris que conformen el concepte 
de qualitat en l’arròs són, en efecte, prou nom-
brosos i en alguns casos estan en oposició en-
tre si. Indubtablement, la qualitat depén també 
del destí que el producte rebrà i de la forma 
d’ocupació perquè en les seues diverses aplica-
cions i tècniques d’ocupació un cert arròs pot 
ser satisfactori o no segons el destí o forma de 

tractament i cocció. És també cert que no es 
pot parlar de valor comercial sense fer referèn-
cia a noció alguna de qualitat.

 Qualsevol país que produïsca o comer-
cie amb l’arròs ha adoptat concrets i particulars 
paràmetres estàndard qualitatius a fi de definir i 
classificar el producte; alguns països, encara que 
prou pocs, es limiten, al contrari, a exigir simple-
ment que l’arròs estiga sec i net.

 El concepte de qualitat és complex per-
què és polivalent i plural; no es pot prescindir 
del valor que cada intermediari —des del pro-
ductor fins al consumidor vullga donar als dis-
tints factors que poden augmentar o disminuir, 
segons el seu propi juí i interés, el preu.

 La indústria arrossera i també l’agricultor 
–en relació amb el màxim benefici econòmic– 
consideren, com a importants factors de quali-
tat, els paràmetres abans citats:
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  1) el màxim rendiment en productes uti-
litzables i de major preu, obtenibles per mitjà de 
l’elaboració de l’arròs corfa.
  2) la menor presència de defectes 
en l’arròs blanc o en els subproductes de 
l’elaboració.
  3) l’estat de conservació.
  4) les característiques d’aspecte.

 Tals característiques estan estretament 
relacionades amb la varietat, per la qual cosa 
s’utilitzen per a la seua classificació en grups co-
mercials.
La varietat botànica, amb les seues pròpies ca-
racterístiques intrínseques transmeses per línia 
hereditària, és un dels factors que influïxen en la 
verificació de diferències de caràcter qualitatiu.

El rendiment en l’elaboració

 La varietat d’arròs té, en efecte, carac-
terístiques pròpies sobre les quals es basen els 
conceptes de qualitat indicats en els punts 1 i 4.

 Les envoltures florals del gra d’arròs, eli-
minades per mitjà de l’operació de pelat, tenen 
un pes prou variable; generalment, tal pes oscil•la 
entre el 16% i el 24% sobre el pes d’arròs corfa, 
del que s’obté la pellorfa. Com a conseqüència, 
després de l’operació de pelat, l’arròs escrosto-
nat que es pot obtindre oscil•la entre el 84% i 
el 76%. Naturalment, tals valors es referixen a 
mostres d’arròs corfa lliures d’impureses, com a 
trossos de palla, terra o altres matèries estran-
yes.

 Les successives accions abrasives, durant 
l’elaboració, a les que se sotmet l’arròs pro-

duïxen la supressió, més o menys completa, de 
les capes cel•lulars externes del gra, segons el 
grau o intensitat d’elaboració. Per mitjà de pas-
ses successius s’extrau de les blanquejadores, 
segons la classe de farina, el pericarp, les capes 
d’alebrona i, en quantitat variable, també pans 
de l’endocarp, o siga, del cos amilaci del gra. Du-
rant el primer passe s’extrau també el germen.

 El pes mínim de les farines extretes és 
d’aproximadament el 3% del pes de l’arròs corfa; 
en este cas, les farines produïdes estan consti-
tuïdes quasi exclusivament per les capes més 
externes del gra i prenen el nom de «segó». 
L’extracció pot ser prou més intensa fins a un 
màxim imprecisable, però generalment el pes 
total de les farines és poques vegades superior 
al 10% del pes de l’arròs corfa.
Per mitjà de l’elaboració de l’arròs, com a valors 
indicatius aproximats, s’obté:
70% de grans sencers i partits d’arròs, o siga, de 
rendiment total; 10% de farines i germen d’arròs; 
20% de pellorfa. El màxim valor, o siga, la qualitat 
superior depén de factors diversos: les caracte-
rístiques varietals o la capacitat intrínseca de les 
varietats d’aconseguir valors elevats, en relació 
amb els factors externs; segons la perfecció de 
les tecnologies utilitzades en l’elaboració; segons 
factors de caràcter agrícola-cultural, com: el grau 
de maduració, les tècniques de cultiu, la humitat 
del producte i altres variables.

 El màxim rendiment en grans sencers, o 
siga, el menor percentatge de ruptures durant 
l’elaboració, és l’objectiu sobre el qual se centra 
l’atenció de la indústria arrossera i de l’agricultor. 
Com més elevat és el rendiment en sencers mi-
llor es considera la qualitat de l’arròs corfa, des 
d’este punt de vista. El rendiment en sencers 
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d’arròs elaborat és funció de característiques 
genètiques de cada varietat, sovint relacionades 
amb les dimensions i forma del gra d’arròs.

 Les varietats de la subespècie Japónica, 
de cariopsi redona i xicoteta, poden donar ren-
diments mitjans pròxims al 64% de grans sen-
cers; no és, no obstant això, impossible obtindre 
rendiments pròxims al 70% en sencers, als que 
cal afegir. Dos o tres punts per ruptures.

 Les varietats de la subespècie Indica pre-
senten el gra prou estret i fusiforme. Per a qual-
sevol tipus d’arròs, a l’augmentar la longitud del 
gra i, en estreta correlació positiva, a l’augmentar 
la relació longitud / amplària del gra, el rendi-
ment en grans sencers disminuïx normalment. 
El producte de les varietats amb gra llarg i estret 
es troba sotmés, durant l’elaboració, a majors 
esforços que ocasionen increments del percen-
tatge de ruptures.

 És també veritat que en la determinació 
del rendiment d’una partida d’arròs intervenen 
també altres variables que poden influir sobre el 
resultat en major grau que el genotip, manifestat 
per la dimensió i forma del gra.

 La varietat botànica amb les seues prò-
pies característiques de tipus hereditari és una 
de les variables que influïxen en la diferenciació 
qualitativa, però no sempre és el factor principal 
ni, molt menys, suposa que els atributs intrínsecs 
de qualitat vagen a ser constants i fixos per a 
cada varietat.

