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Tot començà el dia del meu nomena-
ment. Encara ho recorde com si fóra hui. 
El casal ple i fins a l’últim moment no 
sabia que seria jo, perquè encara podien 
apuntar-se. Quan em digueren que no hi 
havia ningú més em van passar moltes 
coses pel cap i em vaig alegrar moltíssim, 
a partir d’ací començava el compte arre-
re.

 El dissabte 3 de juliol, dia de la pro-
clamació. Quantes emocions! Anava a fer-
se realitat aquell somni que des de que era 
una xiqueta desitjava que es fera realitat.
L’acte es va fer en la nau jove. Decisió d’últi-
ma hora, perquè el cel amenaçava pluja. Re-
corde la dolçaina i el tabalet apropant-se a 
ma casa . Estava molt emocionada .tot l’acte 
va ser molt bonic i el meu home em va do-
nar la sorpresa de fer-me l’exaltació. Tot va 
ser com un conte de fades.
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 De seguida començaren les com-
pres i els preparatius. El temps corria molt 
apresa i quan m’adoní ací estava la vespra 
de la presentació. Estava molt il·lusionada i 
al mateix temps nerviosa. Vaig preparar ma 
casa per ensenyar els vestits i recorde l’anar 
i vindre de la gent.  Però es va fer de nit i 
tocava descansar m´esperava un dia ple 
d´emocions. Havia arribat el moment.

 Dia 22 de gener, la presentació.
Estava molt nerviosa, estaven tots amb mi, 
la meua família i tots els meus amics. Tot 
va ser molt bonic, de sobte s´apagaren les 
llums. Em vaig emocionar al sentir la veu 
en off, era la meua bona amiga Sonia i eixe 
grup de dansa mostra el gran treball al que 
ens tenen acostumats. De seguida vaig pu-
jar la passarel·la i darrere de mi eixa xiqueta 
amb els ulls tan brillants , que em va pujar 
la banda. Mai oblidaré aquell moment. Era 
meu.  Em vaig assentar al tro i tot assentat la 
meua volguda neboda pujà a fer l’exaltació, 
vaig plorar molt.

 El dia següent anomenaren als dos 
xiquets Cristian i Virginia, ja estàvem els 4 
representants.
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  La presentació interna, el casal esta-
va ple “la meua comissió”, i doní una placa 
en agraïment al grup de dansa per tot el seu 
treball.

 El 18 de febrer va ser l´exaltació a les 
Falleres Majors. Va ser molt bonic. Les dos 
xiques ho feren molt bé.

 La pinta de l’escut de la falla en la 
porta de casa. Vaig preparar una picaeta a 
la porta i beguda perquè  no passaren fred i 
gaudiren el màxim possible.

 La primera arreplega, foren 3 diu-
menges i passejarem per totes les bandes 
venent rifa i acompanyats del nostre grup 
de dansa. A l’acabar tots al casal a menjar 
paella.

 El dia 26 de febrer, la nit dels Fallers 
d’Honor, recorde que be ho vam passar, en 
acabar el sopar ens vam anar a ballar fins 
que les forces flaquejaren, el més bonic de 
tot va ser que el grup d’amics a les 6 del matí 
estaven baix de ma casa cantant albades a 
ple pulmó.

 El dia 5 de març, la cavalcada del pre-
go, em vaig sentir la reina de la festa allí dalt 
del tot en la carrossa. Va ser un dels millors 
actes, tirant confeti i joguets per tot arreu i 
en acabar tocava pujar al balcó de l’ajunta-
ment a llegir el pregó per anunciar les falles. 
Ja feia olor de pólvora.

Aixi va ser
Falles 2011
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 El dia 6 de març, la inauguració del 
ninot, estiguérem totes les comissions, 
el nostre era “Adan i Eva” però pareixíem 
el meu home i jo, després anàrem  a la 
nau. Em donaren la barraca insígnia per 
a les Falleres Majors, començaren els be-
renars infantils el compte arrere per a la 
setmana fallera.

 El concurs de parxís i truc, tots soparem en 
el casal i després eixirem tots al carrer a xer-
rar com de costum .
 Dia 12 férem un gran concurs de paelles. 
S’ho passarem del més be.  Jugarem  al bingo 
i ballarem un ratet.

 Dia 14, anàrem  a Conselleria, teníem un 
premi al llibret i anàrem a arreplegar-lo, esta-
va ple de comissions falleres encara que feia 
molt mal temps i plovia. A l’acabar anàrem al 
casal. La falla estava a mig plantar i feia molt 
aire, però així i tot aguantà.

Aixi va ser
Falles 2011
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 Dia 15, la nit de les albades, quan acabarem de 
sopar se n’anàrem cap a la plaça del mercat vell, fent 
molt soroll, per cert, tots portàvem unes carraques de 
fusta perquè ens sentiren be. Va ser molt bonic, ens 
cantaren i em vaig sentir feliç d’estar allí. A l’acabar 
vaig convidar a tots a xocolate i bunyols al casal.

 Dia 16, eixe dia va passar el jurat , la veritat és 
que no m´importava.  El més bonic és tindre festa i 
bon rotllo. Eixa nit vaig pagar el sopar 
per a tota la comissió. Em regalaren una 
gran torta i un ram de xuxes, i a l’acabar 
férem un concurs: “operació faller”.

 Dia 17, primera despertà, a l’aca-
bar tot el món se n’anà a vestir-se. Eren 
els premis. Vaig viure eixe moment amb 
molta emoció, encara que l’ambient es-
tava un poc tens, però, en fi, calia viure 
la festa a dalt. Per la vesprada férem un 
passacarrer perquè tot el món veguera 
els nostres premis, sopàrem en el casal i 
a l’acabar tinguérem un show de varietats.

Aixi va ser
Falles 2011
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 Dia 18 l’ofrena a la mare de deu, que bonic 
quan tots vingueren a per mi, que pense que per 
una Fallera Major. És l’acte més bonic. Vaig passe-
jar orgullosa pels carrers lluint la banda de Fallera 
Major., a l’entrar en la plaça em vaig emocionar 
molt. 
A l’acabar tinguérem disc mòbil al casal i continuarem la festa.

 Dia 19, últim dia , era 
la ultima despertà, vaig 
convidar a tots a xo-
colate i dolçets en ma 
casa.  A l’acabar tots 
anàrem  a la missa de 
sant Josep, que se ce-
lebrava a la Verge dels 
Desemparats. Totes les 
Falleres Majors. Oferi-
rem  un ram molt bo-
nic. Al tornar a la falla 
vam encendre la mas-
cletá i vam convidar a 
tots a menjar paella.

Aixi va ser
Falles 2011
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 A la vesprada cremàrem tota 
la pólvora que ens quedava i férem 
el passacarrer boig, tots passejarem 
per tot el poble cantant i ballant 
encara no podia deixar de plorar al 
veure que tot s´acabava. Els meus 
xicotets pagaren el sopar infantil 
mentres aplegava el moment de dir 
adéu a eixa falla xicoteta.

 Cap a les 12 i mitja de la nit el 
President, Tomàs,  i jo apegarem foc 
al castell que donava pas a la crema 
de la meua falla, tot es convertia en 
cendres però mai oblidaré tots els 
moments que he viscut.  Ha estat 
una experiència meravellosa.
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 Ja finalment vull donar un bes i 
una abraçà molt fort a tota la comissió 
per haver estat al meu costat.

 I als representants del 2012 Je-
sús, Arantxa, Ruben i Sofia: gaudiu de 
tots els actes i viviu al màxim el mo-
ment, vos desig el millor.

Es despedix de tots vosaltres la 
Fallera Major del any 2011 
Ana Guillem Magalló

Aixi va ser
Falles 2011
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Estimats amics i veïns,
Fa casi un any que tinc l’orgull de presidir la que per 

a mi és la millor Falla, no de Silla, sinó del món. I no ho 
és pels premis que s’emporta, ni perquè tinguem cam-
brers que ens serveixen al Casal, no. Ho és per la gent 
que la forma, perquè des del primer dia te sents acollit, 
i en poc de temps eres un més, compartint taula, però 
també vida.

Algú pot pensar que sóc un profitós per disfrutar-
ho jo i que no ho puguen fer els demés fallers. Perquè, 
senyors, senyores vos jure, que ser President d’esta Falla, 
es una gracia divina, com si el tocarà la loteria!!

I vos tinc que contar un secret. Ajuda no em falta. 
Si el president no fa res… Només vaig de festa en festa i 
sempre ben acompanyat. L’any passat amb Ana, Virginia 
i Christian, que van ser, sense dubtes uns grans fallers, 
fallers que per el que han demostrat, porten la falla en 
el cor.

I enguany seran Arantxa, Sof ía i Rubén. Millors 
companys d’il·lusió i alegria no se’n poden demanar.

Des d’ací, vull donar la més rotunda enhorabona, a 
tots els fallers i falleres que fan possible tots els esdeveni-
ments que organitza la Falla Reis Catòlics. Crec que hem 
de donar, donar-nos, un fort aplaudiment perquè, en els 
temps que corren és un acte d’heroisme traure endavant, 
no sols un llibret com aquest, sinó també un projecte 
més ample com és el de tota una Comissió Fallera.

Vullc que sapiau, que tots els fallers i falleres, fan 
falta en esta Falla, des de el primer hasta el ultim, i que 
per poc que feu, sempre  és d’ agrair, perquè la Falla Reis 
Catòlics és més que una falla. És una fàbrica de somnis, 
d’alegria i de festa, que malbaratem a mans plenes rega-
lant-ho a tot aquell que s’acosta al nostre casal i ens mira 
amb bons ulls. 

I com no, no puc oblidar-me de tots aquells que 
col·laboren amb nosaltres: anunciants, col·laboradors, 
amics, fallers d’honor, i un llarg etcètera, que amb el seu 
suport fan possible que continuem remant.

Ara crec que és el moment de confessar-vos una 
cosa, perquè sé de cosa certa que d’ací no eixirà: vos ne-
cessite perquè vos estime, a tots. I jo torne a dir, com el 
dia de la Presentació:

Gràcies, perquè si no tinguera la vostra amistat, tot 
em faltaria.

Gràcies, perquè si no tinguera a la meua família, no 
seria ningú.

Gràcies, perquè si no tinguera a les meues filles 
amb mi, no tindria res.

I gràcies Inma, per fer-me la vida tan fàcil.
I com també puc presumir de trobar molts i bons 

amics per allà on vaig, espere que tots junts pugam parti-
cipar de tots els actes que anem a realitzar, tant al carrer 
com a la nostra carpa o al casal, junt a la nostra  Comissió, 
amb la mateixa i·lusió que mostren els nostres represen-
tants, i com no, jo mateix.  Pot ser, tots units, aconsegui-
rem que per uns dies s’obliden els problemes, omplint de 
festa un poble que ja fa olor de pólvora.

Moltes gràcies a tots i bones falles.

Jesús Sevilla Soler
Salutació 
del President
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Arantxa  Cabañas Martínez
Vers
a la Fallera
Major

D’entre totes les donzelles, majestat, 
tu ens enlluernes amb ta tendresa, 
doncs eres el somni fet realitat 
que les deesses ens han regalat 
com a símbol d’amor i puresa, 

Ens arribes per sendes i camins, 
pels camps amb la brossa mullada, 
vens amb el perfum que als matins 
emana fruit de la rosada. 

Eres el raig que pinta l’albada 
junt al cant dels primers ocells, 
eres regina pel sol il·luminada 
amb els resplendor del teus cabells. 

Una catifa de roses i clavells 
s’estén al teu caminar 
per que visques els moments mes bells 
que mai podries imaginar. 

Tots els blaus de la mar, 
als del cel per tu s’han unit 
per que este dia no puga acabar 
i siga per sempre infinit. 

Que la llum que naix del teu rostre 
siga per a nosaltres camí, 
que el teu somriure siga el nostre 
i ens unisca amb el mateix fi. 

Perquè és moment de gaudir 
és el teu moment,Arantxa, 
que no deixes mai de somniar 
és el que et vol desitjar 
Reis Catolics amb este afalagament. 
Gaudeix Majestat, és el teu moment!.



Arantxa  Cabañas Martínez
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Rubén Iranzo Colomar

Salutació 
del President
Infantil

Estimats veins i veïnes de Silla,

 És per a mí una satisfacció poder dirigir-me a tots vostès com a Presi-
dent Infantil de la Falla Reis Catòlics. I dic satisfacció perquè des de que en va-
ren dir que anava a ser president d’aquesta comissió no he deixat de somniar 
esperant que arribara el dia de poder-la  presidir.

 Espere, de tot cor, que tot ixca a la perfecció, que hi haja molta festa 
al poble i, como no, poder transmitir-vos la meua felicitat en cada acte faller 
durant tot el 2012.

 A Sof ía, la meua Fallera Major Infantil li dic que açí té un President 
molt divertit i una comissió infantil disposta a fer-li pasar un any ple d’ílusions 
que recordarà tota la seua vida.

 A la meua comissió infantil i a tots els veins de Silla us convide a passar 
unes falles on la festa, l’alegria i el bon humor estiguen molt  presents.

 Per últim comunique a la meua familia que el 2012 és i serà especial, 
que visquen amb mí la festa fallera amb il·lusió i molta, molta alegría.

VISCA SILLA 

I LA FESTA FALLERA!!!!! 
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Vers
a la Fallera
Major Infantil

Sof ía, admirada hauràs de ser 
puix en tu tot es harmonia 
per això brolla l’alegria 
quan desfiles pel carrer. 

Com la primera albà que el cel desprèn 
seràs la llum que ens abraça, 
l’esclafit de la carcassa 
i el subtil perfum del vent. 

Seràs l’emblema de la falla 
l’esclat de la primavera 
la mes benaurada de la festa 
i lo mes alt de nostra casa. 

Seràs, i estàs sent per a qui parla 
inspiració, visió de meravella 
que fa jove nostra festa tan vella 
i ens dona la força que ens calga. 

Per que si parlem de passió i constància 
t’has de dur el premi primer 
pel treball que sempre has fet 
et presentem hui com nostra joia valenciana. 

Perquè dones el perfil que ens agermana 
omplint nostra exigència més festera 
que si es important ser, bona fallera 
mes encara es ser bona valenciana. 







La Nostra 
   Falla 
     Gran
Lema: 
Volem els quints però de cervesa

Artista: 
Manolo Lorca i Paco Real
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Enguany tinc jo
la dif ícil missió
de fer l’explicació
del monument major.

Una encomanda dif ícil
per a un que no es dotat
en fer rimes i versats
i que quede versemblant.

Ficaré totes les ganes
puix al menys 
el tema és bo
parlar de quints i premis.

Tenim que tractar d’explicar
la dif ícil relació 
que tenim amb el quint premi
en aquesta comissió.

Sempre ha segut molt fàcil
per als membres del jurat
donar-nos un quint premi
i deixar-nos apanyats.

Ells se queden tranquil·lets
i nosaltres resaviats

ens te igual este premi
i ens burlem dels espavilats.

Quin moment d’alegria,
quin moment d’emoció,
quan ix amb un quint premi
la Fallera Major al balcó.
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Però quina poca vergonya
tenen estos del jurat,
que es venen a qualsevol
per dos quinzets mal pagats.

Perquè quatre sinvergüenses
no ens van mai a llevar
l’ il·lusió per nostres festes,
ni les ganes de treballar.

Els cantem: “volem el quint”; 
i ells obedients, nyas!
un altre més pal cabàs,
entereu-se d’ una vegada
volem el quint però de cervesa!!!

El que fa falta de veres
és un jurat qualificat
que ni primer ni quint ni res:
volem el premi, a la realitat més ajustat.

Pel nostre esforç,
per nostres ganes
i per nostre saber fer,
el premi més ajustat
és el premi als més festers.

Títol que amb honor
des de sempre tenim,
perquè premis no tenim molts
però en festa sobreeixim.

La llibertat seria
unes falles sense premiats
uns palets que atemoritzen
i ens fan perdre el trellat.
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Per això tenim la estàtua,
que representa nostre desig,
bevent-se una cervesa,
com no, un bon quint. 

I aprofitant la ocasió,
que la falla parla de quints
parlarem de tots el sentits
que aquest nom representa.

El quint de cervesa, 
els quints de la mili,
Carlos V i la reialesa
i els politics avorrits.

Puix és el cinc 
 un nombre màgic
amb una rima subtil
que per un obscur lloc entra.

Per tant a continuació
seguirem de totes les escenes
fent la genial explicació.

Els quints eren els militars
de reemplaç en el servei,

quan tenies deneu anys
te tocava ser un d’ells.

Vaja manera més tonta
de perdre un munto de temps,
de passar hores i hores
sense de profit fer res.

Tenies que anar a fer cas
al sergent i al tinent
tots volent manar molt
i en sa casa no manaven res.



Explicació  Falla Gran

A.C. Falla Reis Catòlics de Silla - 2012 / 25

Feies exercici sempre,
corrent voltes i voltes,
entrenant en  una guerra
simulada moltes voltes.

Però al que més aprenies
era a escaquejar-te
i fugir de la faena
quan la veies des de lluny.

Menys mal que per fi
algun polític pensa
llevem el rotllo este
sinó ens enviaran a fer la mà.

Per fi arribem als politics
que alegria i emoció
anem a ficar-los verds
en aquesta explicació.

Retallar i retallar
sense cap mirament
que ho pague “pocarropa”
i va i encara els votem.

Del PP o PSOE te igual
els dos tenen la missió
de retallar-nos els drets
sense cap explicació.

Uns ho fan amb dissimulo
altres no miren pel
Col·loquen als amics
i els demes a prendre pel....
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Perquè en corrupció a València
som lo millor del món,
casos en totes les províncies,
per fi ens han ficat al mapa.

Tota Espanya mira ací
i flipa en tots els colors
som l‘exemple més clar
d’un país de pandereta.

Retallem en educació
retallem en sanitat
però tenim formula 1 
i un govern endeutat.

I quan vages a l’escola
i no tingues professor
vindrà Alonso en el Ferrari
a donar-te la llisó.

I quan vages a urgències
perquè te trobes malalt

vindrà Vettel a firmar-te
el alta i un autògraf.

Quina poca vergonya
que falta de responsabilitat

ara  vas i te fots
i mira a vore qui t’ha pegat.

Dels que tenim en la falla
que te vaig a contar?
ZP, Rubalcaba, Rajoy i Rita
No tireu en falta al “curita”?



Explicació  Falla Gran

A.C. Falla Reis Catòlics de Silla - 2012 / 27

ZP el visionari
ho veia tot menys la crisi
i el bou l’agarra bé
i ens va fer un estropici.

Rubalcaba intenta
desmarcar-se del que havia fet
però la gent li digué
quedat en l’oposició quiet.

I de Rajoy que hem dieu
tots sabem que és un ninot
però no sabem qui el maneja
Merkel, Aznar o Camot.

I de Rita que diguem
eixa veu de casallera
eixe vestit sempre roig
ara s’ha fet modista
i diu com s’ha de vestir
fins  la fallera més llista.

Però ací falten molts més
Bono, Chaves, Chacón,
Ric Costa, Alarte...
i tota la cort d’honor
ens farien falta
tres llibrets, 
per nomenar a tots
els que s’aprofiten
del poble, sense cap pudor
ni mirament.

I si parlem de salut
la cervesa és molt bona,
un gotet cada dia
et donarà força al canut.
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Però si abusem d’ella
un problema podem tindre
una panxa cervesera
i les dones no se arrimen.

I si se passem molt
podem tindre altre disgust:
agarrar un pet mol fort
i acabar fent el mamut.

Si beus no conduisques
com ens diu la DGT
que et pegaràs un bofetó
i no et quedaràs bé.

Fes- li cas al eslògan
no fases com a Aznar
que ningú li tenia que dir
el vi que tenia que “tomar”.

Perque és de ser destrellatat
incitar a beure vi
si tens que conduir desprès
perquè és molt arriscat.

I de exemples tenim molts
Farruquito, Ortega Cano

famosos sense control
exemples públics i tristos.

El que cal fer quan anem de festa
és gratar-se un poc la butxaca
i agafar un taxi a casa
per tindre un viatge fàcil. 
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I si eixim en grup,
cada setmana un amic
que no bega en tota la nit
i ens duga a casa segurs.

Perquè apart del perill
també està la policia
que ens ficarà una multa gran
si ens pilla en una llima.

Perquè si no acabarem
com el cotxe de l’escena:
damunt de una farola
per anar en bona ceba. 

Ací tenim Carles V
El inventor de la mili
quina idea mes roïna
que va tindre el molt gili...

És el representant 
de la històrica monarquia.
Element essencial??
Jo no ho crec senyoria.

De la monarquia actual
ens falta Urdangarin
que si “noos” la pegat
aquest lladre sense fi.

Que si un míting a Palma
conferencia a València
i a parar la mà
amb gran eficiència.

Un palau s’ha comprat
al millor lloc de Barcelona
pagant-lo entre tots
per fer un rato la mona.
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I també ha enganyat
al València i al Vila-real.
Si que ha estat avispat
pa traure benefici.

Se pensava el pardal
que per ser qui era
era intocable, 
per pensar això
cal tindre 
la cara de marbre.

I el seu sogre diu a Nadal
“la justícia és igual per a tots”
ja ho vorem si és veritat
o ens enganyen a tots. 

En tant alt i guapo que és.
i la bona parella que fa amb la infanta
ens ha deixat bocabadats

furtan’s fins la manta. 

Se tindrien que plantejar
si estos elements fan falta;

jo la veritat crec que no
fora els Reis i la sang blava.

I no podíem deixar 
de parlar del  quint i tapa,
una tradició de bar
que per a picar sense gana.

i en la falla veiem l’escena
en el famós BAR TOM

on donen les millors tapes
per això està de gom a gom.
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Però que és el que veiem?
A eixe cambrer el coneguem!
És el nostre Vice-President
que treballa amb esmer.

I a qui està servint?
puix al nostre President!
que ha demanat un quint
una tapeta, i una aiguardent.

Li ha passat el trago
de tindre la presidència
una beguda que pot ser
amarga o ben dolceta.

Depèn de com vinga l’any
i com treballe la junta
que la faena és de tots
i no sols de la punta.

Treballar com fem sempre
amb ganes i en equip
farem que el any vaja be
i el president repetisca. 

I per fi arribat el moment
d’acabar l’explicació
m’ha costat un munto
però ha quedat ben complida

Almenys això crec jo
no està mal, per ser la primera
igual com a regal
també faig la propera.





La Nostra 
   Falla Infantil

Lema: 
Falles o treballes?

Artista: 
Jose López “Selfa”
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Falles o Treballes

La falla ens parla de persones 
que quan els fallers de festa estan
han de treballar
per a guanyar-se el pa.

Per això anem al nostre carrer
on tenim la falla plantà
per a vore eixos treballadors 
que amunt i a vall estan.

Donem-los gràcies a tots
puix si no fora pel seu treball
no podríem gaudir 
d’aquesta festa ni la meitat.

La bunyolera

De una graciosa bunyolera 
que any rere any
planta la seua parada
pProp del meu casal,
sense poder evitar-ho

me he enamorat
i aquestos versos 

li he dedicat:

Bunyolera graciosa
que a l’ombra del verd llorer

pessigues la blanca pasta
que fregeix l’oli calent.
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No me negues la mirada
- la mirada somrient - ,
puix que el dia de les falles
jo sense tu no sóc res.

Bunyolera graciosa
que a la vora del foguer
els bunyols amb la vareta!
fas redons com un anell,
del sucre que els vas posant
amb el teu somrís plaent
dóna-me’n una miqueta,
puix sense tu no soc res.

Bunyolera graciosa
Que a la porta del carrer
perfumes el cafetí,
la plaça, l’aire i el cel,
posa un quilo de bunyols
d’eixos daurats  que vas fent,
puix que el dia de les falles
sense bunyols... no sóc res.
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El personal de neteja

Moltes gràcies senyor barrender,
per netejar-nos el carrer

Després d’ estar
tot el dia treballant,
encara queda 
els petards arreplegar.

