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Aixi va ser 
 Falles 2013

,

L’any passat per aquestes dates vaig ser la més feliç del món, estava en ple apogeu 
del meu somni, i a punt de començar les meues falles!! Eufòrica, feliç, estressada... 
Avui un any després m’envaeix la nostàlgia i milers de records, però sobretot la 
satisfacció i la plenitud d’haver viscut i gaudit al màxim.

I així comença un somni...

De xicoteta sempre vaig voler ser Fallera Major, però la vida i les circum-
stàncies no m’ho van permetre, fins que en l’ofrena de les Falles del 2012, 
desfilant amb Mayte, un impuls em va fer pensar que era el moment de 
ser Fallera Major. En passar per la Mare de Deu estaven esperant-me 
els meus pares i la meva germana, i l’hi vaig comentar, com va ser la 
meva sorpresa que els meus pares van respondre amb”nosaltres et pa-
guem els vestits”, la meva germana donant salts d’alegria!, Mayte també!, 
I ja només em faltava president!, que casualment, i sense ser broma, va 
passar per allà en aquell mateix moment. La meva proposta va ser clara 
Jesús, ”si tu ets president amb mi, jo Fallera Major”, i Jesús, president!. 
Ja estava tot clar, allà al costat de la Mare de Deu, pensat i fet. Quan vaig 
arribar a la falla ja s’havia corregut la veu. I quan em vaig adonar en el que 
m’havia ficat ja era tard per tirar enrere. Les coses sempre succeeixen per 
alguna cosa, almenys això pense jo, i és que jo havia de ser Fallera Major!. 
Ara faltaven els infantils, Silvia em 
va costar una mica convèncer-la 
perquè Sofia fos la Fallera Major 
Infantil, però Amparo perquè fos 
juliol res!! Dos canyetes!! Junts els 
quatre hem gaudit d’un any molt 
intens i meravellós. Són molts els 
actes que hem compartit i gaudit 
junts, però jo vaig a destacar els 
més significatius per a mi...

Comencen els preparatius: a veu-
re teles, adreços, manteletes, etc, 
mentrestant la proclamació s’acos-
ta, el primer acte, el més emotiu, 
i en el qual més tranquila he anat 
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per no haver de parlar en públic. Mai oblidaré l’exaltació que em va fer 
la meva germana... era el meu conte de princeses..., real com la vida ma-
teixa... i que em va arribar directe al cor. Tota la meva família allà acom-
panyant, els meus amics, la meva falla, totes les persones que sempre han 
estat al meu costat en els meus moments difícils, totes a les que els havia 
que em veiessin gaudir i ser feliç amb ells. Per a mi, a part de complir un 
somni de la infància, ha estat un agraïment tanta gent que m’ha donat 
suport en els tants moments durs que ens proporciona la vida.

 I seguim preparant vestits, pintes,peinetes, els cabells, la mantellina, les 
proves, les fotos... i la presentació ja és ací!. Tot a punt, era el moment de 
veure la posada en escena del treball que un grup de fallers havien fet per 
la meva presentació. Cap premi és més alt que el que t’arriba a l’ànima!, 
No hauria canviat la meva presentació per cap, perquè la meva era justa-
ment això, la meva presentació, feta per a mi i per la qual havien treballat 
molts fallers grans amics meus.
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 Però abans que això, calia ensenyar els vestits.  Vaja la que es va embo-
licar a casa meva! Tota la setmana preparant, traient coses i portant per 
a decorar el menjador, els meus sofàs a casa d’Amparo, els maniquins 
de Mar, la decoració i la picaeta per compte de Merche, Sandra i Tania, 
i totes elles amb la meva germana, Amparo i els meus pares ajudant-me. 
Molta feina, però una gran emoció, eren les hores d’abans del gran dia, 
la meva presentació!

I per fi va arribar!  Va ser impressionant la 
sensació que et recorre pel cos en veure casa 
teva plena de gent!  Amb la banda de músi-
ca tocant dins!  És impactant eixir de casa 
amb les traques, la música, tota la gent que 
t’estima, tots els fallers, i sobretot, veure a 
aquests fallers que han treballat per el  meu 
dia i que ho estan vivint tant com jo, Ana 
plorà el que no està escrit, la meva germana 
gairebé inunda Silla, Amparo, Inma, Car-
me, Mayte, Tania, Sonia, totes elles acom-
panyant en els moments d’abans de pujar 
a la passarel .la... hi haurà alguna cosa més 
bonica que veure la gent emocionada amb 
tu ? ?.
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Encara em cauen les llàgrimes i crec 
que sempre em cauran en recordar 
el moment en què t’estan nomenant 
per desfilar per la passarel.la!  Un cú-
mul de sentiments  van envair el meu 
cos: nervis, emoció, satisfacció..., i res 
comparable com quan poses els peus 
a la passarel · la al so de les campane-
tes de la música, agafes la cistella de 
flors i comences a saludar. En aquest 
moment es produeix com un èxtasi! 
Un moment únic, irrepetible, inobli-
dable, el millor moment de tot l’any!.

 

I allà, al final de la passarel.la esperant Jesús, el meu 
president, el meu amic, amb un somriure immens per 

rebre’m. Arantxa em va posar la tan esperada banda, la banda que em va 
pujar el meu fill Àngel. Llavors ve l’obertura. A les fosques. I excepte el 
decorat, tot era una sorpresa per a mi. El moment en que obren les portes 
del meu castell i el tron   llisca va ser molt emotiu, mai oblidaré la cara de 
Juan obrint la porta!  I torne al mateix, ho estava vivint tant com jo!, Ho 
estava vivint amb mi! 

Una sorpresa més!!, El grup de dansa, Tomàs, Tania, Carmen i Amparo... 
no era prou amb organitzar, i preparar les tantes coses que es fan per a 
una presentació, que a més i d’amagat meva, van tenir temps d’assajar un 
ball per mi. Jo vaig dir que no ploraria... i aquí em van fer plorar!!,
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Totes aquestes sensacions senti-
des en cada moment van ser les 
que van fer que fos el dia més 
especial de tot el regnat!

I per fi!! Ja sóc Fallera Major!! 
Ja puc lluir la meva tan preuada 
banda!!

A partir d’aquí un no parar, ja 
arriben les falles!! Les altres pre-

sentacions de la resta de comissions, 
les quals ja vaig desfilar com a Fallera 
Major!! Mai vaig pensar que m’ana-
ven a agradar tant les passarel · les!!  
Les recompenses!!  Diputació!! Premi 
al llibret!! La pintada d’escuts!! Etc

I arriba els Fallers d’Honor!!.... Un 
altre dia molt bonic... arribar amb 
un Mercedes blanc Julio, Sofia i jo i 
Jesús rebent-nos a la porta del saló va 
ser molt especial.

I la cavalcada!! Un dia ple de sensa-
cions per a mi!! Va ser molt emocio-
nant estar a la part alta de la carrossa 
i entrar a la Rambla de la Indepen-
dència escoltant”guapa”,”guapa”,”-
guapa”, els nens dient”aquí”,”a-
quí””aquí”perquè els tirés joguines i 
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caramels, i veure el meu fill cridar: mami! Aquí!!. Veure la seva cara d’il · 
lusió al veure que li tirava més joguines i caramels que ningú, sens dubte 
va ser el millor moment. I com no el pregó, estar Julio, Jesús, Sofia i jo, al 
balcó de l’ Ajuntament, amb la plaça plena de gent, donant-li inici a les 
falles, i els posteriors aplaudiments, és una cosa que t’omple i que queda 
en els records per sempre.

I ja estem en falles!! La nit de la 
plantà!! Acompanyada per tota la 
comissió a recollir els ninots i les 
albaes, és una cosa inoblidable!!... 
El dia 16, dia en què vaig convidar 
al meu comissió, amics i familiars a 
sopar, diria que al costat del naixe-
ment del meu fill, el dia més feliç 
de la meva vida, em sentia plena, 
estava envoltada de tota la gent que 
estime..., va ser el dia que més em 
van arribar al cor!! Molts fallers aju-
dant-nos a preparar el sopar, altres 
amb els postres, altres preparant 
els playbacks, altres amb les taules, 
amb la decoració, etc, aquest dia em 
vaig sentir molt acompanyada per 
tot el món, tots estaven fent el pos-
sible perquè fos un dia inoblidable, 
i així ho va ser. La meva mare amb 
els seus companys de ball a l’escena-
ri, com no, el meu cunyat, Álvaro i 
”el xurry”amb el ball del quadrat!!, 
Una cosa digne de veure!!, Tots els 
playbacks van ser increïbles, el ball 
de després. Va ser simplement un 
dia meravellós, un dia amb un en-
cant molt especial!!

I ja estem en la recollida de premis!! 
La Xaranga ve a recollir a la porta 
de casa meva, Juan esperant-me amb 
un xupito de cassalla i la cercavila 
del braç de Jesús!! Déu com m’agra-
dava! I al balcó de l’Ajuntament a 
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ensenyar a la teva comissió cada premi!! Una cosa tremendament bonica 
també!! Veure tota la teva comissió sota el balcó victorejant els premis, és 
impactant!! És igual el premi que tinguis, el bonic és viure la festa fallera, 
no la tensió de veure qui té millor premi... És la  meva humil opinió...

I el meu tan esperat dia de 
l’ofrena, emotiu, ple de de-
voció, arribar a la plaça de 
l’Ajuntament i sentir el teu 
nom a l’entrada de la ma-
teixa, pujar a la Mare de Déu 
i oferir-li les flors. Va ser el 
moment de més respecte, i el 
més bonic per a una Fallera 
Major, i sobretot al veure que 
m’estaven esperant al costat 
de la Mare de Déu el  meu 
fill i la meva germana. Un 
gran detall el qual agraeixc 
profundament als organitza-
dors.

I va arribar el dia més trist 
de tot el regnat, el dia de la 
Cremà... Un dia ple d’actes, 
la missa, la mascletà, dinar i 
xicoteta migdiada després de dos dies sense dormir!! Migdiada interrom-
puda per uns quants bojos que van ficar la xaranga a casa meva!! Jajaja, 
meus bojos estimats!! I el cercavila boig!! Divertit, i aprofitant cada ins-
tant que quedava, perquè aquell dia encara que no acabés el meu regnat, 
acabaven les meues falles, acabava el més bonic per a una Fallera Major...

La cremà infantil... no vaig po-
der contenir les llàgrimes... ja 
començava el comiat... i què dir 
de la cremà de la meva falla... era 
el principi de la fi del meu som-
ni, del meu conte de princeses, 
encendre el castell i la traca que 
va cremar la falla em va suposar 
un gran esforç, perquè volia que 
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no s’acabés... 
havia estat tot 
tan bonic que 
em costava ac-
ceptar-ho, sabia 
que s’havia de 
cremar, però 
em feia mal. I es 
va cremar, i vaig 
plorar, i amb 
gran dolor i sa-
tisfacció alhora, 

aquesta mateixa nit es va posar fi al que ha estat un any meravellós, un 
somni complert... Jo sóc de les que pensen que acabes de ser Fallera Ma-
jor quan es crema la teu falla i dónes pas a la Fallera Major que entra, que 
comença amb els preparatius de vestits, proclamació etc.

Però encara era jo la Fallera Major, a partir d’ací també ha estat tot bonic, 
el besamans a la Verge dels Desemparats, les proclamacions, El Crist de 
Silla, les presentacions... i amb elles el fi... Fa molta pena veure que s’ 
acaba de veritat i definitivament, però et queda la gran satisfacció d’haver 
viscut i gaudit.  Han estat moments únics i irrepetibles que per sempre 
guardaré en els meus records i que com bé em va dir una gran amiga a la 
qual estimo molt:”el bo no dura sempre, sinó que dura el suficient per-
què sigui inoblidable”. I així ha estat, un any màgic, ple de sentiments, 
emocions i inoblidable.

Com no, totes aquestes expe-
riències i cúmul de sentiments 
han estat compartits amb les  
meues Falleres Majors de la res-
ta de comissions, que deixant 
de banda la competitivitat, hem 
gaudit juntes del mateix somni i 
que per sempre formarem part 
de la història de les nostres falles 
com a Falleres majors del 2013, 
sempre serem 2013!!
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Finalment, és hora de do-
nar pas als nous represen-
tants, desitjar que gaudei-
xin d’aquestes falles 2014 
tant com jo les del 2013, 
que com sempre dic és una 
experiència única i irrepeti-
ble que mai s’oblidarà i de 
la qual som afortunats de 
poder viure-la.

I abans d’acomiadar-me vull agrair a tots i cada un dels que han estat 
al meu costat aquest any i a tots els que m’han ajudat a tot el que he 
necessitat, i han fet possible que vegi complert aquest gran somni, 
els hagi nomenat o no en aquest resum. Gràcies a tots, a la meua co-
missió, als meus amics i molt especialment a la meva família, perquè 
sense ells no hagués pogut complir el meu somni .

Fins sempre,

Ascensión Vergara Oliva .
Fallera Major Falla Reis Catòlics 2013.
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Salutacio
  del President

Estimats amics i veïns,

Fa tres anys 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 
cambrers 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.

És una gran sort i un privilegi ser president de falla, però ho és molt més ser 
president d’aquesta Comissió. És ser família de tots i cadascun dels membres de la 
Comissió. Ser president és un lloc privilegiat des del que es veuen les falles des de una 
perspectiva  que avarca molt més del que es veu a simple vista. És com veure l’obra 
de teatre, des del pati de butaques  i al mateix temps, estar als assajos i darrere del 
escenari veient tot l’entramat.

I no puc deixar d’agrair a tota la Junta Directiva i a tota la Comissió tot el 
treball que estan realitzant. En els temps que corren és molt difícil, molt complicat, 
traure una falla avant. La Falla suposa un projecte que dura tot l’any. I aquest no es 
podria dur a terme sense tot el treball que es realitza dins i fora del Casal.

El llibret suposa l’acta notarial del que s’ha realitzat en una falla al llarg d’un 
any. En aquest donem pas als nous representant i acomiadem als que han sigut els 
nostres màxims exponents al llarg de l’any 2013. Sols dir a Chonin, Sofia i Julio que 
ja formen part de la nostra història, de la historia de la nostra comissió.

Als nous representant, Laura, Lucía i Dani, sols dir-vos que heu de aprofitar 
cada moment del vostre regnat. Els principals actes encara no han arribat. Enguany 
sou els protagonistes de la història de la Falla. Aprofiteu!!

La Falla Reis Catolics és més que una falla. És una fàbrica de somnis, d’alegria 
i de festa, que malbaratem a mans plenes regalant-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.

I com també puc presumir de trobar molts i bons amics per allà on vaig, 
espere que tots junts pugam participar 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 representants, i com no, jo mateix.  Pot ser, tots units, 
aconseguirem 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.



  15

Jesus Sevilla Soler
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Versos a la 
 Fallera Major

Sempre amb un somriure 
i una paraula adequada,
sempre amiga fidel
i generosa amb els teus, 
així eres tu, Laura.

Nascuda en bon bressol
La festa sempre has sentit
i has sabut en tot moment
com seguir el teu camí,
i ser fallera amb tot l’honor.

Els propers dies de març,
amb la musica sonant
i els coets tronant ben fort
miraràs al teu voltant
sentint un goig especial.

I viuràs eixa emoció
que mai no es pot expressar
gaudint de tots els moments
amb tota la intensitat
amb orgull i amb il.lusió

Compartiràs el sentiment
que naix de dins del teu cor,
eixa emoció tan sincera
que sols sent una gran fallera
i una gran Fallera Major.
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Laura Sánchez Fernández

Sempre amb un somriure 
i una paraula adequada,
sempre amiga fidel
i generosa amb els teus, 
així eres tu, Laura.

Nascuda en bon bressol
La festa sempre has sentit
i has sabut en tot moment
com seguir el teu camí,
i ser fallera amb tot l’honor.

Els propers dies de març,
amb la musica sonant
i els coets tronant ben fort
miraràs al teu voltant
sentint un goig especial.

I viuràs eixa emoció
que mai no es pot expressar
gaudint de tots els moments
amb tota la intensitat
amb orgull i amb il.lusió

Compartiràs el sentiment
que naix de dins del teu cor,
eixa emoció tan sincera
que sols sent una gran fallera
i una gran Fallera Major.
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Salutacio del 
 President 
Infantil

Per a mi és un gran honor poder dirigir-me a tot el poble de 
Silla i més des de la meua situació de President Infantil de la millor 
de les falles, la meua, la Falla Reis Catòlics de Silla.

Desitge de tot cor poder gaudir amb la meua Comissió i amb 
la meua família de tots i cada un del actes fallers, i vos convide  a 
tots, fallers i amics, a gaudir i oblidar per uns dies estos moments 
tan difícils.

Als xiquets i xiquetes de la meua Comissió, donar-vos les 
gràcies i animar-vos a que s’ho passem d’allò més bé. Vull vore-
vos a tots en els berenars, despertades, Fira infantil i en tots els 
actes que s’organitzen per a nosaltres es esta gran Falla.

I amb tú, Lucía,  sols dir-te que espere que junts gaudim del 
nostre regnat i l’aprofitem al màxim.

