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INTRODUCCIÓ

Un any més ja tenim ací el llibret; un any que enguany és especial, 
perquè enguany complim 35 anys. Que una associació cultural 
com la nostra complisca anys és un esdeveniment positiu per a la 
societat, ja que és un any més de treball, de fer festa, de fer cultura 
i de mantindre i difondre les nostres tradicions i la nostra llengua. 
Complim 35 anys, una edat que, a l’igual que en les persones, 
reflecteix la maduresa, la consolidació d’un projecte comú que va 
començar a l’abril del 1980 i que ha anat evolucionant adaptant-se 
als temps i convertint-se en una associació de referència en la 
nostra barriada i en el nostre poble.

I arribem als 35 anys en el nostre millor moment, amb rècord 
històric en el nombre de fallers, un rècord que és fruit del treball 
de molts anys d’un grup de fallers, que ha anat variant al llarg 
del temps, però que ha estat sempre treballant en la mateixa 
línia, dedicant el seu temps lliure i sacrificant temps de descans i 
d’estar en la família per tal de fer cada dia aquesta falla més gran, 
obrint la falla i la festa fallera cada vegada a més gent. 

Tirant la vista enrere podem veure com de gran que pot arribar 
a ser la festa de les falles. Una falla com la nostra ha sigut punt 
de trobada de moltes persones al llarg d’aquests 35 anys. Per 
la nostra comissió han passat més de mil cinc-centes persones, 
alguns sols un any, altres uns quants més, alguns sols quan eren 
xiquets, altres s’apuntaren més joves, altres duen en la falla tota la 
vida, han crescut al casal, i no conceben la vida sense ser faller, i n’hi 
ha d’altres que, malauradament, avui ja no estan entre nosaltres, 
però molts els tenim en el record. Com en tots els llocs, per ací 
han passat persones de tot tipus; cadascun d’ells ha participat 
en les nostres activitats, festes i actes en la mesura en que ho 
ha considerat, i ha col·laborat i treballat per la falla tal com li ha 
nascut. Com en qualsevol lloc on es junta molta gent, hi ha hagut 
intercanvi d’opinions, discussions, però han sigut moltes més les 
rialles i les alegries i l’esperit de treball en equip per un objectiu 

comú que, any rere any, ens ha fet plantar falla, cremar-la i tornar a 
començar. La falla ha sigut el nexe d’unió de tots els que som i han 
sigut fallers i cadascú, en la seua època, l’ha gaudit i ha format part 
d’aquesta gran família que és, ha sigut i serà la Falla Reis Catòlics. 

Del futur què podem dir? Cada dia ens apareixen nous reptes, noves 
situacions, noves legislacions davant les quals hem d’adaptar-se 
per a mantindre la nostra associació i tractar de millorar-la en tots 
els aspectes, tractant d’innovar i fent coses noves, sense perdre 
en cap moment l’essència de les falles i conservant i difonent la 
nostra cultura i les nostres tradicions. Tenim la sort, en aquesta 
falla, de tindre una gran comissió disposada a dedicar temps i 
esforç a seguir fent aquesta tasca; per tant, podem estar tranquils 
que seguirem ací per molts anys.

Fins el proper aniversari. 
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35 ANYS, 35 LLIBRETS

Enguany és una data especial. Fem trenta-cinc anys, la qual cosa 
suposa trenta-cinc llibrets de falla i moltes hores invertides, any 
rere any, per traure abans de falles el llibret. 

Sempre s’ha dit que una vegada cremada la falla, el que queda d’un 
any faller és el llibret on està recopilada tota la informació de la 
festa que acaba de passar, i que guardem en la nostra prestatgeria 
per poder consultar en qualsevol moment. 

Però els llibrets també tenen inconvenients. L’edició és limitada i 
de vegades curta, i pot ser que no tots els que el vulguen acaben 
tenint-ne un. Els llibrets es deterioren, el pas del temps i algun 
descuit, l’aigua, el foc..., hi ha molts elements que poden trencar un 
llibret. Per tant, vàrem pensar que si volíem que d’ací 10 o 20 anys 
encara volíem conservar els primers llibrets de la nostra falla calia 
fer alguna cosa i el que hem fet és digitalitzar tots els llibrets de la 
nostra comissió des del primer, en l’any 1981, fins a l’últim, aquest 
que estàs llegint en aquests moments. Afortunadament els teníem 
tots. Molts anys enrere vàrem aconseguir els primers, que eren els 
més difícil d’aconseguir, per tant, tindríem la col·lecció sencera.

El procés ha sigut costós. Als que teníem repetits, els tallàrem 
el llom per a poder posar-los en l’escàner i que s’escanejaren 
automàticament. Els que sols en teníem un, haguérem d’escanejar-
los pàgina a pàgina tractant de danyar-los el menys possible. 
Finalment, després d’unes quantes hores invertides, la faena s’ha 
acabat i avui ja podem gaudir a Internet dels trenta-cinc llibrets 
de la Falla Reis Catòlics.

La web on estan penjats és en issuu, un portal 
especialitzat en la publicació de publicacions 
en format electrònics. (http://issuu.com/
a.c.fallareiscatolics). El fet de tindre els llibrets 
en Internet permetrà que molta gent que 
no havia vist els llibrets més antics puguen 

veure’ls ara. Estaran sempre disponibles per a tot el món, a totes 
les hores del dia, des de l’ordinador, la tauleta (tablet), el mòbil, i es 
podran veure en qualsevol lloc on arribe Internet, de manera que 
aquests primers llibrets, dels quals no en queden molts, i els de la 
resta d’anys perduraran per molts més anys en el món digital.

Està clar que no és exactament el mateix. No es podran tocar, 
sentir, notar la rugositat del paper groguenc per l’efecte del temps, 
ni veure els detalls com el paper ceba que hem utilitzat molts anys 
davant de les falleres majors, ni les pàgines encunyades de l’escut 
de la falla en el llibret de l’any 1992, ni la falla infantil que s’alçava 
en el llibret de l’any 1990, ni el plec de la portada del doble llibre 
de l’any 1997; són detalls que perdrem a canvi de poder gaudir del 
contingut per sempre.

La veritat és que realitzar aquest treball ha 
sigut gratificant personalment, ja que duc 
molts anys col·laborant en la realització del 
llibret i, tornar a veure els llibrets, m’ha dut al 
cap molts records, visites a les impremtes 
en les quals hem treballat, els mil passos 
pegats buscant publicitats. Recorde també 
el llibret de 1991 que anava lligat en una cinta 
amb els colors de la senyera, els membres 
de l’equip de llibret a casa de Juanjo, el 
president d’aquell any passant la cinta pels forats del llibre, anar 
a classe fora de hores a passar a ordinador textos del llibret per 
a dur-los a la impremta en format electrònic per a estalviar-se 
diners d’impremta... Molts records de moltes hores d’esforç.

I altra cosa que ens ha permés veure aquest treball és evolució 
del nostre llibret de falla. Hem pogut veure com hem passat dels 
primers llibrets als llibrets actuals i hem analitzat els continguts, 
formats, premis, etc.
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Els llibrets dels anys vuitanta eren en format xicotet, grandària 
entre el B5 i el A5, grapats pel mig. Destaca l’encunyació del 
primer llibret de 1981 i el color platejat de la coberta de l’any 1982. 
En els anys 1983 i 1984 les portades eren les falles grans i del 1985 
al 1989 les portades eren estampes valencianes. Cal destacar que, 
a pesar que el nostre barri es va formar sobretot per famílies que 
venien des d’altres llocs d’Espanya, i que hi havia moltes d’elles en 
la falla, des del primer llibret, tots ells han tingut articles escrits en 
valencià, encara que el castellà també està prou present. Aquests 
primers llibrets tenien el contingut bàsic que ha de tindre qualsevol 
llibret, les falles, les explicacions de les falles, els representants 
amb les salutacions i els versos a les falleres majors, les llistes de 
fallers, els grups de la falla, el programa de festejos i els actes 
realitzats. També comencen a aparèixer, a partir del 1985, les 
primeres xicotetes col·laboracions i aportacions literàries.

Els llibrets de la primera meitat dels 90 suposen un gran canvi 
respecte als del 80. És quan comencem a donar importància 
al llibret en aquesta comissió i quan comencem a guanyar els 
primers premis en aquest apartat que ha sigut el més prolífic per 
a la nostra comissió. Es millora el format passant els llibrets a 
grandària A4, i el contingut, ampliant en nombre i en extensió les 
aportacions literàries. 

El 1996 tornem a reduir el format, però és l’únic que redueix, ja 
que segueixen augmentant el contingut i la qualitat del llibret; de 
fet, aquest any és el primer que guanyem premi en els premis 
a la promoció de l’ús del valencià atorgats per la Generalitat 
Valenciana, en concret guanyàrem el vint-i-nou. 

A partir del 1997 comença una nova manera de treballar el llibret, 
comencem amb la seua autoedició. Fins a aquest any tots els 
textos es passaven en paper a la impremta i a partir d’aquest 
any, per tal d’abaratir costos, es comencen a passar els textos, 
primer simplement en documents de Word i, any a any, milloràrem 
l’autoedició fins a utilitzar els programes que gastaven en la 
impremta com ara Corel Draw, Quark Express, Adobe Illustrator, 
entre d’altres. Aquesta autoedició ens permetia gastar-nos més 
diners en el llibret, ja que cada vegada tenien més continguts i 
eren més grossos i, per tant, més costosos. 
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En l’any 1998 vàrem fer un llibret prou demandat, ja que hi anava una 
entrevista a Vicent Lluesa, la persona que havia organitzat i dirigit 
la Carxofa de Silla des del 1939 i aquest any va ser substituït per 
l’agrupació musical La Lírica en l’organització de l’esdeveniment, 
fet que va causar prou polèmica al poble i va fer que el nostre 
llibret fóra el lloc on apareguera una de les seues últimes 
entrevistes. Aquest mateix any va ser la primera edició de l’apartat 
més divertit i sarcàstic del nostre llibret El Suro, un apartat on 
cabien tots els textos humorístics que trobàvem, fotomuntatges 
dels mateixos fallers i la crítica més àcida a la nostra festa i als 
jurats. De fet, aquesta publicació ens costa més d’una polèmica 
amb jurats de presentació que volien desqualificar-nos si no 
demanàvem disculpes pels acudits que fèiem sobre els jurats. 
Altre article d’El Suro va ser el detonant, el 2004, de la dimissió 
del president de la Junta Local a un mes de falles, després d’un any 
prou convuls. El Suro ha tingut un total de dotze edicions fins que 
decidírem deixar de fer-lo. 