Vas  arreplegant
deixalles de tot el món,
borses de plàstic
i un fum de cartró.

El planeta està en perill,
puix no som conscients
de tota la porqueria 
que per ací deixem.

Però hi ha una cosa
que no hem dol replegar.
es el paperet

que va deixant com un rastre,
el falleret que amb alegria
va al pirotècnic emulant.

Petard rere petard
el so dels trons 

a la banda sonora de la festa
poc a poc incorporant-se va.

I perquè el carrer 
no es convertixca 
en un gran merder
i tots pugam gaudir de la festa 
i dels petards també,
jo m’encarregue de la neteja

i de recollir el fem.
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Els tècnics de llums

Gracies als electricistes
Tenim llum i bones vistes

Ja estem a prop de les Falles
i els carrers hem d’adornar
per això cridem als electricistes
sense molt més tardar.

Ells es pugen per les cornises
i per on faça falta
per a poder penjar les llums
i els cartells de la falla.

Són els més elèctrics,
i sense ells la nit seria fosca
els carrers estarien tristos
i la festa en seria poca.

Es juguen la vida amb els electrons
i ens permeten que el dia dure
molt més del que dura naturalment
per poder fer festa i berenars també.

Són els que més saben d’ampers,
de voltis, i d’elèctrodes
també de resistències
i per això els endolls connecten
per a que tot vaja perfecte.
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La policia

No tot anava a ser detindre delinqüents,
també dirigir el transit  i tallar-lo  molt bé.

Com que les falles són una festa de carrer
i no són sols privades
necessitem algú que vetlle
perquè no hi hasquen atropellades.

Perquè no sols és necessària 
La policia per a lluitar 
contra la delinqüència,
també per als carrers tallar.

Necessiten els fallers 
que estiguen presents

quan es fan les cercaviles,
i a l’Ofrena també.

També hi ha altres actes
on han d’estar presents:

en la Cavalcada
allí els necessitem.

Per tot açò hem de donar gràcies 
i també que facen un poc
la vista grossa quan no pare
en tota la nit el soroll.
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L’artista faller

Una persona que en tot l’any no està parat,
i el fruit del seu treball desapareix cremat.

Sense ell esta festa
d’una altra manera es nominaria
perquè és el que fa el monument
que li dona coneixement.

I no hi hauria festa de les falles
sense el monument
per això invertim en ninots.
en això no estalviem!

Ells són tan solidaris 
que en un gremi s’agrupen 
de l’economat trauen materials
per fer el monument per a cremar.

I quan els fallers 
la festa estan començant,
i lluint el monument
ells acabant estan.

I el dia que passen els jurats
yot ha d’estar ben plantat
per a que ens donen uns premis
que algú ha repartit ja.
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I l’artista es juga el futur
amb un jurat comprat.
“Si traus un bon premi,
l’any que ve continuaràs”.
Però la qüestió dels premis
en aquesta comissió
ens importa ben poc:
ens importa un pimentó.

Que un quint premi
o pot ser un sisè
no ens lleve la son
ni la alegria, ni res.

A nosaltres ens agrada la festa
lluir-nos ben guapos pels carrers
anar de cercavila
i passar-nos-ho molt bé.

Sols ens interessa estar ben orgullosos
dels nostre artista faller.
que ens done bon rollo

I fer festa pel carrer. 

I quan acabe la setmana fallera
i tots estiguem dormint

l’ingeni de l’artista maquinant
la falla de l’exercici venint.

Per al seu voltant gaudir
eixa setmana al final de l’hivern.

que és la setmana fallera 
en honor a Sant Josep.
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Perruquera

Tant si se és perruquer o per-
ruquera
de bon matí pentinen a la fallera

Hi ha unes persones
que quan els fallers estan
clavats més en la  festa,
és quan elles més treball fan.

Una d’estes  professions 
és la de perruquera 
fent monyos i posant pintes
des de que el dia amaneixa.

I ja està la mare
despertant a la xiqueta
per portar-la a la perruqueria 
i deixar-la ben pentinadeta.

I la perruquera ja està lluitant
amb les forquilles
fent trenes ràpidament
i enganxant al costat les pintes.

I si la perruquera és la que pentina
a les que no es pentinen a si mateixa,
si la perruquera és fallera,
qui, aleshores, la pentina?

I gràcies al seu treball
tant la xiqueta com la dona
porten els pentinats ben posats. 
com la tradició mana.

Abans que sone la despertà
quan el dia està trencant
mentres alguns desdejunen
ja pentinant la perruquera està.
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Explicació  Falla Infantil

Bombers i protecció civil

Bombers i protecció civil ens ajuden
solucionant les incidències que sorgir puguen

Les falles ja s’acaben
i per fi arriba la cremà
el foc ens visitarà 
i el monument desapareixerà.

Però sempre que hi ha foc 
hi ha perill de cremar-se
per això és preceptiva
la manguera per a banyar-se. 

Si hi ha qualsevol incidència
ací estan els de protecció civil
per organitzar enseguida
la evacuació més gentil.

Però en aquest temps de crisis
on els diners no creixen als arbres

fins als bombers han arribat
des dels polítics, les retallades.

I és que a més de baixar els sous
tampoc hi ha diners per a material.

volíem portar el camió
però sols hi ha un carro 
del que un burro va tirant.

De les mangueres encara ix el aigua.
i les gràcies anem donant
al pas que va la cosa
acabarem apagant el foc bufant.
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Dos turistes

El turista sense treballar
deixa diners als si ho fan

Menys mal que amb la que cau
molts visitants de l’estranger
estes festes encara atrauen.
i deixen molts diners.

Tant en bars com hotels
han vingut molts turistes.
després del cas Gürtel
Valencia és com un xiste. 

Han vingut molts visitants
des de sempre a València
a torrar-se en la platja
o a gaudir de la festa.

I en un moment donat
se’ls il·luminà la llumeneta
als politics i constructors
per a omplir la butxaqueta.

I si hi ha monuments que han costat
una milionada i encara no s’han pagat
quan estos tanquen l’aixeta
els turistes visitaran els Casals.

Perquè esta festa
mai morirà!
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Fins 
Sempre

Vicente 
Iranzo Navarro

 En el món taurí la passada fira de Juliol de 2011 
en la Plaça de bous de València va ser des del seu 
anunci una fira esperada per tots amb la màxima 
expectació, era la reaparició de José Tomás, que 
mesos arrere va arribar a estar més prop d’obrir les 
portes del cel que les portes grans de tantes i tantes 
places de bous que fins a la data havia espanyat.
 La Plaça de bous de València es disposava a 
captar l’atenció de tot el món, seria el centre de to-
tes les mirades, aficionats i curiosos estaven pen-
dents de la fira de València, i com no, nosaltres, 
els socis del Club Taurí ho fèiem amb la mateixa 
il·lusió i expectació que el món taurí.
 Comença la fira, València i la seua plaça estan 
de festa, el Club Taurí Silla està present, una pan-
carta en la part alta de les andanades així l’anuncia.
En els estesos ens disposem a gaudir d’una vespra-
da de bous. 
 Eixa vesprada, la del 20 de juliol de 2011, sense 
saber-ho, s’ acomiadaba de la Plaça de Bous de Va-
lència un gran aficionat i moltíssima millor perso-
na.  Ho dic jo, el seu nebot, i ho diu tot aquell que 
va tindre la fortuna de conèixer-lo.
 Vicente Iranzo gaudia des de la graderia amb 
el seu nét Raul, amb el seu fill Vicente, Vicentín per 
als que han estat tota la vida al seu costat, i amb un 
grup d’amics i familiars entre els que es troba el que 
els parla.  Sense saber, el bo de Vicente, que estava 
torejant els seus últims bous.
 La fira de juliol avançava, el dia 24, dia de la re-
aparició del mite José Tomás s’acostava, la pancarta 
del Club Taurí Silla ondejava en els alts del coso de 
Xàtiva amb alegria els dies previs, fins que va arri-
bar el dia.
 José Tomás va irrompre en l’arena valencia-
na, la plaça plena fins a la bandera, expectació, il-
lusió, milers i milers de sentiments a flor de pell, la 

pancarta del Club Taurí seguia allí, ondejant, però 
sense alegria, un crespó negre de dol indicava que 
quelcom fatal havia ocorregut.
 I així va ser, Vicente Iranzo Navarro, el meu tio 
Vicente, s’havia anat per sempre.
Als 60 anys, el cor de mon tio va deixar de bategar.  
Tots els que ho volem plorem amb ràbia la seua 
mort, encara era massa jove, li quedaven tantes co-
ses per fer…
 Estic segur que eixe dia, el 23 de juliol de 2011, 
tu, vas obrir la porta gran del cel, portat en volan-
des per tots els sers volguts que allí t’esperaven, ar-
ribant fins a la presència de Déu com una gran figu-
ra, i sent recordat en la terra com una gran persona, 
un gran amic, tio, germà, pare, iaio i marit.
 Tio, mai t’oblidaré, te’n vas anar el dia de mon 
35 aniversari, quan encara eres massa jove per a 
morir, tu, que mai tènies pressa per a anar-te’n i te’n 
vas anar tan prompte…
Recorde les nits d’estiu, en la terrassa del Bar Iran-
zo, la terrassa més fresqueta de Silla, en una taula 
assentats veïns, amics, familiars, i tot aquell que 
passava per allí, perquè tu taula sempre era la taula 
de tots, en tu taula sempre hi havia lloc per a un 
més.
 Se’ns feien les tantes, l’endemà calia treballar, 
però la veritat és que costava molt alçar-se de  la 
cadira, perquè estàvem a gust de veritat, i quan a 
algú se li ocorria dir “me’n vaig”… sempre deies “xic 
que pressa tens, queda’t un estoneta més”…
 Tu sàvies que en la vida, viure, cantar, amar, i 
torejar… espaiet i al compàs.  I  hui, jo em pregunte, 
“tio que pressa tènies, perquè no te vas quedar un 
estoneta més”…

Enrique Iranzo
President del Club Taurí de Silla
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Fins 
Sempre

Vicente 
Iranzo Navarro

Jesús Sevilla Soler
Tomàs Palomares López
Julio Pérez Pérez
Amparo Vedreño Pastor
José Aladino Rubio Molina
José Rafael Peris Marco
Lidia Garrido Tinajo
Laura Sánchez Fernández
Alicia Albert Vedreño
Estefania Cordellat Martín
Tomàs Palomares Gastaldo
Francisco Ruiz Soriano
Eduardo Ferri Marín
Álvaro Simeón Martínez
Juan Elio Jiménez Lamas
Sandra Rubio Molina
Laura Veintimilla Solsona
María Escribà Satorres
Ascensión Vergara Oliva
Sonia Iranzo Serrador
Maite Martínez Martín
Amparo Ruiz Soriano
Amparo Navarro Bello
Diego Ferri Marín
Juan Talavera Martínez
Miriam Garrido Tinajo
Gabriel Costa Pina
Iván Martínez
Mari Carmen Francés Montagud

President:
Vice - President Econòmic:

Vice - President Festejos:
Vice - Presidenta Protocol:

Vice - President Activtats Diverses:
Vice - President Organització:

Secretaria: 
Tresoreria :

Delegació de Quotas i Loterias: 

Comptador: 
Delegació de Festejos: 

Delegació de Activitats Diverses: 

Delegació de Fallers d'Honor:
Delegació d’Infantils: 

Delegació de Dansa: 
Delegació RRPP i Protocol:

Delegació de Llum i Só: 
Delegació de Casal: 

Delegació Web:
Junta Local Fallera: 

Junta Directiva
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Roberto Alacreu Soriano
Roberto Alberola Ribera
Alicia Albert Vedreño
Jose Ramon  Anton Gilabert
Jorge Arcis Burgos
Victor Bailo Fernandez
Salvador Ballester Soriano
Juan Jose Ballester Tamarit
Maria Belmar Roman
Marcos Bodi Vendrell
Arantxa Cabañas Martinez
Oscar  Cabañas Martinez
Arturo Calaforra Palop
Zuleica Cedillo Aguayo
Virginia Chacon Bermejo
Trinidad Contreras Peña
Estefania Cordellat Martin
Gabriel  Costa Pina
Alba Cuenca Garcia
Carolina Cuenca Lence
Vanessa De La Encarnacion Jimenez
Nuria Elena Quevedo
Maria Escriba Satorres
Eloy Escriva Perez
Silvia Esquivel Murillo
Miriam Estarelles Garcia
Ana Maria Esteban Cabello
Raquel Esteban Cabello
Diego Ferri Marin
Eduardo Ferri Marin
Mari Carmen Frances Monteagud
Victoria E. Garcia Alcazar
Antonio Garcia Armero
Begoña Garrido Picher
Lidia Garrido Tinajo
Miriam Garrido Tinajo
Pablo Garrido Tinajo
Jaime Gil Navarro
Ana  Guillem Magallo
Inmaculada Gutierrez Gonzalez
Silvia Iborra Romeu
Sonia Iranzo Serrador 
Juan Elio Jimenez Lamas
Victor Lazaro Villalba
Juan Carlos Lesmas Sanchez
Francisco Llacer Llacer
Jose Angel Llacer Pineda
Amparo Lopez Taroncher
Mario Madrigal Muelas

Amparo Marco Marco
Maria Teresa Martin Clemente
Ivan Martinez Marco
Maite Martinez Martin
Vicente  Martinez Martinez
Aida Martinez Morella
Laura Martinez Rodriguez
Julio  Martinez Sanchez
Ricardo Mola  Mate
Merche Monfort Pons
Juan Manuel Montero Moral
Cristina Moreno Rodenas
Milagros Moya Jimenez
Maria Amparo Navarro Bello
Tomas  Palomares Gastaldo
Tomas Palomares Lopez
Tamara Parra Guillem
Eloy Peralta Cuesta
Julio Miguel Perez Perez
Jose Rafael Peris Marco
Jose Vicente Peris Martinez
Lorena Puchalt Forner
Hector Rico Aguilar
Alvaro Rodrigo Satorres
Alba Rodriguez Lara
Jose Aladino Rubio Molina
Pilar Rubio Molina
Sandra Rubio Molina
Tania Esperanza Rubio Molina
Monica Rubio Monfort
Francisco  Ruiz Llamas
Esther Ruiz Navarro
Amparo Ruiz Soriano
Francisco Ruiz Soriano
Laura Sanchez Fernandez
Claudia Sanchez Hernandez
Jesus Sevilla Soler
Alvaro Simeon Martinez
Amparo Soriano Soler
Mercedes Soriano Soler
Juan Francisco Talavera Martinez
Cristina Valle Lopez
Miriam Valle Lopez
Patricia Joshune Vazquez Gonzalez
Amparo Vedreño Pastor
Laura Veintimilla Solsona
Ascension Vergara Oliva
Laura Vergara Oliva

Comissió  Major
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Comissió  Infantil
Raquel Abad Ots
Carla Abad Ots
Alba Aguado Boo
German Aguilar Fresneda
Paula Aguilar Fresneda
Ariadna Albert Puchalt
Marina Alvarez Cantarero
Gonzalo Alvarez Cantarero
Daniel Alvarez Vergara
Vicente Alvarez Vergara
Aitana Anton Garcia
Victor Anton Garcia
Andrea Arcis Ruiz
Juan Jose Ballester Donet
Eva Ballester Donet
Carla Bosch Brocal
Maria Buges Serrador
Laura Buges Serrador
Sandra Cantador Revert
Lucia Cantador Revert
Arantxa Carbonell Guerrero
Paula Carbonell Selles
Ignacio Carbonell Selles
Ainhoa Carrasco Cerda 
Maria Carreño Martinez
Pablo Carreño Martinez
Mario Cerdan Garrido
Claudia Cerdan Garrido
Iris Cervera Chaques
Aaron Cervera Chaques
Sofia Chulvi Iborra
Guillermo Cifuentes Mayo
Carla Cifuentes Mayo
Gema Cloquell Ferrer
Angel Contreras Vergara
Manuel Cuesta Chacon
Aroa Fernandez  Cortes
Zaira Fernandez  Cortes
Joan Fuster Garrido
Natxo Fuster Garrido
Blanca Galbis Gutierrez
Raquel Garcia Cortelles
Adrian Garcia Pavon

Marcos Garrido Picher
Sara Gimenez Pons
Raquel Gimenez Pons 
Gemma Gomez Rubio
Virginia Herrero Costa
Arantxa Iborra Canito
Raul Iranzo Colomar
Ruben Iranzo Colomar
Aaron Jimenez Esteban
Iraia Jimenez Esteban
Saul Llacer Esteban
Mario Llacer Esteban
Estela  Llacer Frances
Raul Llacer Serrador
Noemi Luz Torres
Saul Luz Torres
Isaac Maeso Balaguer
Ainara Maeso Balaguer
Sol Magallo Correoso
Lola Magallo Correoso
Hector Martinez Morella
Cristian Martinez Morillo
Raul Martinez Morillo
Lucia Medina Gomez
Maria Jose Medina Gomez
Fatima Mola Veintimilla
Claudia Monge De La Encarnacion
Marcos Montero Rodriguez
Marta Mei Montesinos Rosaleny
Jaime Moreno Sanchez
Paula Moreno Sanchez
Hector Murgui Alcoy
Alba Murgui Alcoy
Lucia Olmo Garcia
Sergi Olmo Garcia
Agueda Oltra Bou
Alfredo Oltra Bou
Marta Ortega Garrido
Adrian Ortega Luz
Daniel Ortega Martinez
Alba Ortega Martinez
Maia Palomares Rubio
Tomas Palomares Rubio

Selene Paulet Martinez
Joaquin Pavon Morales
Yaiza Pavon Morales
Jose Perez Costa
Victor Perez Fernandez
Cristian Perez Fernandez
Marcos Perez Iranzo
Neus Peris Rubio
Clara Peris Rubio
Gabriel Prima Gomez
David Puchalt Costa
Carolina Ramirez Martin
Lucia Rodriguez Gutierrez
Samuel Rodriguez Gutierrez
Zulema Rodriguez Pont
Ainhoa  Rojas Benaches
Daniel Rojas Benaches
Andrea Ruano Moya
Julio Alberto Ruiz Navarro
Felipe  Sanahuja Martinez
Silvia Sanchez Herreros
Ainhoa Sanchez Herreros
Paula Sanchez Perez
Laura  Sanchez Perez
Nuria Santos Marti
Josep Santos Marti
Aitana Selles Huerta
Salvador Selles Huerta
Candela Sevilla  Gutierrez
Angela Sevilla Gutierrez
Sofia Sevilla Gutierrez
Marc Simeon Lopez
Miquel Simeon Lopez
Paula Simeon Vedreño
Marta Simeon Vedreño
Sara Talavera Guillem
Ivan Toran Perez
Marcela Torralba Mañas
Lucia Trenado Lopez
Paula Ureña Chacon
Carla Ureña Chacon
Francisco Javier Villena Sanchez
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Ascension Vergara Oliva
Tania Esperanza Rubio Molina
Sonia Iranzo Serrador 
Amparo Vedreño Pastor
Tomas Palomares Lopez
Ivan Martinez Marco
Ana Maria Esteban i Cabello
Raquel Esteban Cabello
Laura Veintimilla Solsona
Sandra Rubio Molina
Jesus Sevilla Soler
Maite Martinez Martin
Mari Carmen Francés Montagud
Alvaro Simeón Martínez
Lorena Puchalt Forner

Ivan Martinez Marco
Ana Maria Esteban i Cabello
Raquel Esteban Cabello
Paula Aguilar Fresneda
Sofia Chulvi Iborra
Candela Sevilla Gutiérrez
Sof ía Sevilla Gutiérrez
Angela Sevilla Gutiérrez
Paula Simeón Vedreño
Sara Talavera Guillem
Fatima Mola Veintimilla
Virginia Herrero Costa
Marta Simeón Vedreño
Estela Llacer Frances

Laura Buges Serrador
María Bugues Serrador
Arantxa Carbonell Guerrero
Ainhoa Carrasco Cerda
Ángel Contreras Vergara
Raquel García Cortelles
Tomàs Palomares Rubio
Sara Talalvera Guillem
Paula Simeón Vedreño
Marta Simeón Vedreño
Sofia Sevila Gutiérrez
Candela Sevilla Gutiérrez
Nuria Santos Marti
Josep Santos Marti
Julio Alberto Ruiz Navarro
Marcos Pérez Iranzo
Daniel Ortega Jiménez
Ainhoa Sánchez Herreros
Silvia Sánchez Herreros
Lucia Trenado López

Arantxa Iborra Canito
Fátima Mola Veintimilla
Estela Llacer Francés 
Carla Bosh Brocal
Arantxa Cabañas Martinez
Zule Cedillo Aguayo
Nuria Elena Quevedo
Laura Martinez Rodriguez
Alba Rodriguez Lara
Esther Ruiz Navarro
Maria Escriba Satorres
carolina Cuenca Lence
Maria Belmar Roman
Monica Rubio Monfort
Silvia Esquivel Murillo
Alba Cuenca Garcia
Begoña Garrido Picher
Cristina Olmos Cortelles
Lidia Garrido Tinajo
Laura Sanchez Fernandez

Grup de Dansa

Grup de Play-Back
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Els recent nascuts
Estem molt contents de donar la benvinguda al mon i a la fa-
lla, 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. 

Claudia Monge De La Encarnacion
10 Març 2011

Fallers pel Món
Enguany ha  sigut un any on ha aumentat la presencia de fallers de nostra comissió arreu del 
mon, alguns, per obligació i altres per plaer. Ells han dut amb  orgull el nom de nostra comis-
sió per eixes terres llunyanes.

  Paquito, Diego, Cris i Miriam a Holanda                                Gabi a la Republica Txeca

Jose Aladino, Juan Elio i Ricardo a França
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José Guillem i Mari Carmen Magalló

José Alberto Guillem i Elisa Galan

Mari Carmen Guillem 

Elvira Guillem 

Roberto Guillem i Emilia Agustí

Sergio Palau i Josefina Zaragozá

Vicente José Carbonell

Severino Pons i Teresa Hernández

Juan Zaragozá Zaragozá

Jose Antonio Pérez Vilar

Adela Martínez Cabezas

José Antonio Perez Dominguez

Amparo Pina Alcañiz

Joan Fuster i Rosario Garrido

Teresa Soriano Soler

Carlos Chulvi Cuenca

Joaquin Pavon i Eva Morales

Unio Valenciana SILLA

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

Fallers d’Honor
- 2 0 1 1 -
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Guardons 
atorgats per 

Junta Central Fallera
 a la nostra comissió

Bunyol d’Or amb Fulles de  Llorer i Brillants
Amparo Soriano Soler

Roberto Alberola Ribera

Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer
Tania Esperanza Rubio Molina

Bunyol d’Or
Laura Sanchez Fernandez
Ascension Vergara Oliva
Francisco Llacer Llacer

Bunyol d’Argent
Eloy Escriva Perez

Bunyol d’Or Infantil
Ainhoa Sanchez Herreros

Paula Carbonell Selles
Sofia Chulvi Iborra

Bunyol d’Argent Infantil
Adrian Ortega Luz

German Aguilar Fresneda
Miquel Simeon Lopez
Sofia Sevilla Gutierrez

Candela Sevilla  Gutierrez
Selene Paulet Martinez

Marcos Montero Rodriguez
Iraia Jimenez Esteban
Aitana Anton Garcia

Paula Aguilar Fresneda
Aitana Selles Huerta

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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 En tantes vegades que he fet este 
apartat mai m’havia vist en esta situa-
ció, i no és que no sapia que dir, és que 
no tinc paraules per parlar-vos de nos-
tra Fallera Major, parlar-vos d’Arantxa.
 
 Parlar d’Arantxa és parlar de lle-
ialtat, honestedat, sinceritat, bellesa, 
senzillesa, humilitat, generositat, ele-
gància, simpatia...
 