I per últim sols puc dir: Vixca la meua comissió, la Falla 
Reis Catòlics de Silla. 
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Daniel Ortega Martínez
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Versos a la 
 Fallera Major Infantil

Quan el desig es fa intens
el sentiment és sincer
i la il.lusió és tan gran,
es conjunten els estels
i els somnis es fan realitat.

I així ha segut, Lucia
no ho dubtàvem els fallers, 
havia d’arribar el dia
de ser una gran fallera
i viure la màgia i l’alegria.

Enguany la festa lluirà
amb un color especial
perquè tu ets la seua Regina
i les traques i els coets
per tu més fort sonaran.

I com sempre havies desitjat
vestiràs les teues gales
i grans moments compartiràs
i el teu conte de fades
tindrà el millor dels finals.

En tu els fallers hem confiat
perquè sigues de la festa
la seua representant
i sabem que amb la teua il.lusió
de segur que hem encertat
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Lucía Trenado López

Quan el desig es fa intens
el sentiment és sincer
i la il.lusió és tan gran,
es conjunten els estels
i els somnis es fan realitat.

I així ha segut, Lucia
no ho dubtàvem els fallers, 
havia d’arribar el dia
de ser una gran fallera
i viure la màgia i l’alegria.

Enguany la festa lluirà
amb un color especial
perquè tu ets la seua Regina
i les traques i els coets
per tu més fort sonaran.

I com sempre havies desitjat
vestiràs les teues gales
i grans moments compartiràs
i el teu conte de fades
tindrà el millor dels finals.

En tu els fallers hem confiat
perquè sigues de la festa
la seua representant
i sabem que amb la teua il.lusió
de segur que hem encertat
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Explicacio 
 Falla Gran

Un any mes estic ací
per a fer la relació,
de lo que conté la falla
i donar l’explicació

S’està fent ja costum
tindre aquesta missió
que faig en molt de gust
tractant de ser ingenios

I pareix que agrada prou
perquè els fallers ho comenten
i m’animen a parlar
de tot el que es mou. 

I eixa es l’idea, 
contar la falla plantada
i relacionar-ho tot 
amb el que passa en la barriada

Anem a criticar-ho tot
i com no també la festa
que pel que respecta als premis
ja fa molt de temps que apesta
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Les sis de falles de Silla
tot el any col-laborem
però quan arriba novembre 
i les presentacions,
comencen els mals rotllos
i comencen les traïcions

Nomes triar jurats
ja suposa un gran problema
ja que tots coneixen algú
que favoreixera a esta o  aquesta

Que al jurat no li parle ningú!!
que nomes el president!!
sols falta tancar-los a tots
en una gàbia incandescent

I si algú se li arrima
ja tenim ordre del dia
en la reunió de junta
i rumors fins l’últim dia
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I en cada presentació
els jurats estan per tots
vigilats per dos mil ulls
i els rumors sorgint al trot:

-Ja veus tu lo que ha fet
ha parlat massa en el president
segur que algo li ha dit
i el premi el te concedit

I tota eixa desconfiança
va fent poc a poc mella

i arrivem al dia deset
crispats com una abella

“A relaxing cup of cafe con leche”
com diria la Botella,
cal prendes tot açò mes tranquils
o acabarem fent una guerra

Que tots tenim palet
sols canvia el numeret
i ara li lleven el any
per tindre’l que tornar
per a poder estalviar.

Si en els premis algun dia
per guanyar,  pagaren diners 
en Silla hi haurien morts
tots els anys el dia deset
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Explicacio 
Falla Gran

Per favor que algú fique ja crisma
en un tema tan banal
que per un palo en tela
ens estem fent molt de mal

Que avui en dia ja es un premi gran
el poder plantar falla
i el fer la festa mes gran
del poble en tot l’any

I esta desunió fallera
sempre li agrada molt al que mana
per que si anàrem units
trauríem el que ens toca

I sempre ens han torejat
i dut per on han volgut
per no unir-nos convençuts
que així millor haguérem anat

En fí aço avui no ho arreglem
així que anem al que toca
a explicar el que tenim 
en esta ingeniosa falla
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L’ENTREGA DE PREMIS

En la falla podem vore
la plaça del nostre poble
i el balco de l’ajuntament
en el dolent dia dels premis 

El president i la Fallera Major
pareixen estar molt contents
han guanyat el primer premi
i ho celebren alegrement

Esta imatge la podrem vore
en Silla el dia deset
uns eixiran contents
i altres un poc mes fotuts

pensant que un any mes 
el peix estava venut
desde feia molt de temps

I pot ser tinguen raó
i també pot ser que no
el problema es que mai ho sabrem
eixa sol ser la questió.

Encara que en esta falla
ens mostra realment
com funcionen els jurats
ací en Silla, particularment

Sentat davant el bingo
va ficant totes les boletes
i conforme van eixint
va donant premis seguits
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Ara ix el tres
i li toca a la teua falla
puix ixe premi per a tu
que jo d’ací no se res.

Ara ix el cinc
no se complicaran
ixe per a Reis Catòlics
que estan acostumats

I per l’u i el dos
sempre queden els mateixos
no se si es que pesa mes la bola
i per això ixen sempre estos. 

i aixina passem el dia deset
en nostra volguda plaça
dalt obrint sobres de premis
donats per jurats poc qualificats

i baix totes les comissions
cantant les seues cançons
quan lis toca el premi
encara que no siga el gros.

Perquè ací també som especials
en celebrar aquest dia
en vegada de saber-los abans 
i passar i arreplegar-los

Explicacio 
Falla Gran
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ho fem en suspense i emoció
que sols es per a alguns,
perquè per a altres es un rotllo
tindre que estar un hora esperant
i veient el espectacle
que dos falles van formant
insultant-se entre elles
i quasi a les mans arribant

Igual el dia que passe
que deu no vullga, una desgracia
se ens ocorris l’idea
de canviar per fi el sistema. 

LA PASSADA DEL JURAT

Altre dia interessant
es el dia setze
quan ve a vore el jurat
els monuments plantats

En la porta del casal
els esperem esmorzant
per a rebre’ls al moment
i donar-lis el llibret. 

Tots som de l’opinio
que no tenen molta idea
veuen la falla en un moment
sense quedar-se massa atents
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I en la falla podem vore
el que serà el jurat d’enguany
un marroquí i un sud-americà
que ens han vengut a jutjar
a canvi de l’esmorzar

tenen la mateixa idea
que els de tots els anys
res, poca o ninguna, 
que es el que venen demostrant

Perquè per anar a vore
el que se esta plantant
cal tindre interès 
i un poquet de trellat

I si en Junta Central feren
un curset de jurat com cal
vindria molt be a la festa

i als seus participants

Perquè al cap i a la fi, els fallers
els juguem el disgust del any
i els artesans fallers, el seu menjar
i això mereix mes interès,
del que fins ara s’ha demostrat

Els jurats venen i miren
sense saber apreciar 
els colors, els modelats
els lijarts, i els acabat.

Explicacio 
Falla Gran
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Te igual el que tinguen
en la demarcació plantat
qui te mes cartó guanya
sense res mes valorar

El ingeni i la gracia
per a que se van a complicar
a qui no guanya el primer
a ixe l’il solen donar
sense pararse a llegir
els cartels del cadafal
ni preocupar-se mai
per la critica local. 

Aixi que aquest any 
poquet podem esperar
nosaltres a pes tenim poc
el nostre fort un any mes
es una bona critica

de un tema compromès

El nostre premi es
el estar contents
en que l’artesà ha plantat
plasmant les nostres idees

que son sempre originals
i no refregits d’altres
encara que siguen d’especial.
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LLIBRET

El llibret es un dels premis
per nosaltres mes valorat
ens ha donat moltes alegries
al llarg de molts anys

Du moltíssima faena
i treball desinteressat
del que se fa en ta casa
sense que et veja el veïnat

Es l’element que perdura
i resisteix al foc sagrat
l’únic que ens queda sempre
del record d’un gran regnat. 

Cada any costa mes, 
el fer-lo i deixar-lo pagat
sense que eixa partida
afecte al pressupost general

perquè el nombre d’anunciants
cada any va baixant
i costa mol trobar
a qui vol col.laborar. 

Explicacio 
Falla Gran
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I tota ixa faena 
veus que ha pagat la pena
quan tens el llibre en les mans
i el lligues sense presa

I ens premis competises
en la teua localitat
i en la resta de llibrets
de tota la comunitat

El premi de la Generalitat
cada vegada esta mes valorat
i moltes falles volen

guanyar el premi desitjat

Encara que en diners
cada vegada esta menys cotitzat

baixen la partida
i els premis a la meitat

I cobres tard, mal i mai
amb mes de dos anys de retard
per que en la caixa de la Generalitat
sols teranyines han quedat.

PRESENTACIÓ

L’altre premi que ens queda
es el de la presentació 
on valoren una faena
que costa fer un mogolló
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En este poble de Silla
ens compliquem molt la vida
preparant presentacions faraòniques
per buscar un moment de gloria

Es un moment intensiu
i molt emocionant
per a totes les falleres 
que comencen el seu regnat

L’apoteosi final
dins d’un decorat
preparat en molt de carinyo
per tots els que han treballat

Que ixa sol ser la qüestió
independentment del tamany
per a festa son tropecents
i tres per a fer presentació

Pareix que tingues sis braços
per fer tot el que cal,
carregar, muntar, pintar,
i cada detall arreglar. 

Explicacio 
Falla Gran
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Encara que no sols es fa escenari
una presentació du molt
per a que quan s’obriga el teló
ixca tot a la perfecció

També estan els dels playbacks
infantils, barra, llum i só,
i els de protocol, 
preparant el acte
i fent tot el guió.

Molts assajos, molt d’estres
es viu en molta tensió

en la setmana prèvia
a qualsevol presentació

Però realment,
paga tant d’esforç la pena?
son necessàries estes pallisses

estos nervis i cansament?

En Valencia a la Fallera
de totes mes important
se presenta en uns tapissos
i queda molt elegant. 

L’acte es igual de emotiu
i per a tots gratificant
així que igual altres coses 
se tenim que anar plantejant
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Per que te pegues la pallisa
de tres mesos treballant 
per a que vinga un jurat d’on siga
i te ho deixe tot tremolant
passant-se les bases pel forro
i puntuant sense trellat

COMIAT

Així que la conclusió es clara
en esta explicació
en el tema dels premis 
no te faces il.lusions

que lo pitjor que penses
pot fer-se realitat
per culpa d’uns ineptes
que no tenen cap trellat

Lo millor jo crec seria
llevar la competició
tindríem mes  unitat
i la festa guanyaria.  

El premi que tots devem tindre
es no perdre l’il.lusió
en el treball que dia a dia
fem en nostra comissió

Mantenint i fer durar 
entre tots la tradició
i cultura Valenciana, 
per damunt de  tot. Explicacio 

Falla Gran
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Una vegada feta 
l’explicació major

toca ara contar
el que diu la falla menor

Una falla que ens parla
de la situació actual
on es prohibeixen totes les coses
i es de lo mes normal

En la falla podem vore
al policia molt valent
prohibint totes les coses

que estan fent els xiquets

Perquè avui en dia al carrer
no podem fer res de res
tot molesta al veïnat
i al tio que tens al costat

Lo que hem fet tota la vida
ara ja no se pot fer

per sí molestes al veí
siga d’ací o foraster

Entre la legislació espanyola
i la legislació europea
ens tenen ven nugats 
amb lleis i verborrea

I això qui mes ho nota
son els nostres xiquets
que quan baixen al carrer
tenen que estar-se quiets

Explicacio 
 Falla 
Infantil
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No poden jugar al baló
ni a la trompa, ni a caniques 
perquè com passe el policia
voràs la multa que te fica

I el tema del petards
quina barbaritat
ho han prohibit
i cap pots tirar

Per a tirar bombetes
8 anys has de tindre
i per als d’estrella 
16 cumplidets

I com no ton pare
ha de estar mirant-te
i una autorització firmada
en la butxaca tindre

I esta tonta norma
la desperta s’han carregat
perquè ningun xiquet baixa
per despertar el veïnat

I per a tots els actes 
permisos has de demanar
itineraris, informes
i a la policia avisar

Que cada vegada a les falles
ens ho fiquen mes complicat
per a poder fer festa
i la resta d’activitats

Explicacio 
Falla Infantil
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I com no també carrega
en la responsabilitat
de que com passe algo
el Presi sen va tancat

I es que l’administració 
en vegada d’ajudar
te fica tot tipus de traves
per a fer-te-ho complicat

Tot es ficar problemes
i te fan molts papers firmar

per a llevar-se les mans
i llevar-se responsabilitats.

I si parlem dels veïns,
això ja es un no parar

es queixen per qualsevol cosa
per a la festa parar

Cridant a la policia
i fent-los sempre comprovar

tots els permisos i les hores
en les que tens que acabar.

Menys mal que sols son uns pocs
els que estan aquest plan
la majoria accepta
que la festa es una vegada al any
i total son quatre dies
els que podem molestar.

I la moda de prohibir
segueix estant d’actualitat
amb la nova llei de seguretat ciutadana
que acaben d’aprovar
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Que a tots els que es manifesten
volen criminalitzar
volen llevar-nos fins i tot
el dret de patalejar

Volen furtem-nos-ho tot
i que no puguem protestar

estos politics mediocres
que ens governen sense trellat

Menys mal que es veu esperança
en llocs com Gamonal

on els veïns paren obres
i guanyen a la autoritat

Te que servir d’exemple
que en nosaltres no podran

tenim eixir al carrer 
a reclamar el que ens volen furtar

Ixa es la lliçó bona, 
per als joves donar
que les coses s’han de lluitar
per no deixar que ningú ens passe 
per damunt volent-nos xafar. 

En fi, amb açò acabe 
l’explicació d’enguany
espere que els haja agradat
els que es volem contar 
en estes falles critiques
que volem reivindicar
com a manera satírica
de vore la realitat

Explicacio 
Falla Infantil
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Junta  Directiva
Jesús Sevilla Soler
Juan Talavera Martínez
Tomàs Palomares López
Francisco Ruiz Soriano
José Rafael Peris Marco
Jaume Gil Navarro
Estefania Cordellat Martín
Tamara Parra Guillem
María Escribà Satorres
Miriam Garrido Tinajo
Tomàs Palomares Gastaldo
Eduardo Ferri Marín
Roberto Alacreu Soriano
Pablo Garrido Tinajo
Álvaro Rodrigo Satorres
Miriam Valle Lopez
Álvaro Simeón Martínez
Hector Rico Aguilar
Victor Lazaro Villalba
Marcos Bodi Vendrell
Arturo Calaforra Palop
Amparo Navarro Bello
Esther Ruiz Navarro
Tamara Parra Guillem
Silvia Esquivel Murillo
Arantxa Cabañas Martinez
Sonia Iranzo Serrador
Amparo Ruiz Soriano
Cristina Moreno Rodenas
Noelia Martinez Martinez 
Diego Ferri Marín
Juan Antonio Montesinos Hernandez
Miriam Garrido Tinajo
Lidia Garrido Tinajo
Arantxa Cabañas Martinez
Amparo Navarro Bello
Gabriel Costa Pina
Mari Carmen Francés Montagud

President:
Vice - President Material i Casal:

Vice - President Econòmic:
Vice - President Festejos:

Vice - President Organització:
Secretaria: 

Tresoreria :
Delegació de Quotas i Loterias: 

Comptador: 
Delegació de Festejos: 

Delegació de Activitats Diverses: 

Delegació d’Infantils: 

Delegació RRPP i Protocol:

Delegació de Llum i Só: 
Delegació Casal:
Delegació Web:

Delegació Play-Back:

Junta Local Fallera: 
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German  Aguilar Pacheco
Roberto Alacreu Soriano
Eva Maria Alfaro Torrillas
Jose Ignacio Alfaro Torrillas
Vicente Manuel Alvarez Huerta
Jorge Arcis Burgos
Victor Bailo Fernandez
Paola Baixauli Garcia
Salvador Ballester Soriano
Juan Jose Ballester Tamarit
Eva Baviera Forner
Maria Belmar Roman
Juan Jose Benaches Zapata
Paula Bermejo Saez
Marcos Bodi Vendrell
Arantxa Cabañas Martinez
Oscar  Cabañas Martinez
Arturo Calaforra Palop
Maria Isabel Calatayud Ruiz
Virginia Chacon Bermejo
Jaime Chardi Bru
Trinidad Contreras Peña
Estefania Cordellat Martin
Gabriel  Costa Pina
Virginia Costa Pina
Alba Cuenca Garcia
Carolina Cuenca Lence
Vanessa De La Encarnacion Jimenez
Ana Domiingo Soto
Maria Escriba Satorres
Silvia Esquivel Murillo
Ana Maria Esteban Cabello
Raquel Esteban Cabello
Diego Ferri Marin
Eduardo Ferri Marin
Jose Forner Navarro
Mari Carmen Frances Montagud
Yolanda Fresneda Castillo