Factors que influïxen en la qualitat

 Entre els factors independents del tipus 
varietal, els que influïxen en les característiques 
de cocció, conservabilidad i rendiment en grans 
sencers i total d’arròs elaborat, o siga, en les ca-
racterístiques intrínseques de qualitat, són:
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  a) El grau de maduració del producte; 
òbviament, depén del moment en què es realit-
za la recol•lecció, de les condicions climàtiques 
que es verifiquen durant la maduració i de la 
capacitat de la varietat a madurar perfectament 
la cariopsi.
  b) La humitat del producte abans, durant 
i després de la seua elaboració en arròs blanc.
  c) La tècnica i metodologia utilitzada per 
a la recol•lecció i assecat de l’arròs corfa.
  d) L’envelliment, és a dir, la duració del 
període d’emmagatzemament, en relació estre-
ta amb les condicions d’humitat i temperatura 
amb què s’emmagatzema l’arròs corfa.
  e) El grau d’elaboració, és a dir, el per-
centatge de farines —segó i cilindre extret de 
les capes externes del gra per les màquines 
blanquejadores.
  f) Els tractaments especials abans o des-
prés de l’elaboració de l’arròs corfa.

El grau de maduració

 Cada varietat necessita per a madurar 
un nombre de dies variable, entre els 30 i 60 
després de la floració, en relació estreta amb 
les característiques genètiques de la varietat. 
La maduració es verifica, no obstant això —i 
es completa—, segons formes que depenen 
directament de les condicions climàtiques que 
s’establixen durant este període, principalment 
la temperatura, però també quelcom la humitat 
de l’aire i la lluminositat.

 El metabolisme dels productes, emma-
gatzemats per la planta durant la fase vegeta-
tiva, produïx reaccions complexes per les que 

els compostos elaborats es traslladen dels òr-
gans de reserva, tija i fulls, a la inflorescència, o 
siga, a les cariopsis en formació. Els responsa-
bles de la síntesi metabòlica dels compostos, i 
del seu transport i depòsit en el fruit, són els 
enzims, elements proteics més o menys com-
plexos, les fosforilasas en primer lloc. La pro-
ducció d’enzims per part de la planta i la rapi-
desa i intensitat de la seua acció per a realitzar 
la funció necessària són factors que depenen 
estretament de la temperatura ambient: com 
més favorables siguen les condicions tèrmiques 
i pròximes als valors òptims (25-30°C) de ma-
duració, més intensa serà la producció d’enzims 
i el transport dels compostos plàstics cap a la 
cariopsi. En definitiva, millor i més completa serà 
la maduració. De fet, per a l’emmagatzemament 
de midó, proteïnes, greixos i sals en la cariopsi 
es necessita una certa disponibilitat d’aigua, però 
és més important l’enorme quantitat d’energia 
que es desenrotlla durant els processos de res-
piració: energia eminentment tèrmica que té 
necessàriament que procedir de l’ambient ex-
terior.

 Quan escasseja l’energia tèrmica durant 
l’última fase, la de maduració, disminuïx el ren-
diment per hectàrea del producte, i pot tindre 
lloc una formació excessivament lenta o incom-
pleta de la cariopsi. La maduració imperfecta 
pot produir ; a) menor pes específic i unitari de 
les llavors; b) defectes morfològics i malforma-
cions dels grans d’arròs; c) menor rendiment en 
arròs escrostonat i en arròs elaborat, total i en 
sencers.

 Amb la maduració completa i perfecta 
es troba també correlacionada, en dependèn-
cia molt estreta, la uniformitat del producte i la 
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presència d’alguns defectes comercials del gra 
d’arròs.

 Quan la maduració és incompleta i im-
perfecta, una part del midó sintetitzat es de-
posita en el gra d’arròs en l’estat amorf més 
que cristal•lí; es distribuïx desordenadament, 
en l’interior de la cariopsi, en les zones de for-
mació última. Com la part ventral i central, de 
forma lliure i sense agrupar-se ordenadament 
en l’interior de les parets cel•lulars. Entre les 
cèl•lules amilàcies queden, a més, vacúols que 
contenen aigua, a la que substituïxen gasos en 
les fases de repòs posteriors a la maduració. 
Els grans absolutament madurs són translúcids 
o bé presenten en relació amb la informació 
genètica que caracteritza la varietat, un perlat 
generalitze reduït. Els grans immadurs són a ve-
gades deformes o, quan són normals en la seua 
forma, presenten una extensa perla i són més o 
menys d’algeps.
Quasi sempre són les varietats de cicle curt les 

que originen un producte amb característiques 
més uniformes i de major qualitat a la cocció.
Les cariopsis situades en l’àpex de la panícula 
són les que aconseguixen abans la maduració; 
les de la base poden, al contrari, fins no madu-
rar : la falta d’uniformitat és el reflex de la ma-
duració irregular i incompleta, que es verifica en 
major grau en els tipus d’arròs de cicle llarg.

 Com a conclusió, la forma i velocitat 
amb què es verifica la maduració, a més de ser 
una de les variables de la producció, és un factor 
de la qualitat: tant pel que fa als efectes sobre el 
rendiment, per la qual cosa concerte a les rela-
cions que lliguen a este amb l’estructura interna 
del gra, com també pel que fa a les característi-
ques comercials d’aspecte. Davall la perspectiva 
de les característiques qualitatives més intrínse-
ques, les que es referixen al comportament de 
l’arròs durant la cocció, la maduració perfecta 
constituïx un dels factors principals de la quali-
tat.
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 L’arròs no completament madur, espe-
cialment el d’aspecte d’algeps, perd la seua in-
tegritat amb major facilitat durant la cocció en 
aigua.

 L’estructura cel•lular laxa i d’algeps faci-
lita la penetració ràpida de l’aigua en l’interior 
del gra; el midó en l’estat amorf s’hidrolitza més 
ràpidament que el de la forma cristal•lina. La 
gelatinització és més ràpida, el temps de cocció 
és menor i menys uniforme entre les diverses 
zones d’un mateix gra i entre els distints grans. 
L’arròs tendix a tornar-se apegalós.

L’estat de conservació

 L’estat de conservació de l’arròs s’estima 
generalment per l’olor, almenys en les fases 
inicials de la seua degradació; més tard. Altres 
fenòmens servixen d’evidència de l’alteració. 
L’enranciment de les substàncies greixos pot 
ser determinat químicament pel grau de lipólisis 
que ocasiona l’alliberament dels àcids grassos, 
responsables de la modificació de l’olor. L’anàlisi 
de l’acidesa constituïx, per tant, un bon test de 
l’estat de conservació d’un arròs.