 És, i podran comprovar-ho, una 
xica molt arriscà, guapa i bonica, amb 
una careta de nina i un somriure ange-
lical.
 
 Ella és fallera des de l’any 2003, 
sempre ha sentit una passió pel món 
faller i especialment per esta la seua 
comissió, ella no pot imaginar ser re-
presentant sense un sentiment creat, 

  Entrevista 
a la 

Fallera Major    

Arantxa 
      Cabañas 
Martínez
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ella és un exemple a admi-
rar.
 
 En el seu rècord es-
tan gravats els dies que 
implorava als seus pares 
que volia ser fallera, que 
li agradaven molt les falles i 
després de molta insistència ac-
cediren apuntar-la de fallera. D’açò ja fa uns 
anys i des  d’aleshores hi ha creixcut amb mes 
força eixe sentiment per la seua falla.
 

 El seu pare de Ciudad Real i sa 
mare d’Albacete, no entenien molt be tot 
els que es deia la seua filla, no sentien 
per les falles el que la seua filla manifes-
tava.
 
 La nit de la piràmide de les falles 
de 2009, Arantxa s’arrima als pares i els 
va demanar que volia ser Fallera Major, 
que tenia molta il·lusió.  Àngela sa mare 
va dir sense dubte que no i el seu pare 
Rufino deixa un poc oberta la porta.
 
 Açò que els vaig a comptar són paraules de nostra Fallera Major, que ens diu 
com  va estar l’assumpte del falleratje, eixa nit de la piràmide es raonaren entre tots 
els amics que seria molt bonic que alguna xica del grup fora Fallera Major, i sense 
mes ni menys jo no tènia cap dubte que sí volia ser i tots els seus amics que la conei-

xen bé la recolzaren.
 Jo, la que vós escriu este 
apartat, recorda com si fora ahir,  
la nit que Arantxa baixà a una 
directiva per dur la sol·licitud  
per a ser Fallera Major de 2012, 
per cert en aquell temps fèiem 
sopar.
 
 Sa mare encara que no li va 
molt el tema ara després d’haver 
viscut la proclamació està en-
cantada, i té moltíssima il·lusió 
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al mateix que la seua filla. Està clar que t’ho poden comptar però 
no hi ha  com viure-ho.
 
 Com és lògic quedem un ratet amb ella per conèixer més 
detalls, personals, laborals, emocionals…..

 
Est any la comissió femenina realitzà un sopar de comiat a la Fallera 

Major, què rècords guardes d’aquesta nit?
 Molts, la veritat que me ho vaig passar molt bé, no m’esperava que em feren cap 
sorpresa, en cap moment havia pensat que feren cap, i m’agradà. Guarde un bon sabor, la 
llàstima és que teníem exàmens i em vaig retirar molt prompte, ara per a la pròxima conteu 
amb mi fins al final.
 
Què ens podries dir de l’acte de la proclamació?
 Es que a tots ens encantà, des de l’organització, el decorat, cercavila, i fi de festa, fou 
genial, estic molt contenta. Això si, feia molta calor.
 
Què sorpreses vas tindre?
 La nit anterior mentre que  estava ajudant a preparar taules…. Els meus amics junt la 
col·laboració dels meus pares em varen pintar al carrer “Arantxa Fallera Major”. Quan vaig 
arribar a casa per a dormir varen eixir tots del garatge. És quelcom inoblidable, tinc molts 
bons amics.
 
Quan la comissió arribà a per tu, què sentires?
 Són uns sentiments i unes sensacions que sols pot entendre qui sent per este món 
el mateix que sent jo.  És un formigueig a l’estómac, la casa plena de flors, de família, amics, 
fallers, veïns…… tots esperant que jo eixira. El que no m’esperava és que tots els meus amics 
en feren un corredor i cada u en regala un capoll de rosa roja. 40 roses, una per cada amic. 

Estaven tots molt guapos, 
i les meues amigues  totes 
portant vestit llarg,” quant 
de glamour”. Tinc molta 
sort, tinc molta gent que 
em vol.
 
Com valoraries l’acte?
 Perfecte, ni li sobra ni li 
falta, un acte d’envetja per 
a molts, quant les coses 
estan  ben fetes s’ ha de 
reconeixer-ho. De 10
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Què em dius de la teua exaltadora?
 Mai podria haver-me imaginat que Cristina era l’encarregada 
d’exaltar-me. Era l’única que no podia ser, no hi havia cap possibilitat ja 
que és la més vergonyosa de tots, així que m’encantà. Em vaig emocio-
nar molt.
 
Les truites estaven molt bones? Qui les va fer?
 Ja, Ja. Ma mare. Es que ho dius per que encara estan els plats al casal 
i a casa hem falta una dotzena.  Menys mal que  en tenim més.
 
Arantxa actualment és infermera i té la diplomatura i un màster d’urgències-emer-
gències. Te 20 anys i mesura 1.70 metres. Ens diu que les sabates no tenen molt de 
tacó.
 
Què són els amics per a tu?
 Tot. Som amics des de la guarderia.  Em estat tota la vida junts: col·legi, instituts…. i 
mantenim la mateixa  unió que sempre. per a mi te un valor incalculable, ja que avuí en dia 

qui té un amic té un tresor.
 
 Els seus colors favorits són 
el blau i el verd; la seua pitjor as-
signatura ha segut les mates,  de 
fet en ciències de salut esta ma-
teria no estava. Odia les olives.  
Es considera supersticiosa.
 
Si organitzara un sopar ens fica-
ria en la carta:
 Beguda sangria i, per menjar, 

carn. Als postres quelcom 
amb xocolate. Li agrada molt 
el dolç. 
 
  
 És una xica de dis-
coteca canyera, li agrada 
tot tipus de música, pop, 
negra... ,per les vesprades 
preferix anar a pendres 
quelcom i xerrar amb les 
amigues. No li agraden les 
videoconsoles ni quedar-se 
a casa. Es considera afec-
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tuosa, familiar, aprecia molt la veritat, 
odia les mentires i sobre tot la false-
dat.
 
De l’apuntà què ens dius?

 Súper contenta ja que tinc molts amics 
que s’han apuntat a la falla perquè jo soc la 

Fallera Major, però estic segura que continuaran 
ja que s’ho passen molt bé. 

 Sempre ha fet ball, per al no compaginar-ho amb 
l’estudi, sols va al gimnàs.(No té nóvio, però,  ¿tampoc 
vol?)
  
Per a vestir-te de fallera, que vestit prefereixes?
 Sense dubte el que més m’agrada és el de Fallera. Té un encant, és com un privilegi, és 
un orgull poder vestir-se amb eixos vestits, plens de bordats, colors, metalls... acompanyat 
del pentinat amb les pintes, agulles, joies... és el que mes m’agrada de ser fallera.
 
Qui t’ajuda per a vestir-te?
 Com a quasi totes, la meua mare.  Encara que al principi és feia un poc de lio entre 
calçes, sinagües, alçaor….. ara ja esta feta una professional.
 
Ja tens tot preparat?
 Si, ja ho tenim tot, sols queda alguna prova, fotos i poc més.
  
En què sols participar en la falla?
 Play backs de presentacions, el de festes...delegació de festejos….
 
Este any el play back de festes deixa bocabadat a més d’un?
 Si, va estar súper guai. Molt  treballat i al final va eixir tot bé. Jo no volia ser en cap mo-

ment la protagonista però Lidya, que 
és la delegada, em va adjudicar a mi el 
paper principal.
 
Què opines de l’himne de la co-
missió?
 M’encanta cantar-lo. Sentir tot el que 
diu i més com a Fallera Major crec 
que és importat.  Saber-lo, cantar-lo i 
sentir-lo. I això no naix de avuí per a 
demà. Això se sent.
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Del què envolta a l’exercici faller i les falles que és el que més 
t’agrada?
 Tot en general. Cada cosa és especial. M’agrada molt la prepara-
ció de les presentacions. No vaig a les despertades perquè em gite tard. 
El dia més bonic, ple de sentiment, sé  que serà el de l’ofrena, però el 
que mes m’agrada és el de l’arreplega del ninot perquè dóna inici a la set-
mana fallera. M’encanten els dinars, sopars, al casal... vorer tots gaudint 
de nostra festa...
 
Com descriuries a la teua comissió?
 Humil, senzilla, molt festera i sobre tot treballadora.
 
Per últim que ens diries?
 Gràcies per tot.
 
 Gràcies  a tu per la col-
laboració en aquest apartat, et 
desitjem que tingues un any in-
oblidable
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  Entrevista 
al 

President 

Jesús 
     Sevilla
 Soler

 Un any més ens trobem en aquest 
apartat del llibret que  es compon en 
aquesta ocasió de l’entrevista a Jesús (no 
a Jesús al que li resen molts). Aquest,  en-
cara que també creient i practicant (molt 
respectable per la meua part, ja que pense 
que cada u ha de fer el que creu i deixar fer 
als demés el que vulguen). Açò últim que 
he dit és una de les virtuts que té el meu 
amic i president. 

 M’encanta conèixer a les persones, 
així puc parlar. Puc fer aquesta entrevista 
quasi sense estar amb ell ja que el conec, 
sé les respostes de quasi totes les pregun-
tes que puc fer-li. He d’aportar al que he  
dit anteriorment que és molt verídic  el dit  
més vell que diu “mai acabes de coneixer 
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a una persona”. Real com la vida ma-
teixa. Però be, jo ací estic per gaudir 
del que a mi tant m’agrada: escriure 
l’article per a que tu el lligues. Grà-
cies.

 Confesse que fa uns anys, veia 
en moltes ocasions a un xic carregat de 
xiquetes i quasi sempre pel carrer valència. 
Jo em deia: què xic mes serio! Té pinta d’avorrit! Quan 
arriben falles i veig al casal aquest xic amb la dona i les xi-
quetes, eren fallers de la meua comissió! I hui és el dia en 
que ell desprès d’uns anys fa mes verídic la veritat que diu 
“mai jutges a una persona sense conèixer-la”. I va i resulta-
que em cau molt bé. Ell, la dona i, com no pot ser d’altra 

manera, les tres bixos de les filles: són per no avorrir-te.

 Encara que no es coneguem molt de temps, ha següt prou per vorer en aquesta famí-
lia la participació en diferent àrees que té una falla. El primer any passaren desapercebuts, 
ja que ells deien que per sentir el sentiment faller primer hauràs de viure unes falles amb la 
seua gent i després ja es veurà. El fet és que té molta raó ja que hui en dia trobem a gent sense 
cap sentiment per aquest món tan estimat per a nosaltres.

 Aquest any, i desprès de prou d’insistència per par d’alguns fallers, Jesús accepta  el 
repte tan gran que és presidir una comissió, aprofitant que la seua filla és nostra fallereta i 
que tindria que anar igualment a tots els  actes. Una vegada convençut per no dir “vençut” 
comença l’exercici faller amb el procés i compromís que pocs coneguem.

 Jesús, que un any després de pertànyer a la comissió ja era membre de la junta i col-
laborador amb moltes responsabilitats, any a any s’ha involucrat més en apartats com lli-
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bret o el grup de dansa. 
És una persona molt 
responsable i, el que és 
millor, amb paraula i 

compromís. I una de les 
virtuts que té és el adme-

tre que s’equivoca, (hi han 
molts que no ho admeten).

 De la seua vida abans de compartir-la 
amb nosaltres saben que  era faller en Valèn-
cia, el que vol dir que ha viscut aquesta festa 
d’altra manera, ja que es molt diferent a la 
que tenim açi. En la seua joventut (adoles-
cència) perquè jove és encara, va pertanyer 
a un grup de heavy  metal (increible, jo no 
ho vaig creare fins que m’ensenyaren fotos. 
Huauuuu que melenes!). Actualment és pro-
fessor d’institut al Sanchis Guarner de Silla, 
president de l’Ampa al col·legi Verge dels De-
semparts etc etc i nostre president.

 Per conèixer-lo un poc més quedem per fer-se un café.  Mentre xerrem i xerrem i 
d’aquesta conversa naix el que a continuació vos redacte.

Quan arribareu aquesta comissió quina va ser la vostra impressió?
 Que ens trobàvem davant una comissió humil, alegre, treballadora i amb moltes ga-
nes de festa.

Al final què feu que pren-
gueres la decisió de presi-
dir-nos?
 Per una part em feia 
il·lusió de compartir l’any 
amb Sof ía, ma filla. A més 
a més, van haver una serie 
de fallers i falleres que qua-
si em vau espentar. Però fi-
nalment el recolzament de 
Inma va ser fonamental.
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Després de l’experiència que has viscut en tantes 
organitzacions, sé que per realitzar qualsevol mo-
viment de joc ho penses molt bé per no fallar. En  
que idees et recolzares per prendre la decisió de 
saber a qui volies al teu costat a la junta i com a col-
laborador.
 Normalment em fixe molt en les coses i vaig voler 
estar amb els que vertaderament treballen per la falla i 
amb els que tenen experiència. 

Actualment eres membre del grup de dansa, com 
vares prendre la decisió?

 Després de veure- vos  ballar. I de veure com gaudíeu d’eixos moments.

Com valores l’experiència? 
 Molt positiva. Et fa viure la festa de les falles daltra manera. Tens altres referents.

Si ens tingueres que  convèncer perquè formarem part d’aquest grup, què ens diries?
 El primer que et diria és que és una manera de relacionar-te amb les teues arrels com a 
valencià que no et proporcio-
nen altres experiències. Con-
nectes amb la gent treballado-
ra d’altres èpoques que tenien 
una estona per divertir-se i ho 
feien ballant. I te sents conti-
nuador d’eixa tradició.

Anem fenomenal, sabia 
que no em defraudaries 
amb el punt de la dansa!Les 
teues filles també falleres, 
són membres del grup de 
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dansa infantil, a l’hora de vestir-vos i 
anar a ballar dansades als pobles veïns 
que ens conviden, teniu algun misteri 
o truc per poder estar a l’hora?

 Anem sempre molt apurats. Però si estem 
a l’hora és perquè Inma ho té tot molt ben 

organitzat.

Podries donar uns consells, ja que hi ha d’aquell/a que 
en un got d’aigüa s’ofega! En aquest cas la teua dona que 
serà la que s’encarrega de tot.

 No hem d’oblidar que tant 
per al grup de dansa com per 
als fallers en general, açò és la nostra afició i que ho fem per 
divertir-nos. I no ens hem de quedar amb allò que empenya 
esta idea de diversió

Sabem que Inma és part més important en aquest pro-
jecte familiar-faller. Ella encara que gaudint igualment 
de tot serà la que més obligacions tindrà, ja que tu com 
a president eres el primer que ha d’estar al casal i ella 
estarà amb dos falleres i la fallera major infantil!Heu 
pensat en fer una recol·lecta en casa i regalar-li un cap 
de setmana a un balneari a ella soles? La data ideal serà  
20/03/2012.
 Ja,ja. No li vendria gens mal. Ho estudiarem.

En aquesta ocasió preguntaré que llevaries o canviaries en la setmana fallera, o du-
rant tot l’any?
 Canviaria els moments 
d’enfrontament que es pro-
dueixen entre fallers de 
diferents Comissions. Pot 
ser reduiria el nombre de 
membres de JLF. I qüestio-
naria molt seriosament la 
continuïtat dels premis o 
al menys el seu funciona-
ment. De la setmana fallera 
no llevaria res, però intenta-
ria donar-li més elegància a 
l’Ofrena de flors a la Mare 
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de Déu, ja fora canviant l’ubi-
cació o tornant a com es feia 
abans. Crec que una ofrena a 
la Mare de Déu s’ha de fer en 
la façana de l’Església.

Què és el més important dins de la comissió? Per a que tot ixca bé?
 El respecte i la germanor. I treballar.

Enguany acompanyaràs a una xica ben templà Què li diries per a que gaudira més 
d’aquest exercici?
 Arantxa té el cap molt ben moblat per poder gaudir com cal del seu any com a fallera 
major. Sols li diria que no es perga res i que intente no deixar-se influir pels pessimistes. I que 
no siga tan patidora.

Un any prou complicat per la crisi econòmica quin es el teu desig per aquest exer-
cici?
 M’agradaria que ningú deixarà de gaudir de la nostra festa per motius de força major.

Quins son els teus objectius 
en aquest any?
 Acabar l’exercici amb una set-
mana fallera impressionant i 
que després de la Cremà puga 
dir: Ha valgut la pena.

 Per finalitzar, donar-te les 
gràcies per la col·laboració 
en aquest apartat. Estem 
molt contents en tindre’t 
com amic, company de ball 
i president.
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  Entrevista a la 
Fallera Major    

Infantil

 Este any tenim una fallereta espe-
cial, tenim molta sort de tindre com 
a màxima representant de la cort in-
fantil a una xiqueta que encara que 
menudeta i calladeta és un trosset de 
cel.
 
 Si tenen l’oportunitat d’acostar-
se a ella i observar-la, podran vorer 
com és una regina de cap a peus. Té 
una il·lusió desbordant amb el seu 
falleratje, i així ens ho ha fet sentir a 
tots i per això esta fent el  seu  somni  
realitat.
 
 Parlar de Sofia és parlar de majes-
tuositat, encara que és molt xicoteta, 
té molta serietat  quan es tracta  del 

Sofía
  Sevilla
Gutiérrez



A.C. Falla Reis Catòlics de Silla - 2012 / 67

seu regnat i tot el que compon un fa-
lleratje. Té controlades les proves per 
al vestits i  cada cosa que ha de fer en 
cada moment.

 Les seues germanes no ficaren en 
dubte que era ella l’ideal per a ser falle-
ra major. Teníen més que clar que So-
fia, amb tota la seua dolçor i elegància, 
anava a ser la que fera realitat el somni 
de tota xiqueta.

 
 És morena de cabells, ulls marrons, cara rodona. Li agraden molt les llepolies 
com qualsevol xiquet, i també és molt vergonyosa i tími-
da. 
 
 Sofia no es qualsevol xiqueta. No pot passar desa-
percebuda, ja que és un encant i es deixa voler per tots. 
Després d’estar un ratet amb ella i preguntar-li algunes 
cosetes podem dir més d’ella. Està clar que com un me-
nut ple d’il·lusió sols sap dir que si, no se, i alçar els mus-
cles i tot, amb la companyia del seu somriure.
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Què digueren les teues germa-
nes quan a casa tractareu este 
tema?
 No digueren res, Candela 
no volia ser, i Ángela és més xico-
teta, així que no teniem molt que 
parlar. Estava clar i a mi em feia 
molt feliç.
 
El teu pare és el President, com  
creus que seran les falles de 
2012?

 Sí, món pare és el pre-
sident i estic molt contenta 
perquè anirem junts a tot, i 
les falles seran, sense dubte, 
mogudetes i inoblidables.
 
A casa quants fallers sou? 
 Tots, i menys ma mare 
es vestim tots.
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A l’hora de vestir-te, pentinar-te… 
dones que parlar?
 No, m’agrada molt, no em 
queixe res, per mi estaria tot el dia 
vestida de fallera.
 

A casa quan s’heu de vestir tots, 
que passa?
 Mon pare es vist sol, ja ja ja
És un rebombori, sempre s’encarre-
guen els meus pares d’organitzar tot. 
Però enguany món pare és el que pri-
mer que ha  d’estar en el casal, 
així que ma mare demanarà aju-
da a les meues ties, encara que 
sabem que podem comptar amb 
molta gent que ja se’ns ha oferit.
El dia de la presentació vindrà 
la modista a vestir-me, eixe dia 
serà el de més nervis.
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Sabem de Sofia que el color 
que més li agrada és el Lila, 
i el seu número favorit és el 
2. Actualment va al Col·legi 
Mare de Déu dels Desempa-
rats al curs de 1er. No li agra-
da anar al col·le. La matèria 
que més li agrada és plàsti-
ca i la que menys les mates. 
Les seues millors amigues de 
classe són Noa i Júlia. Si no 
ens enganya diu que fa els 
deures diàriament, i al curs 
passat quan es feu real el fa-
llerajte el ficaren al llibre de 
notícies que tenien a l’aula 
d’infantil. Tots els companys 
s’alegraren molt.
 
 Sofia té moltes ganes de que arriben les falles ja que li agraden els petards, els 
jocs i berenar. Per la resta ella està tot l’any al casal, entre els assaigs de dansa, les 
festes, els actes, etc. És una xiqueta molt casalera.
 
El dia de la proclamació com t’ho passares?
 Molt bé. Vaig rebre molts regals i flors. Tota la casa tenia una aroma a la primavera. 
Estàvem tots molt contens. Tota la meua família està amb mi: iaios, ties, cosins, amics, fallers, 
en fi tots. Tenia molt de nervis encara que sabia que tot estava controlat i que ho anavem a 
passar de meravella.
 
Què és el que més t’agrada de les falles?
 El que més és la cercavila boja, també la presentació.  Crec que tot.
 
Si hagueres de fer tu un menú, que triaries?
 Primer arròs, de segon carn i de postre gelat i dolços.
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Què t’agrada fer en el casal? 
 Jugar a mamàs i papàs. Jo sempre faig de mamà. També pintar, play-backs, dansà….
 
Què ens dius del teu President infantil i de la Fallera Major?
 Rubén és molt divertit, i segur que ho passarem molt bé. I Arantxa és molt guapa i 
alta. De segur que ella ens cuitarà molt.

Què és el que més t’agrada fer?
 Baixar al casal i jugar amb Paula i Sara.
 
Sof ía, si jo et regale un viatge a Disney per a la teua família i quatre amigues a canvi 
de no ser fallera major, què em contestaries?
 NO. Jo preferiria ser fallera major infantil de la meua comissió.
 
Jo Sofia, desitje que tots ho pasem meravellosament. Que juguem, que 
compartim i que mai oblidem este somni.

                                      SOFIA
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  Entrevista 
al 

President Infantil    

Rubén
       Iranzo 
Colomar

 Estimats amics, em sent molt afortu-
nada al ser jo l’encarregada d’este apartat 
que són les entrevistes als nostres repre-
sentants. Ara escrivint unes línees re-
corde com si fora ahir, un dia d’agost   en 
l’entrada de vaques, on  la nostra comissió 
fica  un xiringuito, I varem vorer a Vicen-
te “Vicentin” més torero que ningú.  Li 
preguntaven per la dona, si ja havia donat 
a llum o no per que estava a punt de ca-
ramel. Tots esperàvem ansiosament l’ar-
ribada de Rubén. I ara ens donem compte 
que el temps passa molt ràpid puix Rubén 
ja s’ha fet un homenet i  ens representarà 
com el nostre president infantil.
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Ruben, és un tros-
set de cel, molt 
callat, i un pur 
nervi. Sabem que 
té molta il·lusió en 
este viatje faller. 
Igual  que la seua 
família. Sa tia So-

nia és la Fallera Major del 30 aniversari. I sabem de sobra que estarà pendent de tot 
per que siga un any ple d’alegria infantil.
 
 Estem parlat d’una família meravellosa que tots coneguem: per la trajectòria 
taurina del pare de la criatura, pel saler de sa mare, el falleratje de sa tia i d’arrenca-
queixals del tio Julio., i com no dels seus iaios…..
 
 Podria assegurar que la més embolicadora en aquesta aventura és Sonia. I tots 
podem vorer com li cau la baveta quan veu al nebodet. També a Vicente li agradem 
molt les falles i més que res la festa. Entre els uns i els altres tenim el xiquet de pre-
sident i de sobra se sap que és l’ il·lusió de tots, i de nosaltres també.

 
 Si voleu saber com és 
el nostre president in-
fantil no deixeu de llegir 
les següents línees. 
 
Un dia qualsevol de Ru-
bén és anar  al col·le, 
entrenar a futbol, fer els 
deures, jugar...
 Tinc 8 anys i vaig al col-
legi Reis Catòlics de Silla i 
estic ja en 3b. La matèria 
que més m’agrada és cas-
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tellà i la que menys les mates.  Nor-
malment faig els deures voluntàri-
ament. Al col·legi tinc molts bons 
amics. Ells s’alegraren molt de que 

fora president i especialment  el 
meu amic que viu ara a Polònia Da-

vid Nominike. Ell volia vindre als bere-
nars de falles.