En l’any 1999, tornem a guanyar premi a Valencia, el vint-i-set, que 
ha sigut fins ara el millor premi que hem guanyat en els premis de 
la Generalitat.

A partir de l’any 2000 fins ara el format no ha sigut fix, variava 
en grandària i portades, tot depenia del pressupost de cada any i 
de si era o no aniversari. A partir dels anys de crisi, les publicitats 
han anat baixant i ha sigut cada vegada un esforç més gran 
cobrir totes les despeses que suposa fer un llibret, que ja s’havia 
consolidat en un llibre amb molt de contingut cada any. De fet, 
des del 2000 fins ara hem guanyat vuit premis més a València, 
la qual cosa que fa que d’un total de 10 premis guanyats, els cinc 
últims siguen consecutius en els últims cinc anys.

Al llarg d’aquests trenta-cinc anys, al nostre llibret hem comptat 
amb molt bons col·laboradors com Rafael Marco, Daniel Palomares, 
Josep Lluís Pitarch, Josep Antich, Lluís Martínez, Francesc Baixauli, 
Lluís Melero, Enrique Cernadas, entre altres, que han col·laborat 
amb nosaltres en diversos anys i han treballat, junt amb el nostre 
equip de redacció, oferint-nos treballs molt complets sobre 
temes tan diversos i propers com l’Albufera, la història del Palmar, 

imatges del passat de Silla, la Carxofa, les fonts de Silla, els reis 
valencians i els carrers de Silla, la història i origen de les falles, 
poetes i refranys valencians, els motors de Silla, els gegants del 
Crist, etc. Des d’ací volem reiterar-los, una vegada més, el nostre 
agraïment per la seua col·laboració amb la falla. 

Un agraïment també molt especial als comerços que, any rere 
any, han col·laborat amb nosaltres, molts d’ells han tancat o han 
canviat de propietari, o aquest s’ha jubilat i altres continuen 
oberts. Ha sigut una sorpresa gran veure que hi ha comerços del 
barri que duen tota la vida col·laborant amb nosaltres i apareixen 
ja en els primers llibrets de la falla. Sense ells, cap llibret haguera 
sigut possible. 

I com no, agrair a tots els fallers que algun any han col·laborat 
en el llibret, ja siga fent publicitats, maquetant el llibret, escrivint 
articles o versos; tots ells han fet possible aquests trenta-cinc 
llibrets que avui ja podem veure i gaudir en Internet.
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15 falles 2014

Tot començava un 9 de novembre. Per a molta gent un dia 
qualsevol però per a mi començava el meu somni. La meua 
història que tantes i tantes vegades havia imaginat. Una història 
plena d’emocions, sentiments, il·lusió... És difícil expressar en tan 
poques paraules tot el que he viscut en 365 dies, però intentaré 
fer-ho de la millor manera possible, per poder transmetre-us el 
que una Fallera Major sent.

Fa més o menys 3 anys vaig 
rebre de part dels meus 
pares el regal més somiat 
per mi, un paper en què 
acreditava que al 2014 seria 
la Fallera Major de la meua 
comissió. Ací començava 
tot. Des d’aquest moment 
vaig començar a imaginar-me 
com seria el meu any, però 
ara, després de tot el que he 
viscut, puc dir-vos que ha 
estat mil vegades millor del 
que sempre vaig imaginar. 
Tenia 3 anys per començar 
amb els preparatius, teles, 
adorns, calces, pintes, 

fotògraf... tot començava a agafar forma i així va ser. Les falles 
del 2013 eren diferents per a mi. Veia en Chonin (Fallera Major 
2013) la cara de felicitat en cadascun dels actes, la seua alegria 
i il·lusió i sabia que el següent any era per a mi. Amb la cremà 
del monument major, el 19 de març de 2013, començaven noves 
il·lusions per als representants del 2014. Quan va finalitzar la cremà 
vàrem brindar per les falles del 2014 tots els fallers, al costat dels 
representants del 2013.

El 13 d’abril realitzàrem l’elecció del President, on va eixir triat Jesús 

Sevilla i Soler, l’home amb el qual he tingut el plaer de viure totes 

aquestes falles. Després de l’elecció, ens van presentar de manera 

oficial. Lucia, com a Fallera Major Infantil; Daniel, com a President 

així va ser...
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Infantil, i a mi, com a Fallera Major. Ja estaven els representants per 
a les següents falles, les nostres falles.

Tal com passaven els mesos i tot s’apropava, ens reuníem Juani, 
Trini, la meua mare i jo perquè tot isquera perfecte i que tot 
estiguera a punt en el nostre primer acte. En el mes d’estiu, 
concretament el 7 de juliol, ens varen proclamar com els màxims 
representants per a les falles del 2014. Va ser un acte de molta 
emoció, il·lusió, nervis però, sobretot, un acte que vaig gaudir al 
100%, i del qual em quede amb tres sorpreses que van fer que 
aquesta nit fos tan i tan especial. En primer lloc, vaig rebre, de 
part de la meua gran amiga, Estefania, la sorpresa que ella fóra 
l’encarregada de presentar aquest acte tan especial per a mi; 
d’altra banda, el meu nuvi Arturo, va ser l’encarregat de fer-me el 
primer discurs oficial i em va proclamar com a Fallera Major, i el 

tercer, veure que la meua família, la qual viu fora de la Comunitat 
Valenciana, m’acompanyara en aquesta nit tan especial. Vull agrair 
a tota la gent l’ajuda prestada perquè tot isquera a la perfecció i 
que fóra una nit perfecta. Gràcies!

Des d’aquest dia començaven les proclamacions de les altres falles 
i altres actes en els quals acompanyava a Chonin, Fallera Major del 
2013, de qui rebia molts bons consells. El passat 8 d’octubre, les 
Falleres Majors de totes les comissions de l’any 2013 ens varen 

preparar un sopar sorpresa a totes les falleres que començàvem a 

regnar l’any 2014. D’aquesta nit, recorde que fou divertida i plena 

d’anècdotes.

A poc a poc, arribava el meu dia i, per fi, arribà el cap de setmana 

de les presentacions, 9 i 10 de novembre. Com és tradició, el dia 

anterior a la presentació vaig ensenyar el meu vestit de fallera. 

Molt il·lusionada preparí, al costat dels meus pares i el meu nuvi, 

tots els vestits, pintes, adorns... perquè la gent poguera veure 
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tot el que lluiria aquest any. I, per fi, arribà aquest dia tan somiat 
i esperat per a mi, el 9 de novembre de 2013, una data que mai 
oblidaré. 

En despertar sabia que el dia havia arribat. Va ser un dia de nervis 
però, sobretot, de molta felicitat. Les hores passaven lentes. 
Després de l’assaig del matí començaven tots els preparatius 
perruqueria, maquillatge... i arribà el moment de vestir-me. Quan 
va arribar el moment, vaig escoltar la banda de música i a la Junta 
Directiva pujar a ma casa. Tot començava.

I sí, ací estava jo, a peu de passarel·la escoltant el meu nom, la 
gent en peu aplaudint... És molt difícil explicar totes la sensacions 
que experimenta el cos en tan pocs segons! I arribà el moment 
de rebre la banda que m’acreditava com a Fallera Major del 2014. 
Les cortines s’obrien i un olimp de déus grecs es deixaven veure, 
juntament amb un tron de reina, en què apareixia jo. Tot va ser 
obra dels meus amics i amigues que, amb els seus mesos de 
treball, van fer una grandíssima presentació. Gràcies xics i xiques 
per tot. 

Després, vaig rebre la millor exaltació que una Fallera Major pot 
tindre, les paraules d’una amiga plenes d’afecte i emoció, per les 
quals vull donar mil gràcies a la meua gran amiga Estefania per un 
somni fet realitat.
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D’altra banda, arribava el dia d’ells, els meus nens, unes persones tan 
especials per a mi, Lucia i Daniel. Era el seu dia ple de nerviosisme. 
Les seues cares reflectien felicitat, ja que per fi arribava el seu dia 
i es convertien en els màxims representants infantils de la nostra 
comissió. 

Després d’aquest dia van començar tots els actes oficials, 
presentacions, actes de JLF, recompenses, arreplegades, fallers 
d’honor, inauguració del ninot...

Per fi va arribar el mes de març, el millor mes de l’any, en el 
qual la millor festa del món es fa ressò als carrers de València. 
El primer acte va ser el dia 1 de març, la Cavalcada del Pregó, 
en què tota la gent es disfressa, excepte els representants, que 
van en una carrossa que es passeja pels carrers on Daniel, Lucía 
i jo anàvem llançant joguines, confeti i llaminadures per a tota la 
gent que ix al carrer per veure passar les diferents comissions 
falleres de Silla. Jesús, el nostre President, anava acompanyant-nos 
a peu de carrossa perquè no ens faltara de res. Va ser un acte 
molt divertit veient les cares de Lucía i Daniel de felicitat. No 
paraven de somriure i transmetien una felicitat que contagiava a 
tothom que tenien a prop. En arribar a la plaça de l’Ajuntament, els 
representants vàrem pujar a la balconada, on vam tenir el privilegi 
de cridar als quatre vents que ja estàvem en falles. 

Arribava el principi de les falles, començaven els actes... pintada 
dels escuts, berenars, sopars, fira infantil... És a dir, un no parar!

El dia 13 va ser un dia ple d’actes. A primera hora del matí teníem 
la visita a la Diputació, on la Fallera Major de València, al costat de 
la seua cort d’honor i del president de la Diputació, ens van rebre 
per donar-nos un xicotet detall. A la vesprada, teníem la visita per 
donar-nos el premi pel nostre llibret. Quina emoció vaig tindre 
aquell dia! Va ser un dia complet.