 La possibilitat de realitzar una bona 
conservació està íntimament relacionada amb 
la temperatura i amb el nivell d’humitat del 
producte. L’assecat és evidentment el mig de 
conservació més segur, inclús a temperatu-
res relativament altes. Les majors garanties de 
conservació, il•limitades en el temps, s’obtenen 
conservant els productes derivats del cereal a 
10°C de temperatura i 10% d’humitat. Per a ob-
tindre una conservació perfecta del producte, el 
contingut d’humitat de l’arròs corfa o elaborat 
pot variar, entre límits prou estrets, en funció de 

la temperatura ambient: mantenint la humitat 
del cereal inferior al 14% és possible —en gene-
ral— conservar l’arròs corfa a qualsevol tempe-
ratura, encara que baix continu i sever control. 
Amb l’arròs escrostonat i l’elaborat s’obté un 
cert nivell de seguretat mantenint el producte 
amb el 12% d’humitat.

 Un contingut inadequat d’humitat de 
l’arròs corfa determina, o contribuïx a determi-
nar, un menor grau de duresa del gra d’arròs; 
de fet, elaborant arròs corfa amb un contingut 
d’humitat superior al 14,5-15% els grans d’arròs, 
després del blanqueig, es presenten, amb major 
facilitat, deformes, roms, estellats i despuntats; la 
cariopsi es polvoritza davall la pressió exercida 
pels cilindres blanquejadors.

 Com a conseqüència d’un excés 
d’humitat, sense mencionar altres fenòmens 
de deteriorament que poden també verificar-
se, es modifica el comportament de l’arròs en 
la cocció. Els mateixos fenòmens esmentats es 
produïxen, de forma més intensa i evident, amb 
l’arròs sense madurar completament.

 Emmagatzemant l’arròs corfa amb un 
contingut inadequat d’humitat s’activen almenys 
dos processos biològics negatius. La flora micó-
tica, sempre present sobre o davall de les glu-
metes, es multiplica. Les lipases d’esta microflora 
i els enzims presents —encara que inactius— 
en l’arròs ataquen els greixos, sucres i proteïnes, 
alterant el producte fins a la seua completa des-
trucció.

 Les fermentacions derivades, a més, en-
cara que posteriorment es puguen controlar i 
detindre per mitjà de tractaments adequats, són 
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causa de greus defectes i alteracions qualitatives: 
grans variats, tacats, ambarins i grocs.
La recol•lecció i l’assecat de l’arròs corfa

 La regulació inadequada de la batu-
da produïx en l’arròs variacions de qualitat de 
distint orde. Alguns grans poden aparéixer es-
crostonats i altres trencats, escrostonats o no. 
L’excessiva velocitat del cilindre o la reduïda 
separació entre este i el còncau no sols són 
responsables d’estes depreciacions qualitatives, 
sinó que també provoquen xicotetes lesions a 
altres grans que, aparentment sencers, produi-
ran l’increment de les ruptures durant la trans-
formació industrial de l’arròs corfa en elaborat.

 En el moment del trillat, l’arròs corfa té 
un contingut d’humitat que oscil•la entre el 18 
i el 35% aproximadament. Quant major siga la 
humitat de l’arròs corfa en la recol•lecció major 
haurà de ser la precaució per a realitzar l’assecat 
del mateix. L’evaporació ràpida de l’aigua, con-
tinguda en les capes internes del gra, produïda 
i intensificada per una metodologia inadequa-
da d’assecat, produïx tensions anormals del gra 
que, encara que no ho trenquen, li causen mol-
tíssimes fissures. És el fenomen que els anglo-
saxons definixen com «sun cracking» (resque-
brajamiento pel sol). Cal recordar que el mateix 
fenomen es pot verificar en el camp durant la 
maduració. L’oscil•lació de la insolació i ambient 
sec amb la pluja o rosada entre el dia i la nit 
provoca l’assecat ràpid del gra, seguit per una 
humidificació intensa, en repeticions successives.

 Pot ser que els grans amb fissures no es 
trenquen durant el procés d’elaboració, però, 
de totes maneres, la qualitat està igualment en-
cabotada. Durant la cocció l’aigua penetra més 
ràpidament entre les fissures i modifica les ca-
racterístiques de la varietat, en la qual cosa es 
referix al temps de cocció i a la resistència a la 
disgregació durant la mateixa.

L’envelliment, duració de 
l’emmagatzemament

 L’arròs assecat correctament prosseguix 
durant l’emmagatzemament el procés de ma-
duració, completant i perfeccionant les seues 
característiques organolèptiques i qualitatives. 
Per mitjà de l’envelliment, la massa d’arròs es 
dirigix lentament a un grau de major unifor-
mitat i ajust qualitatiu. Durant el repòs de 
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l’emmagatzemament es verifica una lentíssima 
respiració del producte per mitjà de la qual es 
consumix una xicoteta quantitat de sucres amb 
producció d’anhídrid carbònic i aigua. Els enzims 
alfa i beta amilasa actuen sobre el midó del gra 
i ho transformen parcialment en dextrina i mal-
tosa.

 L’envelliment disminuïx la solubilitat, en 
l’aigua, del midó i proteïnes; el temps necessari 
per a la cocció augmenta, paral•lelament amb 
l’increment de volum, l’absorció d’aigua i la resis-
tència a la disgregació. Es produïxen variacions 
hidrolíticas i oxidatives dels lípids de l’arròs en 
relació amb els canvis de les proteïnes i del 
midó.

 Les capes externes del pericarp 
s’enfosquixen lleugerament; el rendiment de 
l’elaboració augmenta al disminuir el percentat-
ge de ruptures. Disminuïx la susceptibilitat dels 
diversos compostos del gra a l’activitat enzi-
màtica. La cariopsi aconseguix una major duresa 
i consistència.

El grau d’elaboració
i els tractaments de l’arròs

 L’elaboració de l’arròs és una de les va-
riables més importants que influïxen en la qua-
litat. La seua finalitat consistix a llevar les capes 
cel•lulars més externes i el germen, amb el mí-
nim de ruptures, deixant el gra, en la major me-
sura possible, amb la seua forma original. El grau 
o intensitat d’elaboració ha de ser l’adequada 
per a obtindre un producte de bon aspecte, 
amb les millors característiques a la cocció pos-
sibles, en la qual cosa concernix o siga possible 
pretendre amb l’elaboració en si.