 
Un cap de setmana de Rubén és?  
 Anar al càmping de les Palmeretes,  jugar tot el 
cap de setmana a futbol….. jugar a la DS  al Don ¿King 
kong?, vorer I- Carly, la veritat...és que no pare.

 
Un dia de falles de Rubén , és? 
 Estar   tot el dia al casal tirant 
petards, berenar Xocolata,  que 
m’agrada molt.
   
Què ens comptaries del futbol?
 És una de les meues passions. 
Soc jugador, davanter, de l’Espe-
ranza, em prenc molt seriosament 
cada partit.

Desprès de vorer un partit po-
dria dir que estos xiquets tant xicotets  podri-
en donar un “repàs” als de 1a 1ª divisió.
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 La veritat és 
que la temporada 
passada vaig ser 
el mes golejador 
amb 35 gols, i vaig 
ser el millor juga-
dor en el campio-

nat de Gandia. Tinc moltes copes i moltes 
medalles. De major m’agradaria ser entre-
nador de futbol. Soc del Barça i el meu juga-
dor favorit és  Messi perquè és molt famós.
 
Que em comptaries de la teua família.
 Tinc un germà que es diu Raúl que també 
juga a futbol. Amb ell compartiré tot aquest 
somni i li donaré algun regal. Els meus pares 
són molt guapos.  Mon pare és un seductor.  
Ell de jove era torero i a mi també m’agraden 
molt els bous.  Ma mare, que sempre esta 
pensant en les ungles i el monyo, diu que 
per a torejar  és necessari el següent: “Raça, 
Collons i sense por”.També he de dir que 
tinc molta sort de tindre esta família que 
són tots molt guapos i bons
  
Actualment i per interès de les nostres 

falleretes, ens hauries de comptar si el teu cor està ocupat? 
 Puix tinc una novia en el càmping i li vaig convidar a un gelat ja que soc un romàntic 
com el meu iaio.
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Quines són les coses que mes t’agraden? 
 L’entrepà de nocilla, els petards, futbol, coca-cola, la paella, els gelats sobretot  de lli-
ma. M’agrada molt vestir-me de faller, la cavalcada de falles...No m’agraden res les llepolies 
perquè cauen les dents. 
 
Quin son els teus records de la proclamació? 
 Va ser genial, m’encanta tot: la gent, el lloc.  No sé com explicar-ho,  ja que per a un 
xiquet com jo tot este món es converteix en un gran “UAUUUUUUUUU, què bonic!…..Des 
d’ací done les gràcies a tots, amics, fallers , família….
 
Que ens comptaries dels teus acompanyants? 
 Amb Sofia em duc molt bé, encara que ens estem coneixent ara però estic segur de 
que serà un any meravellós.   D’Arantxa que està molt………. És molt guapa i alta, atenta, 
dolça, carinyosa. És ideal. 

 I de Jesús, què? 
 Que molt guai.
 
Ara  per finalitzar ens agradaria 
que digueres el teu pronòstic fa-
ller.
 Puc donar-vos la garantia de 
què ho anem a passar d’allò mes bé. 
La festa està més que assegurada i si 
no que li  ho diguen a mon pare que 
s’ho està passant genial. 
 

Rubén Iranzo i Colomar
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Resum d'un any

Eleccio de 
president i apuntà

 El  cap de setmana del 8 i 9 d’abril va-
rem fer l’apunta de les falles 2012,  el dissab-
te de vesprada tinguérem la apuntà infantil, 
amb un gran berenar,  jocs i castells inflables 
per als xiquets. 
Per la nit varem tindre el sopar d’elecció de 

president i de nomenament dels 
càrrecs representatius.
 
 Va se una nit emocionant 
on varem elegir Jesús Sevilla com 
la persona que dura el timó de la 
nostra comissió durant aquest 
exercici faller.
Com a Fallera Major va ser no-
menada Arantxa Cabañas, com a 
President Infantil varem nomenar 

Ruben Iranzo i com a Fallera Major Infantil, 
Sofia Sevilla, filla del nostre President. 
El diumenge vam tindre la tradicional capea 
de l’apunta en la plaça de Roberto Cordellat, 
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 menjar.

 També es va disputar 
la segona edició del  concurs 
de retalladors on els xics i les 
xiques més atrevits i atrevi-
des de la comissió van de-
mostrar la seu valentia. Qui 
també va prendre l’alternati-
va va ser el nostre nou Pre-
sident, que va torejar amb 
gran valor sobre la arena. 

Resum d’un Any



A.C. Falla Reis Catòlics de Silla - 2012 / 79

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. Pel 
mati assistirem a la missa i per la nit acom-
panyarem 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.

Festa de la 
primavera

 El dissabte 21 de maig varem cele-
brar amb la comissió infantil la festa de la 
primavera. Els xiquets varen berenar i s’ho 
passaren d’allò mes bé amb tots els jocs que 
lis va preparar la nostra delegació d’infantils.

Resum d’un Any
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Truc i Parxis 
interfalles

 Durant el mes de Maig i Juny  la Jun-
ta Local Fallera realitzà el concurs de Parxís 
i Truc Interfalles, en el que ens reunim els 
divendres als casals i fem una partideta. En-
guany la competició va tindre emoció fins 
l’últim moment, i un any mes varem arrasar 
als nostres contrincants, quedant subcam-
pions en el campionat de parxís, i campions 
en el campionat de Truc. 

 Des d’ aquest llibret volem reclamar 
que estos campionats tinguen un premi 
com qualsevol altre concurs: un banderí 
donat el dia dels premis des del balcó del 
ajuntament. 

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 celebra un dels actes més esperats: “la nit 
de Sant Joan”.  Enguany en la festa infantil 
varem fer un berenar, i desprès un recull de 
jocs tradicionals dels que va gaudir la co-
missió  infantil. Per la nit varem fer sopar 

popular d’entrepà, bingos i per a acabar la 
nit, tinguérem l’actuació del Nati d’Olla 
Xunta que ens va fer riure i passar una gran 
nit, amb el seu monòleg. 

Resum d’un Any
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Proclamacio

 El dia 2 de juliol va-
rem celebrar l’acte de la 
Proclamació de les nostres 
Falleres Majors i Presidents 
per al present exercici. L’ac-
te va començar amb una 
cercavila, on s’arreplegava 
a totes les persones involu-
crades al so de la dolçaina i 
el tabalet.  

 L’acte a la Nau Jove 
fou impressionat, amb la 
assistència de més de 450 
que varen gaudir d’una 
proclamació molt emotiva amb el nomena-
ment de les Falleres Majors i Presidents per 
a les falles 2012. 

 Les paraules dels exaltadors emoci-
onaren a tothom, majors i xiquets. Per con-
cloure hi va haver un vi d’honor per a tots 
els assistents, i com a fi de festa, una gran 
Disco-movil.

 

Sant Fermi

 La setmana següent a la proclamació 
varem celebrar la ja consolidada i cada ve-
gada mes participativa festa de sant Fermí. 

 Per la vesprada els xiquets varen fru-
ir d’un berenar, i de la festa de l’aigua, on glo-

bus plens d’aigua i poala-
des de la mateixa, varen 
volar i banyar a tots els 
que varen acudir. 

 I per la nit al carrer so-
par popular, abillats amb 
la roba típica de la festa 
soparem a la fresca. En 
acabar un parell de bin-
gos, i un bou embolat fe-
ren la delectació de tots.

Resum d’un Any
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Play backs

 Un any mes la nostra comissió va 
participar a la nit de play-backs de les festes 
de agost. Els nostres grups de playback ma-
jor e infantil ens varen delectar amb les se-
ues actuacions, Burlesque el grup major i El 
libro de la Selva els infantils. Cal destacar la 
gran qualitat de les actuacions, un any mes 
demostrarem que som una de les falles que 
mes s’implica i mes interès fica en aquest 
acte.

 

Processo 
Crist i balls

 El dia 6, el dia del Crist, els nostres re-
presentants varen desfilar en la processó del 
Santíssim Crist, amb molt de fervor i devo-
ció. I la nostra comissió un any més 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.

 Enguany el nostre grup de dansa 
també va participar en els balls de la pro-
cessó fent mes bonica i lluïdora 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 pú-
blic present.

Resum d’un Any
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Festa mig any

 El 24 de setembre  va tindre lloc la 
festa del mig any faller.Celebrarem que fal-
taven menys de 6 mesos perquè arriben 
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 nostra Fallera Major, i desprès 
varem plantar la nostra falleta commemo-
rativa d’aquesta festa, que la comissió infan-
til va estar preparant durant tota la setmana 
anterior.

 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 actuacions mu-
sicals que amenitzaren la vetllada.

Dansà

 Lamentablement i per motius aliens 
a la nostra comissió enguany no poguérem 
celebrar el que haguera segut la IV Dansà 
Ciutat de Silla. Esperem poder celebrar-la el 
proper any. 

Nit del mon faller 

 El dia  8 d’octubre 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. Un any mes  hem arrasat a aquestes 
competicions, aconseguint un primer lloc 
en truc i un segon  en parxís. Eixa mateixa 
nit es va lliurar el premi del  concurs de fo-
tografia organitzat per Junta Local.

Resum d’un Any
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II Torneig 
Internacional
de Truc

 El diumenge 16 d’octubre es va ce-
lebrar  el II Torneig Internacional de Truc. 
Varen assistir parelles de truc de diferents 
poblacions de la nostra comunitat: hi havia 
parelles de Sueca, Torrent, Albal, Benifaió, 

Silla, Picassent, Catarroja, Quart de Po-
blet, entre altres poblacions ...

 Els participants varen fruir, trucant, 
retrucant i dient més mentires que en 
el congrés dels diputats.

 Desprès de passar varies eliminatò-
ries i desprès de moltes hores jugant, 
varen arribar a la final les parelles for-
mades per Carlos i Juan Carlos Rome-
ro de la falla Parc de Trenor de Torrent 
i Francisco Vergara - Claudio Delgado 
de la Penya Valencianista de Xirive-
lla, sent la victòria final, per a Carlos 
i Juan Carlos. El premi de la repesca el 
guanyaren Javier Martinez-Antonio 
Contreras d’El cabanyal. El nostre pre-
sident Jesús va fer entrega del premi 
als campions i als finalistes.

Halloween

 Enguany debut a la proximitat de la 
Presentació i el fet de tindre el casal 
mig ocupat per el que estem prepa-
rant per a aquest acte, va produir que 
sols hi haguera festa de Halloween 
infantil, la qual varem fruir al màxim 
els  xicotets vampirs, Frankensteins, 
bruixes, carabasses,  que varen envair 
el casal, aplacant la seua set de suc de 
sang, i la seua fam de cucs de llepolia i 
dolços. Tinguérem la tradicional  i ter-
rorífica desfilada de disfresses que va 
assustar a mes de un. 
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Presentacio

 El cap de setmana del 12 i 13 de no-
vembre, i estrenant aquesta nova ubicació 
en el calendari per primera vegada, vàrem 
celebrar a la  Nau Jove, les nostres presenta-
cions. 

 El dissabte 12 anomenarem com a 
Fallera Major a Arantxa Cabañas i Martí-
nez i al President Jesús Sevilla i Soler amb 
una presentació que representava els ele-
ments del vestit de valenciana, les pintes, les 
pintes, el adreço, les arracades, i com no, la 
banda de la Fallera Major, davant la qual va 
eixir Arantxa, nostra Fallera Major per a les 
falles 2012.

 El diumenge 13 anomenarem com 
a Fallera Major Infantil a Sofia Sevilla i Gu-
tiérrez i com a President Infantil a Ruben 
Iranzo i Colomar amb una presentació molt 
bonica ambientada en el món faller, amb fa-
llers, castell de focs artificials i  mascletaes 
incloses.

Presentacio
Interna

 El dissabte 19 de novembre vàrem 
fer les presentacions internes, per a que tots 
aquells fallers i falleres que per diversos mo-
tius no pogueren vestir-se per a la presenta-
ció tingueren l’oportunitat de passar per la 
passarel·la del nostre casal. 
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Firma i 
Presentacio
d’esbossos.

 El divendres 25 de novembre varem 
celebrar la firma del contracte amb els artis-
tes fallers per a les falles de l’any 2012. Amb 
un casal de gom a gom, un dels secrets mi-
llor guardats es revelava, els esbossos de les 
properes falles eren presentats davant tota 
la comissió que queda encantada amb els 
monuments, i desitjant veure’ls al carrer. 

Arreplega

 La primera arreplega del exercici la 
vàrem celebrar el diumenge 18 de desem-
bre, on el nostre grup de dansa infantil va 

oferir els seus balls als veïns del poble que se 
arrimaven  a vore-los. 

Resum d’un Any
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Silla Balla 

 El dijous 22 de desembre el nostre 
grup de dansa infantil va participar en el II 
festival benèfic, Silla Balla, junt a  totes les 
associacions del poble que tenen grup de 
ball, (de saló, tradicionals valencians, dan-
sa del porrots, ball social, sevillanes, funky.) 
varen oferir una vetllada molt divertida i 
solidaria aconseguint recaptar més de mil 
euros per al menjador social de la parròquia 
de Sant Roc. El nostre grup de dansa infantil 
va ballar la xitxarra, i la jota d’Alfarp següent 
de les actuacions més aplaudides pel públic.  

Nadal

 El divendres 23 de desembre varem 
celebrar el berenar de Nadal per a la comis-
sió infantil.
 Els xiquets varen berenar una xoco-
lata calenteta que venia molt bé amb el fred 
que feia al carrer, i després varen rebre la vi-
sita 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.

Resum d’un Any
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Programa 
 de   Festejos

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.
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Programas 
de FestejosGENER

DISSABTE DIA 14
 A les 22:00 h. Anirem a la Nau Jove, on les 
nostres falleres majors i presidents participaran junt a les altres comissions en l’acte d’exalta-
ció 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.

CAP DE SETMANA DEL 20 AL  22
 La nostra comissió participarà a la 
XIII Fira de Sant Sebastià, on tindrem un 
stand desde on mostrarem a tots els visi-
tants la nostra activitat festera durant tot el 
any i especialment a la setmana fallera, tin-
drem bunyols, xocolatà, regals, actuacions 
dels nostre grup de dansa, sorteig de premis 
i moltes sorpreses per a qui s’acoste a visi-
tar-nos. El diumenge 23 farem arreplegà per 
la fira i després dinar al casal.

DIUMENGE DIA 29
 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 arreplegà.
 A les 15:00 h. Dinar al casal

FEBRER
DISSABTE DIA 4
 A les 22: 00 h. Amb un sopar de gala que es farà al saló “Jardines Venezia”, un any més 
celebrarem 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.
 
DISSABTE DIA 11
 A les 22:00 h. Sopar d’entrepà al casal i després 
en casa del President Infantil Rubén: tindrem dolços i 
beguda per a tots els fallers, mentrestant fem la tradi-
cional pintà d’escuts .  
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DIUMENGE DIA 12
 A les 10:00 h. Esmorzar al casal.
 A les 12:00 h.  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 15:00 h. Dinar al casal

DISSABTE DIA  18
 A les 18:00 h. A la Nau Jove es farà l’entrega 
de recompenses de la Junta Central Fallera als fa-
llers als que se’ls ha concedit alguna, i recordar a 
tot faller que haureu d’anar a arreplegar-la amb la 
indumentària fallera.
 A les 22:00 h. Sopar d’entrepà al casal i des-
prés pinta d’escuts en casa de nostra Fallera Ma-
jor Infantil Sof ía i nostre President Jesus

DIUMENGE DIA 19
 A les 10:00 h. Esmorzar al casal.
 A les 15:00 h. Dinar al casal

DISSABTE DIA 25
 A les 22:00 h. Sopar d’entrepà al casal i des-
prés pinta d’escuts en casa de nostra Fallera Ma-
jor Arantxa.

DIUMENGE DIA 26
 A les 10:00 h. Esmorzar al casal.
 A les 15:00 h. Dinar al casal
 A  les 18: 00 h. Anirem a acompanyar a 
Arantxa, Jesus, Sofia i Ruben a la Nau de la Cul-
tura on la junta local fallera organitza l’exposició 
del Ninot, on s’exposaran tots els ninots majors i 
infantils que les comissions hem triat.
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MARÇ
SETMANA DEL 27  DE FEBRER
AL 2 DE MARÇ 

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

DISSABTE DIA 3
 A les 10:00 h. Farem un bon esmor-
zar abans de posar-se a fer faena prepa-
rant carrosses i disfresses.
 A les 14:00 h. Dinarem al casal i se-
guidament ens prepararem per a eixir a la 
Cavalcada del Pregó, on un any més espe-

rem passar-ho molt bé.
 A les 17:00 h. Ens anirem a la concentració de totes les comissions, on es donarà per 
iniciada 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 tradi-
cional pregó quedant així inaugurades les 
festes falleres.
 A les 22:00 h. Sopar d’entrepà i ressa-
ca al casal on acudeixen el fallers que tenen 
més ganes de festa.

DIUMENGE DIA 4
 A les 10:00 h. Al casal tradicional es-
morzar 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.

SETMANA DEL 5 AL 9
 A les 17:30 h. Berenar infantil al casal.     
 A les 22: 00 h. Sopar d’entrepà al casal, per a anar preparant les falles.  

Programas 
de Festejos



92 / A.C. Falla Reis Catòlics de Silla - 2012

DIVENDRES DIA 9
 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 ju-
petins de Mestre Trucaor. Re-

cordem que ambdós concursos no són exclusius de fallers, i que poden apuntar-se veïns i 
fallers d’altres falles, encara que allò de guanyar ho tindran prou dif ícil.

DISSABTE DIA 10
 A partir de les 11:00 h. Parc infantil 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 tindrem Bingo i Disco casal 
amb  DJFerri

DIUMENGE DIA 11
 A partir de les 11:00 h. Parc infantil . 
 A les 17:30 h. Berenar infantil.
 A les 22:00 h. Sopar i a continuació competició de PokerStars, per a tots els que no 
treballen el dilluns.

DILLUNS  DIA 12
 A les 17:30 h. Berenar infantil.
 A les 22:00 h. Sopar.

DIMARTS  DIA 13
 A les 17:30 h. Berenar infantil.
 A les 22:00 h. Sopar.
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DIMECRES DIA 14
 De bon matí vindran a 
vindran a plantar la nostra falla 
gran. 
 A les 17:30 h. Berenar in-
fantil.
 A les 22:00 h. Sopar.

DIJOUS DIA 15
        De bon matí vindran a plantar la nostra falla infantil, que enguany deixarà bocabadats 
a molta 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 les 17:30 h. Berenar infantil.
 A les 21:00 h. Sopar infantil pagat pels 
nostres representants infantils on hi haurà sor-
preses per a tots els xiquets, i seguidament so-
par de la comissió major, una vegada vinga la 
Xaranga ens prepararem per anar a pels ninots 
indultats amb tots els que vullguen vindre i par-
ticipar.
 Prop de les 24:00 h. del dia 15 i una ve-
gada 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 
disco casal el que serà inter-
romput per la Junta Local 
Fallera que vindran a cantar 
unes albades als nostres re-
presentants, després remata-
rem la festa. I mentres dure 
la espera hi hauran bunyols i 
xocolatà per a tots el fallers i 
pares de tots el xiquets fallers.
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DIVENDRES DIA 16 
 A les 17:00 h. Ultima sessió de fira infantil
 A les 17:30 h. Berenar infantil pagat pels nostres representants infantils, Rubén i Sof ía.
 A les 21:00 h. Sopar infantil.
 A les 22.00 h. Sopar pagat per la nostra Fallera Major Arantxa. Serà una nit plena de 
sorpreses,a mb el concurs de disfresses de grups musicals i pel.licules. Després per a  cremar 
la grassa, a menejar el cul al nostre Disco-Casal amb  DJFerri.

DISSABTE  DIA 17
 Primera despertà a les 8:00 h., es demana la participació del major número de fallers i 
falleres, ja que hem de despertar a tot el veïnat, desprès desdejunarem en casa de Ruben.
 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.
 Després d’arreplegar els premis anirem a casa de nostra Fallera Major Infantil per a 
refrecar-nos amb Aigua de València després de la sofoquina dels premis (invitan els nostres 
representants). 
 A les 18:30 h. Cercavila per a ensenyar a tot el barri els premis que ens hagen donat 
pel matí. Anirem a casa del nostre President Infantil Rubén per fer-nos una picaeta pagada 
pels nostres representants.
 A les 21:00 h. Sopar infantil. 
 A les 22:00 h. Gran sopar amb la companyia dels fallers d’honor que vullguen com-
partir una nit amb nosaltres, el sopar és d’entrepà i després gran show de varietats amb sor-
preses i incògnites. 
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DIUMENGE DIA 18
 Segona despertà, a les 8:00 h., està si serà 
sonaeta,  no m’ho perd per res del món, desprès 
desdejuni en casa de Sofia
 A les 16:00 h. Al casal farem un xicotet cercavila al mateix temps que arrepleguem 
nostres falleres majors,  anirem a fer l’ofrena a nostra Verge, la Mare de Deu dels Desempa-
rats.(Demanem 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 comissi-
ons etc  benvinguts a tots i gràcies per ser fidels a nostra comissió i no fallar cap any, per a 
tots……………… Disco Piràmide Laia

DILLUNS DIA 19 FESTIVITAT DE SANT JOSEP
 Primer felicitem tots els anomenats Pepe, Pepa, José; Josefa, Josep, ….
 Tercera i última despertà, cremarem tot el que ens quede, recomanem comprar taps 
d’orella si algú s’ha proposat dormir. S’acomiadem de tots fins el pròxim any, per acabar des-
dejunarem en casa de Arantxa.
 A les 11:00 h. Anirem a la missa de Sant Josep que es celebrarà a la parròquia de Sant 
Josep Obrer. 
 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. Dinarem paella pagada pel nostre President Jesús.
 

Programas 
de Festejos
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A les 17:30 h. Berenar infantil, i 
desprès gran mascletà infantil. 
A continuació Cercavila boja, no 
faltes!  Pots dur a qui tu vulgues, 
quan més gent, més soroll, més 
ambient. Els nostres represen-
tants ens invitaran a una picaeta 
en casa de nostra Fallera Major, 
Arantxa.
 A les 20:00 h. Sopar infan-
til, i seguidament a les 21: 00 h. 
cremà de nostre monument  infantil 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 nocturna i seguidament la cremà, acomiadant aquest 2012 de la millor manera que 
sabem, donant-nos l’enhorabona a tots i brindant amb cava.
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Som una Falla de Silla

som la millor comissió

som la Falla Reis Catòlics

 visca la nostra comissió

sí senyor, sí senyor, 

Reis Catòlics la millor. 

Som poquets però molt bons,

farem festa per al carrer

lluiran nostres falleres 

i la nostra comissió 

sí senyor, sí senyor,

Reis Catòlics la millor

Lletra: Antonio Benaches
Música: José María Rodríguez

     José Alberto Blázquez

Himne de la Falla
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Enquesta Fallera privada 
per a Fallers, Exfallers 
i Futurs Fallers
Si al finalitzar aquesta enquesta millores la teua manera de vorer, viure aquest món 
faller, haurà valgut la pena realitzar aquest apartat

Gràcies pel teu des/interès.

Col·labores a realitzar un acte faller?
- Mai.
- A vegades.
- Sempre.

Podries explicar-nos com es realitza un 
acte oficial com la presentació?
- No, sols vaig eixe dia.
-No, mai he ajudat a organitzar res.
- Si, no perfectament però si.

Que importància te per a tu un acte oficial?
- Cap importància.
- Tampoc son tan importants.
- Tota la importància i més.

En quantes ocasions has ajudat a muntar, 
desmuntar un entaulat?
- Mai, sempre hi ha algú que ho fa.
- Si em be de pas.
- Sempre.