Antonio Garcia Armero
Yolanda Garrido Cifuentes
Begoña Garrido Picher
Lidia Garrido Tinajo
Miriam Garrido Tinajo
Pablo Garrido Tinajo
Jaime Gil Navarro
Aitana Gomez Tomillo
Nerea Gonzalez Verdugo
Noelia Gonzalez Verdugo
Ana  Guillem Magallo
Inmaculada Gutierrez Gonzalez
Carla Iborra Forner
Jacky Iborra Romeu
Silvia Iborra Romeu
Sonia Iranzo Serrador 
Juan Elio Jimenez Lamas
Victor Lazaro Villalba
Juan Carlos Lesmas Sanchez
Francisco Llacer Llacer
Jose Angel Llacer Pineda
Mari Carmen Lopez Perez
Amparo Lopez Taroncher
Maria Esperanza Maldonado Juarez
Raul Marcilla Andrade
Amparo Marco Marco
Maria Teresa Martin Clemente
Maite Martinez Martin
Noelia Martinez Martinez
Vicente  Martinez Martinez
Julio  Martinez Sanchez
Ada Martinez Tronchoni
Mirella Monteagudo Muñoz
Juan Antonio Montesinos Hernandez
Cristina Moreno Rodenas
Milagros Moya Jimenez
Maria Amparo Navarro Bello
Ascension Oliva Abarca

Cristina Olmos Cortelles
Tomas  Palomares Gastaldo
Tomas Palomares Lopez
Tamara Parra Guillem
Eloy Peralta Cuesta
Jose Antonio Perez Dominguez
Barbara Perez Peralta
Julio Miguel Perez Perez
Jose Rafael Peris Marco
Jose Vicente Peris Martinez
Hector Rico Aguilar
Alvaro Rodrigo Satorres
Alba Rodriguez Lara
Lola Rosales Gutierrez
Sandra Rubio Molina
Tania Esperanza Rubio Molina
Monica Rubio Monfort
Francisco  Ruiz Llamas
Esther Ruiz Navarro
Amparo Ruiz Soriano
Francisco Ruiz Soriano
Ana Isabel Saez Jimenez
Laura Sanchez Fernández
Claudia Sánchez Hernández
Jesus Sevilla Soler
Alvaro Simeon Martinez
Amparo Soriano Soler
Mercedes Soriano Soler
Juan Francisco Talavera Martinez
Susana Tomas Sanchez
Lucia Trobajo Garcia
Crispin Ureña Cuesta
Cristina Valle Lopez
Miriam Valle Lopez
Amparo Vedreño Pastor
Ascension Vergara Oliva
Laura Vergara Oliva
Vidal Vergara Robledo

Comissio Major,
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Carla Abad Ots
Raquel Abad Ots
German Aguilar Fresneda
Paula Aguilar Fresneda
Mireia Alarcon Muñoz
Ariadna Albert Puchalt
Carles Alegre Romaguera
Francesc Alegre Romaguera
Nacho Alfaro Garrido
Sergio Alfaro Garrido
Gonzalo Alvarez Cantarero
Marina Alvarez Cantarero
Daniel Alvarez Vergara
Vicente Alvarez Vergara
Aitana Anton Garcia
Victor Anton Garcia
Andrea Arcis Ruiz
Eva Ballester Donet
Juan Jose Ballester Donet
Beatriz Maria Benlloch Suay
Azael Bigorra Garcia
Laura Buges Serrador
Maria Buges Serrador
Lucia Cano Zurita
Lucia Cantador Revert
Sandra Cantador Revert
Arantxa Carbonell Guerrero
Ignacio Carbonell Selles
Paula Carbonell Selles
Ainhoa Carrasco Cerda 
Maria Carreño Martinez
Pablo Carreño Martinez
Aaron Cervera Chaques
Iris Cervera Chaques
Alba Chardi Lopez
Alex Chardi Lopez
Sofia Chulvi Iborra
Carla Cifuentes Mayo
Guillermo Cifuentes Mayo
Jessica Climent Perez
Angel Contreras Vergara
Guillem Cortes Saez
Marta Cuadros Perez
Manuel Cuesta Chacon
Candela Dominguez Rodriguez
Maria Dupuis Piera
Raul Estará Molina
Aroa Fernandez  Cortes
Zaira Fernandez  Cortes
Maria Cristina Formoso Fernandez
Alexia Frances Olmo
Leyre Frances Olmo
Ruben Garcia Calatayud

Sandra Garcia Calatayud
Raquel Garcia Cortelles
Alba Garcia Galera
Adrian Garcia Pavon
Valeria Garcia Pavon
Raquel Gimenez Pons 
Sara Gimenez Pons
Gemma Gomez Rubio
Ylenia Guerola Magallo
Andrea Gutierrez Alfaro
Virginia Herrero Costa
Marta Hurtado Fournier
Arantxa Iborra Canito
Coral Iborra Saez
Jacqueline Iborra Saez
Raul Iranzo Colomar
Ruben Iranzo Colomar
Brian Jimenez Del Toro
Aaron Jimenez Esteban
Iraia Jimenez Esteban
Ines Liñana Alcaide
Mario Llacer Esteban
Saul Llacer Esteban
Estela  Llacer Frances
Raul Llacer Serrador
Inés Llario Laseca
Marcos Magallo Beamud
Lola Magallo Correoso
Sol Magallo Correoso
Paula  Magalló Cortés
Sergi Marti Hurtado
Enric Marti Muñoz
Dario Martinez Truta
Amparo Mayo Peinado
Paula Maria Mayo Peinado
Valeria Molina Rosales
Claudia Monge De La Encarnacion
Jose Ramon Montalva Loscertales
Marta Mei Montesinos Rosaleny
Jaime Moreno Sanchez
Paula Moreno Sanchez
Lucia Olmo Garcia
Sergi Olmo Garcia
Agueda Oltra Bou
Alfredo Oltra Bou
Alba Ortega Martinez
Daniel Ortega Martinez
Maia Palomares Rubio
Tomas Palomares Rubio
Jose Adrian Parra Nascimiento
Lorena Parra Nascimiento
Javier Pascual Vegara
Mario Pascual Vegara

Selene Paulet Martinez
Joaquin Pavon Morales
Yaiza Pavon Morales
Jose Perez Costa
Victor Perez Fernandez
Cesar Perez Iranzo
Marcos Perez Iranzo
Clara Peris Rubio
Neus Peris Rubio
Adrian Poveda Caro
Fran Poveda Caro
Gabriel Prima Gomez
Arantxa Puerto Lopez
Carolina Ramirez Martin
Noelia Redondo Vaquerizo
Fabrizio Elias Renau Fernandez 
Jairo Renau Fernandez 
Lucia Rodriguez Gutierrez
Zulema Rodriguez Pont
Juan Roman Giner
Lucia Roman Giner
Andrea Ruano Moya
Julio Alberto Ruiz Navarro
Ainhoa Sanchez Herreros
Laura  Sanchez Perez
Paula Sanchez Perez
Aranzazu Sanchez Piera
Miguel Sandemetrio Roman
Josep Santos Marti
Nuria Santos Marti
Aitana Selles Huerta
Salvador Selles Huerta
Angela Sevilla Gutierrez
Candela Sevilla Gutierrez
Sofia Sevilla Gutierrez
Noa Silva Trullás
Marc Simeon Lopez
Miquel Simeon Lopez
Marta Simeon Vedreño
Paula Simeon Vedreño
Sara Talavera Guillem
Alba Tomas Domiingo
Marcela Torralba Mañas
Lucia Trenado Lopez
Carla Ureña Chacon
Paula Ureña Chacon
Samuel Verdejo Navarrete
Ainara Verdu Olmos
Carlota Zaragoza Forner
Gonzalo Zaragoza Forner

Comissio Infantil,
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Ascension Vergara Oliva
Tania Esperanza Rubio Molina
Tomas Palomares Lopez
Sandra Rubio Molina
Mari Carmen Francés Montagud
Alvaro Simeón Martínez
Esther Ruiz Navarro
Amparo Navarro Bello
Tamara Parra Guillem
Virginia Chacon Bermejo
Silvia Iborra Romeu
Mari Carmen López Perez
Jesus Sevilla Soler

Sofia Chulvi Iborra
Candela Sevilla Gutiérrez
Sofía Sevilla Gutiérrez
Angela Sevilla Gutiérrez
Paula Simeón Vedreño
Alexia Francés Olmo
Marta Simeón Vedreño
Estela Llacer Frances
Jaqueline Iborra Saez
Coral Iborra Saez
Arantxa Carbonell Guerrero
Carla Ureña Chacon
Paula Ureña Chacon

María Buges Serrador
Arantxa Carbonell Guerrero
Ainhoa Carrasco Cerda
Paula Simeón Vedreño
Marta Simeón Vedreño
Sofia Sevila Gutiérrez
Candela Sevilla Gutiérrez
Lorena Parra Nascimiento
Adrian Parra Nascimiento
Daniel Ortega Jiménez
Alba Ortega Jiménez
Lucia Trenado López
Alexia Francés Olmo
Estela Llacer Francés
Raul Llacer Serrador
Azael Bigorra Garcia
Andrea Gutierrez Alfaro 
Carlota Zaragoza Forner
Raul Estara Molina
Ylenia Guerola Magallo
Marta Hurtado Fournier
Jessica Climent Perez
Sara Gimenez Pons
Raquel Gimenez Pons

Carla Ureña Chacon
Paula Ureña Chacon
Fran Poveda Caro
Lucia Cano Zurita
Ada Martinez Tronchoni
Laura Buges Serrador
Monica Rubio Monfort
Arantxa Cabañas Martinez
Carla Iborra Forner
Ainhoa Lopez Ramirez
Alba Cuenca Garcia
Esther Ruiz Navarro
Carolina Cuenca Lence
Begoña Garrido Picher
Lidia Garrido Tinajo
Paola Baixauli Garcia
Francisco Ruiz Soriano
Diego Ferri Marin
Roberto Alacreu Soriano
Alvaro Rodrigo Satorres
Pablo Garrido Tinajo
Jaume Gil Navarro
Victor Lazaro Villalba
Raul Marcilla Andrade

Grup de Dansa

Grup de Play-Back
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Elvira Catalan Moreno

Emilio Bau Ferrando

Cristina Olmos Cortelles

Carmen Romeu

Jose Antonio Iborra i Cari Romeu

Maria Jesus Zaragoza i Jose Rabadan

Luis Roberto Nuñez i Maria Dolores Suay

Luis Roberto i Maria Nuñez

Ana Ariza i Jose Jimenez

Vicente Navarro i Marta Miñana

Angels Chulvi i Julio Garcia

Tere Ramon i Francisco Forner

Jorge Ruiz Maqueda

JoseFina Maqueda Rodriguez

Francisco Buendia

Esteban Vergara i Sandra Mas

Marian Indumentaristas

Ivan Martinez Marco i Marisa Repulles Magallo

Juan Zaragoza Zaragoza

Bar El Refugio

Partit Popular

PSOE SILLA

Excm. Sr. President De La Diputació De Valencia: D. Alfonso Rus Terol

Fallers d’Honor
anys 2013
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Guardons atorgats per 
Junta Central Fallera
a la nostra comissio 

Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer
Gabriel  Costa Pina

Bunyol d’Or
Vanessa De La Encarnacion Jimenez

Yolanda Fresneda Castillo
Yolanda Garrido Cifuentes

Maria Amparo Navarro Bello

Bunyol d’Argent
Arantxa Cabañas Martinez
Estefania Cordellat Martin
Cristina Moreno Rodenas

Jesus Sevilla Soler

Bunyol d’Or Infantil
Carla Abad Ots

Victor Anton Garcia
Raul Llacer Serrador
Sol Magallo Correoso

Daniel Ortega Martinez
Victor Perez Fernandez

Bunyol d’Argent Infantil
Ariadna Albert Puchalt

Andrea Arcis Ruiz
Eva Ballester Donet

Aaron Cervera Chaques
Valeria Molina Rosales
Jaime Moreno Sanchez

Agueda Oltra Bou
Alfredo Oltra Bou
Jose Perez Costa

Els presents guardons deuran ser confir-
mats per Junta Central Fallera.

La Junta Local Fallera notificara per 
carta si l’han concedit
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Entrevista 
 a la Fallera Major   Laura 

Sánchez 
 Fernández

És un plaer per a mi, que l’ equip de llibret 
m’encomanara aquesta tasca tan respectuosa com és 
la de fer l’entrevista a nostres representats  No és molt 
difícil plasmar amb l’escriptura i de manera correcta 
les qualitats que nostra fallera té, tan sols necessites 
tindre un poc d’inspiració i segur que escriuria dos 
o tres pàgines.  Tinc la sort de conèixer a Laura de fa 

molts anys, i es fàcil parlar-los d’ella ja que sempre ha estat en actiu 
en la falla, uns anys més, altres menys per motius d’estudi, etc.  El 
que estava clar en el seu destí és que tenia que tornar a representar-
nos com a Fallera Major. 

Laura  és  membre de la comissió infantil des de l’any 93 
i un temps després tingué l’oportunitat de representar-nos com a 
Regina de la Flor en l’any 1996 i en l’any següent com a Regina de 
la Simpatia, si  també  com a Fallera Major infantil en l’any 1998, 
i per circumstancies també en l’any 1999. Ella, una xiqueta molt 
graciosa amb uns pòmuls molt rosats i un 
somriure de nina, de cabells negres i ulls 
molt grans, representa a la xicalla amb 
solera i elegància. Tots els que estàvem 
prop de ella mai oblidarem  que en 
dos anys consecutius representa nostra 
comissió i en la seua segona presentació 
es va acomiadar de tots com a Fallera 
Major de l’any 1998 i en tan sols uns 
minuts, entre aplaudiments i  pirops, 
entre guapa i bonica, tinguérem desfilant 
per tan gran passarel.la i amb el himne 
de València a nostra fallereta, fou un 
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   Laura 
Sánchez 
 Fernández

moment màgic ple d’il.lusió i fantasia perque gracies a la 
seua família especialment a sa mare vegerem per segona 
vegada en la mateixa nit, sent la mateixa xiqueta un 
moment únic i fantàstic, Laura que en primer lloc lluïa 
un tratje roig, es transformà a un de color groc daurat. 
No cabia més bellesa en eixa princesa. És una anècdota 
molt bonica que segur que somriu quan la llisca.

Laura, sempre ha tingut molt clar que volia ser la 
màxim representant de tota la comissió, i és en aquest 
any 2014 el que ella va elegir per fer el seu somni realitat, 

també el de els seus pares que encara que semble no estaven molt 
d’acord , es fa molt de goix que la nineta de casa siga la més feliç del 
món, per ser Fallera Major.

-li preguntem a Laura que és el que recorda amb més 
intensitat de quan ens presentà com a Fallera Major Infantil. Ella 
entre somriures  ens diu que entre tants records bonics el que guarda 
amb més afecte és el de la Presentació, diu que ho recorda tot des 
del primer moment fins el fi de l’acte, encara que era molt xiqueta 
sap que fou molt significatiu en la seua infància. També recorda que 
abans el món de la pólvora no tenia tants inconvenients com ara, i 
que ella fou una de les xiquetes privilegiades que gaudí  el dia de la 
seua crema d’un castell d’artificis infantil que era tot de petardets 
xinos, era tot un espectacle, i com no la típica mascletà al carrer de 
la falla, pareixia que el tot anava a explotar era uns minuts en els  
que tots els fallers, veïns i forasters gaudien amb molta intensitat i 
que tots esperàvem molt il.lusionats, ara hui en dia tanta llei, i tanta 
norma al final dispararem la mascletà casi en Beniparrell.

Per a qui no coneguen al pares de la Fallera Major, hem de 
dir que no som 
molt amants del 
món faller, però 
sí de la festa, i 
la xiqueta més 
fallera no podia 
ser, porta la falla 
en el cor, ella diu 
que pareix que 
ho porten millor, 
especialment el 
seu pare Paco esta 
gaudint moltíssim 
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i també Mari encara que sa mare esta més pendent de 
que tot isca perfecte i que no falte cap detall per a que 
ella visca un any inoblidable.

Serà el destí, o serà casualitat però resulta que per 
a l’any 2015 no tenim representat i al mateix que quan 
ens representa  sent una xiqueta que per circumstancies 
de la vida tingué que continuar un any més, ella diu que 
no li agradaria ja  que és un somni per a que ho visca 
altra senyoreta però que no l’importaria.(jo crec que està 
preparant-se per a representar-nos dos any seguits).

-El dia de la capea  fou un dia excepcional en el que tots els 
fallers i amics aglutinàvem el lloc on celebrarem la típica apunta, en 
el que gaudim de la continuïtat de la festa fallera, aixina ho transmet 
Laura entre risa i risa mentre que recorda anècdotes que es reserva 
en la privacitat.

-Laura guarda molt especialment en el seu cor el dia de la 
proclamació ja que era el primer acte oficial en que ja era nomenada 
Fallera Major de la meua Comissió, tots vestits de gala, el passa-
carrer, la música en ma casa els meus amics, familiars, fallers tots, 
tots gaudint amb alegria i il.lusió i moltes ganes de que continuaren 
passant els dies per que arribe la setmana falllera.