La setmana del 15 al 19 de març fou una setmana intensa en què 
les emocions estaven a flor de pell i te n’adones de la passió que 
sentim els valencians per aquesta festa. Els carrers plens de gent, 
llums, flors, color, alegria, diversió, monuments... Una setmana 
inoblidable!
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El dia 15, la plantà de les falles. Tant la major com la infantil estaven 
gairebé a punt, tan sols faltaven uns retocs que es donarien amb 
l’arribada dels ninots indultats que s’havien triat. Aquesta nit, Lucia 
i Daniel convidaven tota la comissió infantil a un sopar. Tot va eixir 
genial. Les seues cares reflectien tota l’alegria i la il·lusió de veure 
tots els seus amics amb ells en la seua nit. Trini i Juani van atendre 
cada detall perquè el sopar isquera perfecte i així va ser tot genial 
i ells van gaudir com a veritables protagonistes d’aquesta nit. 

D’altra banda, era la nit de les albades i ens varen preparar una 
sorpresa per als quatre representants. De sobte, ens van tapar els 
ulls i ens van fer esperar a la porta de la falla. I, de sobte, un cotxe 
com el de la pel·lícula Grease! Quina emoció! Érem els veritables 
reis de la nostra falla! Així és com em vaig sentir, una princesa a la 
seua carrossa i tot gràcies a la gent que va fer possible aquesta 
gran sorpresa per a nosaltres. Les nostres cares ho reflectien, 
sens dubte. 

Dia 16. Passava el jurat i era el dia dels xiquets, ja que hi havia 
fira infantil durant tot el dia. La comissió infantil de la nostra falla 
gaudia sense parar i, a l’hora del descans, van deixar a la joventut 
una miqueta de fira perquè també hi participara. La nit del dia 16 
era el dia del meu sopar. Tot estava a punt gràcies a la meua mare, 
a Trini, Juani i a tota la gent que ens va ajudar per tenir-ho tot 

llest. Aprofite per donar les gràcies per tot el treball realitzat. A les 
9 estava a casa arreglant-me quan, de sobte, escoltí que el meu 
timbre de casa sonava. Van pujar els meus nens Lucia i Daniel i el 
meu President, Jesús. Quan baixí, al carrer, una banda de cornetes 
i tambors de Santa Cecilia m’estaven esperant. Quina sorpresa! 
Els meus amics m’havien preparat aquesta sorpresa en aquesta 
nit tan especial per a mi que em va omplir d’emoció i il·lusió, 
escoltant a la banda tocar. Va ser una cosa indescriptible el que 
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vaig arribar a sentir en tot 
el meu cos. Gràcies a ells, 
a la meua família fallera i a 
la meua família em sentia 
com una princesa al seu 
conte, la protagonista... 
El sopar va sortir genial i 
amb ell seguia el nostre 
típic concurs «La teua 
cara em sona», on els 

representants érem el jurat. Ens vàrem disfressar de Bisbal, 
Melendi, Rosario i Malú. Una gran nit de rialles i diversió!

Dia 17. Primera despertada a casa de Lucia i dia dels premis. Amb 
alguna que altra sorpresa i també alguna desil·lusió vàrem rebre 
els premis, però sempre celebrant-ho amb dignitat i alegria i molta 
diversió des de la balconada, on vèiem la nostra comissió gaudir 
i celebrar-ho amb nosaltres. Un dia diferent i especial, veure tota 
la teua gent celebrar i saltar amb tu com la gran comissió que 
formem. A la vesprada, ens esperava la cercavila dels premis 
on Lucia, Daniel i jo vàrem oferir un berenar a la gent que ens 
acompanyava a la cercavila. A la nit se celebrà el dia dels fallers 
d’Honor, on se’ls convidà perquè gaudiren amb nosaltres d’aquesta 
nit, amenitzada amb un espectacle i després, DJ.

Dia 18. Segona despertada a casa de Daniel i, de vesprada, l’ofrena 
a la Mare de Déu. Un acte que sempre et guardes al cor com el 
més emotiu. Desfilar l’última de tota la teua cort d’honor i anar 
acompanyada del meu President i de la comissió masculina darrere 
de tu, escoltar la música, la gent... arribar a la plaça i escoltar el teu 
nom, és una cosa que no es pot explicar amb paraules.

A la nit seguia la festa amb una gran orquestra, amb la qual la 
diversió sempre està assegurada.

Dia 19. Tercera i última despertà a la meua casa. Després haguérem 
d’anar a missa en honor a Sant Josep. Més tard, cercavila fins a la 
nostra falla, un dels més divertits ja que, malgrat el cansament, no 
parem de ballar i cantar de camí al nostre casal gràcies a tota la 
gent que ens va acompanyar aquest dia. Seguidament, mascletà 
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al nostre barri i després, menjar pagat pel nostre president. De 
vesprada, com és habitual a la nostra falla, es fa una espècie de 
mascletà infantil i després, cercavila boja. Arribà el moment de 
posar punt i final a les falles del 2014. Abans de cremar les dues 
falles, les falleres majors dirigírem unes paraules a tota la comissió, 
família, amics, presidents... Gràcies per fer-nos passar unes falles 
inoblidables i per tot el suport i ajuda que havíem tingut. A les 
21:00 es cremà la falla infantil i a les 00:30 la falla gran, previ a 
un castell de focs artificials que vàrem tindre. Les llàgrimes ens 
queien per les galtes dels representants. Veure com el monument 
es convertia en cendra i on veies que tot el teu regnat començava 
a cremar-se per donar pas a les falles del 2015.

Després he seguit assistint i gaudint dels actes que tenia pendent 
com a fallera major (creu de maig, besamans, nit de playbacks, dia 
del Crist, proclamacions, entrevista a la TV...).

Abans d’acomiadar-me, m’agradaria donar les gràcies, de nou, a 
tota la gent que ha estat al meu costat. Als meus acompanyants, 
Jesús, Lucia i Daniel, gràcies a ells he passat el millor any de la meua 
vida, m’han omplert d’alegria, emoció, afecte, diversió i, sobretot, 
m’han contagiat l’amor que senten per la nostra festa. Mil gràcies 
per tots els moments únics i irrepetibles que hem compartit i 
viscut i, sobretot, per haver estat els millors acompanyants que 
una Fallera Major pot tenir. Gràcies.

A les nostres famílies, els nostres pilars de suport que, difícilment, 
hauria estat sense vosaltres. Juani, Jesús, Trini, Jose Luis i Inma, 
gràcies per haver format la base perfecta per a nosaltres i haver 
fet aquest any perfecte.

A les meues companyes de les altres comissions (falleres majors) 
perquè hem estat un conjunt perfecte i perquè he guanyat cinc 
amistats noves, per tots els moments viscuts i per ser com sou; 
gràcies xiques.

Als meus amics i família, gràcies per estar al meu costat en tots 
els moments, per fer aquest any més especial si es podia, per 
totes les sorpreses, pel treball, etc. Perquè, sense vosaltres, res no 
hauria estat igual. Gràcies als meus pares i al meu nuvi, els artífexs 

d’aquest regnat, que han compartit amb mi cada moment, emoció, 
nerviosisme, perquè m’haveu transmès la tranquil·litat que em 
faltava en cada moment, perquè haveu estat al meu costat sense 
deixar-me a soles ni un sol moment i perquè gràcies a vosaltres el 
meu somni s’ha fet realitat. Us estime.

Sols em queda desitjar als representants del 2015, Tomàs, Carla, 
Andrea i Tomàs i a les seues famílies, que gaudisquen al màxim 
aquesta experiència, perquè és mil vegades millor del que m’havia 
imaginat. 

VISCA LA FALLA REIS CATÒLICS I LES FALLES
S’acomiada la vostra Fallera Major del 2014,

LAURA SÁNCHEZ I FERNÁNDEZ
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20
15 Salutació

DEL president

Estimats fallers, veïns i amics.

Un any més tinc l’honor de dirigir-me a tots vostés com a 
president de la Falla Reis Catòlics, en un exercici faller que és molt 
important per a la nostra comissió, ja que celebrem el nostre 
XXXV aniversari. Trenta-cinc anys fent falla i aportant el nostre 
granet d’arena per mantindre, difondre i preservar la nostra cultura, 
el nostre idioma i les nostres tradicions. 

Un any més que segueix marcat per la crisi econòmica que ens ha 
afectat a tots, fallers, cases comercials, col·laboradors... i que ens 
ha obligat a doblar els esforços per a poder aconseguir els reptes 
marcats al principi d’any. És per això que, des d’ací, vull agrair 
l’esforç i la col·laboració de la Comissió i de la Junta Directiva, 
perquè junts poguem superar aquesta situació a fi que la festa 
es veja afectada el menys possible. I com no, agrair a les cases 
comercials i els col·laboradors que, a pesar de les dificultats, un 
any més han confiat en nosaltres.

Per a mi, personalment, aquestes falles seran molt especials ja que 
tinc l’honor de acompanyar el meu fill Tomàs que enguany serà el 
nostre president infantil i estic segur que junt amb Carla i Andrea 
gaudirem d’unes falles meravelloses en què la diversió, l’harmonia 
i els bons moments estaran per damunt de tot. 

Vull des d’ací agrair a les persones que m’ajuden de diferents 
maneres que jo puga dedicar el temps que cal a la falla que, per 
a mi, és més que un simple hobby o entreteniment. Especialment 
a la meua dona Tania i als meus fills, que són els que pateixen les 
meues absències i el dèficit de temps d’estar amb ells; als meus 
pares, sogra i resta de la família i amics que es queden cuidant 
dels meus fills, duent-los a entrenar o a les activitats extraescolars 
quan tinc reunions o he d’anar a fer faena al casal o a fer gestions 

per a la falla. Gràcies a tots ells puc gaudir d’aquesta obligació que 
tant m’agrada.

Ja estem prop de març, ja estan ací les falles, una festa que és 
molt més que una setmana de tirar petards, fer soroll, tallar carrers 
i plantar monuments i cremar-los, que és la visió que té molta 
gent que no coneix les falles i, en molts casos, les menysprea. 
Crec que com a fallers i persones que volem aquesta festa, hem 
de fer una labor pedagògica i posar en valor i donar a conèixer 
la gran quantitat d’activitats i festes que fem al llarg de tot l’any; 
els esforços que fem treballant de manera altruista, mantenint la 
nostra cultura i les nostres tradicions; fent activitats per als més 
menuts, per a la gent jove; col·laborant en causes benèfiques; 
participant en les festes del poble, i també, com no, contribuient 
amb l’economia local. 