 Amb una elaboració profunda s’obté un 
arròs blanc, brillant i poc farinós, sovint prefe-
rit pel consumidor. No obstant això, a l’eliminar 
quasi completament les capes cel•lulars que 
emboliquen l’endocarp, reduïx les característi-
ques qualitatives de l’arròs en la cocció que són 
millors quan l’elaboració és menys intensa; cal 
tindre en compte també la pèrdua de valor nu-
tritiu que s’origina després de l’eliminació de les 
capes externes, que són les que contenen abun-
dantment els millors elements, des del punt de 
vista del valor alimentari.

 Reduint la intensitat d’elaboració l’arròs 
presenta un aspecte menys brillant, particular-
ment en les varietats o partides d’arròs, en les 
que les capes cel•lulars externes del gra són 
més fosques. Al tacte i a la vista la superfície dels 
grans és més aspra i farinosa. L’extracció reduï-
da de les substàncies proteiques externes com 
també de greixos, minerals i fibra cel•lulòsica 
manté sobre el gra, durant la cocció, una espè-
cie de capa protectora que, unflant-se i gelifi-
cant, no permet la penetració ràpida de l’aigua 
en l’interior del gra, reduint d’eixa forma la so-
lubilització i dispersió del midó; augmenta, per 
tant, la consistència, amb la simultània disminu-
ció de la fragilitat o disgregació durant la cocció.

 Sense citar les formes diferents de trac-
tar l’arròs abans o després de l’elaboració, cada 
tractament conferix al producte derivat carac-
terístiques peculiars que modifiquen els atributs 
originals-en relació amb el destí de l’arròs, les 
necessitats i els gustos del consumidor.
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L’ARRÒS EN LA CUINA

 En la realització de cada una de les re-
ceptes és de la màxima importància la utilitza-
ció de la qualitat i varietat d’arròs adequada. Hi 
ha diverses formes de cuinat de l’arròs, podrien 
dividir-se en arrossos secs, caldosos, blancs i cre-
mosos, encara que hi ha altres menys utilitzades 
al nostre país, com els risottos o l’arròs pilaf.

Arrossos secs.
 En este grup s’inclouria l’arròs en pae-
lla, però també podríem trobar l’arròs cuinat en 
cassola de fang i el cuinat al forn. Són els que 
més dificultats plantegen, ja que ha de coincidir 
el punt òptim de cocció dels grans amb la total 
evaporació de l’aigua en què s’han cuinat. Els 
cuinats en cassola de fang al foc, solen ser plats 
regionals que porten una proporció important 
de llegums (arròs amb abadejo i cigrons, arròs 
amb abadejo i creïlles, arròs amb fesols, arròs 
amb rovellons, etc.) arròs amb bonic fresc, típic 
d’Alacant.

Arrossos caldosos.
 Es tracta d’arrossos que a l’acabar la coc-
ció encara conserven part del líquid. Els límits 
extrems són les sopes i els arrossos melosos. 
Estos últims solen ser els més habituals, són els 
que més s’acosten a l’arròs sec, però és ne-
cessària la cullera per a ingerir-los. La majoria 
d’estos arrossos solen portar alguna verdura o 
llegums.

Arrossos blancs.
 És el de més fàcil realització. És un arròs 
olla en abundant aigua i sal que ha d’estar sen-
cer i solt. Té enormes possibilitats culinàries, es 
poden preparar gran quantitat de plats que no 
necessiten molta elaboració i per tant molt fa-
vorits per a improvisar una menjar ràpida. Una 
vegada olla pot conservar-se en el frigorífic du-
rant uns quants dies i anar usant-ho segons les 
circumstàncies.
Una vegada olla, se li pot mesclar amb altres in-
gredients, per exemple l’arròs tres delícies, arròs 
blanc amb bonic, amb pollastre, amb ensalada, 
tomaques farcits d’arròs, etc.
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Arrossos cremosos.
 La recepta típica d’esta preparació és 
l’arròs amb llet.

 També a partir de l’arròs es pot obtin-
dre l’aigua d’arròs. Es prepara bullint dos cullera-
des d’arròs blanc en un litre d’aigua, fins que els 
grans comencen a desfer-se. Es deixa refredar 
i es cola. Per a aromatitzar-la, se li poden afegir 
un canonet de canella en brut i/o corfa de llima, 
o unes gotes de suc de llima. És recomanable 
prendre-la com a tractament complementari en 
cas de diarrea.

 El contingut de proteïnes de l’arròs, si bé 
és limitat, és superior al d’altres cereals. Conté 
els huit aminoàcids essencials per al cos humà 
i és una font important de minerals i vitamines. 
L’arròs conté naturalment aprecieu-los quanti-
tats de tiamina, riboflavina i niacina, així com a 
fòsfor, ferro i potassi. El suport principal de la 
població mundial per milers d’anys, l’arròs, és un 
dels aliments més versàtils que existixen. L’arròs 
va bé amb qualsevol menjar o plat. I és fàcil de 
preparar-ho -no hi ha necessitat de raspar, ni 
pelar, ni rebolicar, ni drenar i no té deixalla.... no-
més agregar aigua, tapar i cuinar.

 L’arròs és un hidrat de carboni com-
plex. Els hidrats de carboni subministren al cos 
l’energia i els hidrats de carboni complexos 
mantenen el dit nivell d’energia per períodes 
de temps majors. Una altra important funció 
d’un hidrat de carboni dietètic és la seua acció 
d’estalviar proteïnes. El cos no usa la proteïna de 
la dieta o de les reserves del cos per a abastir 
les seues necessitats d’energia, quan hi ha un 
hidrat de carboni disponible

 L’arròs no conté colesterol ni gluten, no 
provoca al•lèrgia i el seu contingut de sodi és 
tan davall que ho fa excel•lent per a les dietes 
restrictives d’estos factors.
Posseïx una versatilitat i adaptabilitat difícil de 
superar per alguna altre menjar. És fascinant que 
este ingredient siga el protagonista de molt dels 
millors plats del món.
 A Japó, la paraula que significa arròs, gau-
dixen, també s’aplica a menjar, mentres que a 
Xina s’avisa que el menjar està en la taula amb 
la frase “l’arròs està preparat “
 Ací no desitgem estendre’ns en dades 
de producció, quants són els que consumixen, 
etc., sinó com i perquè consumir-ho, per tant la 
primera cosa que enumerarem són les seues 
condicions alimentàries.- En termes molt gene-
rals, clar, però suficients com per a saber aproxi-
madament què estem ingerint o si som els que 
preparem el menjar, que li estem fent ingerir als 
altres.-
 Partint de la molt freqüent prescripció 
mèdica quan ens trobem malament de les vies 
digestiva, la qual cosa se’ns permet és menjar 
un poc d’arròs saludable roz, bullit, se m’ocorre 
que és la més com cal demostració dels seus 
excel•lents, naturals i saludables condicions per 
al nostre organisme.