-Li preguntem que acte creu que serà més emotiu com a 
Fallera Major, i aquestes són les seues paraules;  -encara que no hem 
començat la part més important d’un exercici faller com és la setmana 
fallera per ara és la presentació en la que estava  molt nerviosa i jo 
pensava que anava a controlar més la situació i era tanta l’emoció 
que tenia que no podia creure que era poc a poc una realitat, per 
mi fou una gran emoció vore com tots els meus amics amb tot el 
seu carinyo em realitzaren la que és  per a mi la millor presentació 
ja que amb el seu suor, els seus esforços feren un magnífic treball i 
no tots confiaven la inexperiència que com a principiants tenien. 
Estic molt orgullosa de tindre-los com amics, i per a mi és el millor 
premi, també a la resta de fallers que es fan càrrec de la música, llum, 
guions flors, etc tot estigué 
perfecte.

-Encara ens queda 
una arreplegada en el 
que el grup de ball eixirà 
per acompanyar-te per 
els carrers del poble, tu 
que de més xiqueta fores 
component del grup 
t’agradaria tornar a formar 
part d’ell? Si m’agrada 
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moltíssim i crec que es algo que no es pot perdre ja que és tradició 
nostra, estic buscant una parella i així entre les dos ens comprometem 
a baixar a assatjar, etc, però si me agrada molt i aniré ben orgullosa 
acompanyada per el meu grup de dansa.

-Ens confessa que no va a perdres res de  totes les falles, que 
té organitzat l’horari de descans que despondrà de dos hores  al dia 
que en això te prou ja que no pensa pedrer cap moment del seu 
any, per això anirà a dormir a casa la seua tia que está més lluny, 
encara que en la seua casa no es sent molt de soroll, ha  d’ anar a 
tot, despertades, esmorzar, dinars, berenars, a tot, allò que és tot i té 
el dia vint de Març  per a descansar, i ens diu que per a ella les falles 
deurien  de durar dos dies més, encara que a lo millor no aguantaria 
però que ens lleven lo ballat.

-El dia 15 de Març, quan vinguen al casal a cantar-li una albà 
estarem tots pendents de la seua mirada, del seu respirar, ja que vos 
dic jo que a tots ens farà plorar ja que ella admitix que plora per tot, 
s’emociona molt i es molt sentimental  com una MADALENA , així 
s’anomena ella mateixa. 

-Del dia  17 el dia dels premis es  queda amb la tornada de 
plaça on tots ballen i canten amb molta alegria tingam els premis que 
tingam, ja que per a nosaltres el més important el gaudir i compartir 
l’alegria.

-Espera amb molta alegria el que serà u dels millors dies, el 
dia del seu sopar que sense dubte podrà contar com sempre amb 
tots els fallers, amics i molt especialment amb la seua família, el 
magnífic grup de festejos que té aquesta comissió te prepara una nit 
explosiva molt divertida plena de sorpreses en les que tots tindrem 
que participar.

-I com a fallera espera el dia de l’ofrena com un acte molt 
elegant, i molt important en el és el centre d’atenció i en aquest 
any que som els últims en desfilar quant arrive a la Verge dels 
Desemparats el seu ram posarà punt i final.

-Ara li faig una pregunta un poc trampa, li dic a Laura que 
aquest any el dia de Sant Josep tindrà que vestir-se de valenciana i 
com a Fallera Major que és no pot fugir, i dic açò per que ella sempre 
aguanta tota la nit de marxa en els monyos i acaba gitant-se a hora 
de passacarrer, i en aquesta ocasió no té excusa, ella creu que a partir 
d’aquest Sant Josep sempre es vestirà ja que es donarà conter que per 
a una Fallera Major és molt bonic anar arropada per un gran grup 
de falleres.

-Ara la cara més trista de Laura quan li pregunte pel dia 
de la cremà, ella és l’acte que menys espera encara que es el més 
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tradicional i que més sentit li dona a nostra 
festa, per a ella aquest any serà mes especial 
ja que mentres el monument queda reduït a 
cendres ella estarà molt satisfeta de haver fet el 
seu somni realitat.

-Vull que em digues algo sobre Lucia, i 
Dani que són els màxims representants,  seran 
una parella de categoria,  són molt correctes 
i molt educats, saben comportar-se molt be 
en tots els actes que anem, són molt divertits. 
De Jesús pues que és el meu Presi, sempre està 

pendent de mi: encara no he demanat algo, ja ho tinc. És molt atent. 
Tots ho passarem molt be, estic segura, sols necessitem que faja bon 
oratge i que no ens ploga.

Actualment treballa en una clínica com a administrativa i 
recepcionista, el seu signe de l’horòscop es libra i el seu color favorit 
és el roig, i comprovem realment que és el roig quant veiem el traje 
de valenciana que llueix nostra fallera. Ella ho tenia clar que era eixe 
color ja que quan anà a comprar la tela ho tenia super decidit que 
era eixe tono, i hem de afegir que iguala la intensitat del roig a la 
passió que nostra fallera major té per el seu regnat.

-Mireu si la falla contagia a la gent, que tenim fallers de 
solera,  amb molt bon sentiment per la festa, en aquest punt vull 
parlar-los de dos persones molt importants en aquest viatge faller de 
Laura, en primer lloc Arantxa la seua incondicional amiga i exemple 
com a Fallera Major,  ella ha depositat tota la confiança en tan gran 
Fallera, sempre li demana els millors consells ja que en l’any 2012 
ens representa com a nostra Regina i després de la seua experiència 
Laura té una gran referencia. L’altra persona i molt important és 
Arturo que és faller fa tan sols dos anys i encara que és un poc tímid 
en aquestes falles el coneixerem de veritat ja que farà tot el que estiga 
al seu alcans per fer-li el somni més bonic o reial, a ells està molt 
agraïda.

És una xica molt afortunada ja que conta amb un gran 
nombre d’amics/es, que l’acompanyaran tot l’any i faran tot el que 
faça menester perque aquest any siga per a Laura el millor any faller 
de la seua història, aqueta quadrilla de joves sempre estan apunt per 
a la festa, i tenen més que garantit passar unes falles inoblidables 
junt a la seua fallera major.  

Si tinguera que agrair a algú que aquest somni es fasa realitat, 
sense cap dubte seria a Arturo, ell ocupa quasi tot el seu cor, i dic 
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quasi perquè també els seus pares Paco i Mari són partícips d’aquesta 
aventura en la que Laura els ha contagiat a tots, ells mostren un 
gran orgull per aquesta senyoreta, i ella més que ningú es mereix ser 
nostra Fallera Major.

Algunes de les seues qualitats a destacar són, que és molt 
humanitària, sempre té el somriure a la cara, educada, amable, 
senzilla, molt humil, molt, molt agraïda

En aquest moment  en el que escric unes línies en les que 
vull transmetre amb paraules com és Laura per a que vostès estimats 
lectors puguen fer-se una idea de com és ella, vull que en fagen el 
favor i presten atenció  observen la seua foto, míren-la be, deixen 
la ment en blanc i de segur que començaran a sentir com la pell 
s’aborrona, com els llavis s’estiren en un gentil somriure, com dels 
ulls broten dos llàgrimes plenes de sentiment i satisfacció.  Si amic, 
és ella, és nostra màxima representant; no es una nimfa, ni una fada, 
ni una musa, és Laura Sanchez i Fernández  i és nostra Fallera Major.

Sempre hi han imatges, frases, mirades, paraules….. que per 
qualsevol motiu es queden a la nostra ment gravada o al nostre cor, jo 
tinc l’imatge de Laura en el dia de la seua presentació, ella ho reunia 
tot, la seua mirada plena d’il.lusió, el seu somriure ple de simpatia, 
transmetia una felicitat que podia contagiar a tots els que estaven 

al seu voltant, i com no, la seua 
elegància i encant,  amb una finor 
i serenor,  fou un segon inoblidable 
per a molts, especialment per a la 
seua família.
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Entrevista 
 a la Fallera 
Major Infantil     Lucía

Trenado
López

No cap més elegància en una xiqueta, ni més 
simpatia en un somriure, ni més il.lusió en la seua 
mirada, ni més amor en el cor. Podria estar hores 
i hores escrivint detalls que destaquen en aquesta 
reineta i segur que algú es quedaria al tinter.

Aquesta princesa, mai s’haguera imaginat 
ser la  protagonista d’un exercici faller, exercici  que 
moltes xiquetes desitgen incansablement, ser Falleres 
Majors de la seua comissió, i clar, no totes poden ser. 
Lucia, que aixina s’anomena nostra Regina fallera 

ens explica com comença aquesta història a prendre color i entre rises ens 
confessa que s’ha tia Trini no parava de punxar als seus pares i la seua 
avia, vespra rere vespra a l’hora del cafenet en casa, -apunteu a la xiqueta, 
-apunteu-la que serà amb el meu fill, - vinga animeu-se que és molt bonic, -els 
dos cosins junts faran una parella de meravella, -i entre l’ insistència de Trini 
i la l’ il.lusió que tenia en ser Fallera Major no feu falta mes, ella mateixa 
sense saber res ningú hem va apuntar en una junta directiva per a que jo fera 
el meu somni realitat, quan la meua tia ens crida per telèfon per confirmar-
nos  que era tot realitat, que si, que anava a ser Fallera Major Infantil per 
a l’any 2014 junt al meu cosí 
Dani,  em tornava boja  
d’alegria, i al mateix temps 
que jo tota la meua família. 

GRACIES TRINI.
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    Lucía
Trenado
López

Al mateix moment que faig les preguntes 
rutinàries per realitzar l’entrevista a nostra 
fallereta hem ve a la ment  com si fora ahir el 
dia de l’apunta fallera, una gran festa, on la 
diversió era el punt principal per a tots els que 
ens trobàvem en la Capea,  els pares de Lucia, 
són tremends, incansables festers i salameros, 
la veritat que no havia tingut l’oportunitat de 
estar tant en ells, en fi serà un any molt, però 
molt divertit. Lucia te un record d’aquest dia 
i es que mentre que estan les vaquetes corrent 
un xic de la falla puja d’un vot on estava ella 
i li digué “Hola Fallereta Major del 2014” i li 
agrada molt com va sonar, je je je, i era Edu.

Lucia te 11 anys, va nàixer el 18 de 
desembre de l’any 2002, es considera bona 
estudiant, i actualment està al col.legi Reis 

Catòlics  l’assignatura que més li agrada és llengua i la que menys les mates, 
el color preferit és el groc i el nombre de la sort és el 18.

De major li  agradaria ser fotògrafa i dissenyadora de moda, per a 
dissenyar  vestits de fallera, vestits de gala, etc. li encanta la moda.

Ens conta que el color del vestit el varen elegir per foto, i que enseguida 
ho tingueren clar, i que anaven anar molt conjuntats ella i el seu cosí. (la 
veritat és que el color és molt bonic i te una tonalitat única i exclusiva)

Per als pares de Lucia és una aventura plena de fantasia e il.lusió, 
la xiqueta és la regina de tan gran festa, de tan humil falla, i la màxima 
representant de tota la xicalla, és un somni en el que ells formen gran part, 
nostra fallereta ens conta que els seus pares fan un gran esforç per que ella 
tinga aquest magnífic regal, que tots els diners que guanyen són únicament 
per a ella. També ens diu que sos pares van a tancar el grifo de despeses, que 
ja està be, però aixina i tot encara ha caigut el concert el dia 11 de Juliol en 
Madrid de ONE DIRECTIÓN, (Lucia mentre ens conta lo del concert no 
para de botar d’alegria, no pot somriure més, quasi li eixien les llàgrimes, per 
que també anirà el seu cosí Dani, i una amiga.
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Li preguntem per el dia de la 
presentació, i com no! Per a ella i tots els 
familiars i amics, fallers…. Fou un dia 
magnífic, tot meravellós, ple de sinceritat, 
de fantasia imaginació, de color, de tradició, 
de participació, un acte en el que presentem 
oficialment a la màxima representant de 
les falleretes,  Lucia quan  el cansament 
s’apodera de les seues forces caigué morteta 
de son i es dorgué amb un somriure a la 
cara, aquesta xiqueta casi feu 24h somrient 
de felicitat.

Tornant un poc al tema de la falla, li preguntem que és el que més 
li agrada de la setmana fallera, i sense cap dubte ens diu que el dia 18 de 
Març la  monumental Piràmide, o com ara la disco dins la carpa, el motiu 
es que li encanta ballar, la música, la festa, i és un dels dies en que participa 
més gent, fallera o no, ja que en nostra falla són tots benvinguts. Clar que 
aquest any tindrà que anar-se’n prompte a descansar ja que el dia següent 
el despertador no perdona, i no hi ha excusa que valga, la seua presencia és 
fonamental per a que la festa continue.

Espera amb molta alegria el dia de la cavalcada en la que té 
l’oportunitat de passejar pel poble de Silla en la carrossa, decorant els carrers 
amb confeti, regalant llepolies als menuts, gaudint d’un acte molt colorit, i 
més aquest any que som els últims tindre més temps de diversió.

El que més li agrada i no vol que arribe és la crema de la seua 
falleta, el moment del punt i apart al seu regnat, ella diu que no es fa a 
l’idea de prendre foc a la traca que serà l’inici del naixement de les flames que 
reduirà a cendres el monument infantil, segur que plorarà i ens contagiarà 

a tots. També es sentirà feliç ja que serà molt 
afortunada en fer el seu somni realitat junt a 
Dani i tota la comissió.

Lucia dona les gràcies especialment a la 
seua família, i tots els que formen part directa 
o indirectament del seu somni, ja que cada u 
és important e imprescindible pera que aquest 
somni siga perfecte.
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Ens transmiteix a tots una felicitat 
incansable, plena de entusiasme,  i com no desitja 
de tot cor que Jesús, Laura i Dani gaudisquen  
junt a ella d’aquesta festa tan important per a 
tots els fallers.

Està segura que serà el 2014 un any 
inoblidable per a ella, any en el que fa realitat 
el somni de ser Fallera Major  Infantil, i des de 
aquest apartat del llibret vol convidar a tots a 
gaudir de la millor festa del mon, LES FALLES.

BONES FESTES FALLERES

FALLERA MAJOR INFATIL

 LUCIA TRENADO LOPEZ
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Entrevista 
 al President
 Infantil Daniel

Ortega
Martínez

DANI, representa dins de la seua família l’esperit 
faller, l’harmonia festera, l’elegància i serenor, simpatia 
i il.lusió, és un xiquet molt tímid i que li agrada passar 
desapercebut, ell és faller des de molt xicotet,  aquest 
príncep d’ulls transparents tenia molt clar que en el 
seu destí estava el ser president infantil de la Falla Reis 
Catòlics.  Trini sa mare, més pagada que pagadda, no va 

dubtar en apuntar al xiquet per ostentar tan gran càrrec i fer  que 
acomplirà el seu somni.

Somni que dins de l’ innocència en la que en aquesta edat es 
veu, reflexa a cada segon de la seua jove vida, ell ens transmet a cada 
moment moltíssima alegria, ens ompli de joia a tots tan familiars 
com amics, fallers, veïns.

Tots saben que Dani es cosí de Lucia nostra Fallera Major 
Infantil, i que dos junts fan una parella de categoria, són un conjunt 
de dolçor que empallega a tot el món, 
són simpàtics i el millor de tot es que ens 
deixen participar d’aquest somni, somni 
que gràcies a la seua família pot fer realitat 
.

Aquest exercici faller pren forma  
entre onada i onada, pren forma d’amistat, 
de companyerisme de sentiment, sentiment 
pur i clar que es fa notar i sentir en cada 
dia, en cada sopar, festa, cercavilla, ens fa 
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Daniel
Ortega
Martínez

sentir orgullosos de ser com són, de ser 
fallers, de estar junt aquesta família, i 
que Dani siga en aquet any nostre màxim 
representant.

Dani  va nàixer el 8 de Desembre 
de l’any 2004, com qualsevol xiquet a esta 
edat passa la majoria del temps al col.legi 
Reis Catòlics  cursant 4, l’assignatura que 
més li agrada és la de plàstica i el motiu es 
que li agrada molt pintar i dibuixar, la que 
menys les mates. És un gran esportista i 

juga al futbol i pertany a l’Esperança a la posició de banda dreta, el 
seu jugador ídol és Messi, i el seu equip preferit és el València.

De major li  agradaria ser jugador de futbol professional , i 
com no! Jugar al Valencia, li encanta la camiseta Adidas i les botes 
Adidas 99. Li encanta el seu tio Bruno diu que es molt graciós.

Aquest any  li han regalat per ser bo i traure bones notes , 
l’entrada al concert en el Vicente Calderon  de ONE DIRECTION,és 
increïble. Damunt compartirà aquesta aventura amb la seua cosina 
Lucia i uns amics.

Esta molt content de compartir amb la seua cosina aquest 
regnat, ell sempre ha transmès l’il.lusió a tots els que li rodegen, és 
tant  que implicaren a Lucia i la seua família en aquest any faller, ara 
tots estan contagiats de festa, diversió……….gràcies a tots.

També esta molt 
content de compartir amb 
Laura i Jesús la representació 
de la falla, esta més que segur 
que serà genial i molt bonic, 
els desitja de tot cor que siga 
inoblidable.