Estic segur que les persones que ens critiquen, si saberen sols 
la meitat del que fem, la seua opinió sobre nosaltres canviaria a 
millor. Nosaltres el que tractem és de fer festa i gaudir-ne amb 
responsabilitat, tractant de molestar els menys possible a qui no 
vol integrar-s’hi, aportant el nostre granet d’arena perquè les falles 
siguen les millors festes del món. 

Per a acabar, des d’ací, volguera convidar tot el veïnat i tot el 
poble a disfrutar d’aquestes falles. Les portes del nostre casal 
estaran obertes per a tots aquells que vulguen compartir i viure la 
festa amb nosaltres.

Esperant que passem tots unes bones festes falleres, s’acomiada 
el vostre amic.

Tomàs Palomares i López

President



25

Tomàs Palomares
López
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Carla, dolça sobirana,
el més notable pintor
tindria la mà insegura,
al copiar ta fermosura
i el teu cos encisador.

Tu eres fulgida estrel.la
que per allà on passa  brilla
de galtes ben rosadetes,
al.legre, graciosa i bonica.

Eres igual que les flors
de llavis vermells i fins

tens molt grans i marrons els ulls
graciosos i seductors.

Ta mirada és penetrant,
de neta neu és ton coll
suau i sedós ton cabell
rostre blanc i delicat.

En conjunt una figura,
tan gentil i tan galana,

que tota tu representes
 a la dona valenciana.

20
15 Versos

A la Fallera Major
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Carla Iborra
Forner
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20
15 Salutació

DEL president infantil

Estimats lectors, amics i amigues, sóc Tomàs Palomares Rubio, 
president infantil de la Comissió Falla Reis Catòlics de Silla. Aquest 
any és un privilegi per a mi representar tota la xicalla. Sé que tinc 
un compromís molt gran i intentaré fer-ho el millor que puga. Des 
d’aquest llibret vull convidar-vos a gaudir al nostre costat de les 
festes falleres. Andrea i jo estarem molt contents si tots vosaltres 
participeu en tots els actes que la comissió, amb molt d’esforç, 
prepara per a tot el món infantil.

Aquestes falles per a mi seran molt especials, ja que compartiré 
la presidència amb mon pare, que enguany és el nostre president, 
i que ens acompanyarà junt a Carla, a tots els actes. A ma casa 
estem molt il·lusionats i gaudirem tots molt d’aquest any que 
duguem esperant durant molt de temps.

És un compromís molt gran i molt seriós representar tan gran falla 
i, com al vostre president infantil, us demane que baixeu al carrer i

que tots junts manifestem amb molta alegria que ja estan ben 
prop les millors festes de Silla.

A tot el veïnat que ens aguanta amb molta paciència, vull agrair-los 
la seua consideració i animar-los que participen de les falles i que 
s’apunten a la comissió, que una vegada dins, el soroll no se sent 
igual.

I, per finalitzar, sols em queda agrair a tot el col·lectiu faller l’esforç 
que realitza per fer tantes il·lusions realitat. A tots i a totes, gràcies.

Jo, Tomàs, com a president infantil, desitge que tots els fallers de 
la ciutat de Silla gaudisquen d’unes falles plenes d’alegria.

Tomàs Palomares i Rubio

President infantil
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Tomàs Palomares
Rubio
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Hem vist l’alba del dia,
anava carregat de il·lusió
ple de nervis, ple d’alegria

i amb somriure de satisfacció.

Hem vist bufar el vent
anava carregat d’ emoció

xiulava ràpid, estava content
volia donar un pregó.

Hem vist a una fallera
radiant de felicitat

perquè el que fou un somni, 
hui se li ha fet realitat.

Ací tens el teu desig
que volies de tot cor

i hui tu Andrea
ocuparàs el nostre tro.

L’alba t’ il·lumina el semblant
el vent t’ oneja el vestit

i tothom es queda encisat
amb eixe rostre tan bonic.

Vola el pol·len de la magnòlia
perquè el vent bufa molt fort

per a dir-te a tu Andrea
que eres nostra Fallera Major.

20
15 Versos

A la Fallera Major INFANTIL
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Andrea Gutiérrez
Alfaro
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NOSTRA FALLA
gran

Artesà faller

TONI FORNES

Lema 

STAR WARS: ELECCIONS 2015
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NOSTRA FALLA
infantil

Artesà faller: TONI FORNES
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20
15 Explicació 

 falla gran
Lema: STAR WARS Eleccions 2015

Artesà faller: Toni Fornes

ACLARIMENT

Un aclariment volguera
fer abans de l’explicació
i que aquesta és la visió concreta
de l’autor de la cançó
de la situació actual
de la política de la regió. 

Si voleu saber qui és,
en l’edita està el seu nom;
si voleu aclariments,
us les farà sense temor. 

No generalitzeu a la falla l’opinió
perquè en la nostra comissió
a l’igual que en tots els llocs
hi ha de tots els colors. 

I la falla en si és apolítica
com a ens en si mateix
i els fallers tenen opinió
que defenen individualment.

I una vegada dit això
i havent-ho deixat clar
us conte ara la història
de les eleccions d’enguany.

STAR WARS: ELECCIONS 2015

En una comunitat molt molt propera
i fins ara molt pepera
s’arribà a un any mogut
en el tema polític i el social
ja que 2015 és un any electoral. 

I li toca a l’elector
votant Skywalker decidir
quina força elegir 
per a quatre anys dirigir
i la galàxia governar. 

Moltes forces conflueixen
en aquestes eleccions
i tots volen manar
i prendre les decisions. 

Partits de tots els colors
i amb idees ben diverses
intenten l’elector convèncer
de les seues bones intencions. 

I és que en aquesta galàxia
a punt de la intervenció
la lluita serà dura 
malgrat la situació. 

Tots tracten de convèncer
i al votant Skywalker influir
per a poder dirigir
el sentit del seu vot. 

Però ha arribat el moment
de pensar bé el que fem
i tindre clar el que volem
per al nostre destí conduir. 

Perquè en aquesta democràcia
tan retallada que tenim
soles és ara quan valem
per a la política aristocràcia. 

Després, una vegada votats,
ja no ens volen per a res
ja que poden fer el que vulguen
fins a enganyar-nos impunement. 

Ja que lamentablement
el programa electoral no és un contracte
que si no compleixes vas fora,
per tant en campanya diuen el que volen
i després veurem com sona. 
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Que del dit al fet hi ha un món
i complir la paraula costa
i en campanya es parla massa
per guanyar a tota costa. 

Ara us presentarem
totes les possibles opcions
perquè l’elector trie la força
amb la màxima informació. 

LA FORÇA BLAVA

Una gavina de blau color
governa fins ara la galàxia
amb un poder descomunal
atorgat per l’elector. 

Té majoria absoluta
i pren totes les decisions
imposant el seu criteri
en totes les votacions. 

Des de l’any noranta-cinc
governa quasi sense control
ni oposició real
que li poguera fer front. 

Quatre persones han tingut
el càrrec d’emperador
Zaplana, Olivas i Camps
i l’actual Fabra que ve de Castelló. 

I tots són responsables
per acció o per omissió
de les coses bones i males
que s’han fet en aquesta regió. 
I després de l’explosió 
que la bombolla i la crisi
han fet en aquesta regió
hem vist que és sols façana
i trencadís de Calatrava
el que ens queda
com ha llegat de la situació. 

Ciutat de les Arts, de la Llum,
Terra Mítica, Aeroport de Castelló
America’s cup, Fórmula 1
tots són projectes mítics 
que han costat un renyó. 

Inversions milionàries 
realitzades sense previsió
i que tots els anys tenen pèrdues
i acabaran en externalització. 

I la seua taca més negra,
un atemptat a la nostra identitat,
el tancament del Canal Nou
amb premeditació i traïdoria
i també amb nocturnitat. 
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Cal dir també i deixar clar
que han tingut un problema ben gran
un infrafinançament crònic
i que no s’ha sabut defensar. 

Ja que pareixia que era
un problema estacional
i depenent de qui a Madrid governava
desapareixia o tornava a estar. 

L’escuder perfecte 
de Fabra l’emperador
és Rita Vader de València
quasi alcaldessa perpètua. 

Avesada en mil batalles
sempre ix vencedora
i quan ella parla
fins l’emperador tremola. 

Parlem ara d’altres forces
que estan en l’oposició
i aspiren a governar
per canviar la situació. 

LA FORÇA ROJA

El guerrer de la força roja
i del puny i la rosa
és Ximo Puig Kenobi
aspirant màxim al tron.

Ve d’un partit en hores baixes
que pareix que ha tocat fons
i ja vol eixir a flote
i revertir la situació.

Molts ho han intentat abans
i han fracassat sense opció
Alarte, Pla, Joan Romero
i dos de la nostra població,
Francesc Baixauli i Romeu,
intentaren sense molta sort
ficar el cap a València
i ser candidats a tot. 

Un partit molt castigat
per tot l’electorat
que ha perdut la confiança
en el que poden aportar.

Molta culpa d’això té un home
que ha manat un muntó
ZP li deien i va perdre el nord
negant una crisi enorme
que ens va agafar a tots. 

Va beneficiar la banca
i mostrar-los submissió
primant els seus interessos
i canviant la constitució. 
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I tornant ací a Valencia
una cosa pareix clara,
per manar Ximo Puig Kenobi
necessitarà col·laboració
ja que el seu partit no tindrà
suficient votació
per governar en solitari
i canviar la situació. 

Així que més forces
formaran el bàndol rebel
que derrocar l’imperi
volen fer democràticament

LA FORÇA COMPROMESA 

Una altra força compromesa
en aquesta gran missió
és la que està comandada
per dos coneguts lluitadors.

Ella és una gran princesa
Leia Oltra la rebel
que va sempre acompanyada
per l’androide C3PO Morera, 
quina parella més ben entesa! 

Són d’una força en auge
estan en el seu millor moment
després d’obtindre en dos mil onze
sis escons al parlament. 

Quan escric l’explicació encara no saben
qui serà el candidat
a encapçalar la llista
a president de la Generalitat. 

Aquesta força bicèfala
pot ser molt important
si no es perden en lluites internes
que els poden deixar tremolant. 