 El nostre protagonista és un aliment no 
al•lèrgic, ideal per a dietes, especialment per a 
aquelles que han de ser lliures de gluten. Con-
té carbohidratos que són obligatòriament una 
part important de la nostra alimentació.- Els 
complexos com continguts en fruita, vegetals i el 
midó de l’arròs proveïxen importants vitamines 
i fibres.- A més, en estos casos són baixos en 
greixos i per si no fóra poc, mitja tassa d’arròs 
olla té només 82 calories.
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VALOR NUTRITIU

 El mesure és el component principal de 
l’arròs, és troba en un 70 - 80%. El mesure és 
un hidrat de carboni present en els cereals, en 
els hortalisses radiculars com els carlots i en els 
tubèrculs. És compon d’amilosa i amilopectina, 
sent la proporció de cada una tal que determi-
na les característiques culinàries del producte. A 
major proporció d’amilopectina, mes viscosos i 
apegalosos estaran els grans entre si. El contin-
gut de proteïnes de l’arròs ronda el 7%, i vaig 
comptar naturalment apreciables quantitats de 
tiamina o vitamina Bl, riboflavina o vitamina B2 
i niacina o vitamina B3, així com fòsfor i potas-
si. No obstant això, en la pràctica, amb el seu 
refinament i polit, és perd fins al 50% del seu 
contingut en minerals i el 85 % dels vitamines 
del grup B, quedant per tant convertit en un 
aliment sobretot energètic.

Taula de composició d’aliments (per 100 grams 
de porció comestible, en cru):

 Arròs blanc  Arròs integral 
 polit  gra sencer
Kcal 359  341
Aigua  12.2 g.  11.5 g.
Proteìnas 7.8  8.6
Greix  0.4  1.0
Carbohidratos  78.8  77.0
Fibra  0.3  0.8
Cendres  0.5 0.1
Calci  9 mg.  10 mg.
Fòsforo  140  380
Ferro  0.8  2.0
Vitamina A  0  0
Tiamina  0.07 0.25
Riboflavina  0.03  0.06 
Niacina  1.3 5.3

Acide Ascòrbic  0  0

 La qualitat i l’augment dels expectatives 
de vida poden millorar considerablement pres-
tant major atenció a la dieta. L’arròs és dels ali-
ments que, al presentar-se amb regularitat en 
la dieta de l’ancià, pot ser de gran ajuda per a 
promoure o recuperar un bàs estat psicofísic.
 
 El consum regular d’arròs resulta en 
efecte un factor positiu per a la preva véncer i 
millora d’algunes patologies, com la hipertensió 
i l’hipercolesterolemia.

 El consum habitual d’arròs, acostant-se a 
la freqüència consumiscares dins els paràmetres 
de dieta equilibrada/ és a dir, de 2 a 4 vegades 
per setmana, s’aconsella a tota la població, i es-
pecialment a persones amb hipertensió ja que 
una característica d’este aliment és el seu davall 
contingut en sodi. El consum d’arròs tindrà els 
seus efectes positius en estes persones, sempre 
que no se li agreguen quantitats excessives de 
sal.

 La corfa de l’arròs, a mes dels compo-
nents fibrosos, vaig comptar també fitosteroles, 
amb evident capacitat de reduir els nivells de 
colesterol sanguini. Per tant, persones amb co-
lesterol elevat, per a obtindre els beneficis men-
cionats serà necessari que trien l’arròs integral 
que conserva la corfa.

 Una característica particular de la corfa 
de l’arròs és el seu contingut en silici. Este mi-
croelement, ha cridat l’atenció a causa de la 
seua capacitat per a estimular els cèl•lules ne-
cessàries per a la síntesi i formació de material 
Ossi i pel seu rol en la formació de la substància 
fonamental de tos teixits cartilaginosos, neces-
sària per a la formació del cartílag i de l’elastina 
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(els proteïnes que conferixen als teixits cartila-
ginosos els seues propietats contràctils i elàsti-
ques respectivament). El silici presenta un efecte 
útil en la formació de l’os i per tant s’aconsella 
per al restabliment després d’una fractura, en 
particular en persones majors, en els que el 
procés de cicatrització en l’os és lent. Una die-
ta que contemple el consum d’aliments rics en 
silici, com l’arròs complet o integral, el va segar 
d’arròs o altres cereals (perquè la major quan-
titat de silici és troba en la cutícula externa del 
cereal), pot, per tant, ser útil per a la preva vén-
cer de l’osteoporosi, i igualment en la teràpia 
de la fragilitat dels ossos, sobretot en persones 
ancianes.

 D’altra banda, l’arròs blanc bullit amb 
un poc d’oli i de sal, constituïx un dels primers 
aliments sòlids que han de prendre’s després 
d’haver passat una diarrea de qualsevol etiolo-
gia. La seua excel•lent digestibilitat, unida a la 
suau acció astringent que posseïx al no tindre 
fibra, fan de l’arròs un aliment recomanable per 
a recuperar la mucosa intestinal després d’una 
gastroenteritis.

 A mes, l’arròs junt amb la dacsa, el mill i 
la melca, són els únics cereals que no contenen 
gluten pel que són tolerats pels persones amb 
celiaquía. Esta malaltia, és caracteritza per la in-
tolerància al gluten, mescla de proteïnes con-
tingudes en el blat, ségol, avena, ordi i triticale 
(híbrid de blat i ségol) i aliments que contin-
guen estos grans. En concret és la gliadina, un 
dels components del gluten la substància que 
resulta tòxica per a persones amb esta patolo-
gia. A l’introduir aliments amb gluten en la dieta 
s’inicia la simptomatologia: irritabilitat, inape-
tència, distensió i dolor abdominal, deposicions 
freqüents, pudents, espumoses i voluminoses, 
a vegades acompanyades de vòmits. El tracta-
ment d’esta malaltia és exclusivament dietètic i 
consistixen a eliminar els cereals que contenen 
gluten i els productes elaborats a partir d’ells. 
Quan s’elimina el gluten de la dieta la perso-
na recupera el seu estat nutritiu en un període 
d’unes quantes setmanes o mesos i desapareix 
la simptomatologia.