Si volgueres canviar quelcom que no es del 
teu gust o penses que seria el millor, com 
ho enfocaries?
- Ho imposaria.
- Em sentaria a parlar-ho, en alguns fallers.
- Ho portaria a junta i allí ho exposaria.

Creus que es fa lo que el president vol?
- Si.
- La majoria de voltes.
- No, tot passa per junta i el president es u mes.

Recolzes les decisions de la junta i les res-
pectes encara que no estigues d’acord?
- No.
- Ho respecte però no ho recolze.
- Si.

T’agrada crear polèmica i conflictes entre 
el fallers?
- Si, normalment, provoque a la gent per que 
s’enfaden.
- Sempre que puc fique la puntilleta.
- Mai, sempre intente ficar pau i aclarir els mal 
entesos.

Sents la falla dins del cor?
- No, si estic be i si no també.
- M’agrada la falla.
- Si, no viuria sense ella.

Reconeixes els errors?
- No, l’orgull em pot.
- Si, però no fique remei.
.-Si, i intente ficar remei.

Si tingueres que alçar-te de la cadira pera 
que algun faller nou s’assentarà, con reac-
cionaries?
- No m’alçaria, que es busque l vida.
- Li buscaria una cadira.
- Li donaria la meu per a que s’introduirà mes 
còmodament i jo em buscaria altra.
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Si tingueres algun problema en la falla com 
reaccionaries?
- Ho manifestaria per tots els racons i picaria 
al a gent.
- Ho manifestaria i provocaria discussions.
- Intentaria solucionar-ho directament per tal 
de passar pagina i no provocar malestar.

Quants anys portes en la falla ininterrum-
pidament?
-Quatre.
- Deu.
- Mes de deu.

En quantes ocasions has segut membre de 
la directiva treballant?
- Una.
- Cinc.
- Sempre que m’han ofert el càrrec.

Penses per tu, o per la comissió?
- Per mi clar.
- Per al meu rotgle.
- Per a la comissió.

Quan hem fet racions de barra braves, ca-
ragols…. per a una festa de la falla as col-
laborat preparant-ho?
- No.
- En alguna ocasió.
- Sempre si no faig una cosa faig l’altra.

Et consideres un faller amb tolerància quan 
quelcom no es del teu gust?
- No.
- Depèn si m’interessa.
- Si, el que no siga al meu gust pot ser que si ho 
es per a la resta.

A l’hora de sopar al casual, et preocupes en 
baixar 10 minuts abans i preparar taula?
- No, per això esta el casaler.
- No, sempre arribe tard.
- Alguna volta, però poc.

A l’hora de repartir els cafès col·labores?
- No sempre hi ha algú que ho fa.
- Poques voltes.
- No prenc cafè, no m’alce.

I per arreplegar taula com et consideres?
- Ja ho llevaran per mi.
- Mai no porte la iniciativa.
- Sempre, si no estic xerra que xerra.

Si entra algú nou al casal i no saps si es o no 
faller, con reacciones?
- No li prenc importància.
- Li averigue la vida en un segon.
- Li ofereix la meua ajuda, (si busca algú, infor-
mació..).

 En alguna ocasió has col·laborat en 
muntar, desmuntar, transportar….. falla, 
presentació,proclamació, festes de carrer, ne-
tejes oficials del casal, realitzant guions, versos, 
llibret, publicitats, decorats, play backs, fent 
dinars, anant a les arreplegades....ficant, llevant 
taula... organitzant jocs, berenars….per als xi-
quets……. i mil coses mes que es fan al mon 
faller i si no ho fas tu teu perds.
 
 Vull que et quedes en esta visualitzaciö;

 Som tots igual d’importants e impres-
cindibles per a la falla, ningú es criat de ningú 
ni cambrer ni cuíner… estem ací per que ens 
agrada aquest mon faller amb lo bo i lo no tan 
bo,,,, açò es per a disfrutar-ho i compartir amb 
la resta de fallers, col·laboradors ..., tens que 
pensar  en un col·lectiu en una il.il·lusió, en un 
projecte,,, es hora de respectar i valorar el que 
fas o no fas, ¡TU SABRÀS!

 NO PENSES EL QUE FA LA FALLA 
PER TU PENSA QUE POTS FER TU PER A 
LA FALLA.

PD: no es necessari que em digues les respostes
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Val la pena 

tindre PREMIS?
 Cada vegada estic més convençut de 
que no, i vull compartir aquesta reflexió en 
veu alta que faig, amb tots els que la vulgueu 
llegir a aquest llibret.

 Tots els anys és el mateix.  Rumors 
que si un de esta falla coneix a un del jurat 
de presentacions i ja està tot clar, que si un 
altre coneix a un altre, i enguany a ser les 
presentacions més prompte, tota esta sèrie 
de rumors encara han eixit abans, plenant 
les tertúlies falleres de especulacions, ad-
vertències i bravuconades. 

 Però realment és necessari passar 
cada any per açò, perdent forces i temps en 
aquestos temes? Que han hagut anys que al-
gun espavilat ha jugat amb la il·lusió de tots i 
ho arreglat, puix segurament, però com no 
es pot demostrar res, doncs veges a vore qui 
t’ha pegat. Crec que els fallers devem ma-
durar en aquest aspecte i oblidar-se de totes 
estes histories, i crec que la millor manera 
de fer-ho és llevar els premis, com se sol dir,  
a grans mals, grans remeis. 

 I això que sols és un banderí, si no 
eixiríem a garrotades tots els anys. Però si 
seguim així, prompte ho aconseguirem, en-
cara que lamentablement, igual és l’única 
manera per a tindre un poc de cordura: que 
un dia de premis es monte un dos de maig 
en la plaça, i d’esta manera segur que els lle-
varem. 

 Però no vull deixar-me dur i  vaig a 
tractar de fer una anàlisi un poc més seriós 
d’aquest tema. Es suposa que les falles tre-
ballem cada any, per a tractar de mantindre 
viva aquesta festa que per a nosaltres és la 
millor del mon, i tractem de, en la mesura 
del possible, superar-nos any rere any. Però 
a qui tractem de superar-nos, a nosaltres 
mateix o a les demes falles? On mirem? 
Crec que eixa és una qüestió important 
que devem de fer-nos.  Tu si fas un llibret 
o una presentació i eres conscient que no 
has millorat el que feres el any passat, però 
has tret millor premi que el any anterior, es-
tàs content pel premi odecebut perquè has 
baixat el teu nivell?  I el cas contrari també 
es pot donar que fases un millor llibret, i tra-
gues un pitjor premi, què prima la satisfac-
ció personal de saber que t’has superat o la 
decepció del premi? Crec que quan sols se 
mira el numeret, per tal de valorar l’esforç 
d’un any no se està contribuint a millorar la 
festa. 

 Des del meu punt de vista, els fa-
llers cada any tractem de fer el màxim per 
la nostra falla, treballem per tindre la millor 
presentació, preparant guions, escenaris, 
actuacions... Perguem nits de son per tindre  
el millor llibret, fent articles, buscant col-
laboracions.. Tractem de buscar als artistes 
que creguem que més ens poden fer amb el 
nostre pressupost. Per a mi, la satisfacció de 
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vore que en la presentació ha eixit tot com 
se preveia, vore el llibret ben imprès, i vore 
que la falla que hi ha plantada al carrer, val 
els diners que hem pagat per ella, i que pas-
sen les falles sense cap incident, això es si-
nònim de treball ben realitzat. No necessite 
que tres persones que no han vist res de tota 
la feina que hem estat fent durant tot l’any 
vinguen a dir-me si el meu treball és millor 
o pitjor que el d’altres. És una valoració que 
no m’aporta res, entre altres coses perquè 
un jurat no és un mestre que pot anar as-
sessorant-te on has fallat ací o allà, perquè 
el que, per al jurat d’enguany, està mal, al de 
l’any que ve li pareix be. Encara que tenim 
unes bases en tots els concursos, cada jurat 
aplica el seu criteri, per tant la vara de me-

dir canvia cada any, frustrant encara més a 
aquells que tracten de acontentar als jurats 
en vegada de tractar de superar-se a si  ma-
teix. 

 I crec que el  pitjor de tot aquest 
tema és que ens afecta i molt a la convivèn-
cia entre comissions. I s’han vist molt anys 
on s’ha estat  treballant molt be durant tot 
el exercici, i quan s’acosten les dates on es 
comença a parlar de jurats i de premis, co-
mencen les històries. Sincerament crec que 
açò ens divideix al mon faller llevant-nos un 
gran potencial, i fa que donem una imatge 
poc apropiada de la festa cap a les instituci-
ons i la resta de la societat. 
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Els nostres Menjars
 Tal i com podreu anar comprovant 
en les publicacions dels nostres llibrets hem 
creat un apartat molt important com és la 
cuina Valenciana, nostra alimentació, nos-
tres plats típics, així com ingredients i ma-
neres de cuinar que són un referent i una 
porta d’accés a nostra cultura. Aquesta tra-
dició es traspassa de generació en generació, 
i és conegut per tot  el món: la paella, l’all i 
pebre, els pastissos i dolços  que es realitzen 
en moltes ocasions a les festes patronals. I 
centenars de plats típics i autòctons.
 Nosaltres volem transmetre any rere 
any unes receptes centenàries, que hui en 
dia són les més sol·licitades pel turisme. 
Quan un foraster visita València pensa di-
rectament en nostra cuina, en la paella i 
en l’albufera, com no, l’all i pebre. És nostra 
identitat, aquest món del menjar és cultura, 
és nostra llengua, és nostra tradició.
 El cultiu, la captura, la caça , la pesca 
són les maneres d’obtindre els ingredients 
per a qualsevol menjar. En l’arròs que es 
planta i es sega. El Peix  es pesca en varies 
modalitats. I la caça. En tot procés tenim 
cultura, tenim tradició, hi han moltes ma-

neres d’obtindre els regals de la mare natu-
ra .Con un regal és nostra climatologia per 
gaudir d’un bon menjar en tot moment del 
procés.
 En aquesta ocasió ens hem decidit 
per un arròs a banda i un all I pebre.  Per fer 
realitat aquest article necessitem  apart dels 
ingredients, cuiners, voluntaris per gaudir 
de tan sucosa proposta. Com és natural els 
valencians ho hem fet amb harmonia ,  a 
vora albufera, on la brisa ens  acompanya tot 
el dia. Les rialles del xiquets, la companyia 
d’amics, amb moltes ganes de  dinar. Dit açò 
he de confessar que el més important per 
obtindre un resultat satisfactori es fer-ho 
amb molt de carinyo. Aquest ingredient és 
imprescindible. Et conduirà a la victòria.
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ALL I PEBRE
 D’aquest plat hem de dir que en al-
guns llocs del nostre litoral i l’horta sud, es 
cuina amb creïlles (rebent el nom de suc 
d’anguiles)

Ingredients (4 racions)
Un quilo i mig d’anguiles, un cap d’alls, 
0.250 d’oli d’oliva, pebre-roig, sal, vitet, 
aigüa. Creïlles.

Preparació
1- Marcar l’anguila a trossos de uns tres dits 
en precaució que es mantinga d’una peça. 
Llevar el cap i budells (es llavaran abans de 
ficar-les al foc), als alls li farem un tall al mig, 
les creïlles pelades i trossejades a trencat, 
(per a que no es fasen lletges les ficarem co-
bertes d’aigua).
2- En un perol (a poder ser de fang), fica-
rem l’oli a calfar, una vegada ven calent 

posarem el alls, 
i al moment el 
pebre-roig, vitet 
(al gust), ho bar-

rejarem amb precaució de que no es creme, 
afegiren l’aigua(1/2l) ho deixarem bullir uns 
10 minuts, i seguidament les anguiles i cre-
ïlles, una vegada posats tots el ingredients 
bullirà deu minuts, afegirem la sal abans de 
traureu deixant reposar uns instants.
Consells; en la realització d’aquest plat pots 
substituir l’anguila, per rap, delicios. Per a 
veure un vi blanc sec et realçarà els aromes 
d’aquest plat.

Els nostres Menjars

ARRÒS A BANDA
 Aquest plat es realitzava antigament 
amb el Peix que treien de l’albufera, (llisa). 
En aquesta recepta ho farem en altres varie-
tats sense deixar l’encant de la tradició.

Ingredients (4 racions)
2k de peix variat,( os de rap, lluç, llisa, moll,…
)1/2k sepionet , creïlles, ceba, tomata, llorer, 
safrà, alls, oli, sal, pebre-roig i arròs.
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Els nostres Menjars

Preparació
1- Per fer el caldo, ficarem a bullir les creilles 
a trossos, la ceba (a quarts) i les alls amb un 
tall en mig i una fulla de llorer, passats deu 
minuts afegirem el peix, i en quinze minuts 
ja tindrem el caldo per a coure  l’arròs, (si 
necessitem afegir aigua sempre en calent, 
no massa, per a que no quede insuls el cal-
do).
2- En un calderó, ficarem l’oli a calfar, dau-
rarem els alls, la tomata i la ceba molt pica-
deta, afegirem el sepionet que tindrem tallat 
a trossos, l’arròs i el pebre-roig, ho barreja-
rem, seguidament afegirem el doble d’aigua 
que d’arròs i el safrà, primerament a foc viu 
i després lent, quan vegem que el gra vaja 
secant-se llevarem el foc i ho deixarem re-
posar 10 minuts.
3-Les creïlles, la ceba, i el Peix (des-espinat), 
formen un segon plat, aquest es pot acom-
panyar de moltes salses, all i oli, maioneses, 
vinagreta….
Consells: l’arròs te que estar dur i no passat, 
aquest plat es sol acompanyar d’all i oli. En 
aquesta ocasió un vi espumós fresquet, aju-
darà a fer més divertides les varietats de sa-
bors al nostre paladar.
 Si l’all i pebre, que és un plat deliciós, 
i l’arròs, l’acompanyen amb un postre refres-
cant com és el meló, no podíem deixar de 
finalitzar aquest meravellós dia amb neces-
sitat d’un bon cafè acompanyat d’una coca 
en llanda.



A.C. Falla Reis Catòlics de Silla - 2012 / 105

Una Mirada 
a la Xarxa Fallera
 Històricament, els llibrets de falles, 
ha segut, el document on es reflexava l’ex-
plicació de la falla. En ells es detallaven les 
diferents escenes del monument, en un toc 
satíric, propi de la nostra festa. Estos llibrets 
anaren evolucionat, afegint diferents sec-
cions on es presentava a la comissió, les fa-
lleres majors, i els diferents actes fallers que 
es realitzaven al llarg del any i enriquint-se 
amb la publicació d’escrits i treballs, relaci-
onats amb la festa fallera, i nostra cultura. 
Els llibrets se convertiren en el màxim ex-
ponents de la difusió que una falla podía fer 
d’ella mateixa i de les seues activitats. 
 Però arriba Internet i les noves tec-
nologies, i avui en dia, la majoria de falles, 
tenen pàgines web, o perfil al Facebook, 
twitter, o altres xarxes socials. Actualment, 
es molt fácil difondre tota la informació re-
lativa a la teua falla, i que arribe a molta mes 
gent. 
 Apart de les pàgines web pròpies de 
cada comissió, hi ha una sèrie de pàgines de 
medis de comunicació, les oficials de junta 
central, juntes locals, agrupacions etc.., les 
de promoció turística, i altres webs relaci-
onades amb el món de les falles, que solen 
donar una gran quantitat de informació 
sobre la festa i tot el que es envolta. En la 
actualitat es molt fàcil estar informat sobre 
el que passa al mon de les falles, de fet hi ha 

hasta reiteració i saturació de vore les ma-
teixes noticies en quasi totes les webs espe-
cialitzades. 
 Tot lo que vos he dit abans m’ha dut a 
una reflexió, si els  llibrets sempre han parlat 
de la festa fallera i de i tot el que l’envolta, 
perquè no parlar al llibret de les webs que 
parlen de les falles?, Perquè crec que avui 
en dia Internet i les TIC formen part ja de 
la nostra festa, i devem convertir-les en una 
eina mes al mon faller.. Per això des d’aquest 
llibret volem començar una nova secció des 
de la qual parlar-vos cada any, de aquelles 
webs  falleres que pensem que se’n ixen de la 
típica web de noticies falleres i que seguint-
les pots obtindre algo mes que estar infor-
mat. Vull destacar que afortunadament hi 
han prou webs de qualitat, i que el fet de 
triar les webs que hem triat no implica que 
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siguen millors ni pitjors que altres, simple-
ment hem començat per aquestes perquè 
tenien alguna característica que hem crida-
va l’atenció.
 Per a enguany hem volgut destacar 
dos projectes de informació fallera, conso-
lidats, que  tenen un estil propi i personal 
que els diferencia de la resta de portals fa-
llers. Duen prou de temps a la web, i quan 
ells començaren no hi havia la quantitat de 
medis que hi han ara i han seguts referents 
per a molts projectes posteriors. 
 Els portals web sobre els que anem 
a parlar son Distrito Fallas, que destaca per 
ser un dels primers en informar de les falles 
a Internet i Malalt de Falles, que va ser el 
primer  blog sobre falles.

http://www.distritofallas.com/
 
 Distrito Fallas es una de les  pioneres, 
una de les primeres pàgines web que es va 
crear que parlava sobre falles, allà per l’any 
2000. El seu creador i administrador es Car-
les Andreu Fernández, varem quedar en ell 

una freda vesprada de hivern, per a que ens 
parlarà del seu projecte i ens diguera entre 
altres coses com surgix l’idea, com manté la 
web, i com veu la festa fallera actualment. 
 Carles  ens comenta que va comen-
çar la seua experiència com a webmaster 
fundant la web de la que era la seua comis-
sió José María Haro-Poeta Mas i Ros, que 
va ser una de les primeres falles en tindre 
presencia a Internet. I si que la veia gent, 
perquè per ser el webmaster de la web de 
la seua falla, el varen cridar de Telepolis per 
a que gestionara la comunitat virtual de fa-
lles. Distrito Fallas va nàixer en setembre de 
2000 com comunitat virtual en el desapa-
regut  portal Telepolis.com. Els  “distritos” 
funcionaren molt bé durant molt de temps, 
però la compra de Telepolis per part de Wa-
nadoo (ara Orange) va emprenyar a la gran 
majoria dels què s’encarregaven d’ells, ja que 
amb l’operació va desaparèixer un equip 
que donava suport promocional i tècnic. 
A Pesar d’això, Distrito Fallas va continu-
ar funcionant, entre altres coses perquè se 
diferenciava de les altres en el seu caràcter 
divulgador i a utilitzar l’humor en la  infor-
mació.
 Carles ens comenta que quan es va 
crear Distrito Fallas, sols hi havien tres  pà-
gines mes que informaven del mon faller a 
Internet, una era CiberFallas, que era diri-
gida entre altres per Jose Cuñat i Fernando 
Villalba i que actualment es una Associació 
Cultural,  MundoFallero que la duia Fernan-
do Morales y Racó Faller actualment sense 
activitat 
 Desprès de aquesta primera fase de 
estancia en Telepolis els problemes tecnics i 
la falta de recursos del propi servidor, va fer 
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que prenguera la decisió de independitzar-
se i d’aquesta manera va aparèixer Distrito-
Fallas.Com, un lloc de Internet on aprendre 
i informar-se sobre les Falles amb l’esperit 
tradicional dels monuments fallers, o siga, 
satíric, grotesc i inclús coent quan es neces-
sari.
 El món de les falles es la gran afició 
de Carles, que ha segut faller durant molts 
anys encara que actualment no ho es, i es 
eixa passió per la festa de les falles el que el 
motiva per a dur endavant el treball que hi 
ha darrere de una web com aquesta, perquè 
com podeu imaginar Carles no cobra pel 
treball que fa a la seua web.
 La web Distrito Fallas te dues parts 
diferenciades una divulgativa, que esta es-
crita en castellà, i esta dirigida per al públic 
en general, on podem trobar varies seccions 
on es parla de la festa de les falles, i tracta de 
explicar de una manera senzilla tot lo que 
envolta la festa, els actes, la pólvora, els lli-

brets, la història de les falles, etc.. i també té 
una secció de curiositats i de humor relaci-
onat amb la festa. 
 L’altra part de la web es la part infor-
mativa, esta mes dirigida cap al mon faller i 
el seu voltant, ja que es compon de totes les 
noticies que la pròpia festa fallera  va gene-
rant al llarg del any. En aquesta informació 
Carles tracta de diferenciar-se de la resta de 
webs falleres, tractant de donar un toc mes 
divertit a les noticies. L’informació que fica 
a la web li la solen enviar per e-mail les di-
ferents comissions o agrupacions, o son in-
formacions que troba al diari o a les xarxes 
socials, ell filtra eixes noticies, per tal de no 
repetir la mateixa informació que apareix a 
altres webs i aconsegueix amb el seu treball, 
que la seua web siga un referent informatiu 
per als fallers de Valencia i alrededors. 
 De Carles podem destacar també 
que es membre de l’Associació d’Estudis Fa-
llers (ADEF), que com el seu nom indica es 
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dediquen a investigar sobre la nostra festa, 
publicant articles, llibres i tota classe de ma-
terial, i fent una faena altruista, que mereix 
ser reconeguda, i que tractarem de vore en 
aquest secció en  futures edicions del nostre 
llibret. 
 Sobre la festa de les falles en l’actuali-
tat, Carles destaca que ha hagut una evolu-
ció de la festa, i la falla pareix que ha deixat 
de vores com un ent propi de cada barria-
da, pareix que ha hagut un distanciament, 
abans els veins eren els fallers i ara pareix 
que van per separat, els fallers per un costat 
i els veïns per altra i lamentablement a vega-
des enfrontats. També pareix que ha hagut 
com una “professionalització” de la festa, 
sobre tot de les falles mes grans que treba-
llen quasi com una empresa, i pareix que va 
perguent-se part de la essència inicial de la 
festa.

 Encara que coincidim en que les fa-
lles tenen molt de futur i ahi estarà Candreu 
per a contar-nos-el. 