Per a Dani ser president 
és un gran regal, i el millor és 
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que Alba la seua germana també serà 
fallera major infantil en l’any 2016, així 
podrà tornar a viure indirectament un any 
gloriós, i també podrà donar-li els millor 
consells. Els seus pares també han segut 
fallers, i la seua mare ha sigut membre 
molts anys de la casa d’Andalusia, sent 
una magnifica balladora.

Dani ens fa una gran reflexió i ens 
diu que per ell un bon premi esta guay 
però que no ho és tot que lo important es 

que tots estiguem contents tinguem el premi que siga.

El dia de la presentació infantil fou un dia molt especial ja 
que sempre s’imaginava eixe dia i per fi era el seu acte, no podia 
ser d’altra manera, guarda un gran record, i agraeix a tots els que 
formaren part d’eixe gran acte, destaca que va ser molt divertit, amb 
molt de colorit.

Respecte al petards es considera un gran amant de la pólvora, 
encara que sempre respectant el perill que suposa, ell no perd mai 
la responsabilitat de tirar un tronador on no molesten a ningú i 
es preocupa de que tots façen igual, és un gran exemple. També 

diu que li pareix molt mal les prohibicions 
i totes les normes que va sorgint al respecte 
del petards, cada dia compliquen més la festa 
fallera,  o qualsevol festa de València ja que 
allà on vages la pólvora te el seu lloc, i és 
fonamental per a la nostra.

Li preguntem per un menjar a destacar 
a la setmana fallera i no dubta en dir-nos 
mentres es xupla els llavis, que la xocolata i el 
bunyols de carabassa, no s’imagina unes falles 
sense bunyols i menys sense eixa xocolata 
calenteta   HUMMMMMM.

Parlant de moltes més coses, Dani 
mostra una gran preocupació i ens diu que les 
falles de Silla podrien fer més actes al llarg de 
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l’any  així com campionats 
de futbet, de parxís, 
jocs tradicionals, etc, no 
entén com les comissions 
infantils tenen tan poc 
que compartir entre tots 
al llarg de l’any.

Ell espera amb 
gran emoció el dia de la 
cavalcada de falles que 
apart que dona l’inici a 
tan esperada setmana, es  
on ell podrà gaudir junt a 

Lucia i Laura d’aquest acte on la diversió està més que garantida, i 
ell serà el protagonista, el capità, el repartidor de rises, d’alegria, on 
tirarà amb molt d’entusiasme tot el que sos pares han preparat amb 
tot el carinyo per a que el xiquet gaudisca i tinga un gran record.

També coincidís amb Lucia i segur que en tots els que algun 
dia han segut representants de la seua comissió, que el que més 
tristor li donarà és el moment de la crema de la falleta, segur que 
s’emocionarà molt i junt a ell tots els seus sers volguts que són 
molts, però també estarà content per que serà realitat el somni de 
ser president.

Dani, nostre president infantil vol transmetre a tots la 
seua alegria, i il.lusió 
des d’aquest apartat del 
llibret  i vos desitja de tot 
cor que passeu unes falles 
meravelloses.

                           
Bones falles 2014
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Entrevista 
 al President     Jesús

      Sevilla
Soler

Quan la veritat sols té 
un camí, i el camí s’acurta  vol 
dir una cosa,  temps al temps , 
paciència i una canya. Dit açò 
done l’enhorabona un any més a 
nostre president Jesús, i el felicite 
per l’estampa que ens mostra dia 
a dia, acte rere acte, durant tres 
exercicis fallers, exercicis que com 
qualsevol president de falla té bo, 
no tan bo, dolç com la mel, amarg 
com el baladre, amb carassetes o 
antifaços, i tot per continuar fent 
la llavor que ell es compromet a fer, 
junt una junta directiva que pese a 
les diferencies personals, entenem  
que, esta casa és de tots, i sempre 
serà benvingut i acollit amb els 
braços oberts tot aquell que vinga 
amb bon ànim.

Si meu diuen no meu crec! Estic fent l’entrevista a nostre 
president Jesús, i pareix que fora ahir quan per primera vegada 
redactava un escrit com aquest on li donava la benvinguda 
com a President. 

Solen dir que un bon president sempre té darrere 
una gran  dona, i és una gran veritat, una dona en la que 
pots contar sempre per prendre una decisió, a  la que pots 
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    Jesús
      Sevilla
Soler

demanar un bon consell i segur 
que et dona el millor, una dona 
que sempre queda a l’ombra,  
però es una gran organitzadora, 
que mai, mai pot oblidar cap 
esdeveniment, un horari,o quina 
es l’ indumentària més apropiada 
per a cada acte.

Desprès de compartir 
amb Jesús uns minuts en els 
que li pregunte algunes cosetes 
per transmetre-les en paraules, 

frases, i arribar a la finalitat d’aquest apartat que és l’entrevista, vaig 
a fer-ho de manera sincera i amb bon cor, ja que jo no se transmetre-
ho d’altra  manera. 

Pot ser que no s’ho creguen però nostre president es queda 
sense paraules quan li pregunte per la seua dona Inma, la seua mirada 
perduda en el pensament, en el record, un somriure molt discret, i 
naixen les primeres paraules, paraules d’agraïment, agraïment per 
tot, per que Inma recull tot allò necessari per a que ell continuara un 
any més de president, una persona amb una paciència desbordant, 
amb un calor incondicional, i molt, però molt conformista ja que 
sempre és l’última, i tot per tindre  “preparat allò necessari per a mi 
i les meues filles”.                                      

Estes son algunes de les seues paraules, també valora molt 
el sacrifici que fa, com a dona com a mare, ja que el primer any de 
president també fou Sofia la mitjana de les xiquetes,  nostra fallereta 
major infantil. Així que tot un rebombori, una festa, junt a Candela 
i Àngela que també són gran falleres.. Se poden imaginar l’ il.lusió 
que en aquest any gaudiren en la seua casa puix tot és gràcies a Inma, 
quanta paciència, i quant d’orgull, i alegria, felicitat……

Jesús, sense Inma res haguera passat, sé que esteu molt 
orgullosos de tindre-la tu  com a dona i les xiquetes com a mare. 

Ara ens agradaria que ens digueres algo en respecte a les 
següents persones que directament han format part dels teus anys 
de president:
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A la teua dona,- a Inma li done les 
gràcies per tants moments inoblidables que 
hem viscut i hem compartit en la nostra 
família, amics, fallers,,,,, no haguera pogut 
tindre millor recolzament, sempre estaré 
molt agraït a la meua dona, tant jo com les 
nostres filles estem mot orgullosos de ella.

Als  representants de l’any 2012; 
pues de Arantxa destacaria l’il.lusió per ser 

fallera major de Reis Catòlics ja que ella estava apuntada feia alguns 
anys. Havia nascut per ser fallera major, ella junt a la seua joventut 
rodejada de molts amics i una família encantadora ens ha regalat 
un any meravellós. Ruben és un xiquet encantador, molt alegre 
que ens transmetia a tots la seua felicitat, i serio quan tenia que ser 
responsable com a president infantil. A ell també l’apunta la seua 
tia Sonia quan va nàixer. I Sofia, la meua filla, que en tan sols 6 anys 
ens demostra la seua maduresa, serietat i compromís per ser una 
excel.lent representat.

Als representants de l’any 2013; Xonin ens demostra a tots que 
se pot gaudir de un somni independentment de les circumstancies 
ja que no eren les més idones.  Ella arropada de la seua família i 
especialment del seu fill Àngel ha segut una Fallera Major Exemplar. 
Sofia, molt elegant i seria sense deixar de ser mai una xiqueta s’ha 
comportat com una dona. Julio Alberto, m’ ha sorprès moltíssim 
per que es un vitet però en els actes s’ha comportat molt correcte, i 
sobre tot ha sigut el carinyo personificat.

Als Actuals representants encara que ens queda la setmana 
més important podràs donar-nos una valoració aproximada: En 
Laura, destacaria entre la seua bellesa i elegància, l’entusiasme en 
tornar a representar a la comissió major, acompanyada de una gran 
quadrilla d’amics. Sé que serà un any molt especial per a ella. Dani i 
Lucia, són molt especials.  Ell sé que esperava aquest any amb molta 
il.lusió ja que feia molts anys que Trini, sa mare, l’apunta com a 
president i està encantat de representar a tots els xiquets, i Lucia 
és explosivament simpàtica. Ella viurà aquest any com en un conte 
de fades sent ella la princesa, i com no puc oblidar-me de les seues 
famílies que s’han involucrat moltíssim en la comissió, i també per 
a ells serà un any molt divertit, ple d’alegria on els seus fills són els 
màxims representants.
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Be, ara anem en serio, 
anem a fer un reconeixement 
faller, li preguntem que ens 
puntue del 1 al 10 la valoració 
per a ell com a president en 
aquestos 3 anys i ens diu que 
un 9alt. Clar li demane una 
explicació ja que jo esperava 
que diguera un 10 i Jesús ens 
diu que sempre hi han coses 
que millorar, i clar que té tota la raó del mon, ens demostra ser 
molt honrat i sincer, per a ell el primer any es inoblidable ja que és 
una aventura que viurà junt a la seua família i especialment junt a 
Sofia, tot és nou, tot és molt bonic, ple d’il.lusió, fantasia, el segon 
és un poc l’imitacio del primer però millorant les xicotetes coses que  
en l’anterior hem pogut fallar, i el tercer continuem en el mateix, 
seguim millorant, però sempre gaudint-

Ara ens agradaria que ens explicares un poc quin és l’acte 
més bonic de la setmana fallera, que milloraries d’un exercici faller 
o que canviaries, anul.laries.

-Be, tots els actes m’agraden, està clar que uns més que altres.  
Cada acte té el seu encant, però destacaria l’acte de l’ofrena per 
diversos motius, per ser el més elegant, en el que participa el major 
nombre de fallers, et dones conter  que quasi estem arribant al fi 
de l’exercici faller en el que tots estan gaudint al màxim del treball 
d’un gran equip que lluita incansablement per oferir una gran festa, 
també  per ser un acte religiós ja que li ofrenem les flors a nostra 
Mare de Deu i que m’ompli de satisfacció ser faller, ser president i 

ser valencià.

 Respecte al dia 17, 
canviaria la manera en que ens 
transmeten els premis. Jo crec que 
si ens digueren tots els resultats a 
la mateixa vegada i després cada 
comissió que recollira els que li han 
atorgat, així  pense que evitaríem 
presenciar i viure un moment tan 
desagradable i trist en el que es crea 
molta tensió,  i  també la manera 
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de valorar els actes, monuments etc, 
ja que cada falla te un   pressupost 
i nosaltres l’afrontem amb èxit 
i tanquem l’exercici faller sense 
deutes, així que ens limita molt les 
possibilitats de competir.

El dia més especial és el de 
San Josep, aquest  és el dia central, 
és el dia en el que la festa més 
valenciana pren el colofó, és el dia 

en el que cremem les poques forces que ens queden, és la satisfacció 
d’haver complit tots els objectius marcats al exercici faller, és on 
tots els sentiments, emocions, records, experiències, anècdotes, 
etc.,  passen ràpidament en el meu pensament mentre el monument 
es reduït a cendres, desprès com és tradició en aquesta comissió 
brindem a cava junt a tots els faller que encara resisteixen i brindem 
per l’exercici que hem acabat, i donem la benvinguda al pròxim.

Des de el primer any de faller soc component de l’equip 
de llibret, tasca que faig amb molt de gust ja  que és algo molt 
significatiu en el mon de les falles, és tradició traure al carrer el 
típic llibret de falla cada vegada més actualitzat ; sempre intentant 
millorar any rere any però molt engalanat amb els textos dels col.
laboradors, versos, fotos, etc-

I com no podía oblidar del grup de dansa, que aquest any 
renaix desprès d’un any sabàtic, gràcies especialment a  Sandra i 
Tomàs que se están comprometent-se cada dia més en que el folklore 

que hem tingut en 
nostra comissió cada dia 
tinga més força, i espere 
poder continuar sent 
part d’ells, ja que aquest 
any no puc per canvi 
d’horaris laborals entre 
altres motius. I com no, 
agrair que Xonin estiga 
portant als més menuts
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Ara recorde el dia de 
la capea, la tradicional apunta 
fallera, en la que tots acudim amb 
molt d’entusiasme per trobar-nos 
després de les falles, pareix que fa 
una eternitat que no ens veiem.  
Aquest dia és molt especial en el 
que temin per emblema la festa, 
la música, i nostra gastronomia 
junt l’espectacle tauri que podem gaudir, també és el primer  acte 
informal en el que podem gaudir  junt a les famílies dels nous 
representants. 

Tu, com a faller, president, i pare de falleretes que visualitzés 
que ens aniria bé, o que intentaries canviar o introduir per millorar 
les relacions entre les comissions infantils;

-Algo que m’agradaria molt és  que tots els xiquets  de totes 
les comissions tingueren més activitat al llarg de l’any, que agafarem 
algun compromís amb ells, com fer campionat de futbet, jocs 
tradicionals, concurs de paelles, endevinalles, play backs, realitzar 
una trobada fallera infantil ciutat de Silla, per exemple.

Jesús, crec que tots sabem com eres, el que ha pogut compartir 
amb tu uns instants sap que eres una gran persona, amb un bon 
sentit d’humor i un cor molt gran, jo hem permet donar-te les 
gràcies  d’haver representat nostra comissió. Sempre estaràs formant 
part de l’historia de la A.C. Falla Reis Catòlics de Silla en la que ens 
representàres molt dignament i sempre respectant els teus principis  
i gaudint junt tots els que t’apreciem.
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Elecció de president 

El any faller va començar el 13 d’abril quan 
vàrem fer  el sopar d’elecció de president i de 
nomenament dels càrrecs representatius. 
Va se una nit emocionant on Jesús Sevilla  
torna a ser elegit la persona que dura el timó 
de la nostra comissió durant aquest exercici.
Com a Fallera Major va ser nomenada 
Laura Sánchez Fernandez, com a Fallera 
Major Infantil Lucia Trenado López i com a 
President Infantil Daniel Ortega Jimenez

Apuntà

El  cap de setmana del 13 i 14 d’abril 
varem fer l’apunta de les falles 2013,  el 
dissabte de vesprada tinguérem la apuntà 
infantil, amb un gran berenar,  jocs i 
castells inflables per als xiquets. 
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 quarta edició 
del  concurs de retalladors on els xics 
i les xiques més atrevits i atrevides de la 
comissió van demostrar la seu valentia. 

Resum d’un any
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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 acompanyarem l’ imatge de sant Josep obrer en la processó 
que es va celebrar pels carrers de la barriada, i quan la processó va passar per 
davant del nostre casal, el retor de la parròquia va beneir la creu de maig que 
la falla va plantar.

Truc i Parxís interfalles

Durant el mes de Maig i Juny  la Junta Local Fallera realitzà el concurs de 
Parxís i Truc Interfalles, en el que ens reunim els divendres a la Nau Jove i fem 
una partideta. Enguany vàrem tindre una fluixa participació i quedarem en 
les darreres posicions 5e en Truc i 4art en Parxis. Encara que enguany no ens 
ha anat be, des d’ aquest llibret volem seguir reclamant que estos campionats 
tinguen un premi com qualsevol altre concurs: un banderí donat el dia dels 
premis des del balcó del ajuntament, i donen accés a les millors parelles als 
campionats de Juntes Locals.

Festa de sant Joan 

I entre sopars, esmorzars i més, i més, i més.... arribem a finals del 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 Festa de Sant Joan”.  
Enguany la festa va augmentar en intensitat per la vesprada, quan comença a 
refrescar, hi hagué berenar i després jocs per als mes menuts. Després vàrem 
anar de passa carrer amb la Banda de Cornetes i Tambors Santa Cecilia, del 
Barri Orba de Alfafar. I per la nit hi hague sopar, bingo i tinguérem l’actuació 
del duo Sonbatu
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Proclamació

El dia  6 de juliol varem celebrar 
l’acte de la Proclamació de les 
nostre Falleres Majors i Presidents 
per al present exercici. L’acte va 
començar amb una cercavila, on 
s’arreplegava a totes les persones 
involucrades al so de la dolçaina i 
el tabalet.  L’acte a la Nau Jove fou 
impressionat, amb la assistència 
de més de 300 persones que varen 
gaudir d’una proclamació molt 
emotiva amb el nomenament de 
les Falleres Majors i Presidents per 
a les falles 2014. Les paraules dels 

exaltadors emocionaren a tothom, majors i xiquets. Per concloure hi va haver 
un vi d’honor per a tots els assistents, i com a fi de festa, una gran Disco-movil.