Realment la més mediàtica és Leia
per la seua capacitat 
de crítica aguda i contínua 
parlant o camisetes mostrant
amb sancions i expulsió incloses
en la seua activitat
i visites a La Sexta
per participar en debats. 

C3PO Morera és conegut
més a nivell local
encara que el bloc pesa més
en la seua unitat. 

Un topic típic que tenen
és el de la identitat 
ja que molts els identifiquen
amb la catalanitat. 

Són els mateixos que després
defenen allò valencià
i les senyes d’identitat
parlant perfectament 
un excel·lent castellà 

LA FORÇA UNIDA

Una altra força que molts creuen
encallada en la radicalitat
és la de R2D2 Blanco
que units a l’esquerra estan.

És una altra força que a hores d’ara
tampoc té candidat clar
però posem en la falla
el que creguem destacat. 

Perquè ha estat molt present
en un assumpte molt sonat
com el tancament de Canal Nou
retransmés en gran. 

I tertulià habitual
a les ràdios és
guanyant visibilitat
al parlament també. 

Amb calatravatelaclava
han obtingut notorietat
per l’esperpent que resulta
que acabe denunciat
qui denuncia i mostre
a tots la realitat.

Una força constant
amb electorat assentat
que sempre ha tingut veu
i al parlament ha estat representat. 
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El paper d’aquesta força
en la batalla d’enguany
pot ser representatiu
o fins i tot pot ser clau. 

Ja que la gran força blava
comença a veure amb temor
un tripartit d’esquerres
que li dóna molta por. 

Per tant, la lluita està en marxa
més igualada que mai
entre els actors principals
de batalles anteriors. 

LES FORCES NOVES

Però ara hi ha forces noves
que poden canviar-ho tot
trencant tots els esquemes
i totes les previsions.

I les enquestes ara
canvien i ho giren tot
i ningú sap clar què passarà
fins al dia del vot. 

Són dues forces nacionals
sense arrels en la regió
ni cares conegudes a València
que tinguen molt de tiró.

Però són forces emergents
una antiga, l’altra no,
amb dos líders carismàtics
que ixen en la tele i tot. 

Joda Díez és vell mestre
resaviat fins alts valors
se sap totes les tretes
per estar dins de tot. 

Si no t’agrada el partit, en fas altre
i damunt tens seguidors
que t’alaben i et segueixen
allà on dius i als entorns. 

I arriba un moment que no saps
si la unió i el progrés
està a la dreta del blau 
o l’esquerra del roig. 

Perquè en cada tema diu una cosa
sense molta connexió
fent una arma electoral
la seua indefinició.

I l’altra força emergent
molt emergent diria jo
és la força dels que poden
i van amb molta il·lusió. 
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Una força nascuda 
dels campaments de sol
de l’espurna d’un 15M
que aspira a canviar-ho tot.

Es reforça aquesta flama
en el món universitari
amb gent jove i preparada
amb bon argumentari.

I donen el bot a la tele
on guanyen difusió
propagant les seues idees
amb les que molts hi estan d’acord. 

Anakin Pablemos amb la coleta
ha fet tremolar a molts
obtenint cinc escons
en un temps record.

I donant exemple en fets
que és el que falta a molts
que diuen com fer les coses
per a tots menys per a ells. 

Por tindran quan el critiquen
des de tots els racons
dretes, esquerres i centre
li arreen sense temor. 

Chavista, comunista, etarra
li diuen sense pudor
com si els que parlen foren
exemple de fer-ho millor. 

Una cosa que li diuen,
i en la qual estic d’acord, 
és que no és el mateix parlar ara
que quan s’està al capdavant
del govern del país o del poble
duent tu la gestió.
Per tant, si entren i manen,
ja veurem el que fan o no
i si milloren els d’ara, 
cosa que difícil no està molt. 

CONCLUSIÓ

Així, que així està el pati,
aquesta és la situació
d’una guerra de les galàxies
en l’electoral versió. 

Les espases estan en alt
ja ha començat la pressió
que les forces polítiques
fan sobre l’elector. 

Elector Skywalker decideix,
aquest eres tu amb el teu vot,
així que mira i informa’t
i tria amb cap i raó.
Perquè els propers quatre anys
ens guiaran arreu del món
els polítics que tu tries 
en aquestes eleccions.
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20
15 Explicació 

 falla infantil
Lema: Música valenciana

Artesà faller: Toni Fornes

La nostra falleta infantil
parla de l’art musical
que a València està present
pels quatre punts cardinals.

Perquè aquest és un art primordial
en què els valencians destaquem
en totes les varietats
que imaginar podem.

Tenim artistes mítics 
que seran sempre immortals
que sempre recordarem
en totes les modalitats.

Ara us explicarem
els que en la falla tenim,
són una xicoteta mostra
que hem hagut d’elegir.

Ja que tanta riquesa
en l’apartat musical
no cabria en Convent
ni en cap falla d’especial.

I comencem per les nostres
músiques primordials,
música valenciana
que hi ha molt que explicar.

Perquè si per alguna cosa es coneixen
a nivell internacional
és per les bandes de música
que ací són especials.

No hi ha poble a València
que no tinga la seua
banda gran o xicoteta
benvolguda i compromesa.

Perquè som el lloc del món
amb més músics per metre quadrat
la qual cosa mostra la densitat
d’art, música i so.

Aquestes bandes amenitzen
totes les activitats,
festes, processons, cercaviles,
estan en tots el fregats.

Allà on hi ha festa, allà estan
amb els seus ritmes festers
tocant totes les novetats
i també els més classiquets
que a tots agrada ballar
com Paquito el chocolatero
i altres hits musicals
que resisteixen al temps
i perduren per molts anys.

A Silla tenim la nostra banda,
La Lírica agrupació musical,
una entitat centenària
i guanyadora en festivals.

D’ella han eixit grans músics,
directors i cantants,
que han aconseguit la fama
a nivell internacional.

Duent el nom de Silla
per allà on han anat
en els millors escenaris
que pugues imaginar.

I així que des d’ací aplaudim
la faena que es fa
perquè puguem gaudir
tot el poble del seu art.

Altre estil musical
que ací està reflectit
és el nostre cant d’estil
típic de la nostra comunitat.

Acompanyats per la dolçaina
i al toc del tabal
van cantat sobre la marxa 
el que el versador va dictant.
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En aquestes albades típiques 
que sempre s’han cantat
per festejos i actes
d’importància rellevant.

I quan la cançó necessita
més acompanyament musical
allí està la rondalla
per a fer-lo sonar.

Ja que les rondalles posen la música
en el nostre folklore popular
acompanyant les danses
en tots els seus balls.
Perquè el nostre folklore és molt ric
en totes les varietats,
jotes, seguidilles, fandangos,
tots són popularment ballats.

I com no, les nostres dansades
que a cada localitat
es ballen en honor a la Mare de Déu
o al patró de la ciutat.

Aquest folklore ens ha arribat
gràcies a la transmissió oral
que els nostres majors als seus fills
els anaven cantant i ballant.

I una persona treballadora
que aquests balls ha recopilat
és Pep Gimeno, Botifarra,
destacat socarrat.

Que balls de tota la costera
ha sentit i recuperat
i avui en els escenaris
ens mostra amb felicitat
i una veu prodigiosa
que mostra la intensitat 
d’aquestes cançons i romanços
que vénen de l’antiguitat.

I en música festiva
també està destacat
totes aquestes marxes mores
dels moros i cristians.
I una que de totes
és primera i principal
és la marxa Chimo
que enguany compleix 50 anys.

Però parlem ara de música
un poc més actual
en què els valencians també destaquen
de manera singular.

En els seixanta i setanta
sonaren sense parar
Bruno Lomas i Nino Bravo, 
dos mites en l’actualitat.

I a hores d’ara hi ha molts grups
de tots els gèneres musicals
que són molt coneguts
a nivell nacional
en grans trajectòries
i carreres musicals.
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I tenim un nou ressorgir
de la música en valencià
en gent jove i veterana
que canta com parla ja.

I en la falla podem veure
situat en la part de dalt
a Paco Lluís de  Bajoqueta 
Rock, un gran cantant.

Bajoqueta Rock és un grup
molt rural i molt fester,
allà on va munta festa gran
o et planta un garrofer.

Són un grup molt fester
que canta en valencià
i conta al món sencer
històries del nostre camp.

«Maria Rosa que bona estàs
tens una figa com un cabàs
ves-te’n a casa carinyo meu
que t’ho demane per l’amor de Déu.»

«Ja ve sento de ca la nòvia
ja ve sento malhumorat
i sa mare li preguntava
carabassa  li hauran donat.»

Aquestes lletres populars
us resultaran familiars
són cançons de Bajoqueta
que en directe sentiràs

si vas a un concert d’ells
on molt bé t’ho passaràs.
Duen vint-i-cinc anys fent l’haca
i els que encara els quedaran.

Tots ells són valencianistes
i de Riba-roja de Túria
i animen el seu equip 
tocant la seua cançó.

I quan vaja a Porxinos
el València a entrenar
a ells els posaran un quarto
per a propet assajar
així els jugadors eixiran
als partits motivats
i a passar per retobato
tots els jugadors rivals.

Un altre grup collonut
que du molts anys allà dalt
són Els Inhumanos,
xè quins tios més penjats!

Quina festa que munten
a cada localitat
on canten i ballen
amb molta bestialitat!

Perquè un grup on hi ha sempre
vint tios en l’escenari dalt
no poden estar molt bé,
com diria l’autoritat.
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Han triomfat ací a València
a Espanya i mes enllà,
fins i tot han arribat a Mèxic
el xarco també han creuat.

Han tingut discos d’or
i han obtingut notorietat.
Si dius la paraula festa,
enseguida et vénen al cap.

A tots, des de xicotets,
anatomia ens han ensenyat
puix ja sabem que les xiques
pilila mai en tindran.

I com difícil que és, 
en un Simca mil amar
pel poquet espai
que hi ha per arrear.

I a una paret blanca
no t’has d’arrimar,
sobretot si està pintada
amb muntonades de cal.

Són uns xics guapets
als quals la cara els fa mal,
amics de Maroto el de la moto
el més boig del local.

I el duba duba què?
No direu que no l’heu ballat
com si estiguérem a l’oest
i fent barbaritats!

Són la música de la festa
d’aquests últims trenta anys
i sempre deixant ben alt
València allà on van.