També podeu seguir Distrito Fallas a face-
book i twitter.

http://www.facebook.com/distritofallas
@distritofallas

http://www.malaltdefalles.com/

 En Xavier Serra creador i adminis-
trador de Malalt de Falles, varem quedar 
una vesprada al Centre Comercial el Saler, 
per a que ens contarà com sorgeix el projec-
te, com fa per a mantindre’l i la seua impres-
sió del mon de les falles en l’actualitat. 
Quan va començar la moda dels blogs, alla 
per l’any 2006, Xavi, va decidir crear-ne un 
sobre la seua gran passió. Així va nàixer  el 
primer blog sobre falles: Malalt de falles, un 
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blog  escrit en  valencià, per a parlar prin-
cipalment del element primordial que fa 
aquesta festa única: el monument faller. Al 
seu blog,   busca mes la opinió sobre el mon 
de les falles, i la difusió de material inèdit,  
que la informació, ja  que com el propi Xavi 
diu sobre  peinetes ja hi ha molta informa-
ció i  ell  fuig del copiar pegar noticies que 
hi han en altres pàgines, de fet el lema del 
blog es el mon de les falles des de una òptica 
diferent.
 Des d’aquest blog Xavi a anat inun-
dant Internet de fotos i fotos de monuments, 
ninots, en totes les seues fases, en el taller, 
en el transport, en la plantà, recent tallats en 
suro, a meitat pintar, plantaes, cremaes etc.. 
Ens confessa que el blog es costos de man-
tindre, ja que cada article du un temps de 
preparació, i per altra banda, la informació 
cada vegada es mes immediata i interactiva, 
per aixó, a Xavi se li queda curt el blog, i ja 
du molt de temps treballant a les xarxes so-
cial, que permeten publicar noticies o crear 
debats sobre diversos temes de una manera 
facil  i rapida.  Possiblement  estem parlant 
del major community manager particular 
(no lligat a cap falla, sector, o junta)  del mon 
de les falles, amb mes de 1200 seguidors en 
twitter, on no hi ha dia que no envie comen-
taris. El seu perfil de facebook ha arribat al 
tope d’amics, i ha tingut que crear al propi 

facebook una pàgina en la que te més de 
2.000 seguidors, podem dir que en les xar-
xes socials relacionades amb el mon faller 
sols el supera Junta Central Fallera.  
 A Xavi li han agradat les falles des de 
sempre, encara que mai ha segut faller ni 
de xicotet, perquè pensava que era obliga-
tori eixir en els play-backs i no li feia massa 
gracia. Açò ho veu com un gran avantatge 
ja que quan arriben les falles, pot fer el que 
mes li agrada, que es vore els monuments, i 
si eres faller, passes molt de  temps a la teua 
falla, i no tens eixa llibertat.
 Li apassionen els projectes inno-
vadors i diferents, ja que pensa per norma 
general tenim la costum de fer el mateix de 
altres anys i a vegades ens repetim massa. 
Tampoc  li agrada massa la falleramajoritza-
cio de la festa en detriment del monument, 
però així i tot, creu que el mon de les falles 
te un gran potencial a tots els nivells, que es 
menyspreat moltes vegades pels propis fa-
llers , i per les institucions, que el que fan es  
tractar de polititzar la festa. Opina  i com-
partisc eixa opinió en ell, que les falles, cada 
u va a la d’ell i que si se unirem i anàrem tots 
en la mateixa direcció, botríem aportar més 
a la festa i tindríem molt que dir a la societat 
en tots els nivells. 
 Li faig la pregunta que estic segur 
que es fa tot el món que el segueix, com ho 



110 / A.C. Falla Reis Catòlics de Silla - 2012

fa per a assistir a tots els actes que assisteix?, 
i hem diu que diu que no son tants el que 
passa que com li dona difusió pareix que 
vaja a mes dels que realment va, encara hi 
ha actes interessants als que no pot anar.  
Ell no es un professional, i va als actes que 
li agraden o el conviden i lis dona difusió. 
Evidentment sense cobrar res, de fet li cos-
ta  diners de despeses i alguna discussió en 
casa. Ell al igual que altres webs com Àngel 
Romero de Cendra Digital tracten de ficar 
l’informació el mes prompte possible i de 
fet així ho fan però hi han vegades que si es 
retrasen un poc, hi ha gent que encara es 
queixa sense tindre en compte que ho fan 
per amor al arte i com una distracció, per 
tant ningú deu d’exigir-los res. Encara que la 
veritat es que estan mal acostumbranmos a 
una immediatesa, que guanya moltes vega-
des als propis medis oficials
 Xavi ens recalca la importància de 
respectar la privacitat de esbossos i fotos 

de falles en els tallers i que se han difondre 
sempre amb el consentiment dels artistes, 
perquè se esta jugant amb la seua faena. 
 També es conscient de que tanta 
difusió que es fa avui en dia sobretot per 
Internet, pot dur a una sobresaturació de 
esbossos, fotos, vídeos, etc.  tenim tanta 
informació que potser  quan veus la falla 
planta hi ha casos que pots trobar-te un poc 
decebut. Encara que pot ser quan mes apre-
ciem aquest material, siga d’ací, 20, 30 o 50 
anys, com a material de arxiu e investigació. 
Lamenta que no hi faja un arxiu històric ofi-
cial de les falles, ja  que eixa feina  de reco-
pilació que es fa pels aficionats de manera 
altruista tindrien que fer-la  des de un orga-
nisme oficial i estar en un  arxiu públic on es 
puguera consultar  tot el material relacionat 
en el mon faller, llibrets, esbossos, fotos de 
falles. Etc. 
 Parlem de la difusió oficial de les falles 
a  Internet i pensa que no es correcta, ja que 
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es una difusió molt localista, que parla molt 
dels actes de la Fallera Major, i que deuria 
donar mes informació per persones que no 
coneguen les falles i se interessen per la fes-
ta, i la web oficial internacional no acaba de 
funcionar, per tant es perd molta possible 
difusió de la festa. Altre aspecte que destaca 
en negatiu es que no hiha la mateixa infor-
mació en castellà que en valència, sempre 
falta informació en la versió en valencià, i la 
llengua es un valor que defèn molt Xavi, ja 
que arriba a tindre insults per escriure el seu 
blog en valència. 
 Parlem com no, d’altre tema de moda 
desafortunadament, la problemàtica veïns- 
fallers, i Xavi ens comenta que ell ha viscut 
diversos casos, tant de falles que es creuen 
que val tot, i també ha sofrit el vandalisme 
de alguns veïns amb els fallers, per tant s’ha 
d’arribar a acords, i tractar de respectar-se 
mútuament, encara que la festa ha passat a 
la nit, cal tornar a integrar al barri en la festa 
i reconduïr la situació
 No podia acabar l’entrevista d’un 
monumentalista declarat sense preguntar-li 
pels seus artistes favorits, i ens diu que no te 
cap artista favorit, hi han molts que li agra-
da com treballen, com els germans Garcia 
Rivas, Vicente Martínez, i sobre tot les fa-
lles infantils, ja que en elles hi ha molta nova 
tendència i ell es mes de tendències que 
d’artistes, i es lamenta que tots els anys se 

li escapen falles perquè es molt dif ícil vore 
una sola persona totes les falles. En fa una 
reflexió, en les falles, els diners estan sobre-
valorats, en poc diners es pot fer una falla 
xicoteta on lo que prime siga la idea, i que 
arrive a la gent, i desprès de passar falles re-
cordes més eixa falleta, que altres molt mes 
gran. 
 Per a finalitzar l’únic que li podem 
dir a Xavi, es gràcies per la seua feina, i que 
seguixca així, contagiant la seua malaltia de 
falles tota la gent que el segueix.

També podeu seguir Malat de Falles  a face-
book i twitter.

http://www.facebook.com/malaltdefalles2
http://www.facebook.com/malaltdefalles
@MalaltdeFalles  
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 La nostra primera constitució1, co-
neguda popularment com “La Pepa” per la 
seua promulgació el dia de sant Josep de 
18122, va suposar per a Espanya la consoli-
dació de l’esperit revolucionari liberal.
 Un esperit que establia el naixement 
d’una societat moderna amb drets i garanti-
es per als seus ciutadans, de tot això és here-
va nostra actual carta magna. 
 Va ser esta una constitució que va 
nàixer en un moment històric en què el país 
es trobava en estat de guerra.
 Impotent per a detindre l’avanç fran-
cès, que si en si mateix suposava la marxa 
cap a un règim liberal a l’estil de la constitu-
ció, la manera de portar-ho avant va supo-
sar la conversió de la dita nació en l’enemic 
a qui batre per part del poble espanyol com 
a conseqüència del seu atac de la religió, de 
la monarquia3 i de la pàtria.
 Enfrontament, d’altra banda, ja llas-
tat d’abans per ser competidors estos dos 

estats en l’economia. 
 Esta peculiaritat va fer que es confi-
gurara com una constitució genuïna i ori-
ginal4 que va introduir tant mesures refor-
mistes, enèrgicament demanades pels més 
cèlebres autors i estadistes del segle XVIII, 
com a disposicions preservadores de la cul-
tura pròpia i la riquesa de la societat espa-
nyola5, des d’una perspectiva reivindicativa 
de les particularitats hispanes, conserva-
dora de la idiosincràsia d’este poble, de les 
seues tradicions, dels seus costums6 Realitat 
a través de la qual ens és possible entendre 
la transformació que es va produir en este 
moment en la festa de les falles, com a con-
seqüència d’esta disposició preservadora 
i reivindicativa que també va albergar una 
part del poble valencià, el qual havia col-
laborat en la gestació de la dita constitució 
enviant als seus representants7.
 Però recordem la nostra situació 
concreta en este moment històric per a 

La Constitució de 1812, 
el seu context i la
transformació de les Falles

[1] Tercera del món, després de l’americana i la francesa.
[2] Amb  motiu de l’aniversari de la renúncia al tron de Carles IV a favor del seu fill Ferran VII.
[3] Imposició d’un rei (Josep I, germà de Napoleó Bonaparte) i segrest de la família reial.
[4] On trobem plantejaments que van des d’una obligatorietat de l’ensenyança a un manteniment de la fe catòlica com a ele-
ment integrador i unificador de la realitat nacional.
[5] Variada: Galícia, País Basc, Catalunya, Amèrica…
[6] Carregada, això sí, d’inevitables concessions als prejuís populars.
[7] Sorgits de  la reunió de la Junta Provincial celebrada a València durant els dies 13, 14 i 15 de febrer de 1810: José Martínez i 
García, Francisco Serra i Jiménez, Francisco Javier Borrull i Vilanova , José Car i Sureda , Antonio Lloret i Martí, Manuel Albel-
da, Francisco Embrutar i Embrutar, Antonio Samper i Samper, Manuel de Villafañe i Andreu, Baltasar Esteller Ferran, Vicente 
Tomás Traver, Joaquín Lorenzo Vilanova i Astengo, José Castelló, Joaquín Martínez, Luis Martí, Vicente Noguera i Climent i 
cinc suplents.

PerVicente Luis Galbis i Giner
Universitat de València
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així entendre millor la nostra posició en 
este escenari i la seua influència en la me-
tamorfosi que van sofrir les falles. Des del 
nomenament del germà de Napoleó com 
a monarca espanyol en 1808 i l’inici de la 
invasió francesa de la península, el regne de 
València havia aconseguit detindre l’espen-

ta francesa8.
 Episodis populars 
com el de “El Palleter” o 
l’assalt de la Ciutadella pels 
germans Bertrán de Lis i 
un grup de llauradors, a 
l’estil dels succeïts en altres 
punts d’Espanya9, no van 
aconseguir detindre el dit 
espenta, caient el nostre 
territori a l’octubre de 1811 
en mans franceses, subju-
gat per les forces del maris-
cal Suchet10.
 Ocupació que va arri-
bar al seu final al juliol de 
1813 després de l’evacua-
ció francesa de les nostres 
terres. Mentrestant, espe-
cialment des del reducte 
liberal alacantí de resis-
tència a l’ocupació, s’havia 
anat produint una exten-
sió dels principis que de 
la constitució emanaven. 
La qual cosa va provocar 
la instauració immediata-
ment, després de la marxa 

dels francesos, d’ajuntaments d’acord a la 
legislació de Cadis. Un camí que es voria 
frenat pel colp d’estat donat a València pel 
general Francisco Javier d’Elío al maig de 
181411. El qual portaria a Espanya de vol-
ta a l’Estat absolut, des d’este instant fins a 

[8] Dins del procés d’alçament espontani del poble espanyol que va suposar la ja assenyalada guerra d’Independència.
[9] Reacció popular organitzada en Juntes d’Armament i Defensa, que van derivar finalment en una Junta Central.
[10] Com les províncies basca, navarresa, aragonesa i catalana, fora del control del rei Josep I Bonaparte. Va governar com un 
virrei, imposant a València una administració centrada fonamentalment a abastir les seues tropes i en el cobrament de distintes 
contribucions imposades. En especial, la contribució extraordinària de guerra de 200 milions de reals carregada pel propi 
Napoleó, en càstic per la matança de la colònia francesa a València al maig de 1808. Raó per la qual no es va aplicar en terres 
valencianes la divisió prefectural d’altres territoris peninsulars, ni les altres disposicions reals dictades pel govern de José I. 
Provenint directament tota norma, com les citades, del mariscal (anomenat senyor de Sueca i duc de l’Albufera).
[11] Primer pronunciament militar dau a Europa.
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[12] En ell (on va residir 20 dies) es va reunir amb els absolutistes que demanaven la derogació de la constitució de 1812 i els 
seus efectes, i, la volta a l’absolutisme. La seua arribada va ser celebrada en la ciutat pels seus seguidors.
[13] Que va donar a llum un absolutisme que ja no seria semblant a l’anterior.
[14] Com a pràctica ritual cremada en la vespra de la festivitat de sant Josep.
[15] 1751 segons Carles Ros, qui parla de que en un document pel trobat es deia que en enguany es van plantar sis o set falles 
amb figures d’embalum molt ben fetes. No obstant això, no s’ha pogut comprovar la veracitat d’este testimoni, però si la d’un de 
1784, pertanyent a la sèrie documental de Cartes Missives de l’Arxiu Municipal de València, on s’assenyala: “…amb motiu de 
la pràctica que s’observa en la nit vespra del senyor sant Josep en les places i carrers d’esta ciutat per alguns veïns fent falles…” 
(1784-85, p. 34).
[16] Diari “Las Províncias”, 1894.

1833, de la mà, de nou, del monarca Ferran 
VII. Qui, en secret, va firmar en el palau de 
Cervelló12 de la ciutat de València un de-
cret pel qual es derogava la constitució de 
181213.
 La festa de les falles14, de la que no 
existeix a penes documentació fins a la se-
gona meitat del segle XVIII15, fins a 1939 no 
va ser més que una celebració de base mo-
desta, popular origen i escassa rellevància 

social, desconeixent-se exactament qual és 
la seua arrel.
 No obstant això, si que apunta sobre 
esta Luis Tramoyeres Blasco que, en la seua 
evolució, el període iniciat amb la consti-
tució de Cadis, i que es desenvolupa fins a 
1849, “de lluita i apassionament”16, va supo-
sar un canvi en les falles, que van passar de 
ser un muntó de cadires, taules… trencades, 
sobre les quals se suspenia un ninot, a con-

la Constitucio de 1812, el seu 
context i la transformacio 
de les falles
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formar-se “ben traçades, i amb arguments 
intencionats i al·lusius a assumptes polí-
tics… sent unes vegades castic de liberals o 
exaltats, i altres de realistes o absolutistes, 
segons imperaven les velles o noves idees”.
 Aquelles dos realitats polítiques que 
havien anat gestant-se al llarg de l’esdevin-
dre històric ressenyat i els anys anteriors i 
posteriors a este. 
 Esta nova consciència reivindicativa 
nascuda d’allò que s’ha viscut, unida a l’in-
terés per preservar les classes populars allò 
propi, nascut de la limitació per la consti-
tució de part de la seua autonomia i de la 
seua capacitat d’autogovernar la seua vida, 
van ser constituint progressivament a les 
falles com a monuments satírics i burlaners 
en què s’exposaven a la vergonya pública i 
es cremaven simbòlicament persones i situ-
acions de la vida real, censurant-se i sancio-
nant-se les actituds i comportaments con-
siderats intolerables. Transformació crítica 
que finalment hui conserven.
 D’esta manera la conjugació del pú-
blic (en quant preocupació per la realitat 
que em rodeja) i el que priva (com a defensa 
d’interessos particulars) van configurar en el 
panorama històric espanyol el disseny d’es-
ta tradició celebrativa, de tall eminentment 
popular, que ha arribat a constituir-se hui 
en un dels espectacles festius més destacats 
del nostre país. Tradició la qual aconsegui-
ria sobreviure a partir dels anys 50 del segle 
XIX, a pesar de la lluita liberal i il·lustrada17 

per tal de donar a llum una nova cultura, 
instruir i moralitzar al poble18. Lluita que va 
tractar d’eradicar tradicions, costums i mo-
des de vida populars com esta, servint-se 
per a això d’instruments diversos com tit-
lar d’incultes i bàrbares les manifestacions 
populars tradicionals (falles, bous de carrer, 
misteris i figures al·legòriques del Corpus, 
màscares del Carnestoltes…), crear diver-
sos impostos fallers (per plantar falla, per 
disparar focs artificials…), exigir la presen-
tació en paper segellat de l’esbós de la falla 
i de dos llibrets, crear premis a “les millors 
falles” (com a estratègia per a redirigir el 
seu contingut)19…, que van donar lloc a un 
progressiu viratge en la seua conformació i 
desenrotllament.
 Dinàmica esta de canvi i innovació, 
que es pot observar al llarg del període ací 
tractat (i que va continuar amb posteriori-
tat), clau que hui no haja desaparegut la tra-
dició fallera a diferència d’altres costums.
 Trobant-nos d’acord amb això, en 
una aprofundiment per a la seua com-
prensió, escrivint estes línies on es posa de 
manifest com la importància de “La Pepa” 
i la modernitat del context que la va gene-
rar van resultar essencials per a entendre i 
aprofundir en les arrels del món faller.

[17] Continuadora de l’esperit constitucional.
[18] DIVERSIONS populars, Les, en  diari “LaOpinión”, 1862.
[19] Revista satírica “La Traca”, 1886.

la Constitucio de 1812, el seu 
context i la transformacio 

de les falles
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Els valencians i

La Constitució de 1812
Per Francesc Joan López

Catedràtic Institut de Secundària

 1812 va ser una data clau per als es-
panyols que, per primera vegada en la seua 
història, es donaven una Constitució, una 
Carta Magna semblant a la que s’havia re-
dactat anteriorment als Estats Units o a 
França. En ella es reconeixia que la repre-
sentació nacional era el sistema per garantir 
la governabilitat, que l’estima per la llibertat, 
la felicitat dels ciutadans i el reconeixement 
de la pàtria havia de ser l’eix fonamental de 
la convivència i, per això, els turments i les 
vexacions quedaven suprimits, al temps 
que es reconeixia, per exemple, la inviola-
bilitat del domicili particular i la necessitat 
de crear escoles públiques obligatòries per 
ensenyar els xiquets a llegir, a escriure, a 
comptar i, també, el catecisme. És a dir, que 
encara que catòlica, Espanya continuava te-
nint un rei però eixe rei ja no ho era per la 
gràcia de Déu, sinó de la nació espanyola, 
en la qual residia la sobirania i no en el po-
der absolut del monarca.  

 Espanya era el tercer país del món 
que es donava un text legal tan avançat. En 
ell es reconeixien els drets i els deures d’uns 
ciutadans que deixaven de ser súbdits i pas-
saven a ser depositaris de llibertats indivi-
duals i col·lectives per la desaparició dels 
gremis i dels drets feudals. La dona encara 
restava en un segon pla perquè el sufragi 

universal era només masculí. La sobirania 
residia en la nació espanyola i esta estava 
formada pel conjunt dels seus ciutadans, 
que podien triar els seus representants lliu-
rement per sufragi masculí indirecte. Els 
hòmens que formaven la nació eren lliu-
res i, per primera vegada, podien expres-
sar les seus idees polítiques sense temor a 
ser perseguits, recriminats o castigats. Este 
avançament va ser significatiu perquè, en-
cara que hi hagueren períodes de regressió 
política posteriors, aquests principis aca-
barien arrelant entre la població. Totes les 
constitucions posteriors del segle XIX i XX 
tindran en la Constitució de Cadis un mo-
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del positiu a imitar o que limitar, segons el 
progressisme o moderantisme dels que les 
redactaren.
 La Pepa, com se la reconeix popu-
larment perquè va ser proclamada per les 
Corts de Cadis el dia de Sant Josep de 1812, 
fou una constitució model i revolucionària 
que inspirà, entre d’altres, als americans per 
consolidar l’abolició de l’esclavitud. Ja el 24 
de setembre de 1810 els diputats reunits 
a Cadis  havien donat un gran pas; en re-
unió de les Corts a Cadis, única plaça que 
no havia estat conquerida per Napoleó, 
es proclamà la sobirania nacional i la divi-
sió de poders: legislatiu, executiu i judicial. 
Des d’aleshores, el poder legislatiu residirà 
en les Corts i el Rei, l’executiu en el Rei i els 
seus ministres i el judicial en els tribunals 

de justícia. Estem, per tant, davant d’un nou 
sistema de govern, una monarquia parla-
mentària, i de representació que permetrà 
la redacció dels 384 articles definitius que 
contenia la declaració de drets dels ciuta-
dans i en garantia, entre d’altres, la llibertat 
de pensament i d’opinió, la igualtat dels es-
panyols davant la llei, el dret de petició, la 
llibertat civil, el dret de propietat i el reco-
neixement dels drets legítims dels individus 
que composaven la nació espanyola, des de 
la llibertat de premsa i d’impremta fins al 
dret a la integritat f ísica. Aquesta nació era 
definida com la reunió del conjunt de tots 
els espanyols dels dos hemisferis, és a dir, els 
territoris peninsulars i les colònies america-
nes i no era patrimoni de cap família ni de 
cap persona.
 El context en què es produeix este 
pas tan espectacular i modernitzador de 
la societat espanyola és la Guerra del Fran-
cés (1808-1814), també anomenada d’In-
dependència; l’enfrontament que es vivia 

Els Valencians
i la Constitució de 1812
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amb els francesos va permetre la unió dels 
parlamentaris i l’avançament de forma ràpi-
da de la redacció d’un text consensuat per 
la majoria i que reconeixia un estat liberal 
i catòlic. El context posterior encara va ser 
propici per a l’elaboració de lleis i reformes 
progressistes, però el retorn de Ferran VII 
truncaria les reformes liberals per tornar a 
l’absolutisme i l’antic règim.

I quin paper jugaren els valencians 
en tot açò?

 Dels 300 representants presents en 
les Corts, vint eren valencians de Vinaròs, 
Peníscola, Xilxes, Aielo de Malferit, Valèn-
cia, Alberic, Xàtiva, Oliva, Alcoi i Bocairent. 
Tots ells es van embarcar a Santa Pola i, des 
d’allà, van viatjar fins a Cadis on arribaren 

13 dies més tard, després d’haver passat un 
calvari considerable en patir atacs dels pira-
tes i ser sorpresos per temporals i naufragis 
segons ens conta el diputat Joaquim Llo-
renç Villanueva al seu diari “Mi viaje a las 
Cortes”. L’actuació d’este rector de Xàtiva, 
de pensament liberal, va ser decisiva perquè 
s’abolira la Inquisició i es reformara l’esglé-
sia de l’època. No va ser l’únic que intervin-
gué en els debats; el jurista Francesc Xavier 
Borrull, de tradició foralista, destacà en la 
realització de propostes sobre l’ordenació 
del territori; de caire més conservador, en 
els seus parlaments reivindicà el retorn a les 
tradicions valencianes i es postulà contra el 
model absolutista francés que s’havia impo-
sat des de l’arribada dels primers borbons. 
Gràcies a les seues aportacions, el Tribunal 
de les Aigües de València conserva hui en 
dia la seua actuació i importància. Altres 
representants valencians, concretament un 
d’Alberic i un altre d’Aielo de Malferit, de-
fensaren l’abolició del regim senyorial feu-

Els Valencians
i la Constitució de 1812
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dal, un dels pilars fonamentals de la nova 
Constitució. No obstant això, la Constitució 
de Cadis se reafirma en el model d’estat cen-
tralista. (Encara que puga resultar estrany 
per als no experts, la defensa de Borrull del 
foralisme partia de posicions realistes i tra-
dicionalistes gens liberals. De fet, va ser un 
convençut antiliberal, com ho va demostrar 
sobretot quan va acabar la guerra).
 Redactada i signada la Constitució, 
calia donar-la a conéixer al poble perquè 
tothom en coneguera els nous drets que 
tenien com a ciutadans. De nou, la inter-
venció valenciana permeté la difusió dels 
principis fonamentals i constitucionals a 

través de l’escola. Ensenyar als escolars la 
Carta Magna es convertí en una de les tas-
ques fonamentals; és per això que Nicolau 
Maria Garelli també crea una càtedra de 
dret constitucional a València per difondre 
l’articulat de la Constitució entre els futurs 
legisladors. 
 L’arrelament de les idees constitucio-
nals va ser tan gran entre els habitants d’una 
i altra part de l’oceà que la Pepa es convertí 
en l’exemple a imitar per altres cartes mag-

Els Valencians
i la Constitució de 1812
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nes, especialment les dels primers països 
americans que aconseguirien la indepen-
dència espanyola al llarg del segle XIX. L’ac-
tual Constitució espanyola encara manté 
algunes de les idees més progressistes que 
contenia la Pepa i que va canviar la menta-
litat espanyola i permeté entrar en la mo-
dernitat, per davant de molts altres països 
d’Europa.
 La Pepa s’havia convertit en un mite, 
però no és correcte fer al poble el subjecte 
de aquest esdeveniment. En eixe moment, 
poble no era igual a nació i la Constitució 
havia sigut preferentment obra dels liberals, 
no del poble. Amb ella proclamaren una 
nació: Espanya, però restava fer ciutadans 
espanyols, per això tenien tant d’interés en 
crear escoles. La major part del poble va 
lluitar contra el francés, no per la Constitu-
ció, i no sempre el poble va eixir ben parat 

per allò que es va decidir a Cadis. A més a 
més, se suprimiren les antigues divisions 
administratives i territorials i es crearen les 
províncies, el que va suposar reforçar una 
administració centralista. La diversitat lin-
güística i cultural del territori tampoc que-
dà tan ben parada. La Pepa parla, s’escriu, en 
castellà i oblida altres realitats lingüístiques 
del territori espanyol de les quals ni se’n 
parla. En eixe moment a ningú dels qui la 
redacten li semblaria malament perquè el 
Decret de nova Planta (1707) de Felip V ja 
els havia fet planer el camí en abolir, entre 
d’altres drets, l’ús públic de totes les llen-
gües distintes del castellà, fortament arrela-
des entre el poble pla que no havia tingut 
accés a la cultura i es transmetia la llengua 
de generació en generació, però allunyades 
de l’aristocràcia que havia optat pel castellà 
com un signe distintiu de classe. 