Sant Fermí

El divendres 12 de juliol varem celebrar la ja consolidada i cada vegada mes 
participativa festa de sant Fermí. Per la vesprada els xiquets varen fruir d’un 
berenar, i de la festa de l’aigua, on globus plens d’aigua i poalades de la mateixa, 
varen volar i banyar a tots els que varen acudir. I per la nit al carrer sopar 
popular, abillats amb la roba típica de la festa soparem a la fresca. En acabar 
un parell de bingos, i un bou embolat feren la delectació de tots, fins i tot se 
sumaren a la festa alguns veïns tirant-nos poals de aigua. 
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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 major 
e infantil ens varen 
delectar amb les seues 
actuacions, “Remix 
de cançons de l’estiu”” 
el grup major i “Peter 
Pan” els infantils. Cal 
destacar la gran qualitat 
de les actuacions, un 
any més demostrarem 
que som una de les 
falles que més s’implica 
i més interès fica en 
aquest acte.

Processó crist i balls

El dia 6, el dia del Crist, els nostres representants varen desfilar en la processó 
del Santíssim Crist, amb molt de fervor i devoció. I la nostra 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 processó 
fent mes bonica i lluïdora la processó. El grup infantil va ballar els arquets, i el 
grup major els cabuts, i ho varem fer molt bé, arrancant els aplaudiments de 
tot el públic present.
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Festa mig any

El 21 de setembre  va tindre lloc 
la festa del mig any faller.
Celebrarem que faltaven menys 
de 6 mesos perquè arriben les 
falles, i ho varem fer amb una 

jornada que va parèixer un dia de falles, perque 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. 
Desprès vàrem plantar la nostra falleta commemorativa d’aquesta festa, que la 
comissió infantil 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 musicals que amenitzaren la vetllada.

IV Torneig Internacional de Truc

El passat diumenge 29 de setembre, va tindre lloc a la Nau Jove, una nova 
edició del nostre torneig internacional de truc que ja se ha assolit, com un dels 
tres més importants de la nostra província. Encara que enguany la participació 
va baixar un poc respecte al any anterior però els participant tornaren a gaudir 
de una gran jornada de Truc.
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El campionat va estar molt 
disputat, pel mati es juga la fase 
de grups, y desprès de dinar, 
començaren les eliminatòries 
directes, a les 20:30 hores 
començà la gran final que va 
guanyar la parella formada per 
Jose Luis Calvente i Manuel 
Gonzalez de Torrent contra 
Roman i Toni de Aldaia.
La final del premi de la 
repesca la guanyaren Juan 
Carlos Garcia i Andres Godoy 
de Silla.

Els participants ens varen felicitar per la bona organització, i ens animaren a 
organitzar més edicions de este campionat que s’ha convertit ja, en un dels 
més importants que es fan a la nostra comunitat.

Nit del mon faller 

El dia  12 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. 

Halloween

Enguany degut a la proximitat de la Presentació i el fet de tindre el casal mig 
ocupat per el que estem preparant 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 terrorífica desfilada de disfresses que va asustar a més de un. 
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Presentació

El cap de setmana del 9 i 10 de novembre, vàrem celebrar a la  Nau Jove, les 
nostres presentacions. 
El dissabte 10 anomenarem com a Fallera Major a Laura Sánchez i Fernández i 
al President Jesús Sevilla i Soler amb una presentació que ens portava a l’antiga 
Grècia, amb un decorat amb temples, deus i divinitats de la cultura clàssica. 
El diumenge 11 anomenarem com a Fallera Major Infantil a Lucia Trenado 
Lopez i com a President Infantil a Daniel Ortega Martínez amb una presentació 
plena de màgia ambientada en el conte de “Alicia al país de les Meravelles”
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Presentació Interna

El divendres 15 i el dissabte 16  de novembre 
vàrem fer les presentacions internes, per 
a que tots aquells fallers i falleres que per 
diversos motius no pogueren vestir-se per a la 
presentació tingueren l’oportunitat de passar 
per la passarel.la del nostre casal. 

Nadal

El divendres 20 varem celebrar el berenar de Nadal per a la comissió infantil.
Els xiquets varen berenar una xocolata calenteta que venia molt bé amb el fred 
que feia al carrer, i després varen rebre la visita del pare Noel que els va deixar 
caramels i llepolies per a tots. Finalment varen dibuixar les seues targetes i 
felicitacions de Nadal que varem penjar pel nostre Casal.
La primera arreplega del exercici la vàrem celebrar el dissabte 21 de desembre, 
on aprofitarem la cel.lebració del mercat, per a vore si la gent col.laborava un 
poc amb nosaltres.
Eixa mateixa vesprada nostre grup de dansa va actuar un any mes al festival 
benèfic Silla Balla, col.laborant per a recaptar diners per al menjador social. 

Firma i Presentació d’esbossos.

El divendres 10 de gener  varem celebrar 
la firma del contracte amb el artesà faller 
Toni Fornés i la presentació d’esbossos 
de les falles. Ho ferem al nostre casal 
desprès de sopar. Un dels secrets millor 
guardats es revelava, els esbossos de les 
properes falles eren presentats davant tota 
la comissió. Els assistents es  quedaren 
encantats amb els monuments, i desitjant 

veure’ls al carrer. Al dia següent férem una nombrosa visita al taller de Toni, 
on varem poder vore l’estat actual de la nostra falla.



82 

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

2. Els actes i  horaris d’aquest programa de festejos poden ser modificats, però seran informats dels canvis 

amb un cartell que hi haurà al casal.

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

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

casal el més net possible.

5. Màxima puntualitat en els actes oficials.

6. Fira infantil, jocs...,  sols podran gaudir-los els fallers i falleres, demanant disculpes als demés i esperant 

que s’apunten a l’any vinent.

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

treballar.

                                       

Gener
DIVENDRES DIA 10 
 A les 22:00 h. Sopar de firma de contracte amb el nostre artesà faller Toni Fornes, 
que ens presentarà els esbossos de les nostres falles per a enguany, un dels secrets millors 
guardats de la comissió que es farà públic aquesta nit. 

Febrer
DISSABTE DIA 8
 A les 22: 00 h. Amb un sopar de gala que es farà al saló “Viher”, 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.

 

Programa 
  de Festejos
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DIVENDRES 
DIA 14

 A les 22:00 h. Sopar 
d’entrepà al casal i després 
pinta d’escuts en casa del 
nostre President Infantil 
Daniel i nostra Fallera 
Major Infantil Lucía

DISSABTE DIA 15
 A les 22:00 h. Sopar d’entrepà al casal.

DIUMENGE DIA 16
 A les 10:00 h. Esmorzar al casal.

 A les 15:00 h. Dinar al casal

 A  les 17: 30 h. Anirem a acompanyar 
als nostres representants a la Nau de la Cultura 
on la junta local fallera organitza l’exposició del 
Ninot, on s’exposaran tots els ninots majors i 

infantils que les comissions hem triat

 A les 18:30 h. Al Teatre de la plaça es farà l’entrega de 
recompenses de la Junta Central Fallera als fallers als que 
se’ls ha concedit alguna, i recordar a tot faller que haureu 
d’anar a arreplegar-la amb la indumentària fallera.
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DIVENDRES DIA 21
 A les 22:00 h. Sopar d’entrepà al 
casal i després pinta d’escuts en casa de 
nostra Fallera Major Laura.

DIUMENGE DIA 23
 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

 

Març
   

SETMANA DEL 24  DE FEBRER  AL 1 DE MARÇ 
 Durant tota la setmana el casal estarà a disposició de tot faller que vulga apuntar-se 
o preparar carrossa per a la cavalcada del pregó.

 

DISSABTE DIA 1
 A les 10:00 h. Farem un bon esmorzar abans de posar-se a fer faena preparant 
carrosses i disfresses.

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

 A les 17:00 h. Ens anirem a la concentració de totes les comissions, on es donarà 
per 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 
tradicional pregó quedant així inaugurades les festes falleres.
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A les 22:00 h. Sopar d’entrepà i ressaca al casal 
on acudeixen el fallers que tenen més ganes 
de festa. Cal sopar disfressats, Es premiarà a 
la millor disfressa.

DIUMENGE DIA 2
 A les 10:00 h. Al casal tradicional 
esmorzar on improvisarem tot ja que després 
d’una nit com la que haurem passat no sé si 
algú tindrà fam.

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

SETMANA DEL 3 AL 6
          A les 17:00 h. Berenar infantil al casal.     

 A les 22: 00 h. Sopar d’entrepà al casal, per a anar preparant les falles.  

DIVENDRES DIA 7
 A les 17:30 h. Berenar infantil al casal

 A les 20:00 h. Concurs 12 h. de Parxís i Truc. 
12, 13, 14 o les que facen falta, ja que està en xoc el 
prestigi i els jupetins de Mestre Trucaor. Recordem 
que 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 difícil.
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DISSABTE DIA 8
 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 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 nostres representants faran entrega 
dels premis de Truc parxís i paelles. Seguidament 
actuarà  el duo “CHAMAN” patrocinat per 
Arròs Dacsa.

DIUMENGE DIA 9
  A les 17:00 h. Fira infantil

 A les 17:30 h. Berenar infantil i jocs

 A les 22:00 h. Sopar i a continuació anirem a penjar banderes

SETMANA   
DEL 10 AL 13
 A les 17:00 h. Berenar infantil.

 A les 22:00 h. Sopar i a 
continuació anirem a penjar 
banderes
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DIVENDRES DIA 14
Al llarg del dia plantarem les nostres falles.

 A les 17:30 h. Berenar infantil.

 A les 22:00 h. Sopar i a continuació, nit 
temàtica, concurs de truites i tortes, i després, un DJ ens ficarà musica fins que vinga la 
policia. 

DISSABTE DIA 15
        Durant tot el dia dinarem, berenarem i soparem junts i prepararem tot el material 
necessari per a anar ben preparats a l’arreplegà del ninot

 A partir de les 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.

 A les 21:00 h. Sopar infantil pagat pels nostres representants infantils on hi haurà 
sorpreses per a tots els xiquets, i seguidament sopar de la comissió major, una vegada 
vinga la Xaranga ens prepararem per anar a pels ninots indultats amb tots els que vulguen 
vindre i participar.

 Prop de les 24:00 h. 
del dia 15 i una vegada 
ens canten les albades 
i tinguem els ninots 
ens anirem a fer una 
xicoteta cercavila de camí 
al nostre casal. Quan 
arribem prepararem els 
monuments, decorant-
los amb flors i gespa com 
tenim costum per deixar 
el punt i final al jurat, 
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entre unes coses i altres tindrem disco casal el que serà interromput per la Junta Local 
Fallera que vindran a cantar unes albades als nostres representants, després rematarem la 
festa. I mentre dure la espera hi hauran bunyols i xocolatà per a tots el fallers i pares de 
tots el xiquets fallers pagats per nostres Falleres Majors i nostre President Infantil.

DIUMENGE DIA 16 
 A les 17:00 h. Ultima sessió de fira infantil

 A les 17:30 h. Berenar infantil pagat pels 
nostres representants infantils, Daniel i Lucía.

 Sopar infantil a les 21:00 h.

 A les 22.00 h. Sopar pagat per la nostra 
Fallera Major Laura. Serà una nit plena de 
sorpreses,amb el concurs de disfresses. Per a 

entrar en concurs les persones disfressades, deuen de fer una actuació musical, teatre, o 
qualsevol altra cosa. Després per a  cremar la grassa, a menejar el cul al nostre Disco-Casal 
amb  DJFerri.

DILLUNS  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 tindrem al casal un 
desdejuni pagat per nostre President Infantil

 A les 11:00 h. Al casal concentració per anar a fer la cercavila fins la Plaça de la 
Senyoria on junt a la resta de comissions anirem a la Plaça del Poble, on ens donaran els 
premis.

 A les 18:30 h. Cercavila per a ensenyar a tot el barri els premis que ens hagen 
donat pel matí. 
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 A les 21:00 h. Sopar infantil. 

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

DIMARTS DIA 18
 Segona despertà, a les 8:00 h., està si serà 
sonaeta,  no m’ho perd per res del món.  Desprès 
tindrem al casal un desdejuni pagat per nostra 
Fallera Major Infantil

 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 Desemparats.
(Demanem la màxima puntualitat)
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 A les 21:00 h. sopar infantil, desprès sopar major i ………….. MACROFESTA!!! 
Dins la nostra carpa, espectacular, com sempre, amb la companyia de quasi tot el poble, 
amics, veïns, fallers d’altres comissions etc  benvinguts a tots i gràcies per ser fidels a 
nostra comissió i no fallar cap any.

DIMECRES 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 tindrem al casal un desdejuni pagat per nostra Fallera Major.

 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.

 A les 17:30 h. Berenar infantil, i desprès gran mascletà infantil. A continuació 
Cercavila boig, no faltes.  Pots dur a qui tu vulgues, quan més gent, més soroll, més 
ambient. 
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 A les 21:00 h. Sopar infantil, i 
seguidament a les 21: 30 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 2014 de la millor manera que sabem, donant-nos l’enhorabona a tots 
i brindant amb cava.
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AL TALL
Música per a un poble
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Al Tall és un conjunt valencià de música d’arrel tradicional fun-
dat en 1975, reconegut per la fecunda trajectòria i pioner en la 
reinterpretació de la tradició musical i sonora del seu país a l’estil 
de la Riproposta italiana, emmarcada dins d’una concepció me-
diterrània de la música popular.
Sovint es comparen amb altres grups cabdals en la revisitació de 
la cançó tradicional com La Bullonera a l’Aragó, Milladoiro a Galí-
cia, Nuevo Mester de Juglaría aCastella i Oskorri al País Basc. Dels 
quatre membres inicials, Vicent Torrent i Manolo Miralles són els 
únics dos que han continuat ininterrompudament en el grup fins 
a la seua dissolució en 2013; de tots els músics que han passat 
pel grup, Miquel Gil és l’exmembre més conegut (per la seua ac-
tual carrera en solitari) i qui més hi ha col.laborat esporàdicament
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Cronologia
La història del grup s’estén al llarg de pràcticament trenta-huit anys, amb 
més de catorze discs editats durant aquestes quatre dècades, de les que 
els primers deu anys de trajectòria foren els més productius. A l’octubre 
de 2012 anuncien formalment la finalització de la seva activitat artística 
com a grup i realitzen l’últim concert el 18 d’octubre de 2013 al Palau de 
Congressos de València.

Anys 70
Al Tall es va fundar a principis de 1975 amb Manolo Lledó, Manolo 
Miralles, Miquel Gil i Vicent Torrent com a integrants, tots ells músics 
autodidactes d’altres formacions ja extintes (cas de Lledó en Els Sols i 
de Torrent en l’Equip València-Folk) o amb una discreta carrera en solitari 
(cas de Miralles, que va arribar a ser teloner de Raimon): Vicent Torrent 
i Miquel Gil es van conèixer en la Universitat Catalana d’Estiu de Prada i 
van decidir crear el nou grup junt amb Lledó, el qual va proposar a Miralles. 
Després d’un parell d’aparicions a Albal i a la Facultat de Filosofia i Lletres 
de València, el grup va debutar oficialment a la Pobla de Vallbona.

Cançó popular, País Valencià

Ja sense Lledó, el mateix any gravaren i editaren el primer 
vinil, homònim (Cançó popular, País Valencià a efectes 
de discografia), que conté temes originals com Per 
Mallorca (una de les cançons més representatives de 
la seua idiosincràsia) o D’avui és el cantar; poemes 
musicats com La mel (d’Eugeni Evtutxenko), A una 
oreneta que em desvetllà a trenc d’alba (de Marià 
Manent) o Tots em tiren pedraetes (d’Estellés); i cançons 
populars valencianes com L’hereu Riera o la Cançó de 
la llum, que els ocasionà més d’un maldecap amb les 

autoritats: el primer d’ells, a Borriana, en setembre del 1976.
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Deixeu que rode la roda

El segon disc, Deixeu que rode la roda, va aparèixer a 
finals de 1976: dedicat a Ramon el Pansot -seguidor 
incondicional del conjunt, mort aquell any, que sempre 
els cantava El casament de Maria la Xapa-, el repertori 
inclou la peça original més emblemàtica, la del Tio 
Canya, a més d’altres cançons destacables com Darrer 
diumenge d’octubre (un homenatge a l’Aplec del 

Puig), Del Saler (en protesta per la imminent urbanització d’aquella 
platja de l’Albufera) o la Cançó de bressol tradicional valenciana. Ací 
s’estrenaven el cantautor d’Alberic Enric Ortega com a membre de ple 
dret, encarregat especialment d’animar la gent durant els concerts; la seua 
dona Empar Torres, que hi col.laborava com a cantant; i, a partir de l’any 
1977 Oswaldo Blanco, que feia les funcions de representant i menejador 
del grup.

Posa vi, posa vi, posa vi...

Enric Ortega moriria el 14 de maig de 1978, poc després 
de la presentació del tercer disc: en Posa vi, posa vi, 
posa vi..., un recull monogràfic de cançons populars de 
taverna on el d’Alberic va intervindre tant en la selecció 
de temes com en l’arranjament de les versions. La 
resta de membres d’Al Tall el van homenatjar -junt 
amb altres figures destacades de la cançó valenciana 
(i també la seua viuda)- en un recital als Vivers de 

València. El mateix Enric havia participat abans en un altre homenatge: 
poc després de l’edició del Posa vi..., els Al Tall van traure l’únic senzill, A 
Miquel assassinaren, una petenera gravada expressament en record 
delcomunista alacantí Miquel Grau, amb lletra d’Ortega.