Com hem pogut tots veure
en la falleta d’enguany,
si d’alguna cosa podem orgullosos
els valencians estar
és dels nostres músics
que són, del món, els més grans.

Des d’ací voldríem
dient-ho ben alt
agrair-los la faena
que dia a dia fan
per estar sempre en l’elit
d’aquest art musical.
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PRESIDENT 
Tomàs Palomares López

VICE - PRESIDENT FESTEJOS 
Francisco Ruiz Soriano

VICE - PRESIDENT ORGANITZACIÓ 
José Rafael Peris Marco

VICE - PRESIDENTA ECONOMIA 
Lidia Garrido Tinajo

VICE - PRESIDENTA INFANTILS 
Yolanda Garrido Cifuentes

VICE - PRESIDENT ACTS. CULTURALS 
Jesús Sevilla Soler

VICE - PRESIDENT CASAL 
Juan Talavera Martínez

VICE - PRESIDENT JUVENTUT 
Eduardo Ferri Marín

VICE - PRESIDENT ACTS. DIVERSES 
José Aladino Rubio Molina
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Jaume Gil Navarro
Estefanía Cordellat Martín
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María Escriba Satorres
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Roberto Alacreu Soriano
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Raúl Marcilla Andrade
Héctor Rico Aguilar
Marcos Bodí Vendrell
Arturo Calaforra Palop

DELEGACIÓ D’INFANTILS  
Amparo Navarro Bello
Maria Escriba Satorres
Eva Alfaro Torrillas
Yolanda Fresneda Castillo
Eva Baviera Forner
Lola Rosales Gutiérrez
Aitana Gómez Tomillo
Mari Carmen López Pérez

DELEGACIÓ RRPP I PROTOCOL 
Sonia Iranzo Serrador
Amparo Ruiz Soriano
Mónica Rubio Monfort
Merche Monfort Pons
Jorge Arcis Burgos
Ana  Guillem Magalló
Nerea González Verdugo

DELEGACIÓ CULINÀRIA 
Tomas Palomares Gastaldo
Amparo Marco Marco
Amparo Soriano Soler
Francisco Ruiz Llamas
Trini Contreras Peña
Tere Martín Clemente
Vicente Martínez Martínez
Julio Martínez Sánchez
José Vicente Peris Martínez

Merche Soriano Soler
Juan José Ballester Tamarit
Vidal Vergara Robledo
Chon Oliva Abarca
Amparo López Taroncher
Teresa Soriano Soler
Juan José Benaches Zapata

DELEGACIÓ DE LLUM I SÓ
Diego Ferri Marín

DELEGACIÓ CASAL 
Juan Antonio Montesinos Hernández

DELEGACIÓ WEB I RRSS
Miriam Garrido Tinajo
Tamara Parra Guillem
Maria Escriba Satorres
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Begoña Garrido Picher
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Juan Carlos Lesmas Sánchez
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José Ignacio Alfaro Torrillas
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Tamara Parra Guillem
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Mónica Rubio Monfort

JUNTA LOCAL FALLERA 
Amparo Navarro Bello
Gabriel Costa Pina
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15 comissió

major
Germán  Aguilar Pacheco
Roberto Alacreu Soriano
Mª Carmen Alcaide Zaragoza
Nacho Alfaro Garrido
Eva Maria Alfaro Torrillas
José Ignacio Alfaro Torrillas
Vicente Manuel Álvarez Huerta
José Ramón  Antón Gilabert
Lidia Aranda Martínez
Jorge Arcis Burgos
Salvador Ballester Soriano
Juan José Ballester Tamarit
Eva Baviera Forner
Juan José Benaches Zapata
Marcos Bodí Vendrell
Sergio Botella Villalba
Verónica Dolores Bou Cervera
Arantxa Cabañas Martínez
Oscar  Cabañas Martínez
Arturo Calaforra Palop
Maria Isabel Calatayud Ruiz
Virginia Chacón Bermejo
Ana Collado Álvarez
Trinidad Contreras Peña
Estefanía Cordellat Martín
Gabriel  Costa Pina
Virginia Costa Pina
Alba Cuenca García
Carolina Cuenca Lence
Ana Domingo Soto
Fernando Domínguez Montero
Maria Escriba Satorres
Silvia Esquivel Murillo
Ana Maria Esteban Cabello
Raquel Esteban Cabello

Diego Ferri Marín
Eduardo Ferri Marín
José Forner Navarro
José V. Francés Montagud
Mari Carmen Francés Montagud
Yolanda Fresneda Castillo
Victoria E. García Alcázar
Antonio García Armero
Yolanda Garrido Cifuentes
Begoña Garrido Picher
Lidia Garrido Tinajo
Miriam Garrido Tinajo
Pablo Garrido Tinajo
Virginia Gastaldo Zaragoza 
Jaime Gil Navarro
Juan Manuel Giner Retamal
Aitana Gómez Tomillo
Nerea González Verdugo
Noelia González Verdugo
Ana  Guillem Magalló
Raquel Gutiérrez Igual
Inmaculada Gutiérrez González
Rafael  Gutiérrez Marchal
Estela Hurtado Ortega
Carla Iborra Forner
Silvia Iborra Romeu
Sonia Iranzo Serrador 
Juan Elio Jiménez Lamas
Víctor Lázaro Villalba
Juan Carlos Lesmas Sánchez
Francisco Llacer Llacer
José Ángel Llacer Pineda
Tania Llamas Elbal
Isabel López González
Mari Carmen López Pérez

Ainhoa López Ramírez
Amparo López Taroncher
Raúl Marcilla Andrade
Amparo Marco Marco
Andrés Marín Nadal
Mª Teresa Martín Clemente
Trini Martínez Jiménez
Maite Martínez Martín
Noelia Martínez Martínez
Vicente  Martínez Martínez
Julio  Martínez Sánchez
Ada Martínez Tronchoni
Merche Monfort Pons
Mireia Monteagudo Muñoz
Juan A. Montesinos Hernández
Cristina Moreno Rodenas
Milagros Moya Jiménez
Pablo Murillo Aguilar
Luisa Navarrete Ibáñez
Mª Amparo Navarro Bello
Ascensión Oliva Abarca
Carmen Olmo Rubio
Cristina Olmos Cortelles
Alfredo Oltra Radal
José Luís Ortega López
Tomas  Palomares Gastaldo
Tomas Palomares López
Tamara Parra Guillem
José A. Pérez Domínguez
Bárbara Pérez Peralta
Julio Miguel Pérez Pérez
José Rafael Peris Marco
José . Peris Martínez
Lorena Puchalt Forner
Sergio Puerto Da Silva

Héctor Rico Aguilar

Álvaro Rodrigo Satorres

Sara Rodríguez Antón

Alba Rodríguez Lara

Lola Rosales Gutiérrez

José Aladino Rubio Molina

Sandra Rubio Molina

Tania Esperanza Rubio Molina

Mónica Rubio Monfort

Francisco  Ruiz Llamas

Amparo Ruiz Soriano

Francisco Ruiz Soriano

Esther Ruiz Navarro

Laura Sánchez Fernández

Claudia Sánchez Hernández

Jesús Sevilla Soler

Álvaro Simeón Martínez

Amparo Soriano Soler

Mercedes Soriano Soler

Teresa Soriano Soler

Juan F. Talavera Martínez

Gil Tomas Méndez

Susana Tomas Sánchez

Lucia Trobajo García

Cristina Valle López

Miriam Valle López

Noelia Vaquerizo Benítez

Patricia Joshune Vázquez González

Amparo Vedreño Pastor

Ascensión Vergara Oliva

Laura Vergara Oliva

Vidal Vergara Robledo

Encarni Zurita Gómez
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Carla Abad Ots
Germán Aguilar Fresneda
Paula Aguilar Fresneda
Javier Alba Fernández
Ariadna Albert Puchalt
Raquel Alcacer Ots
Aleksandra Aleksandrova Sapundzhigua
Sergio Alfaro Garrido
Gonzalo Álvarez Cantarero
Marina Álvarez Cantarero
Daniel Álvarez Vergara
Vicente Álvarez Vergara
Aitana Antón García
Víctor Antón García
Andrea Arcis Ruiz
Miguel Arias Gil
Eva Ballester Donet
Juan José Ballester Donet
Azael Bigorra García
Maria Buges Serrador
Beatriz Cabo Balsera
Adrián Cano Zurita 
Lucia Cano Zurita
Arantxa Carbonell Guerrero
Ignacio Carbonell Selles
Paula Carbonell Selles
Ainhoa Carrasco Cerda 
Maria Carreño Martínez
Alba Chardi López
Alex Chardi López
Sofía Chulvi Iborra
Carla Cifuentes Mayo
Guillermo Cifuentes Mayo
Iratxe Climent Teruel
Ángel Contreras Vergara
Carles Córdoba Martín
Marta Cuadros Pérez
Candela Domínguez Rodríguez
Vega Domínguez Rodríguez
Maria Dupuis Piera

Raúl Estará Molina
Aroa Fernández  Cortes
Zaira Fernández  Cortes
Mº Cristina Formoso Fernández
Alexia Francés Olmo
Leyre Francés Olmo
Rubén García Calatayud
Sandra García Calatayud
Raquel García Cortelles
Adrián García Pavón
Valeria García Pavón
Cesar Gil Román
Iker Gil Román
Sara Giménez Pons
Gemma Gómez Rubio
Maria González Forner
Andrea Gutiérrez Alfaro
Aarón Hernández Merino
Virginia Herrero Costa
Marta Hurtado Fournier
Arantxa Iborra Canito
Coral Iborra Sáez
Jacqueline Iborra Sáez
Raúl Iranzo Colomar
Rubén Iranzo Colomar
Aarón Jiménez Esteban
Iraia Jiménez Esteban
Inés Liñana Alcaide
Mario Llacer Esteban
Saúl Llacer Esteban
Estela  Llacer Francés
Raúl Llacer Serrador
Inés Llario Laseca
Lola Magalló Correoso
Sol Magalló Correoso
Paula  Magalló Cortés
Jorge Marín Gastaldo
Mónica Marín Gastaldo
Sergi Martí Hurtado
Enric Martí Muñoz