L’Il·lustracio 
al Pais Valencià
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 Moviment intel·lectual caracteritzat 
per la confiança de l’home en la capacitat 
de la raó natural per a resoldre els proble-
mes de la vida humana. El concepte francès 
d’il·lustració ha creat moltes confusions, 
perquè. sent un moviment europeu amb 
una sèrie de característiques universals. va 
prendre en cada país notes pròpies. Situat 
cronològicament al llarg del segle XVIII. 
cal buscar les seues arrels en la revolució 
científica del XVII: des de Galileu a New-
ton passant per Descartes, Pascal. Leibnitz 
i Locke, L’actitud davant d’eixe viratge de la 
ciència és definitiva. L’home il·lustrat pretén 
controlar la naturalesa per medi de la seua 
raó. Per a això necessitarà de la ciència, que 
es preocuparà essencialment del món ex-
perimental, Només així entenem per què 
al parlar de la Il·lustració al País Valencià ha 
de fer-se una al·lusió als novatores, homes 
que es van plantejar la necessitat d’acceptar 
la ciència moderna dins d’un rigor metodo-
lògic o amb autonomia respecte als estudis 
teològics. 
 A valència. este moviment reformis-
ta dels . novatores.. va prendre una triple di-
recció: ciències. història crítica,humanisme. 
En el camp científic són prou coneguts els 
noms de Juan Bautista Corachán Preses Vi-
cente Tosca. menys, el de Baltasar Iñigo. La 
inquietud. típica dels novatores. va sorgir al 
País Valencià amb força. Fruit de l’activitat 

de José Saragossa. estos homenàs es reuni-
en en Acadèmies estrictament científiques i 
feien els seus experiments. Encara que Tos-
ca va publicar el seu Compendío matemati-
co, moltes de les obres del grup van quedar 
inèdites. Mayáns lamentarà més tard que 
no tingueren continuadors, a pesar que dos 
d’ells —Corachán i Tosca—van tindre geni 
de mestres.
 En l’aspecte de la crítica històrica el 
moviment reformista va tindre un cap in-
discutible: Manuel Martí, degà d’Alacant. 
Després de diversos anys d’estada a Roma, 
on va col·laborar en l’edició de Collectio 
Conciliorum del cardenal Sáenz d’Aguirre i 
de la Biblioteca Hispà veu de Nicolás An-
tonio, va tornar a València i al seu voltant 
es va formar un nucli d’historiadors: José 
Rodríguez, autor de la Biblioteca Valenti-
na, José, Manuel Miñana. qui va escriure 
De bell rústic valentine sobre la guerra de 
Successió a València i una continuació de 
l’Historie llatina del P. Mariana: el dominic 
Jacinto Segura, autor d’una obra de metodo-
logia crítica titulada Nord Crític, etc. També 
Martí va ser el motor dels llatinistes: Miña-
na, Gregorio Mayáns, Pérez Báyer, Cerdá 
Ric, José Joaquín Lorga... Ara bé, l’hereu de 
tots eixos corrents va ser sens dubte Grego-
rio Mayáns i Siscar. Amic de Corachán i de 
Tosca, diverses de les obres del qual va edi-
tar, corresponsal i íntim de Martí, Mayáns 

L’Il·lustració 
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es va constituir, per la seua capacitat i for-
mació intel·lectual, en el cap visible de tot 
el moviment il·lustrat en Valencia. Sis anys 
va passar a Madrid com a bibliotecari real 
i, al seu retorn —a pesar d’estar retirat en 
sa casa d’Oliva—, va ser el verdader motor. 
Va fundar l’Acadèmia Valenciana a fi de pu-
blicar les obres reformistes, el programa de 
les quals, exposat en carta al ministre José 
Patiño, va quedar marginat pel Govern. La 

vida de l’Acadèmia Valenciana va ser breu, 
però l’empremta que va deixar en el plan-
tejament de la historiografia valenciana va 
ser definitiva, no tant per l’Acadèmia quant 
per l’activitat del seu fundador. Mayáns va 
editar Censura d’Històries Fabuloses de 
Nicolás Antonio, Obres Cronològiques del 
marqués de Mondéjar, A aparences de Par-
nàs de Corachán, etc, encara que el seu pro-
grama de publicacions va quedar inacabat. 
La persecució que va ser objecte per haver 
publicat la Censure d’Històries Fabuloses li 
va retindre i no va continuar el seu projecte. 
No obstant això, el fruit de la seua activitat 

intel·lectual va ser conside-
rable. Retirat en Oliva, com 
s’ha dit, va exercir a través de 
la seua correspondència un 
magisteri permanent que es 
va estendre a tota Espanya —
Flórez i Burnel, entre altres, 
van rebre els seus consells i 
els seus apunts de treball— 
però, sobretot, a València. 
Tots els intel·lectuals valen-
cians es preaven de tindre 
correspondència amb ell i en 
la seua influència va ser de-
cisiva en quantes empreses 
culturals es van projectar. No 
obstant això, la Il·lustració 
valenciana va tindre també, 
a més de Mayáns, figures 
destacades. les quals, encara 
que van patir, i ho reconei-
xien amb gratitud, l’ influx 
mayansiano, van desenrot-
llar amb entusiasme i moltes 
vegades amb perfecció ac-
tivitats pròpies i personals. 

Estàtua de Newton en Trinity College, Cambridge.
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Alguns, més pròxims o amb menys perso-
nalitat, com el cronista Agustín Sals que va 
evolucionar en el seu criticisme històric a 
l’entrar en coneixement del pensament de 
Mayáns. Altres, com José Teixidor, es van 
proposar estudiar els documents originals 
dels arxius valencians per a complir un dels 
aspectes més interessants dels projectes 
del seu mestre. O Vicente Ximeno, qui, al 
redactar els Escriptors del regne de Valèn-
cia, va recórrer setmanalment als germans 
Mayáns perquè li facilitaren notícies literà-
ries que, donades les seues lectures, posseï-
en i que Ximeno agraeix nombroses vega-
des en la seua obra.
Per a estudiar amb més claredat l’ influx 
mayansiano. hem de distingir tres aspectes 
fonamentals: la història, el pensament reli-
giós i la reforma universitària. Els projectes 
de Manyans eren excessivament ambicio-
sos per a ser realitzats per una sola persona. 
Acceptats per diverses personalitats, van 
prendre camins lògics en uns casos, inespe-
rats en altres. Potser l’herència més natural 
siga la de Cerdá Ric. Jurista com Manyans. 
va rebre consell i alè. Inclòs en la plantilla 
de la real biblioteca, Cerdà continuarà l’em-
presa mayansiana d’editar els humanistes 
espanyols del segle XVI: García Perdonavi-
des, Juan de Vergara, etc, i pretendrà, com 
va fer Manyans, publicar les obres de Pedro 
Juan Núñez. Així mateix, Cerdà continua-
rà les publicacions de les obres històriques 
del marqués de Mondéjar iniciades pel seu 
mestre, que es va valdre per a això de la Re-
ial Acadèmia de la Història de Lisboa i de 
l’Acadèmia Valenciana. En la mateixa línia 
d’edició d’historiadors crítics, cal incloure la 
labor de Pérez Báyer, qui, millor situat que 
altres valencians —era el primer biblioteca-

ri real i preceptor dels Infants Reals— i amb 
el favor de Carles III, va reeditar La Bibli-
oteca Hispana de Nicolás Antonio. Note’s, 
en conseqüència,  una clara tradició histo-
riogràfica. Des de Martí, seran els valenci-
ans —Mayáns, Cerdà Ric, Pérez Báyer— els 
que editen les obres dels grans historiadors 
crítics del barroc espanyol. Íntimament re-
lacionat amb este grup apareix Juan Bautis-
ta Muñoz, assistent a les tertúlies a casa de 
Mayáns, de qui confessa haver rebut el gust 
per la història i les bones lletres; Muñoz és 
amic, al mateix temps, de Pérez Báyer. I el 
preceptor dels Infants Reals va recolzar el 
trasllat de Muñoz ala Tall amb el rang de 
cosmògraf major i, més tard, cronista d’Ín-
dies. Muñoz va ser conscient de la impor-
tància del seu nou càrrec i va emprendre 
l’enorme tasca d’organitzar els documents 
relacionats amb el descobriment i colonit-
zació d’Amèrica, amb la qual cosa va nàixer 
l’Arxiu de les Índies.
 I de la seua labor personal queda hui 
testimoni permanent en els documents que 
formen el “El Fons Muñoz “ de la Reial Aca-
dèmia de la Història. Cas molt diferent dels 
anteriors és el de Juan Andrés. Nascut en 
Plans i ingressat en la Companyia de Jesús. 
Va viure alguns anys. fins al decret d’expul-
sió (1767), a Gandia, des d’on feia freqüents 
visites a Manyans en el seu retir d’Oliva. 
L’expulsió va facilitar el contacte d’Andrés 
amb el moviment cultural europeu. Sen-
se perdre la seua relació amb el món intel-
lectual espanyol, Andrés va poder albirar 
majors horitzons. En esta perspectiva cal 
situar la seua gran obra: Origen, progressos 
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i estat actual de toto literatura, editada en 
deu volums (1784 — 1806). primer assaig 
d’una història de la literatura comparada. La 
historiografia valenciana havia complit així 
una important trajectòria des dels orígens 
del criticisme en el reformisme de Martí i a 
plenitud de Juan Andrés, passant pels am-
biciosos projectes mayansi-
anos.
 Junt amb l’activi-
tat historiogràfica es va 
desenrotllar també una 
intensa efervescència re-
ligiosa. Efervescència que 
no suposa. ni de bon tros, 
una actitud anticristiana, 
sinó més aïna reformista, 
en busca d’un cristianisme 
més sincer. En primer lloc, 
exigien la lectura de la Sa-
grada Escriptura que desit-
javen s’ampliara a tots els 
fidels. i. en conseqüència, la 
Bíblia havia de ser traduïda 
a la llengua castellana: esta 
petició. dissimulada en un 
principi. va ser sent una 
exigència cada vegada més 
clara, com en Vicente Blas-
co i Joaquín Lorenzo Vila-
nova. Junt amb la Sagrada 
Escriptura, els il·lustrats 
valencians van buscar el 
coneixement dels Santos 
Pares com a expressió del 
cristianisme primitiu i en 
clara contraposició a l’es-

colàstica que consideraven excessivament 
àrida i abstrusa. D’altra banda. la seua acti-
tud espiritual esta més prop de la religiositat 
íntima i anticerimonial dels humanistes del 
segle XVI que de la fastuositat barroca del 
culte de la contrareforma patrocinada pels 
jesuïtes. Finalment, les seues preferències es 
van inclinar per l’episcopalisme i. en conse-
qüència, van ser anticurials. Els partidaris 
d’estes idees van rebre el nom de jansenis-
tes. No defenien les cinc proposicions con-

Portada de “Elements de la filosofia” de Newton (1738)
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densades per Inocencio X en la Butla Cum 
Ocasione (1651). sinó que es tractava d’una 
actitud religiosa. un dels punts del qual mes 
importants d’unió era el seu antijesuïtisme. 
Encara que l’última dècada del segle XVIII 
especialment a propòsit del cridat cisma 
d’Urquijo i de les Corts de Cadis cal ob-
servar la gènesi anterior. I en este punt té 
especial importància el grup valencià. De 
nou cal partir de Mayans. Este va iniciar 
una activitat variada en les seues manifes-
tacions però unitària en la seua actitud ín-
tima que tindrà àmplies repercussions. A 
través de la seua correspondència i en les 
seues Observacions al Concordat de 1754 
va manifestar el seu regalisme. El va conèi-
xer i va fer conèixer l’obra i el pensament 
del jansenista belga Van-Espen, va defendre 
la jurisdicció episcopal sobre els religiosos, 
va facilitar el coneixement dels homes del 
cridat “Tiers party” , tant francesos com ita-
lians: Bossuet, Fleury, Muratori, Mayáns va 
ser, finalment, qui va manifestar d’interès 
pels estudis bíblics, però també qui va cen-
surar amb duresa als jesuïtes. Ara bé, els que 
van portar totes estes idees a la pràctica van 
ser els bisbes que van eixir de la Universi-
tat de València, Asencio Salas i, sobretot, 
José Climent, ambdós bisbes de Barcelona. 
Climent va pagar les despeses d’edició dels 
Costums dels israelites i cristians de Fleury i 
va entrar en correspondència amb els janse-
nistes francesos. Felipe Bertrán, bisbe de Sa-
lamanca, inquisidor general i amic de Ruda, 
va tindre un paper decisiu en la protecció 
dels jansenistes de finals de segle, com Tavi-
ra, o Villanueva. entre altres.
 No obstant això. tota esta activitat 
dels il·lustrats seriosa incomprensible sense 
la Universitat. Si bé la de València constituïa 

el principal focus de conservadorisme, al fi-
nal va facilitar l’eixida d’una gran generació 
d’intel·lectuals progressistes. Si els plans de 
Manyans no van trobar l’eco que mereixien 
entre l’estament professoral, la seua inquie-
tud sí que va trobar el fervor dels esperits 
jóvens més selectes. I, al final, al reforma va 
guanyar les estructures. El moviment refor-
mista, patrocinat pels ministres il·lustrats. 
Campomanes. Florídablanca, Ruda, entre 
altres, va trobar en Vicente Blasco el rector 
ideal. El Pla de 1786. obra de Blasco, consti-
tuïx el fruit més aconseguit del reformisme 
il·lustrat. Allí es van donar cita l’actitud rega-
lista amb l’estudi de la Bíblia, l’obertura a la 
ciència europea amb la introducció dels lli-
bres mèdics europeus i l’estudi d’as llengües 
clàssiques. L’esperit modern era evident i 
no tardaria a produir els seus fruits. El ma-
teix Blasco seria un dels seus representants. 
Però potser els hòmens més característics 
de l’època siguen vos germans Vilanova: Jo-
aquín Lorenzo, editor de la Bíblia i escriptor 
de llibres de pietat. Acusat de jansenista, es 
va caracteritzar sobretot per ser represen-
tant valencià en les Corts de Cadis i defen-
sor del liberalisme polític; i Jaime, germà de 
l’anterior. Va ser historiador de grans vols, 
liberal, defensor de la sobirania nacional, i, 
com el seu germà, va morir en l’exili en de-
fensa de les seues idees. La il·lustració valen-
ciana havia cobert així la seua singladura.
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Les Corts de Cadis i
La Constitució de 1812
 La Junta Suprema Central formada 
el setembre de 1808 com a govern alterna-
tiu s’havia mostrat incapaç per a dirigir la 
guerra contra els francesos i, després d’ha-
ver de fugir d’Aranjuez a Sevilla i, posteri-
orment, a Cadis el 1810, l’única ciutat que, 
gràcies a l’ajuda britànica, resistia el setge 
francès, va acabar per dissoldre’s el gener de 
1810. Abans, però, havia iniciat un procés 
de convocatòria de Corts perquè els repre-
sentants de la nació decidissin sobre la seva 
organització i el seu destí. Estem davant del 
naixement de la nació espanyola.
 Mentre s’elegien els diputats que 
composarien les Corts es va crear una re-
gència formada per cinc membres i les Jun-
tes van organitzar una consulta al país sobre 
les reformes que s’havien de dur a terme. 
Malgrat les dificultats existents per recollir 
les propostes i la diversitat dels consultats, 
predominava la idea que l’acció desastrosa 
dels governs dels anys de regnat de Carles 
IV havia provocat la ruïna d’Espanya i es de-
manaven garanties contra el poder absolut 
del futur monarca.
 El procés de selecció dels diputats i la 
reunió de les Corts a Cadis van ser força di-
f ícils per l’Estat de guerra en què es trobava 
el país. Tot i això, va arribar-se a la compo-
sició d’unes corts amb uns 240 diputats que 
aniran variant. Així, un terç dels diputats 
eren nobles, un altre terç eren eclesiàstics i 
la resta pertanyien al tercer estat (burgesia, 
professors, advocats, etc), i molts dels dipu-
tats presents eren suplents que substituïen 

al titular de l’escó. Les Corts es van obrir 
el setembre del 1810, i el sector liberal va 
aconseguir la formació d’una cambra única 
i l’aprovació, en la primera sessió, del princi-
pi de sobirania nacional, és a dir, el reconei-
xement que el poder resideix en el conjunt 
dels ciutadans, representats a les Corts.
 L’experiència de construcció d’una 
nova estructura política assajada a les Corts 
de Cadis representava la primera oportu-
nitat real en la que els polítics eren cridats 
a participar activament en la política de la 
monarquia espanyola. 
 Amb la constitució de les Corts es va 
començar a edificar un nou projecte polí-
tic que lluitava contra el despotisme opo-
sant-hi una societat basada en la llibertat i 
la igualtat davant de la llei. El camí cap a la 
constitució de Cadis suposaria la introduc-
ció del liberalisme com a limitació del po-
der del rei. Així, una comissió de les Corts 
va encarregar-se de preparar un projecte de 
Constitució, que es va promulgar, després 
d’una sèrie d’intensos debats entre absolu-
tistes i liberals, el 19 de març de 1812, dia de 
Sant Josep, motiu pel qual la primera Cons-
titució de la història d’Espanya va ser cone-
guda com “la Pepa”.
 El nou règim constitucional, tot i que 
s’inspirava evidentment en la Constitució 
francesa de 1791, no era una còpia exacta 
de la mateixa, com argumentaven els seus 
detractors des del conservadorisme. La 
Constitució de Cadis sí que mantenia el 
mateix concepte de Nació i de sobirania 
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nacional que havien introduït els revoluci-
onaris francesos, però a partir d’aquí hi ha 
moltes diferències.
La Constitució de 1812, descartant la via re-
volucionària francesa, contenia una decla-
ració de drets del ciutadà on es garantien la 
llibertat de pensament i d’opinió, la igualtat 
dels espanyols davant la llei, el dret de pe-
tició, la llibertat civil, el dret de propietat i 
el reconeixement de tots els drets legítims 
dels individus que composaven la nació es-
panyola. Aquesta nació era definida com la 
reunió del conjunt de tots els espanyols dels 
dos hemisferis, és a dir, els territoris penin-
sulars i les colònies americanes i no era pa-
trimoni de cap família ni persona.
 L’estructura de l’Estat definida per la 
Constitució corresponia a una monarquia 
limitada, moderada o constitucional basa-
da en la divisió de poders i que deixava de 
banda la monarquia de dret diví. Així, s’esta-
bleix la divisió de poders legislatiu, executiu 
i judicial: el poder legislatiu resideix en les 
Corts, l’executiu en el rei no responsable i el 
judicial en els tribunals de justícia.
El poder legislatiu era competència de les 
Corts unicamerals, que representaven la 
voluntat nacional i posseïen amplis poders 
com l’elaboració de les lleis, l’aprovació dels 
pressupostos, l’aprovació dels tractats inter-
nacionals, el comandament sobre l’exèrcit, 
etc. Els diputats de les Corts ocupaven el 
càrrec durant dos anys i eren inviolables en 
l’exercici de les seves funcions.
 El poder executiu estava encapçalat 
pel monarca que era qui posseïa la direcció 
del govern, intervenia en l’elaboració de les 
lleis a través de la iniciativa i la sanció, i tenia 
la possibilitat d’aplicar un vet suspensiu a la 
iniciativa legislativa durant dos anys. Les 
decisions del monarca havien de ser refren-

dades pels ministres, els quals estaven sot-
mesos a responsabilitat penal. El monarca, 
sota cap pretext, no podria evitar, suspen-
dre o dissoldre les Corts.
 L’administració de justícia era com-
petència exclusiva dels tribunals, i s’hi esta-
blien els principis bàsics d’un Estat de dret: 
codis únics en matèria civil, criminal i co-
mercial, inamovibilitat dels jutges, garanties 
dels processos, etc.

 La Constitució de Cadis plantejava 
en els seus articles la reforma dels impostos 
i de la hisenda, la creació d’un exèrcit naci-
onal (una força militar permanent de terra 
i mar per la defensa exterior de l’Estat i la 
conservació de l’ordre intern), el servei mili-
tar obligatori i la implantació d’un ensenya-
ment primari públic i de caràcter obligato-
ri (escoles de “primeras letras” per que els 
nens poguessin aprendre a escriure, llegir, 
matemàtiques bàsiques i el catecisme catò-
lic).
 El territori de l’Estat espanyol es di-
vidia en províncies, institucions d’inspiració 
francesa que portaran a la recreació de l’Es-
tat, i per al govern interior de les quals es 
creaven les diputacions provincials, s’esta-
blia la formació d’ajuntaments amb càrrecs 
electius per al govern dels pobles i es creava 
la milícia nacional (composada per habi-
tants de la pròpia província), en els àmbits 
local i provincial.
El text constitucional recollia també el 
compromís existent entre els sectors de la 
burgesia liberal i els absolutistes amb l’afir-
mació de la confessionalitat catòlica de 
l’Estat. Va arribar a donar-se una veritable 
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obsessió per remarcar la qüestió religiosa 
a la Constitució com a signe d’identitat del 
país. Així, com que l’Església exercia una 
funció social a l’Espanya de principis del 
segle XIX, heretada de l’època moderna, les 
Corts buscaran l’adequació de l’Església a la 
nova situació sense separar en cap cas Es-
tat i Església. La religió catòlica apostòlica i 
romana serà l’única religió oficial de l’Estat i 
serà protegida. El control nacional de la reli-
gió en detriment de la llibertat confessional 
va considerar-se que podria ser un element 
alliberador i que jugaria un important paper 
a la cohesió nacional en el si d’una monar-
quia catòlica.
A més del text constitucional, les Corts de 
Cadis van aprovar un seguit de lleis i de-
crets destinats a eliminar l’Antic Règim i a 
ordenar l’Estat com un règim de caràcter 
liberal.
Així, els diputats van procedir a la supres-
sió de les senyories jurisdiccionals, fent-ne 
distinció de les territorials, que van passar 
a ser propietat privada dels senyors. Aquest 
procés apuntava cap a un tipus de reforma 
agrària que, d’una banda, liquidava el règim 
senyorial, però que a la vegada transforma-
va els antics senyors en els propietaris de la 
terra i no pas els pagesos que la treballaven. 
També es va decretar l’eliminació de les pri-
mogenitures i la desamortització de les ter-
res comunals, tot amb l’objectiu de recaptar 
capitals per amortitzar deute públic.