Quan el mal ve d’Almansa...

El mateix any 78, el grup encetava una sèrie de concerts 
que els portaria a actuar al poble alemany de Tubinga (en 
un festival d’homenatge a Víctor Jara) i a les Sis Hores 
de Cançó a Canet (en desgreuge a Albert Boadella); 
i, ja en 1979, a París (per la Primera Setmana del 
País Valencià), a les Sis Hores de Cançó de Perpinyà, 
i a Vilanova d’Olt (Occitània). Aquell any 79 veia la 
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llum Quan el mal ve d’Almansa..., el disc més conegut de la banda i, 
fins llavors, el seu projecte més ambiciós: donar a conèixer, per mitjà de 
la música, un dels episodis més desconeguts de la història valenciana, 
la desfeta d’Almansa. Encara que, al remat, la part conceptual del disc 
només arriba a omplir una cara, la cantata aporta peces emblemàtiques 
com Processó, Lladres i Cant de Maulets; la cara B conté cançons 
com Nuclears? No, gràcies, la ja coneguda A Miquel assassinaren i la 
darrera aportació, pòstuma, d’Enric Ortega: Bolero.

Anys 80
Som de la pelitrúmpeli

En setembre de 1980 participaren per 
primera volta en els Rescontres de la Mar a la 
ciutat provençal d’Arles, un festival musical de 
vocació mediterrània organitzat per l’occità Jan-
Mari Carlotti que els Al Tall s’encarregarien 
d’importar a València més avant . En desembre 
del mateix any van traure al mercat el segon 
disc monogràfic, Som de la pelitrúmpeli: una 
narració amb protagonistes infantils que fan 
un viatge musical per diverses comarques 
valencianes per mitjà de cançons populars emblemàtiques com La 
Bolangera o Les Tomasines: va ser, possiblement, el primer treball de 
la Cançó adreçat expressament a la xicalla.
L’any 81 participaren en l’acte de desgreuge a Fuster organitzat per Acció 
Cultural a la Plaça de Bous de València: l’assagista suecà, que havia 
sigut objecte d’un atemptat amb bomba, va ser homenatjat per destacats 
intel.lectuals internacionals i pels artistes valencians davant de vint mil 
persones. També assistiren al festival Som una nació, celebrat al Camp 
Nou amb cent mil espectadors, i tornaren a actuar en els Rescontresd’Arles 
i a Marsella, la qual cosa els inspirà per a traslladar el concepte al seu 
país: la Trobada de Música del Mediterrani. L’experiència els introduiria 
de ple en el fenomen musical de la Riproposta i els posaria a l’altura 
d’altres grups cabdals en la música d’arrel com la Nova Compagnia di 
Canto Popolare de Nàpols, els Músics del Nil d’Egipte, els occitans Mont-
Jòia (amb Carlotti al capdavant) o els saharians Muluk el-Hwa, amb els 
quals tornarien a col.laborar més endavant.
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Cançons de la nostra Mediterrània
L’any 82 gravaren un disc amb la mallorquina Maria del 
Mar Bonet: Cançons de la nostra Mediterrània podria 
considerar-se el tercer disc monotemàtic del grup, en 
oferir un repertori popular del conjunt del seu domini 
lingüístic entés com a fragment de la tradició 
comuna a tots els pobles mediterranis. Pel que es 
llig en la carpeta, la idea inicial era encetar una 
sèrie de gravacions compartides amb altres artistes 
mediterranis que hauria tingut continuïtat amb un 

segon disc de peces internacionals (algerianes, calabreses o xipriotes) 
amb el Mediterrani com a vincle comú. La llista de cançons d’este disc 
inclou temes de Catalunya (El segador més petit), les Illes (Sa mort d’en 
Colomer) i València (el Bolero de l’Alcúdia). Aquell any tornarien a participar 
en els Rescontres de Marsella i Grassa, a sengles festivals més d’arrel 
mediterrània a Roma i a París (Voix et Musiques du Bassin Mediterranéen), 
a les ciutats de Barcelona, Madrid, Bilbao, Saragossa i a la seua València 
natal, on van ser l’objectiu d’una campanya en la seua contra organitzada 
pel blaverisme local.

Tocs i vares
L’any següent van reprendre l’evolució interrompuda pel 
disc amb la Bonet i editaren Tocs i vares, un experiment on 
portaven els principis de la Riproposta a la màxima 
expressió en imitar les maneres antigues d’afinar, de 
compondre i d’improvisar sobre una sèrie de «vares» 
(equivalents als palos del flamenc): jotes, havaneres, 
valencianes i marxes mores de nova creació, amb 
lletres originals que intenten reflectir la realitat social del 
moment. Les crítiques a este enregistrament anaven del 

suport més unànime a la condemna més explícita: Tocs i vares va suposar, 
per tant, un punt d’inflexió en la carrera dels Al Tall, per la forma i pel contingut 
de les cançons; sorprenentment, la Cançó de la llum era l’única peça del 
seu repertori que els donava problemes amb les autoritats, com va passar 
aquell any a Alberic. A banda d’eixe incident, el grup va presentar el seu 
disc en directe a Montpeller, Besiers, Barcelona, Palma i a sengles festivals 
d’Almansa i de Benidorm. La gira continuava el 1984 al Théâtre de la Ville 
de París, als escenaris d’Ais de Provença, Aosta, Còrsega, Marsella,Toló i 
a l’Encuentro de la Música Popular de les Palmes de Gran Canària. La 
polèmica amb la Cançó de la llum es va repetir al poble alcoià de Biar; 
l’alcalde de Benetússer tembé els va prohibir gravar un documental a este 
poble que, finalment, es va gravar a Picanya, però que no s’estrenaria fins 
a l’any 90.
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Xarq al-Andalus
Amb motiu de l’imminent desé aniversari del 
conjunt l’any 85, van editar un disc doble 
amb les cançons més significatives de la 
primera etapa conjuntament amb la seua 
antiga discogràfica Edigsa, llavors ja PDI. 
L’any de l’efemèride publicaren el seu disc 
més exòtic amb la col.laboració dels Muluk 
el-Hwa: Xarq al-Andalus: el títol fa referència 
a la Xàrquia, o siga, la part oriental d’al-
Àndalus que coincidia poc més o manco amb 
el territori valencià actual, ja que s’estenia 
des de Múrcia fins a les terres de l’Ebre. Per a l’ocasió ambdós grups 
musicaren alguns poetes valencians de l’època prejaumina suggerits per 
l’escriptor gandià Josep Piera: esta nova experiència consistia en, tornant 
més arrere encara, reprendre la tradició musical andalusina interrompuda 
amb la creació del Regne de València en fusionar-se amb el flamenc i els 
ritmes gnawa. El disc, que també va ser editat en casset junt amb una 
guia didàctica, el presentaren a la Societat Coral el Micalet, al Gran Teatre 
d’Alzira i a la mostra Cançons de la Mediterrània de Palma.

Xavier «el Coixo»
L’any 86 el grup seguia rodant el Xarq al-Andalus, que a l’any següent va ser 

editat a Alemanya: el 10 d’octubre de 1987 actuaren junt 
amb els Muluk en el programa de televisió Nachtmusik im 
WDR a Berlín. En octubredel 88 arribaven a Mèxic per 
a participar en el XVI Festival Internacional Cervantino, 
on Àngel Cosmos (el seu «biògraf», aleshores resident 
al país) els va fer de guia alhora que els presentava al 
públic mexicà: el conjunt va actuar a la Ciutat de Mèxic i 
a Cuernavaca, entre molts altres llocs, amb un èxit 
sorprenent. En tornar a València editaren el seu disc 
més desenfadat, Xavier «el Coixo», amb versions de 

temes festers com la conegudíssima marxa mora de La Xafigà que li dóna 
nom, peces populars com els Porrots de Silla i mediterrànies com el Ballu 
cantadu sard (però cantat en valencià) o una cançó del seu amic Carlotti; 
l’únic original del disc, La Maregassa, és un homenatge per part de Vicent 
Torrent a tots els artistes mediterranis cabdals en la definició del seu marc 
musical.
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Anys 90
Quart Creixent

La Maregassa seria l’aportació d’Al Tall a l’espectacle col.lectiu Quart 
Creixent, un recital conjunt estrenat a finals de l’any 90 que ajuntava 
quasi tres generacions de música en valencià: Vicent Torrent, a més, 
era co-autor amb Enric Murillo de la cançó que donava nom al concert 
(i que seria la «mort» de Lluís el Sifoner). El 9 de novembre del mateix 
any telonejaven Loquillo en la Festa de benvinguda de la Universitat de 
València, a la plaça de bous de la ciutat. Encara que la dècada dels 90 és 
la menys fructífera del grup a efectes discogràfics, els Al Tall no van deixar 
d’oferir concerts ni de participar activament en les reaccions a una època 
de canvis polítics importants.

Europeu!

Així, el 26 de juny de 1991 participaren en el Concert per la Llibertat dels 
Insubmissos al pavelló de la Font de Sant Lluís organitzat pel Moviment 
d’Objecció de Consciència; l’any 92 actuaven a l’Expo de Sevilla i el 
canal Eurovisió retransmetia el seu concert del Festival Cervantino; 
l’any 93 homenatjaren Estellés i Guillem Agulló, morts aquell any, en 
el II Tirant de Rock; al jove maulet assassinat li dedicarien el seu disc 
de l’any següent, Europ Eu!, editat després de sis anys de sequera 
discogràfica. Europ eu condensa tots els estils adquirits pel grup al llarg 
de quasi dos dècades d’història: com en Quan el mal ve d’Almansa..., la 
meitat de les cançons constituïx una unitat narrativa, encara que també hi 
apareixen peces explícites com la que dóna títol al disc.

20 anys

Després d’Europeu! tardarien cinc anys més a tornar a traure un disc 
d’estudi; mentrestant no deixaren de militar en causes compromeses i 
actuaren en la I Setmana Antirracista i Antifeixista de Burjassot i en diferents 
edicions del Tirant de Rock a la plaça de bous de València; inclús Vicent 
Torrent va tindre temps d’editar un disc en solitari, Rosa perduda (Difusió 
Mediterrània, 1994). En 1995, amb motiu del seu vinté aniversari com a 
grup, els d’Al Tall van oferir un concert multitudinari al Teatre Principal de 
València acompanyats de molts dels seus ex membres i col.laboradors: 
Miquel Gil, Maria del Mar Bonet i Muluk el-Hwa, entre molts altres.
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La nit

L’any 1999, a punt de canviar de segle, editarien el 
primer disc amb Picap, La nit, on la crítica explícita es 
convertia en el tema principal de les noves cançons 
com La negociació o la pista homònima. El canvi es fa 
evident en el disseny de la portada, que abandona la 
imagineria clàssica i aposta per un disseny gràfic més 
minimalista. L’any anterior, Vicent Torrent rebé el Premi Tio 
Canya que atorga anualment el Bloc de Progrés Jaume I 
de l’Alcúdia per la seua trajectòria al capdavant del grup. 

Segle XXI

25 anys en directe

D’ençà, la productivitat del conjunt va tornar 
a reviscolar, encara que d’una manera un 
poc revisionista: l’any 2001 publicaren el 
seu primer disc en viu, 25 anys en directe, 
gravat a l’Auditori de Torrent amb els 
més de cent músics de la banda d’aquell 
poble, la Unió Musical. El muntatge, que 
per aquell temps era comú en grups 
de rock, els va servir per celebrar el seu 
vint-i-cinqué aniversari amb un gran nombre de concerts acompanyats 
per diferents bandes (la del Conservatori de Castelló, Gandia, la Primitiva 
de Llíria, Albalat de la Ribera, Borriana, Paterna i Picassent) fins a 
l’any 2003, en el qual oferiren el tradicional concert pel 25 d’abril al Campus 
dels Tarongers de València. El Bloc Nacionalista Valencià els concedí el 
premi Llibertats nacionals alhora que la Federació d’Associacions de Veïns 
de València i el Club A la Nostra Marxa reconeixien el treball del conjunt 
amb sengles guardons més.

Vares velles

L’any 2004 editaren Vares velles, la continuació del Tocs i 
vares pel que fa al terreny de la improvisació i l’estudi dels 
fonaments de la música popular: el resultat, desigual pel que 
fa al contingut, té en Això és Espanya o les Polifonies dos 
de les peces més destacables. El mateix any van rebre el 
premi Joan Coromines de la Coordinadora d’Associacions 
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per la Llengua i l’any següent, el Socarrat Major de l’Associació Cultural 
Socarrats de Vila-real.[ Poc després inauguraven el seu lloc web oficial 
en la Internet i actuaven junt amb una caterva d’artistes en Recuperant la 
memòria, un festival d’homenatge als republicans organitzat a Benetússer on 
també actuaren Luis Eduardo Aute, José Antonio Labordeta o Remigi 
Palmero. 

Envit a vares

L’experiència va tindre el seu punt culminant en un concert 
celebrat el 13 de maig de 2006 dins el II Aplec d’Algemesí 
de Cultura d’Arrel Tradicional amb el títol d’Envit a 
vares: per a l’ocasió van tocar junt amb antics amics i col.
laboradors com Carlotti, Miquel Gil, Abdeljalil Kodssi (dels 
Muluk el-Hwa), Xavi Sarrià i Miquel Gironés (dels Obrint 
Pas) i van idear noves fusions amb Ramon Cardo, Spyros 
Kaniaris o l’Escola de Tabalet i Dolçaina d’Algemesí. La 
gravació del concert es va editar a les acaballes del mateix 

any com a CD i DVD conjunts[ i l’experiència es repetiria en altres llocs 
com ara Bétera o Torrent. 
L’any 2007, en coincidint amb el 300 aniversari de la Batalla d’Almansa, 
Picap va reeditar Quan el mal ve d’Almansa... i Al Tall va passejar de nou la 
seua emblemàtica cantata amb orquestra (o amb una coral, a Sant Feliu de 
Llobregat) per diversos escenaris de la Guerra de Successió com Xàtiva 
(el 24 de febrer), Almansa (el 24 d’abril), Vinaròs (el 25 d’abril) o Dénia: 
allí tornarien a finals d’any per participar (com a trio) en un recital pels 
damnificats de les pluges a la Marina Alta.
L’any 2008, el grup va rebre un homenatge (conjuntament amb Miquel Gil) 
de mans d’Escola Valenciana amb una actuació de Pep Gimeno Botifarra. 

Vergonya, cavallers, vergonya

L’any 2009, Al Tall presenta un nou espectacle entorn a l’obra de Jaume I 
– Vergonya, cavallers, vergonya-; amb la col.laboració especial de Tomeu 
Penya i de Jan Maria Carlotti. El títol del nou treball fa referència, segons el 
Llibre dels Fets, a unes paraules de Jaume I quan reptava l’honor dels seus 
cavallers que no es decidien a tirar endavant a l’inici de la complicada Batalla 
de Portopí durant la conquesta de Mallorca. El repertori gira entorn a l’obra 
de Jaume I. La pregunta “què es va perdre a Almansa?” té una resposta 
clara. Aquesta és precisament la història que comença amb en Jaume I i 
la seva obra.
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Membres i col.laboradors

Enric Banyuls, guitarra i veu

Jordi Reig, baix elèctric

Manolo Miralles, llaüt en mà

Miquel Blanco a les cordes
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Àngel Marçal: ?

Catalina Roig: violí en Tocs i Vares

David Pastor: trompeta en Europ eu!

Eliseo Parra: percussionista, veu i compositor en Quan el mal ve 
d’Almansa...

Empar Torres (dona d’Enric Ortega): col.laboradora a la veu en el segon 
i tercer disc

Enric Banyuls, de Corbera: veu, guitarra i percussions en l’actualitat

Enric Esteve: guitarra, busuki, mandolina, veu i arranjaments des de 1975 
a 1979

Enric Ortega, d’Alberic: membre entre 1976 i 1978, any de la seua mort

Francesc Salanova: oboè en Quan el mal ve d’Almansa...

Josep Àngel Murillo, de Sueca: clarinet, timbals cromàtics i percussió 
en Tocs i Vares

Josep Vicent Herrera: clarinet en Xarq-al-Andalus

Josemi Sanchez: dolçaina entre 1987 i 1999

Jordi Reig, de Gandia: baix elèctric, teclats, veus i arranjaments en 
l’actualitat

Jorge Sarraute: contrabaix en Cançons de la nostra Mediterrània

Lautaro Rosas: instruments de corda en Cançons de la nostra Mediterrània

Lucho Aguilar: baix elèctric en Xarq-al-Andalus

Manuel Boix: realitzador de la major part d’obra gràfica sobre el grup des 
dels seus inicis

Manolo Lledó, de Sueca: membre fundador, va deixar el grup el mateix 
any 75

Manolo Miralles, de Xàtiva: fundador en actiu i compositor, ha tocat quasi 
tots els instruments

Manolo Pérez Gil: arxillaüt en Tocs i Vares

Marcial Picó: flauta en Xarq-al-Andalus

Mario Puig: flauta en Cançó popular, País Valencià

Miquel Benet: Arp Odissey en Xarq-al-Andalus
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Miquel Blanco: guitarra, busuki, llaüt, baix, guitarró, arranjaments, veus i 
composició en l’actualitat

Miquel Gil, de Catarroja: membre fundador, va deixar Al Tall després 
del Xarq-al-Andalus (1984)

Palmira Martínez: violoncel en Xarq-al-Andalus

Pasqual Peris: acordió en Cançons de la nostra Mediterrània

Pep Gómez: Arranjaments al Posa Vi, Quan el mal ve d’Almansa, Som 
de la Pelitrúmpeli, Cançons de la Nostra Mediterrània, Tocs i Vares. Baix 
elèctric, llaüt i veus des de 1977;se’n va anar després del Tocs i Vares.