Darío Martínez Truta
Carmen Mafia Sánchez
Paula Maria Mayo Peinado
Valeria Molina Rosales
Claudia Monge De La Encarnación
Marta Mei Montesinos Rosaleny
Leyre Moreno Alapont
Jaime Moreno Sánchez
Paula Moreno Sánchez
Lucia Olmo García
Sergi Olmo García
Águeda Oltra Bou
Alfredo Oltra Bou
Alba Ortega Martínez
Daniel Ortega Martínez
Maia Palomares Rubio
Tomàs Palomares Rubio
José Adrián Parra Nascimiento
Lorena Parra Nascimiento
Javier Pascual Vegara
Mario Pascual Vegara
Selene Paulet Martínez
Joaquín Pavón Morales
Yaiza Pavón Morales
José Pérez Costa
Cesar Pérez Iranzo
Marcos Pérez Iranzo
Clara Peris Rubio
Neus Peris Rubio
Lucas Alexandru Pisau
Adrián Poveda Caro
Fran Poveda Caro
Gabriel Prima Gómez
Arantxa Puerto López
Carolina Ramírez Martín
Noelia Redondo Vaquerizo
Fabrizio Elías Renau Fernández 
Marc Reynal Alcántara
Lucia Rodríguez Gutiérrez
Zulema Rodríguez Pont

Juan Román Giner
Lucia Román Giner
Andrea Ruano Moya
Andrea Rubio Minguez
Noelia Rubio Minguez
Julio Alberto Ruiz Navarro
Llatzer San Miguel Zaragoza
Roser San Miguel Zaragoza
Hugo Sánchez Núñez
Paula Sánchez Núñez
Laura  Sánchez Pérez
Paula Sánchez Pérez
Aranzazu Sánchez Piera
Carlos Sánchez Pontes
Lucia Sánchez Pontes
Raúl Sánchez Ruano
Miguel Sandemetrio Román
Josep Santos Martí
Nuria Santos Martí
Aitana Selles Huerta
Salvador Selles Huerta
Yanira Serrano Balsera
Ángela Sevilla Gutiérrez
Candela Sevilla Gutiérrez
Sofía Sevilla Gutiérrez
Marc Simeón López
Miquel Simeón López
Marta Simeón Vedreño
Paula Simeón Vedreño
Sara Talavera Guillem
Alba Tomas Domingo
Marcela Torralba Mañas
Lucia Trenado López
Carla Ureña Chacón
Paula Ureña Chacón
Samuel Verdejo Navarrete
Carlota Zaragoza Forner
Gonzalo Zaragoza Forner

20
15 comissió

infantil



49

Ascensión Vergara Oliva
Tania Esperanza Rubio Molina
Tomàs Palomares López
Sandra Rubio Molina
Mari Carmen Francés Montagud
Esther Ruiz Navarro
Amparo Navarro Bello
Virginia Cachón Bermejo
Silvia Iborra Romeu
Mari Carmen López Pérez
Jesús Sevilla Soler
Maria Escriba Satorres
Mónica Rubio Monfort
Andrea Gutiérrez Alfaro
Sofía Chulvi Iborra
Sofía Sevilla Gutiérrez
Ángela Sevilla Gutiérrez
Alexia Francés Olmo
Estela Llacer Francés
Jacqueline Iborra Sáez
Coral Iborra Sáez
Arantxa Carbonell Guerrero
Carla Ureña Chacón
Paula Ureña Chacón

Grup de dansa

María Buges Serrador
Arantxa Carbonell Guerrero
Ainhoa Carrasco Cerda
Daniel Ortega Jiménez
Alba Ortega Jiménez
Alexia Francés Olmo
Estela Llacer Francés
Raúl Llacer Serrador
Carlota Zaragoza Forner
Sara Giménez Pons
Carla Ureña Chacón
Paula Ureña Chacón
Lidia Garrido Tinajo
Sofía Chulvi Iborra
Candela Domínguez Rodríguez
Arantxa Puerto López
María Dupuis Piera
Sergio Alfaro Garrido
Nacho Alfaro Garrido
Noelia González Verdugo
Ana Collado Álvarez
Eva Baviera Forner
Alba Cuenca García
Ainhoa López Ramírez
Susana Tomas Sánchez
Mireia Monteagudo Muñoz
Mónica Rubio Monfort
Ángela Sevilla Gutiérrez
Ariadna Albert Puchalt
Paula Sánchez Núñez
Águeda Oltra Bou

Grup de play-back
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fallers d’honor

José Luís Ortega López

Trinidad Martínez

Jesús Trenado

Juana Maria López

Bruno Ortega

Visitación Carrión

José Luís Ortega Vinaches

M. Dolores López

Vicente Zaragoza

Laura Forner

Vicente Iranzo

Vicente Reinal

Elisa Pons

Carlos Chulvi

Clara Caparrós

Antonio López

Juan Estornell

Esperanza Orive

Maria del Carmen Fernández

Francisco Sánchez

Francisco Buendía

Maria Pilar García

Estefanía Flores

Alba Belenguer

Rafa i Yedara

Juan Zaragozá Zaragozá

Jorge Ruiz

Gil Tomas

Partit Popular SILLA

PSOE SILLA

Excm. Sr. President De La Diputació De València
D. Alfonso Rus Terol

any 2014
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Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer
 Sonia Iranzo Serrador

Bunyol d’Argent
Carolina Cuenca Lence

Ana  Guillem Magalló

Inmaculada Gutiérrez González

José Ángel Llacer Pineda

Ascensión Oliva Abarca

Tamara Parra Guillem

Alba Rodríguez Lara

Juan Francisco Talavera Martínez

Miriam Valle López

Laura Vergara Oliva

Cristina Valle López

Bunyol d’Or Infantil
Ainhoa Carrasco Cerda
Raquel García Cortelles
Gemma Gómez Rubio

Tomàs Palomares Rubio
Sara Talavera Guillem

Bunyol d’Argent Infantil
Marina Álvarez Cantarero

Juan José Ballester Donet

Maria Cristina Formoso Fernández

Adrián García Pavón

Sara Giménez Pons

Jacqueline Iborra Sáez

Saúl Llacer Esteban

Claudia Monge De La Encarnación

Lucia Olmo García

Maia Palomares Rubio

Mario Pascual Vegara

Javier Pascual Vegara

Joaquín Pavón Morales

Yaiza Pavón Morales

Fabrizio Elías Renau Fernández

Andrea Ruano Moya

Laura  Sánchez Pérez

Marc Simeón López

20
15

guardons Atorgats per la JCF
a la nostra comissió

Els presents guardons deuran ser confirmats per Junta Central Fallera.
La Junta Local Fallera notificarà per carta si l’han concedit
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20
15 Coneixem

els nostres Representants

Quins gustos tenen els nostres representants? Quines són 
les seues preferències personals? Hem tingut l’oportunitat 
de fer-los unes preguntes a través de les quals podrem 
respondre aquestes qüestions.

L’equip de llibret els va proposar fer una entrevista conjunta, 
en què cadascun poguera donar a conéixer els seus gustos 
per a poder així conéixer-los amb més profunditat. Ells van 
acceptar amb molta alegria i impaciència.

Un diumenge de novembre ens vam reunir l’equip de llibret 
i els quatre representants al port de Catarroja. Allí, en un 
ambient molt relaxat, les nostres falleres majors i presidents 
es van mostrar tal com són. Passàrem un 
matí molt divertit entre rialles i bromes.

Tots quatre formen una pinya que es 
complementa de meravella. Tomás els 
guia per allà on van, orientant-los en 
tot el que necessiten. Carla cuida de 
Tomaset i Andrea, sempre atenta als 
seus desitjos i inquietuds. Tomaset 
contagia el seu nerviosisme i alegria 
a totes les persones que l’envolten, 
donant-nos grans moments. I, per últim, 
Andrea, quina dolçor de xiqueta! Sempre 
amb un somriure a la cara i fent de les 
seues amb Tomaset.

Però açò és sols un aperitiu, perquè si de 
veritat als nostres representants volen 
conéixer, sols han de continuar llegint el 
qüestionari que ara els presentem:

1. Quin és l’acte que més t’agrada de l’any faller?

Tomás:  A mi la cavalcada del pregó.

Tomás jr: La presentació.

Andrea: L’ofrena.

Carla: L’ofrena i el besamans.

2. I el que menys? 

Tomás: M’agraden tots...

Tomás jr: I a mi...

Andrea: La despertada.
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Carla: A mi la presentació, perquè és un 
acte on tens molts nervis i no el pots 
gaudir al màxim com la resta d’actes.

3. Què prefereixes: la brusa o la 
indumentària valenciana?

Tomás: Vestir-me de faller, clar.

Tomás jr: I jo.

Andrea: Indumentària.

Carla: Ambdues coses.

4. Et saps l’himne de la falla?

Tomás: Sí.

Tomás jr: Clar.

Andrea: Sí.

Carla: Sí.

5. I t’agrada?

Tomás: Sí, clar.

Tomás jr: Sí.

Andrea: Molt.

Carla: Molt bonic.

6. Quin és el teu color preferit per a 
les teles de faller/a?

Tomás: Els meus són el blau i el taronja.

Tomás jr: Taronja.

Andrea: Em fa igual.

Carla: El blanc i el rosa.

7. Quin és l’esport que més t’agrada?

Tomás:  A mi el futbol.

Tomás jr: I a mi.

Andrea: A mi també el futbol.

Carla: Jo sóc més d’anar al gimnàs.

8. I el practiques?

Tomás: No, jo no.

Tomás jr: Jo sí.

Andrea: No.

9. T’agradaria viatjar a...

Tomás: Jo a Roma.

Tomás jr: Jo a Nova York.

Andrea: Irlanda.

Carla: A tot Amèrica.

10. Prefereixes l’hivern o l’estiu?

Tomás: Estiu.

Tomás jr: Estiu.

Andrea: Hivern.

Carla: Hivern.

11. La platja o la muntanya? 

Tomás: La platja.

Tomás jr: La platja.

Andrea: Platja.

Carla: Platja.

12. Què prefereixes: la plantà o la 
cremà? 

Tomás: La plantà.

Tomás jr: La plantà.
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Andrea: La plantà.

Carla: La plantà.

13. Un castell o una mascletada? 

Tomás: Una mascletada.

Tomás jr: Un castell.

Andrea: Una mascletada.

Carla: Una mascletada.