 Per la seua característica nutritiva 
d’aliment energètic està indicat com un dels ali-
ments de primera elecció en situacions de gran 
desgast físic, ja seguisca laboral o per la pràctica 
d’exercici. No obstant això, esta particularitat 
obliga a mesurar la quantitat a consumir en cas 
de sobrepes, obesitat i diabetis. En este últim 
cas, a l’estar compost l’arròs principalment per 
mesure (hidrat de carboni), un consum sense 
mesura provocaria l’augment dels nivells de glu-
cosa en sang, situació perjudicial per a la salut 
dels persones diabètiques.
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 La paella potser el plat més conegut de la rica i variada gastronomia 
espanyola. És una elaboració culinària molt coneguda internacionalment i 
és habitual trobar-la en les cartes i en els menús de milers de restaurants 
de tot el món. Però curiosament, el desconeixement sobre la verdadera 
recepta de la paella és generalitzat.

Un poc d’història:

 Se suposa que inicialment el consum d’arròs a València estaria limitat al 
seu ús en forma de farina o sèmola. En el s. XVI ja es consumia a València arròs 
al forn en cassola de fang i, des del s. XVIII, ja hi ha documentació sobre el plat 
conegut com la paella.

 L’origen de la paella, com el de tots els plats de la cuina popular de cada 
zona, no és més que la conjunció dels elements que cada poble tenia al seu vol-
tant. En la zona de València hi havia i hi ha (encara que cada vegada menys) una 
rica zona d’horta de regadiu que proveïa als habitants de la zona de verdures 
fresques. També era habitual criar pollastres i conills per al consum familiar i la 
proximitat de l’Albufera i els seus arrossars limítrofs proveïen d’arròs, i oferia a 
més la possibilitat d’afegir a la paella, de tant en tant, algun element cinegètic. Si a 
este fabulós rebost li afegim el marisc i el peix de les zones més costaneres, així 
com l’oli d’oliva propi de tota la conca mediterrània, ja tenim tots els ingredients 
amb què es realitzen la majoria de les paelles clàssiques. Només ens faltarà una 

cosa més, el recipient per a cuinar-les. I este 
recipient, no és un altre que la paella.

 “Paella”, sí, i no “paellera” com es diu 
en altres zones d’Espanya i de la pròpia Co-
munitat Valenciana. Perquè “paellera” en tot 
cas, seria la dona encarregada de cuinar-la 
i no el recipient on es cuina... En la llengua 
valenciana, a la paella se l’anomena “paella”, 
d’ací ve el nom del plat més famós de la cui-
na espanyola. Encara que la Reial Acadèmia 
Espanyola de la Llengua admet ambdues ac-
cepcions.
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 La paella és el plat d’arròs més famós 
de la cuina espanyola: la paella, que en realitat 
engloba moltes preparacions culinàries originals 
de Catalunya i del llevant espanyol (Comunitat 
Valenciana i Múrcia), que prenen el seu nom del 
recipient on s’elaboren, la “patella” en llatí, o pae-
lla, paella plana on s’elaboren estos rics arrossos. 
Així, el correcte seria dir “arròs en paella” com 
es denominen en moltes zones del llevant.

 Com a plat tradicional, els seus orígens 
eren més aïna pobres, a base d’hortalisses i al-
guna vegada carns (conill, pollastre o porc), in-
clús a vegades amb algun embotit (la botifarra 
en l’arròs en crosta). En les zones costaneres 
s’incorporen peixos i mariscos. Amb l’evolució 
dels costums i el nivell econòmic la paella ha 
anat incorporant ingredients més cars, sobretot 
mariscos, sent un plat molt estés per tota Es-
panya actualment.

 Hi ha moltes formes d’elaboració, però 
la base de quasi totes les paelles és un sofregit 
abundant de verdures amb oli d’oliva, a què s’afig 
l’arròs, que s’ha de sofregir breument, i després 
el caldo i resta d’ingredients. Important usar un 
caldo de pollastre, per a arrossos de verdures 
o de carn, o un bon fumet o caldo de peix, en 

cas d’arrossos mariners, i que ha d’agregar-se 
sempre calent per a no endurir l’arròs.

 El millor tipus d’arròs a utilitzar en la pae-
lla és l’arròs bomba, que pel seu contés en midó 
i llarga cocció ens garantixen el millor resultat. 
Els experts ens diuen que la paella o arròs en 
paella ha de tindre el grossor d’un o dos grans 
d’arròs, és a dir, molt prima, per això els reci-
pients solen ser molt plans, encara que en la 
majoria de les ocasions es cuinen amb major 
grossària.

 Encara que és un plat originari del Lle-
vant espanyol, pràcticament en qualsevol lloc 
podrem trobar paelles més o menys fidels a 
l’original, encara que on millor es mengen, com 
sol ocórrer amb tot, és en les seues zones 
d’origen.

 Ací descobrim que a banda de la clàs-
sica paella valenciana de pollastre i conill, hi ha 
moltes altres receptes increïbles com el famós 
arròs en crosta d’Elx, arròs a banda, arrossos de 
verdures, arròs negre, arròs de costellam i cara-
bassa, arròs de pollastre, arròs d’abadejo, arròs 
amb romesco, arròs amb marisc, amb gambes, 
arrossos caldosos de peix, amb sépia i carxofes, 
amb cabra, amb calamaritos i alls tendres, arròs 
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amb samfaina, arròs amb cigrons, amb bolets, 
etc.

 Com veiem, tot el millor de l’horta i del 
mar combinats en deliciosos arrossos, la majoria 
desconeguts inclús per a molts espanyols. I per 
descomptat, després cada ama de casa perfec-
ciona la seua pròpia recepta, al seu gust i el de 
la seua família, amb la qual cosa la varietat està 
garantida. No en va Espanya és un dels majors 
consumidors d’arròs, més de 7 kgr. per persona 
i any, que és prou. No deixos de disfrutar d’una 
bona paella casolana. En resum, la paella, no és 
més que una paella, normalment realitzada en 
acer polit, a la que se li ha llevat el mànec i en el 
seu lloc se li han fixat dos anses perquè suport 
el pes del guisat. Ha de ser d’un diàmetre mínim 
d’uns 22 cm. i no molt fonda, amb uns bords de 
5 a 10 cm., depenent del seu diàmetre.

 Teòricament cada paella està dimensio-
nada per a una quantitat d’arròs, encara que les 
dimensions varien molt segons el gust o forma 
d’elaborar les paelles de cada cuiner. Jo perso-
nalment preferisc que el contingut de la pae-
lla una vegada acabada no s’acoste en excés a 
l’altura a què es troben les reblades de les anses 
del recipient.