Pilar Dauder: castanyoles en Quan el mal ve d’Almansa...

Ramon Garcia: dolçaina entre 1987 i 1992

Ricard Esteve: guitarra en Xarq-al-Andalus

Robert Moreno: bateria i percussions en l’actualitat

Vicent Alonso: guitarra, cordes del 1979 al 1981 i arranjaments en Som 
de la pelitrúmpeli

Vicent Balaguer: flauta en Xarq-al-Andalus

Vicent Cortina, de La Pobla de Vallbona bateria i percussions entre 1985 
i 2005

Vicent Lluís Fontelles: baix, teclats i arranjaments des de 1984 a 1986

Vicent Torrent, de Torrent: fundador en actiu, lletrista i compositor, toca les 
cordes, l’acordió i canta

Xavier Ahuir: dolçaina, flauta, saxo midi i arranjaments en l’actualitat

Xavier Mas: instruments de corda en Cançons de la nostra Mediterrània

Xema Senabre: cordes, trompeta i arranjaments des de 1980 a 1996

Ximo Caffarena, de Tavernes: saxos, flauta i arranjaments del 1979 al 
1996.[23]
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Discografia 
títol discogràfica comentaris

Cançó popular, País 
Valencià Edigsa disc de debut on s’inclou la Cançó de 

la llum
Deixeu que rode la roda Edigsa segon disc, amb el Tio Canya
Posa vi, posa vi, posa 
vi... Edigsa primer disc temàtic, amb un repertori 

de taverna

A Miquel assassinaren Edigsa disc senzill en homenatge a Miquel 
Grau

Quan el mal ve 
d’Almansa... PDI el seu disc clau, conté peces 

com Lladres o Cant de Maulets

Nadal valencià I i II Ànec discos col.lectius de nadalenques al 
qual aporten quatre peces populars

Som de la pelitrúmpeli Ànec segon disc temàtic, ara adreçat a la 
xicalla

Cançons de la nostra 
Mediterrània Ariola en col.laboració amb Maria del Mar 

Bonet

Tocs i vares Edigsa on pretenen compondre segons la 
tècnica antiga

10 anys PDI doble disc recopilatori dels primers deu 
anys de carrera

Xarq al-Andalus RTVE-
Música en parceria amb Muluk el-Hwa

Xavier «el Coixo» Difusió 
Mediterrània

disc de versions, amb la coneguda 
marxa mora que dóna nom al disc

Quart creixent ? inclou La Maregassa, del disc anterior

Europ eu! PDI dedicat a la memòria de Guillem Agulló

Antologia: vint anys d’Al 
Tall La Màscara inclòs en el llibre de Víctor Mansanet

La nit Picap primer disc de l’etapa altallera més 
recent

25 anys en directe Picap les millors cançons en directe i alguna 
inèdita

Vares velles Picap on reprenen la idea del Tocs i vares

Envit a vares Picap gravació del II Aplec d’Algemesí

Vergonya, cavallers, 
vergonya Picap amb Tomeu Penya i Jan MariaCarlotti; 

entorn de l’obra de Jaume I

Cant de l’Aplec dels 
Ports

senzill dedicat a aquesta cita anual 
a les comarques del nord del País 
Valencià
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Videografia

•	 Una vella música (Pep Ginés, 1984): documental amb Al Tall com a 
protagonistes, estrenat en les emissions inaugurals de Canal 9

•	 ? (actuació en playback en un programa de Canal 9)

•	 La maregassa (1991): de la seua actuació a l’espectacle Quart creixent

•	 Europ eu! (1994): vídeo promocional per al disc del mateix nom

•	 Això és Espanya (2004): vídeo per a la cançó del mateix títol

•	 Del roig al blau (Llorenç Soler, 2005): conté una entrevista a Vicent 
Torrent (i A Miquel assassinaren en la banda sonora)

•	 Envit a vares (2006): inclòs en format DVD en el disc del mateix nom

Vicent Torrent en viu a Benissa
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Curiositats

·	 Contràriament al que hom podria pensar, el nom del grup no prové 
d’aquella estrofa de Tots em tiren pedraetes que acaba «tot el dia el passa 
al tall», sinó que -segons Víctor Mansanet- va sorgir durant un dels primers 
assajos, a l’estiu del 75, en què Vicent Torrent va exclamar «Vinga, ja n’hi 
ha prou; anem al tall!» mentre la resta de membres intentaven triar un 
nom per al conjunt.

• Encara que s’han dedicat a la reinterpretació del patrimoni sonor valencià, 
mai han executat cap versió del Tio Pep, possiblement la cançó popular 
valenciana més coneguda a tot el domini lingüístic.

• Les portades de quasi tots els discs són obra de l’artista alcudià Manuel 
Boix, llevat de les de Cançons de la nostra Mediterrània (disseny i fotos 
de Toni Catany), Xavier «el Coixo», La nit i Vares velles. Això ha fet que, 
sovint, Boix fóra considerat un membre més del grup i, fins i tot, com «el 
cinqué Al Tall».

• La xica que apareix nueta en la portada del disc 10 anys és la filla de 
Vicent Torrent, Maria, que llavors comptava amb només deu anys.

• Paradoxalment, a dos discs tan aparentment conservadors com Tocs i vares i 
la seua continuació, Vares velles, el grup inclou el so dels sintetitzadors i 
la improvisació, però sobre estructures rítmicoarmòniques basades en la 
tradició mediterrània.

• Han gravat versions de les seues cançons Serrat (Per Mallorca), en Banda 
sonora d’un temps, d’un país (Ariola, 1996); els Obrint Pas (Cant de 
Maulets), al disc Terra(Propaganda pel fet!, 2002); els italians Banda 
Bassotti (Processó), en Así es mi vida (Gridalo Forte, 2003); Lluís 
Miquel i Paco Muñoz (Per Mallorca), en Cançons de la Cançó (2003?); 
l’últim, el cantautor i ex parlamentari basc Gorka Knörr, que va incloure Per 
Mallorca en Arimaren zubiak/Ponts de l’ànima (2006?).[24]

• Al Tall, per la seua part, van versionar una cançó de Carlotti amb el títol A 
sant Joan en el disc Xavier el Coixo, cantada en valencià per Vicent 
Torrent i en provençal pel mateix autor de la peça; més tard, Miquel Gil (ja 
en Terminal Sur) en va fer una revisitació en clau de folk-rock, només amb 
la versió valenciana de la lletra.
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• En quasi tots els escrits on s’esmenta el terme italià Riproposta, sovint 
apareix mal escrit com Ripproposta.[25]

• El darrer disc gravat pel grup abans de la seua dissolució va ser un senzill 
amb un únic tema (Cant de l’Aplec dels Ports), compost només uns 
mesos abans expressament amb motiu del XXXIVè Aplec dels Ports, amb 
la intenció de perdurar en el temps a manera d’himne d’aquesta trobada 
anual a les terres del nord del País 

D’esquerra a dreta: Robert, Jordi, Vicent, Xavier, Enric, Maribel, Manuel.

Formaren el grup: Vicent Torrent, Manuel Miralles y Miquel Gil en 1975.

Formació actual: Vicent Torrent, Manuel Miralles, Jordi Reig, Enric Banyuls, Xavier Ahuir, 
Robert Moreno, Maribel Crespo.
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Música oberta al món
Els darrers 35 anys han canviat moltes coses al País Valencià, a Europa 
i al món. A Espanya, l’any 75 encara hi havia una dictadura, era un país 
d’emigració i encara no formàvem part de la Unió Europea. Europa estava 
dividida en dos blocs i sobre tot el món surava l’amenaça de la guerra fre-
da. Però era també un temps de canvis i d’il•lusions. 

Era un moment en què eixia al carrer la realitat amagada durant el franquis-
me, i els pobles de l’estat descobrien que tenien una cultura, una llengua o 
unes realitats socials i econòmiques pròpies. En aquest context d’obrir-se 
al món, de descobriment de les identitats i de prendre protagonisme els 
pobles i les classes socials que havien estat marginades del poder i de 
la cultura, va aparèixer Al Tall, com un grup de joves que havia escoltat 
la música folk reivindicativa que arribava d’uns Estats Units d’Amèrica en 
plena guerra del Vietnam, amb el rerefons de la revolució pacifista i de la 
lluita per la igualtat entre blancs i negres. 

Al Tall va començar a recuperar cançons tradicionals i a fer-ne de noves, 
sovint amb lletres de contingut cívic o crític. Van passar els anys i en una 
participació a Arles (Provença) en què van coincidir provençals, italians, 
turcs, grecs i músics d’altres procedències, van aprendre una paraula i una 
idea que els va donar l’argument per a continuar fent el que sempre havien 
fet: la riproposta, refer la música tradicional amb instruments d’avui i amb 
lletres d’avui, lletres per a la festa, lletres per a l’expressió de la crítica i 
lletres per a recuperar la memòria i per a construir el futur. 

Això és el que feien abans d’eixir a Europa i el que van continuar fent amb 
més força quan van tornar a València. L’altre aprenentatge que adquiriren 
en les seues eixides va ser la facilitat de connexió amb les altres músiques 
del Mediterrani, especialment les del Mediterrani central. Per això, amb 
el suport de l’Ajuntament de València, van posar en marxa les Trobades 
de Música del Mediterrani, en les quals, a més de músics del Mediterrani 
nord, van començar a participar músics dels Magrib. 

Aquest contacte els va permetre conéixer les músiques del Marroc i la mú-
sica gnawa. I de retop van connectar amb les velles músiques de la terra, 
les vares que diuen els musicòlegs d’Al Tall, com les cançons de batre o la 
manera d’afinar la veu tradicional valenciana, i van descobrir els preciosos 
poemes dels poetes valencians andalusins. 
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35 anys, al tall, cantant la nostra terra 

Al Tio Canya el menyspreaven no solament per parlar com parlava, sinó 
també per cantar com cantava. Això no ho diu la cançó, però és cert. I 
aquesta és la idea que ens ha guiat sempre en el nostre treball: contribuir 
a fer que la nostra llengua i el nostre llenguatge musical esdevinguen eines 
franques de comunicació en el nostre temps i en el nostre país. 

Aquesta idea mare, al llarg de 35 anys, ha anat obrint-se pas i ens ha mos-
trat moltes perspectives, molts descobriments, moltes sensacions; i ens ha 
anat impulsant a crear molts productes imprescindibles perquè l’ànim del 
Tio Canya supere el decaïment. 

Si la música tradicional va anar abandonant-se perquè es considerava an-
tiquada, nosaltres ens vam proposar restaurar-la i fer-la atractiva i moder-
na. 

En un principi vam utilitzar antigues melodies tradicionals amb lletres nos-
tres. Després vam començar a treballar com en un taller. Anàvem posant 
melodies antigues sobre el banc de treball i les obríem, com una descons-
trucció: per una banda el ritme, per un altra el dibuix melòdic, per una altra 
l’harmonia. 

Així vam descobrir en la tradició elements musicals constants i altres can-
viants. Els anàvem agrupant i formant famílies. 

Per una altra banda començàrem a recombinar de diferents maneres uns 
elements rítmics amb altres melòdics i harmònics, i vam parir cançons −
noves criatures sonores− dins l’estil tradicional. Més tard, ens vam aven-
turar a fer música sense aquelles bastides: a força de treballar en taller, 
la immersió en el llenguatge tradicional ens permetia expressar-nos amb 
llibertat. Ja componíem directament seguint el nostre instint. 

Això no ha sigut tot. No sols hem recuperat l’estil de la música. També hem 
recuperat les conductes musicals perdudes, com ara la improvisació, que 
antigament es practicava i feia que la música dels nostres majors fóra un 
ésser viu i canviant. 

Hem fet música nova amb instruments tradicionals i amb instruments mo-
derns que abans no existien. D’esta manera hem aprés el llenguatge musi-
cal, tal com els besnéts del Tio Canya van aprendre a parlar la llengua del 
besavi. I hem fet un descobriment fonamental: el so de la nostra música 
tradicional és preciós icalent. I funciona espectacularment per expressar 
els nostres sentiments i per a dir qualsevol cosa que passa en la nostra 
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vida. 

Els músics de l’àrea celta ja van fer aquest camí abans que nosaltres i van 
mostrar a tot el món el seu so característic de tons suaus i nebulosos. Ara 
ens tocava als músics de l’àrea mediterrània modernitzar el nostre so de 
colors potents i càlids. 

Tota la franja central del Mediterrani canta i toca en el mateix llenguatge 
que la gent dels pobles valencians: corsos, sicilians, albanesos, sards, 
berbers, andalusos, grecs, mallorquins, macedonis… tots són de la família 
musical del Tio Canya: un so com una ventolera calenta i explosiva. 

La música tradicional del País, que havia entrat en un estat d’hibernació 
del qual corria el perill de no eixir ja mai, està despertant i ha obert els ulls 
en l’últim terç del segle XX. Cal dir que cada dia està més espavilada i 
s’està adaptant molt bé als temps que corren. 

El Tio Canya ha tornat a parlar en la seua llengua de manera clara i segu-
ra; i nosaltres, besnéts seus, no utilitzem cap altra llengua. Cantem com 
parlem: en valencià. En la mateixa llengua que sempre ha parlat la gent 
d’Eivissa, de Lleida o d’Alacant; la llengua que fa 800 anys va expandir 
Jaume I per tots els nostres territoris. 

Ara, mirant retrospectivament al cap de 35 anys de treball, tenim davant els 
ulls els temes de què hem parlat en les nostres cançons. I ens adonem que 
hem tractat moltes de les coses que ens ha dut la vida: l’amor, la festa, les 
injustícies del món, la resistència, el treball, els xiquets, els perills que ens 
assetgen, els episodis històrics més recents o més antics que han marcat 
la realitat actual, històries tristes, històries divertides… però, sobretot, la 
nostra terra; a ella hem anat i hem tornat obsessivament, perquè sentíem 
que l’estàvem perdent: la llengua, la música, el territori, la lluita per tornar 
a viure ací de manera plena. 

Els besnéts del Tio Canya ignoràvem moltes coses sobre la nostra terra; i, 
a poc a poc, hem anat descobrint-la, estimant-la, defensant-la. La nostra 
terra és la nostra passió. 

Hem de donar les gràcies a tots els que ens heu escoltat i heu aprés les 
nostres cançons, perquè sense vosaltres no hauríem fet cap cosa de tre-
llat. Vosaltres ens heu espentat a continuar i aprofundir en aquest treball. 
Vostres són les nostres cançons. Vostra és la nostra música. I… conti-
nuem. AL TALL 

Vicent Torrent 
Al Tall 
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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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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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Reyes Católicos, 17 Ausias March, 8
Tel. 96 120 02 13 Telf. 96 003 33 67
46460 SILLA (Valencia) 46460 SILLA (Valencia)

www.centreopticsilla.es
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Perruqueria 
M A R I

ESPECIALITATS: 
Metxes - Replegats

Postiços Fallera
Vine i canvia la teua imatge

C/ Miramar, 16 baix
46460 SILLA (Valencia)

Tel. 96 120 26 67
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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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Ferretería Cabañes
Cadena 88

HERRAMIENTAS · MAQUINARIA · ELECTRICIDAD · FONTANERIA 
DECORACION · JARDINERIA · MENAJE · HOGAR · CERRAJERIA

DUPLICADO DE LLAVES · MANDOS

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
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Rambla Independencia,  6 B
Telf. 96 120 17 18

S I L L A
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Nuestro propósito 
ser diferentes.
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TANATORIOS EN: 
Pl. Aliaga, s/n. • Tels. 96 121 01 60 • 46460 SILLA

C/. San Juan de Ribera, 4 • Tel. 96 111 77 60 • PICASSENT
FUNERARIA: 

Francisco Bohigues, 46 • 96 120 00 70 • 46460 SILLA
SERVICIO 24 HORAS

Tels. móviles 609 67 58 40 - 629 68 95 21- 96 120 00 70
E-mail: franciscoperissl@gmail.com

FUNERARIA
FRANCISCO PERIS
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pastisseria

bon gust
Elaboració artEsana

Catering per a tot tipus 
d’events (falles, comunions, 

batejos, aniversaris…)

SEGUEIX-NOS 
A FACEBOOK!!!

 
C/ Blasco Ibañez 7,

Silla (Valencia)
Tlf: 961201873
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Falles 2014FALLES 2014

www.fallareiscatolics.com

     Falla 
   Reis 
  Catòlics 
   de Silla