 Es va votar l’abolició de la Inquisició, 
amb una forta oposició dels sectors absolu-
tistes i del clergat, i la llibertat d’impremta, 
que va quedar condicionada per la forma-

Les Corts de Cadis 
i la Constitucio de 1812 La Constitució de 1812:

PODER EXECUTIU
REI
- No responsable.
- Sanciona les lleis.
- Dret de vet.
- Ordre públic.
- Seguretat de l’Estat.
- Iniciativa legal.
MINISTRES
- 7 secretaris de despatx.
- Nomenats pel rei.
- Responsables.
CONSELL D’ESTAT 
- Consultiu.
- Nomenat pel rei.

PODER LEGISLATIU
NACIÓ ESPANYOLA 
- Sufragi Universal Masculí (ciutadans 
de més de 25 anys).
- Electors de parròquia.
- Electors de partit.
- Electors de província.
CORTS
- Un diputat per cada 70.000 habitants.
- Calia un determinat nivell de renda.
- Cambra única.
- Escollits cada dos anys.
- Iniciativa legal.
- Elaboren el pressupost.
- Control de l’executiu.
- Aproven la política internacional.

PODER JUDICIAL
TRIBUNALS 
- Processos d’ordre públic.
- Un sol fur i codi sense diferències esta-
mentals.
DIPUTACIÓ
- Permanent a les Corts.
- 7 diputats.
- Vigilen el compliment de la Constitu-
ció.
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ció d’unes juntes de censura, excepte per 
aquells assumptes que concernissin a la reli-
gió que seguirien en mans de l’Església. Cal 
remarcar també la instauració de la llibertat 
de contractació, l’anulació dels gremis i la 
unificació del mercat.
Aquest primer liberalisme espanyol va mar-
car les línies bàsiques del que havia de ser 
la posterior modernització econòmica i so-
cial de l’Espanya contemporània tot apro-
fitant la situació revolucionària creada per 
la guerra, ja que en un marc de normalitat 
aquest model tan avançat establert a Cadis 
mai hauria estat possible. Tanmateix, l’obra 
dels legisladors gaditans no va tenir gaire 
incidència pràctica ja que, d’una banda, la 

guerra va impedir l’aplicació efectiva de la 
legislació, i, a més, el retorn de Ferran VII 
un cop acabat el conflicte va frustrar les re-
formes liberals per conduir a un retorn cap 
a l’absolutisme i l’Antic Règim.

Les Corts de Cadis 
i la Constitucio de 1812
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Joaquim 
 Lorenzo 
  Villanueva

 Molts italians hagueren d’emigrar 
a partir del segle XVIII a diferents paï-
sos d’Europa i Amèrica. Alguns d’aquells 
emigrants recalaren a terres hispàniques. 
És el cas dels ascendents materns de 
l’historiador i escriptor liberal Joaquim 
Lorenzo Villanueva, nascut a Xàtiva en 
1757, i el seu germà Jaume, també histo-
riador. La mare d’ambdós, Caterina As-
tengo, era natural de Taurani (vila que 
durant el segle XVIII formava part de la 
República de Gènova). Caterina i el seu 
marit, aragonès, es traslladaren a Xàtiva, 
on van nàixer els seus fills. Amb el temps, 
Joaquim Lorenzo esdevindria una de les 
personalitats més reeixides de l’incipient 
liberalisme espanyol de primeries del se-
gle XIX.
 Precisament enguany se celebra 
el bicentenari de la restitució del nom de 
Xàtiva per decret de les Corts de Cadis. 
El diputat Joaquim Lorenzo Villanueva, 
relacionat amb el cercle d’il·lustrats i polí-
tics xativins que havien impulsat la reno-
vació de l’administració municipal i la cre-
ació del Seminario Patriótico (antecessor 
dels actuals instituts de secundària), fou 
el principal impulsor d’aquell decret, pro-
mulgat el 26 de setembre de 1811, que eli-
minava l’oprobiosa denominació de Co-
lonia Nueva de San Felipe. En realitat, els 
xativins mai no havien deixat d’utilitzar 
el veritable nom de la ciutat, Xàtiva. Però 
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gràcies al diputat Villanueva i a les Corts de 
Cadis, el topònim històric adquirí de nou 
carta de natura jurídica. Joaquim Lorenzo 
Villanueva fou també l’ànima de dues inici-
atives ef ímeres, la concessió del bisbat i la 
capitalitat provincial a la ciutat. Si hagueren 
prosperat, aquelles iniciatives haurien can-
viat substancialment la realitat i la projecció 
de Xàtiva (amb tota seguretat, li haurien re-
tornat l’antiga esplendor).
 Joaquim Lorenzo, que havia estudi-
at humanitats i teologia a Oriola i València 
respectivament, inicià una brillant carrera 
com a sacerdot, professor (ensenyà filoso-
fia i teologia als seminaris d’Oriola i Sala-
manca), historiador, escriptor i polític. El 
seu pensament evolucionà des de les idees 
absolutistes fins al regalisme i el liberalisme. 
Aquesta evolució li valgué el refús de molts 
col·legues i la pèrdua de diferents càrrecs 
eclesiàstics. Dugué a cap una intensa tasca 
d’escriptor, publicant nombrosos treballs 
sobre temes religiosos, polítics i d’història 
eclesiàstica. També publicà obres de poesia 
i oratòria, escrits autobiogràfics, articles de 
premsa, opuscles a través dels quals pole-
mitzà amb intel·lectuals coetanis, traducci-
ons i llibres de temes diversos. Va defendre 
la traducció de la Bíblia a les llengües ver-
nacles. Ingressà a la Reial Acadèmia de la 
Llengua, com a bibliotecari, i a la Reial Aca-
dèmia de la Història.
 En començar la Guerra del Francès, 
fou elegit diputat per València a les Corts 
Extraordinàries. Marxà a Cadis i esdevin-
gué un dels parlamentaris més actius. Gran 
part de la política religiosa de les Corts fou 
inspirada pel xativí, absolutament detestat 

pels reialistes. Amb Ferran VII, patí empre-
sonament (bé que en 1820, amb l’ef ímera 
tornada del sistema constitucional, fou rein-
tegrat a la seua canongia de Conca i ocupà 
novament un escó de diputat per València). 
En 1822, fou nomenat ambaixador davant 
la Santa Seu, però el papa prohibí la seua 
entrada als Estats Pontificis. El revifament 
de l’absolutisme (la invasió de la Santa Ali-
ança i els cent mil fills de Sant Lluís) l’obligà 
a marxar a l’exili definitiu amb el seu germà 
Jaume. Els germans Villanueva embarcaren 
a Gibraltar i es dirigiren a Irlanda i Anglater-
ra. Joaquim Lorenzo visqué els seus darrers 
dies a Irlanda (la seua tomba es conserva al 
cementiri de Glasnevin, al nord de Dublín). 

Joaquim Lorenzo Villanueva
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El dia que Xàtiva
va recuperar 
el nom
La capital xativina celebra el 200é aniversari de la restitució de la 
seua denominació gràcies a Joaquín Lorenzo Vilanova 

 La història de la pèrdua 
del nom de Xàtiva, abolit pel rei 
Felip V en benefici de la insoste-
nible denominació Colònia de 
Sant Felip, és coneguda: durant 
la Guerra de Successió, en 1707, 
com a represàlia a la fidelitat aus-
tracista de la ciutat, Felip V va 
ordenar arrasar la població i la va 
rebatejar de forma ignominiosa. 
La dimensió històrica del conflic-
te, junt amb el castic simbòlic a 
què la ciutat va sotmetre el mo-
narca ja en el segle XX, penjant 
boca per avall el seu retrat en el 
museu municipal, han fet cèlebre 
este episodi. No obstant això, la 
restitució onomàstica, de la mà 
del diputat Joaquín Lorenzo Vila-
nova, és menys coneguda. De fet, 
pocs habitants de la ciutat serien capaços 
d’ubicar l’obra política de l’il·lustre personat-
ge i el seu interessant periple vital.
 Va ocórrer un 28 de setembre de 
1811, ara fa 200 anys. En el context del pro-
cés constituent de les Corts de Cadis, Vila-
nova, un “clergue jansenista que va evolu-
cionar cap al liberalisme moderat”, com ho 

definix l’historiador Germà Ramírez, acon-
seguia la promulgació d’un decret de resti-
tució del topònim original. No va ser l’única 
cosa que va fer per la seua ciutat: més tard 
va impulsar una ef ímera quarta província 
del Regne de València amb Xàtiva com a ca-
pital, comptant amb els partits judicials de 
Gandia, Dénia, Ontinyent, Albaida i Ayo-
ra i una població a principis del segle XIX 
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d’uns 140.000 habitants. Una 
divisió administrativa que va 
durar poc més d’un any, en-
tre 1822 i 1823. Vilanova, a 
més, va contribuir a l’abolició 
de la Santa Inquisició, va ser 
designat ambaixador en la 
Santa Seu, encara que no se li 
va permetre entrar en la seu 
vaticana per la seua filiació li-
beral, és autor d’una reduïda 
bibliografia, entre les obres de 
la qual està el text autobiogrà-
fic El meu viatge a les Corts, i 
va patir l’exili després de fina-
litzar el trienni liberal (1820-
1823). Va morir a Dublín en 
1837.
 La seua atractiva tra-
jectòria potser es faça més fa-
miliar les pròximes setmanes 
per als xativins per la coinci-
dència de dos programes d’ac-
tes paral·lels, un impulsat per 
l’associació cultural Amics de 
la Costanera, que va ser presentat en el mes 
de juny, i un altre a càrrec de l’Ajuntament 
i dau a conèixer el 16 de setembre. Una 
pressa que pareix justificar les crítiques de 
l’oposició socialista de “improvisació” i “so-
lapament”. Entre les activitats oficials, una 
conferència, un acte institucional el dia 28 i 
l’exposició de diversos documents originals 
recuperats per l’arxiver municipal, Isaïes 
Blesa, entre ells el decret de restitució. Men-
trestant, Amics de la Costanera, sense cap 
tipus de suport institucional, ha editat una 

serigrafia commemorativa, obra d’Ernesto 
García Lledó, instal·larà una placa comme-
morativa i editarà una xicoteta publicació 
en què es difondran documents inèdits, cas 
de la correspondència de Vilanova amb les 
autoritats locals de l’època. També es comp-
tarà la història de la segona restitució del 
nom de la ciutat: el decret de 1811 contem-
plava la denominació de Xàtiva, que va ser 
castellanitzant-se amb el temps fins a deri-
var a Jàtiva. El primer alcalde democràtic, el 
socialista Manuel Casanovas, va recuperar 
via decret el topònim autòcton.
 

El dia que Xativa 
va recuperar el nom
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 En un llibret de falles com aquest 
dedicat al bicentenari de la Constitució de 
Cadis, no podíem deixar de mencionar que 
enguany hem coincidit en temàtica amb la 
falla Infantil Municipal de València. Va ser 
una grata sorpresa la que s’enduguérem uns 
dies desprès de haver tingut la primera re-
unió per aquest llibret ,del qual ja teníem 
pensada la temàtica des de feia temps, quan 
s’assabentarem que també anava a servir 
de argument per a aquesta falleta. Així que 
hem decidit explicar-vos-la per si de cas no 
la podeu vore aquestes falles. 

 La falla infantil municipal de Valen-
cia d’enguany la faran Jose Luis Ceballos i 
Francisco Sanabria, sent el quint any seguit 
que planten en aquesta demarcació. El pri-
mer que crida la atenció és el fet de que pot 
ser la constitució no siga un tema massa 
infantil. És quelcom que pareix més seriós, 
més per a majors, encara que els artistes no 
ho pensen així: “Els majors tendim a voreu 
com un tema més espès del que pareix, però 
quan parles en xiquets, veus que es dona en 
l’escola sempre, des d’els cursos més baixos 
fins als cursos dels més majors. És més pro-
per del que ens pensem.”.Estem segur que 
sabran adaptar la temàtica per als més me-
nuts i faran una falla ben didàctica. 

 L’escena principal es compondrà 
d’una festa d’aniversari a la Pepa, on ésta es 
mostra sorpresa i riallera per tots els seus 
néts, els que abillats de diferents regions 

d’Espanya, assisteixen i participen de l’esde-
veniment, uns porten un pastís en les seues 
mans, altres porten regals i altres amenit-
zen l’escena tocant  diversos instruments 
musicals. Com a elements lligats a la cultu-
ra constitucional, acompanya l’escena una 
figura al·legòrica a la llibertat, el colom de 
la pau i una xicoteta Niké portadora de la 
balança de la justícia, així com un lleó, dels 
dos que es troben en la fatxada del Congrés 
dels Diputats, que assisteix al festeig. Acaba 
de contemplar l’escena un retrat malhumo-
rat del rei Ferran VII, amb mirada torçuda, 
evocant que va ser precisament este mo-
narca, qui va firmar l’abolició de la Pepa.

 En un extrem lateral de la falla, junt 
este grup descrit anteriorment, s’ubicarà 
una xicoteta escena de les Corts de Ca-
dis, on apareixeran els diputats valencians, 
Francesc Javier Borrull i Joaquim Lorenzo 
Villanueva  en actitud col·legial.

 La posterior i el lateral contrari al 
ressenyat, albergarà el bloc temàtic dedicat 
a l’actual Constitució de 1978 on quedarà 
representada la mateixa per una jove de 
trenta anys, acompanyada per un segon lleó 
del Congrés, que participarà de les diverses 
escenes, mostrant-nos-les. Desenrotllarem 
breument els punts més significatius de la 
Constitució, sense detindre’ns en els sím-
bols, capital, etc… al ser obvis per a tots. 
Així representarem els tres poders: execu-
tiu, legislatiu i judicial amb tres xiquets en 

Una falla dedicada 

a
 “La Pepa”
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actituds divertides i descriptives dels ma-
teixos; els articles que desenrotllen els drets 
i deures més fonamentals dels ciutadans: 
salut, vivenda, igualtat, educació, etc… ator-
gant un major protagonisme a la protecció 
del medi ambient que permetrà incorporar 
animals típics de la península. Finalment es 
representaran dues escenes, una dedicada 

a la Corona espanyola, com a monarquia 
parlamentària i una altra a l’exèrcit, quedant 
representades les comunitats autònomes i 
municipis en la cara anterior de la falla.
  
Informació obtinguda de la web www.fallas.com i del 

número 252 d’Actualitat Fallera. 
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Història de la 
Loteria de Nadal
 Si n’hi ha una cosa que ens identifica, 
a més a més, de la pólvora, el foc o la música, 
eixa és la Loteria. Per a molts de nosaltres és 
una manera de finançar-nos la festa. Mol-
tes comissions trauen els seus principals 
ingressos d’aquest mitjà. Però com veurem 
també és una realitat molt relacionada amb 
el tema principal del nostre llibret.
 El seu origen es remunta a l’època 
de les Corts de Cadis, quan el ministre de 
la Càmera d’Índies, Ciriaco González Car-
vajal, va pensar en ella com “un mitjà per 
a augmentar els ingressos de l’erari públic 
sense que els contribuents es queixessin”. 
El primer sorteig es va celebrar el 18 de de-
sembre de 1812. La iniciativa va ser apro-
vada per les corts de Cadis el novembre de 
1811, i la rifa de Nadal, limitada territorial-
ment per imperatius bèl·lics a Cadis i la seva 
rodalia, va ser el 18 de desembre de 1812. 
Els 8.000 reals del premi va guanyar-los qui 
va invertir-ne 40 en el número que va ser 
premiat, el 3604.
 Va rebre el nom de ‘Loteria Moderna’, 
per a diferenciar-la de la ‘Loteria Primitiva’ 

iniciada pel marquès de Squillace. El primer 
sorteig de la loteria de Nadal es va celebrar 
el 1763. La sort en què confien molts habi-
tants de les Espanyes en temps nadalencs té 
arrels italianes. Carles III de Borbó s’havia 
endut de Nàpols, d’on havia estat rei fins 
al 1759 amb el nom de Carles VII, alguns 
dels seus col·laboradors més preuats. En-
tre aquests hi havia Leopoldo de Grego-
rio, marquès de Squillace, secretari d’Estat 
i d’Hisenda, que per recaptar diners per a 
la tresoreria reial va importar de Nàpols un 
joc: la loteria o ‘beneficiata’. Mitjançant de-
cret, el setembre de 1763 Carles III creava 
la loteria nacional, els guanys de la qual es 

destinarien a institucions benèfi-
ques i a dotar donzelles pobres.
 El 1814 la loteria ja tenia abast 
estatal i usava el sistema de bom-
bos i boles que coneixem. El 
nom de Sorteig ‘de Nadal’ no va 
arribar fins el 23 de desembre de 
1892 i cinc anys després aquesta 
denominació ja apareixia impre-
sa als bitllets.
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 Des del primer sorteig, van ser els 
nens de San Ildefons els encarregats de can-
tar els números, que fins al 1913 estaven im-
presos en papers. A partir d’aquesta data, es 
va implantar el sistema de bombos i boles 
de fusta que es segueix utilitzant avui. I ni 
tan sols la Guerra Civil va frenar les ganes 
de jugar-hi, tot i que cada bàndol va orga-
nitzar el 1938, a Barcelona i a Burgos, el seu 
respectiu sorteig. Potser d’aquella etapa tan 
insana ha quedat el tòpic de la importància 
de la salut com a consol d’aquells a qui no els 
toca res.
 En l’actualitat, tots els 22 de desem-
bre la il·lusió irromp a les llars de l’Estat grà-
cies al sorteig extraordinari de Nadal, el pre-
mi màxim té un valor de 4 milions d’euros.
 Però els que acaben el 22 de desem-
bre amb les mans buides encara tenen una 
data en què confiar: el 6 de gener, quan es 
juga la Loteria del Nen. Aquest sorteig va 
néixer el 1941, encara que no va adoptar 
fins el 1966 el nom amb el qual se li coneix 
avui en dia, derivat precisament de la coin-
cidència amb la data de l’adoració al Nen 
dels Reis Mags d’Orient.

Curiositats
· El saló del sorteig està precintat des de la 
nit del dia anterior per tres persones amb 
una clau diferent cadascuna.
· El sorteig es realitza pel sistema tradicio-
nal, un bombo pels nombres i un altre pels 
premis. Els bombos són esfèrics i giratoris.
· Les boles són de fusta de boix, tenen 18,8 
mil·límetres de diàmetre i pesen 3 grams 
i n’hi ha 1.787 de premis i 85.000 boles de 
nombres.
· El sorteig té una durada aproximada de 
tres hores i mitja.
· Consta de 195 sèries.
· Cada sèrie té 100.000 bitllets, des del nú-
mero 00.000 fins al 99.999.
· El preu de cada bitllet és de 200 €, dividit 
en dècims de 20 €.
· El preu d’un nombre complet és llavors de 
39.000 €.
· El total de l’emissió ascendeix a 
3.315.000.000 €.
· El total que es destina a premis és del 70%, 
és a dir  2.320.000.000 €.
· El 30% restant es destina al pagament de 
comissions als punts de venda, a despeses 
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d’administració i al Tresor Públic (un 22% aproximadament) 
· Cada sèrie distribueix en premis 13.170.000 €.
· En total es reparteixen 24.667.900 premis, de un total de 157.250.000

Els Premis

Historia de la 
Loteria de Nadal
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La Falla 
Reis Catòlics de Silla 

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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Guia
Comercial

FALLA 
REIS CATÒLICS 

DE SILLA 
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ADMINISTRACION DE LOTERÍAS N.º 1
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• uñas de gel

• falleras

• maquillajes

• fotodepilación

• coloración Elumen

CITA PREVIA: 96 321 81 77
C/. Pere El Ceremoniós, s/n.

S I L L A
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LUIS TUCCI

Plaza Poble, 9
Tel. 96 121 64 82

46460 SILLA (Valencia)
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Avda. Reyes Católicos, 11
46460 Silla (Valencia)

Telf. 96 121 76 95

B A R
Ca Mari

BOCATAS
HAMBURGUESAS

TAPAS
SANDWICHES
ENSALADAS

C/. Jaume el Just, 2 B
46460 SILLA (Valencia)

Móvil 627 468 383
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Calent

Santa Ana
(HORNO DE FERRANDO)

C/. Reyes Católicos, 19
Tel. 96 182 33 24

S I L L A
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Francisco
Cabrera
Sánchez

Avinguda Artal de Foces, 129 bajo
Aptdo. Correos, 100

46290 ALCASSER (Valencia)
Tel. 96 123 28 18
Fax 96 123 28 18

Móvil 619 105 288
sumi_cabrera_fernandez@hotmail.com

C/. San Roque, 140 bajo
46460 SILLA

VALENCIA
Teléfono

96 121 23 72
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A S S E S S O R S ,   S . L . L .
Assessoria d’Empreses:

Fiscal - Laboral - Comptable
Subvencions - Rendes - Tramitacions

Avgda. Lluís Vives, 10 baix
Telf./Fax 96 120 26 13  -  S I L L A

Escayolas
Gargallo

C/. Alter, 18
Tel. part. 96 123 55 52

46290 ALCACER (Valencia)

C/. Vicente Martí, 25 B - drcha.
Móvil 666 31 37 12

46450 BENIFAIÓ (Valencia)

Especialidad: Pan de Pueblo
Tartas y Pastas caseras

Manuel Cabañas García

C/. Juan Martínez Company, 3
Tel. 963 963 975

C/. Atanasio García Zapata, 31 - bajo
BENETUSSER
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Maria 
Espuig

desde 1944

c/. castell, 5
tel. 96 120 13 47

silla
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FERRETERIA CABAÑES
TORNILLERIA EN GENERAL

PEQUEÑO ELECTRODOMESTICO
MOSQUITERAS

BARRAS PARA CORTINAS
CERRAJERIA

SISTEMA DE OSMOSIS
y todo lo relacionado con la ferretería en general.

Gran Canaria, 34 - MALVARROSA - Tel. 96 371 42 24
San José, 5 - SILLA - Tel. 96 121 23 59

Reyes Católicos, 11 bajo - SILLA - Tel. 96 120 32 00

Dra. Margarita
 Triay Bosch

Plaça Mercat Vell, 1 - 1º
Teléfono 96 121 05 64
46460 SILLA (Valencia)
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Instalador de Aire Acondicionado,
Obra nueva, Splits,
Máquina de Conductos y Averías

Calle Pere el Ceremoniós, 8
46460 SILLA (Valencia)
Tel. 645 746 210
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DORMITORIOS JUVENILES - DORMITORIOS MATRIMONIO - SALON COMEDOR
MUEBLES AUXILIARES - TAPIZADOS - MESAS Y SILLAS DE COCINA

MUEBLES DE HOSTELERIA - DESCANSO

Perruqueria 
M A R I

ESPECIALITATS: 
Metxes - Peplegats

Postiços Fallera
Vine i canvia la teua imatge

C/ Miramar, 16 baix
46460 SILLA (Valencia)

Tel. 96 120 26 67
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Tienda especializada en:
Ropa de Mujer, Madrinas y Fiesta

C/. Montesa, 64 (esquina Luis Vives)
46460 SILLA

Tel. 96 121 23 27
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Rambla Independencia,  6 B
Telf. 96 120 17 18

S I L L A
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RESTAURANTE

El Cazador

Avda. La Mota, 25
Telf. 96 288 83 16

46770 PLAYA DE XERACO
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Discotecas móviles
Sonorizaciones y alquiler de sonido

Espectáculos
Parques infantiles

Bodas
Cumpleaños

C/ Albal, 21 - 3ª
46470 - Catarroja (Valencia)

Móvil 629 673 970
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Confección 
Trajes de Fallera
y Complementos

- Arreglos, composturas
- Paquetería

C/. Forns, 7
Tel. 659 662 167
S I L L A
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Casa 
Jacinto II

Especialidad en:
Tapas Variadas

Almuerzos, Comidas y Cenas

Tel. reservas solo Comidas
 678565901 - 678565903

C/ Jaime I, 44 - Tel. 96 121 81 38
46460 Silla (Valencia)









Reyes Católicos, 17 Ausias March, 8
Tel. 96 120 02 13 Telf. 96 321 50 93
46460 SILLA (Valencia) 46460 SILLA (Valencia)
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