Els ingredients bàsics:
 Així que ja tenim els ingredients possi-
bles i el recipient adequat, ara només ens fal-
ta combinar-los correctament per a obtindre 
la paella. I ací és on comencen les polèmiques 
perquè, entre els valencians, no hi ha cap con-
sens en els assumptes culturals, lingüístic o 
d’identitat; per tant l’origen, composició i forma 
d’elaboració de la paella, no queda al marge de 
totes estes disputes. Personalment crec que no 
hi ha la recepta de l’autèntica paella, és un plat 
popular i cada un utilitzava el que tenia més a 
mà en eixe moment. Si tenia carxofes, bajoque-
ta i pollastre, perquè la feia amb això; que no 
tenia carxofes, perquè li posava pimentons o el 
que tinguera en eixe moment en el rebost... i 
a tota eixa barroca mescladissa d’ingredients, li 
afegien uns grapats d’arròs i ja tenien el menjar 
del dia arreglat, elaborada tota ella en un només 
recipient i que, a més servia de plat comunitari. 
Tradicionalment la paella es menjava, i es menja, 
en el mateix recipient en què es cuinava amb 
el consegüent estalvi de treball per a la patida 
cap de família. I amb els arrossos de peix o ma-
risc, ocorria el mateix, es cuinava el que la barca 
portava del mar, cigales, sépies, carrancs, galeres, 
llagostes, gambes, rap...

Segons els més puristes hi ha dos 
classes de paelles:

 Paella valenciana: Paella valenciana, feta 
amb pollastre i conill, garrofó (una varietat lo-
cal de fesol), tomaca, bajoquetes (a València li 
posem “tavella”, “rotjet” i “ferraura”, que són va-
rietats locals de bajoquetes), pebre roig dolç, oli 
d’oliva i safrà o, si no n’hi ha, colorant alimentari 
i, per descomptat, l’arròs. En temporada també 
admet carxofa i pésols.
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 Paella de marisc: Paella de marisc o pae-
lla marinera, la que a més del conegut arròs es 
realitza amb productes del mar com la sépia, ca-
lamars, clòtxina o clótxina (varietat mediterrà-
nia de la clòtxina, però mes xicotet, fi i sabrós) 
gambes, cigales, galeres, llagosta, cloïsses, all, oli 
d’oliva, tomaca, pebre roig dolç, safrà o colorant 
i un caldo realitzat amb peixos xicotets que a 
València cridem morralla.

 Però la paella a València és molt més que 
un parell de guisats amb arròs, hi ha centenars 
de receptes que són fidel reflectisc de les tradi-
cions culinàries de la zona on s’elaboren. E l 
més complicat de realitzar per als inexperts és 
la cocció de l’arròs; aconseguir portar la paella a 
la taula i que no acabe en el fem o en el menja-
dor del gos (els gossos no són res escrupolosos 
amb el punt de cocció de l’arròs). Perquè elabo-
rar un sofregit i posteriorment deixar-ho coure, 
no és molt difícil, però aconseguir que l’arròs 
quede al punt, això són altres calces.

Espere que en estes línies trobeu l’ajuda i el 
consol que estàveu buscant. De totes maneres, 
el millor consell ho dóna l’experiència, així que, 
ja sabeu, practiqueu tots i veureu com al final 
vos ixen riquíssimes, ànim.

Consells generals sobre 
la cocció de l’arròs

 En el moment d’incorporar l’arròs, si hem 
triat el recipient adequat, pres correctament la 
referència de les reblades de les anses, simple-
ment fent un solc amb l’arròs que sobreïsca un 
parell de centímetres sobre el caldo, haurem 
aconseguit la relació perfecta d’arròs i caldo 
per al recipient en què estem cuinant. Eixa és 

la mesura exacta d’arròs que necessita la paella, 
si desitgem afegir més arròs, haurem de pujar el 
nivell del caldo agregant aigua. Però ja estarem 
forçant la relació líquid-arròs per a eixa paella. 
L’ideal seria utilitzar una paella de major diàme-
tre. Totes estes referències són aproximades, la 
duresa de l’aigua, la potència del foc, la varietat 
d’arròs i inclús l’altitud, modifiquen en major o 
menor mesura les proporcions líquid-arròs que 
hem d’utilitzar per a cada recipient. No obstant 
això, espere que esta explicació servisca com a 
ajuda per a aquells més inexperts.

 Aproximadament deu d’haver-hi quel-
com entre el doble i triple de volum d’aigua que 
d’arròs a l’hora d’incorporar-ho a la paella.

 A més foc, major evaporació del caldo. Si 
veieu que vos va a quedar dur l’arròs, abaixeu el 
foc i si veieu que vos va sobrar caldo, augmen-
teu-ho.

 Val més passar-se amb l’aigua que que-
dar-se curt, a més, sempre es pot retirar quel-
com de caldo si veiem que sobrarà. Un arròs 
caldoset és comestible, un dur o recremat ni el 
gat ho voldrà.
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 Si l’arròs vos ha quedat un poc dur, a ve-
gades es pot arreglar esguitant un poc d’aigua o 
caldo amb la mà i/o tapant la paella amb paper 
d’alumini, deixant que repose uns minuts.

Proporcions d’aigua, diàmetre de re-
cipient, quantitat d’arròs

 Respecte a les proporcions d’aigua, és 
evident que el diàmetre del recipient la potèn-
cia del foc incidixen clarament en la quantitat 
de líquid que ens quedarà en la paella a l’hora 
d’incorporar l’arròs. No puc garantir que la quan-
titat de líquid que quede en el recipient després 
de la mitjana hora de cocció siga l’adequada per 
a realitzar la paella satisfactòriament. La paella 
no és un plat senzill, i la pràctica i l’ull del cuiner 
són imprescindibles per a portar el guisat a bon 
fi. Serà l’experiència la que ens diga la quanti-
tat d’aigua que hem d’afegir si fóra necessari, 
augmentar la potència del foc o reduir-la. No 
obstant fins que arribe eixe moment en què la 
practica li permeta utilitzar “l’ojímetro”, té dos 
possibilitats:

 1º Mesure la quantitat d’aigua amb què 
elabora actualment la paella, aboque-la sobre 
la paella buida amb el foc apagat i incorpore 
la carn i la verdura crua. Fixe’s a quina altura 
arriba l’aigua i marque ben mentalment o física-
ment eixe punt. Després asseque la carn per a 
utilitzar-la quan faça la paella i ja té un referència 
amb què començar a treballar.
 2º Una vegada haja cuit la paella i estiga 
a punt de tirar l’arròs, prenga les anses com a 
nivell a què ha d’estar el caldo en cocció. Vaja 
tirant l’arròs en la paella traçant amb arròs el 
diàmetre de la paella, de tal manera que quede 
com un monticle semi-sumergit que travesse la 

paella i que sobreïsca aproximadament 1 dit so-
bre la superfície de la paella. Si la potència del 
foc és la correcta és una referència molt vàlida, 
de fet és la que jo utilitze. El problema que es 
pot trobar si la paella és de grandària inade-
quada per a les racions que està preparant, és 
que l’arròs quede quelcom dur si el recipient és 
xicotet o, si és massa gran, l’arròs quede atapeït 
i passat de punt degut a un excés de caldo en 
el guisat. No em queda més remei que tornar a 
apel•lar a l’experiència per a poder afinar bé.

La paella l’elabore amb aigua o amb 
caldo?

 Molta gent es pregunta si és millor uti-
litzar caldo o aigua per a elaborar una paella, i 
la resposta és que depén. M’explique: si estem 
cuinant una paella amb carn i verdures, normal-
ment necessitem deixar coure estos ingredients 
més de 25 minuts per a aconseguir extraure’ls 
les seues aromes i que estos es transferisquen 
al caldo per a, posteriorment, al ser absorbit el 
líquid per l’arròs, s’impregne el gra al seu torn 
del sabor dels ingredients de la paella.

 Una altra dada important que hem de 
tindre en compte és el temps que els productes 
carnis necessiten per a estar al punt. El pollastre 
amb ossos, les costelles de porc o el conill, ne-
cessiten també més de 25 minuts de cocció per 
a no acabar sent un tros de carn dura. D’altra 
banda, si únicament sofregim i només deixem 
que gaveta els 15 min. de l’arròs (més altres 10 
min. del sofregit completen els 25 min.), no do-
nem als productes carnis i a algunes verdures 
temps suficient ni perquè s’entendrisquen ni 
perquè impregnen amb la seua essència la pae-
lla.
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 Per descomptat, podem desossar la carn, 
trossejar més xicotetes les verdures i/o sofregir 
el conjunt a foc suau durant més temps acon-
seguint així prolongar el temps total de cocció 
dels aliments, i si a més estan en trossos més 
xicotets, queden tendres en menor temps. Ara 
simplement podríem agregar l’arròs i aigua bu-
llint, i aconseguiríem un bon plat d’arròs. Però 
no hem de passar per alt un important detall, 
faltaria el sabor que també aporten els ossos 
a la paella. Per a compensar este desfasament, 
s’afig caldo i així es reforça el sabor del plat.

 En el cas dels arrossos elaborats amb 
productes del mar no ocorre el mateix; per al 
peix i el marisc, amb 20 minuts de cocció és 
més que suficient perquè estiguen cuinats, enca-
ra que si el sofregit no porta una molt abundant 
quantitat de peix, mol•luscos o mariscos, neces-
sitarem agregar un bon caldo de peix perquè 
l’arròs resulte saborós.

 No obstant això, la paella tradicional va-
lenciana, elaborada amb carn i verdures, s’elabora 
en un només recipient. Si afegim caldo, procura-
rem que no siga un caldo amb productes carnis 
o verdures molt fortes i que estos siguen sem-

blants als ingredients amb què s’elabora la pae-
lla. La paella de marisc en l’actualitat s’elabora 
de forma habitual amb un caldo o fons de peix, 
encara que antany simplement es cuinava amb 
un sofregit ben assortiment, generós en la seua 
composició, i amb aigua com a únic caldo.

Consells per a cuinar arrossos en el 
forn

 És molt important que el forn estiga 
ben calent, i que el caldo estiga bullint a l’hora 
d’incorporar-ho a l’arròs, ja que en el cas que 
no siga així, les probabilitats que l’arròs es passe 
són molt altes.

 També és fonamental un correcte me-
surament de les quantitats de caldo i d’arròs, 
ja que al ser un arròs al forn, no podrem jugar 
amb el foc com faríem amb una paella.

 L’ideal és mesurar l’arròs en tasses de 
café o en una cassa xicoteta de servir sopa. 
La relació ideal és el doble menys un de caldo 
que d’arròs. Per exemple... per a quatre tasses 
d’arròs, usaríem entre sis tasses i mitja de caldo 
i set.

 I insistisc, és important que tant la cassola 
de fang i la resta dels ingredients estiguen tebis 
i el caldo estiga ben calent a l’hora d’introduir la 
cassola en el forn. En cas contrari l’arròs anirà 
soltant el midó sense arribar a coure’s, amb la 
qual cosa l’arròs es passaria de punt i quedaria 
bla i pastós.

 Si no t’atrevixes a intentar-ho perquè et 
fa por espatlar el guisat, fes les teues pràctiques 
amb arròs blanc, que és menys costós i si fi-
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nalment ix bé, ho pots usar per a fer arròs a la 
cubana, ensalades d’arròs o utilitzar-los com a 
guarnició per a un altre plat.

L’altitud i la duresa de l’aigua

 L’altitud també influïx en el temps de 
cocció de l’arròs. A major altitud, més temps 
tarda a coure l’arròs. A nivell del mar una paella 
estarà llesta en 13-14 minuts, en canvi en ple al-
tiplà castellà (aprox. 700 m d’altitud) necessitarà 
2 minuts més aproximadament.

 Un factor a tindre en compte és la dure-
sa de l’aigua. Les aigües amb un alt contingut en 

calci i magnesi (aigües dures) són molt millors 
per a la paella, que aquelles que contenen nivells 
més baixos d’estos minerals (aigües blanes).

 S’entén per duresa de l’aigua a la con-
centració de sals incrustantes de calci i magnesi 
(bicarbonats, carbonats, sulfats, clorurs i nitrats 
fonamentalment) presents en l’aigua. Tots estos 
minerals tenen el seu origen en les formacions 
rocoses calcàries i poden ser trobats en la ma-
joria de les aigües naturals. Sol mesurar-se en 
unitats de concentració de mil•ligram per litre 
(mg/l). El total s’indica en graus de duresa. A Es-
panya utilitzem el grau francés, que equival a 10 
mg/l de sals incrustantes.
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agraeix als seus anunciants en 

aquest moment tan complicat de 

crisi, la seua col•laboració i el seu 

esforç en “El Llibret”, perquè sense 

la vostra ajuda no haguera pogut ser 

realitzat.

Moltes gràcies.
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