14. Quina és l’assignatura que pitjor 
portaves o portes a l’escola?

Tomás: Jo ja no me’n recorde. Fa molt 
de temps que no estudie.

Tomás jr: Jo cap.

Andrea: Medi.

Carla: Doncs... Matemàtiques.

15. I la que millor?

Tomás: Jo totes per igual més o menys. 

Tomás jr: No ho sé... 

Andrea: Educació Física.

Carla: La que millor? Història.

16. Quin tipus de pel·lícules 
prefereixes? 

Tomás: Jo de comèdia i d’aventura.

Tomás jr: Les de ‘pelea’.

Andrea: De riure.

Carla: Les de comèdia romàntica.

17. I prefereixes veure-les al cinema o 
al sofà de casa?

Tomás: Al sofà molt més còmode.

Tomás jr: Al cinema.

Andrea: Al cinema.

Carla: Al cinema.

18. El teu menjar preferit de falles és...

Tomás: L’allipebre.

Tomás jr: La paella.

Andrea: La paella.

Carla: Els bunyols.

19. Quins llibres t’agrada llegir?

Tomás: D’acció i aventura.

Tomás jr: Cap.

Andrea: Cap.

Carla: El meu escriptor favorit és 
Federico Moccia.

20. Què desitges que passe al teu 
regnat?

Tomás: Que s’ho passem tots bé, que 
no hi haja cap incidència i que vaja tot 
de categoria.

Tomás jr: Passar-m’ho molt bé.

Andrea: Passar-m’ho molt bé.

Carla: Que siga un any inoblidable per 
als quatre, que gaudim molt i que vaja 
tot com ho hem desitjat.  
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20
15 entrevista

A la fallera major carla iborra forner

Per a parlar de la nostra 
fallera major Carla és 
necessari parlar de la 
seua simpatia, aquella que 
l’acompanya allà on va. I 
símbol característic de 
la seua simpatia és el seu 
somriure. Carla somriu allà 
on estiga, siga quin siga el 
seu estat d’ànim, perquè ella 
és incansable, perseverant 
en les coses que li agraden 
i, sobretot, afectuosa amb 
la gent que l’envolta.

Va nàixer un 8 de gener de l’any 1995 i des d’aquell moment 
li recorre el cos la sang fallera. Carla ens conta que, quan era 
xicoteta, amb tan sols 3 anyets, no era fallera de cap falla, 
però sentia dins seu la il·lusió de ser-ho. Per això, quan les 
cercaviles de les comissions falleres passaven per davant 
de ca la seua àvia, feia a sa mare que la vestira de fallera. 
Després, seia a la porta del carrer en una cadireta i vestida de 
fallera observava les xiquetes que desfilaven per la cercavila.

També ens conta que quan ja era un poquet més major, 
fantasiejava junt amb una amiga seua sobre com seria el 
seu regnat si alguna d’elles fóra fallera major. Què farien, 
com serien els seus vestits de valenciana, com seria la seua 
presentació... Sempre deien que una de les dues seria fallera 
major de la seua comissió. Per a Carla aquesta fantasia és ja 
una realitat.

Hem tingut l’oportunitat de fer unes preguntes a Carla, 
mitjançant les quals hem pogut conéixer en més profunditat 
la nostra fallera major. Ella se sentia un poc nerviosa perquè 
era la primera vegada que l’entrevistaven, no obstant això, va 
respondre les preguntes que tenim a continuació.

La primera pregunta és obligada Carla, què vas sentir quan ja 
estaves segura que series fallera major de la nostra comissió?

Vaig sentir nervis i alegria. Eren dos sentiments molt diferents. 
Tenia nervis per no saber com actuar davant d’aquest 
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important càrrec i alegria per poder complir el meu somni, 
que és ser fallera major.

El teu grup d’amics i amigues, com va reaccionar en 
assabentar-se’n de la notícia?

Recorde que el dia que vaig dir que seria la fallera major 
van aparéixer al casal amb cava i vam celebrar el meu 
nomenament. Sé que els meus amics i amigues es desviuen 
per mi i perquè disfrute al màxim de cada moment. 

I la teua família?

La meua família amb alegria i il·lusió per poder veure’m 
realitzar aquest somni i per poder estar amb ells gaudint.

Carla estudia actualment batxillerat i li agradaria continuar 
estudiant en el camp de la infermeria ajudant els menuts, tot 
i que la fisioteràpia és una possibilitat que no descarta.

Tomás t’acompanyarà a tots els actes aquest any com a 
president, com et veus agafada del seu braç?

Tomás per a mi és un gran pilar per a acompanyar-me a tots 
els actes i els dos junts portarem la falla per un bon camí. De 
segur que compartirem moments molt especials.

Andrea i Tomás fan una parella divertidíssima i de segur que 

s’ho passaran d’allò més bé i no pararan quiets. Què opines 
d’aquesta parelleta?

És una parelleta molt diferent. Andrea té molta energia i ens 
transmet a tots alegria. I Tomás, amb la seua timidesa i de 
vegades amb la seua inquietud, ens fa riure molt. És una 
parelleta que ens complementa molt bé a Tomás i a mi.

A Carla li agrada eixir a córrer durant el seu temps lliure 
per desconnectar del dia a dia i relaxar-se. També li agrada 
escoltar música i afirma que cada tipus de música acompanya 
un moment i una situació concrets.

L’acte de proclamació és especial per a totes les falleres 
majors, ja que prenen consciència que el seu any comença... 
Quan la comissió va aplegar a ta casa a per a arreplegar-te 
per primera vegada, què vas sentir?

És un sentiment difícil de descriure. Vaig sentir molta emoció 
i molta alegria, perquè ja començava el meu somni. Aquell dia 
va ser per a mi molt especial i m’alegrava molt que vingueren 
a per mi.

Seguint amb la proclamació... supose que va ser una nit molt 
especial per a tu i m’agradaria destacar que anaves d’allò més 
guapa. Què destacaries tu d’aquest acte?
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Va ser un acte molt emotiu i destacaria, sobretot, la sorpresa 
que em va donar una amiga meua en fer-me l’exaltació. La 
veritat és que no m’ho esperava... Vaig plorar molt, he, he, he. 
Ser proclamada aquest dia és molt màgic perquè és quan de 
veres pots dir: «Puc començar a viure el meu somni».

Diuen que les falles es porten a la sang. A tu açò de ser 
fallera, et ve de tradició familiar?

Sí. Es pot dir que ho porte a la sang. La meua besàvia Maria 
Fort Primo, la meua àvia Maria Vicenta Carbonell Fort i ma 
mare Maria Vicenta Forner Carbonell han sigut totes falleres 
i ho han portat a la sang. Puc sentir-me orgullosa perquè 
han sabut transmetre’m aquest sentiment valencià que són 
les falles per poder dir, hui per hui, que jo també sóc fallera 
i visc per les falles. Espere, en un futur, poder transmetre 
aquest entusiasme per les festes valencianes a les futures 
generacions de la meua família.

Saps que la comissió a la qual representaràs és coneguda per 
ser xicoteta però molt festera. Quina és la teua opinió sobre 
açò?

És del tot correcte. És una xicoteta comissió però a la vegada 
es fa gran, perquè som com una família i disfrutem al màxim  
les falles.

A Carla li agraden molt els colors clars, perquè li transmeten 
tranquil·litat i s’hi sent relaxada. La millor prova la tenim en el 
color del seu vestit de fallera. Un vestit preciós que va poder 
estrenar el dia de la seua presentació. Carla anava guapíssima 
amb el seu vestit de color marfil amb detalls en platejat.

El teu regnat serà especial per tractar-se del 35 aniversari 
de la nostra comissió però, què més t’agradaria que tinguera 
d’especial el teu regnat?

No puc elegir una cosa que 
m’agradaria que tinguera d’especial. 
Simplement viure cada moment i 
sentir-los al màxim perquè sols es 
viuen una vegada en la vida. I, per 
descomptat, viure’ls al costat dels 
meus: la comissió, la meua família i 
els meus amics.

A qui vols agrair el teu regnat?

A tots. Sobretot a la meua família, que ha fet el possible que 
jo poguera complir el meu somni. També als meus amics pel 
treball que han fet. I a la comissió per l’esforç i la dedicació.

Per finalitzar, les falles són per a tu...

Un sentiment. Les falles són una vegada a l’any i aquesta 
setmana s’ha de gaudir al màxim, vivint tots els actes per a 
no oblidar-los. I estic segura que tota la comissió ho farà així. 
Per això anime tots els fallers i falleres que siguen part de 
tots els actes, perquè sense ells cap acte ni cap celebració 
de la nostra falla seria possible. 

Agraïm la teua col·laboració i desitgem que aquest any es 
complisquen tots els teus somnis. Enhorabona Carla!
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20
15 entrevista

al president  tomás palomares López

Un 31 de gener de 1977 aplegava al món qui 
anys després es convertiria en el referent 
de la nostra comissió. Ja de xicotet Tomás 
es desvivia per la falla, sempre al peu del 
canó per a formar part d’aquest món 
faller. Així, durant l’any 1988 va ser nostre 
president infantil.

Van passar els anys, però l’amor que sentia 
Tomás per la falla no va decréixer ni tan 
sols per un moment. Per això, va aplegar el 
moment en què Tomás es va convertir en 
president al 2009. Tres anys al capdavant 

de la nostra falla, tres anys d’intens treball, 
tres anys d’il·lusió... Però passats aquests 
tres anys, Tomás va haver de deixar el 
càrrec per a agafar aire i descansar. I aquest 
any tornà a ser president amb energia, 
il·lusions i bones intencions.

Responsabilitat, no li’n falta. Sempre 
carregat de treball però amb unes ganes 
incansables de continuar lluitant. Amb el 
suport de la seua dona i benvolgut pels seus 
fills. Tania, que també sent un intens amor 
per les falles, forma, al costat de Tomás, 

un tot que reflecteix a la perfecció l’esperit 
d’un matrimoni faller. Maia és la perleta de 
la casa, la xiqueta més dolceta, els ullets de 
son pare... sempre acompanyant-lo allà on 
va. I Tomaset, el campió de son pare, que 
aquest any l’acompanyarà com a president 
infantil. 

Hem compartit amb Tomás uns minuts en 
què ens ha contat moltes coses, les quals 
poden trobar a continuació... 

Tomás, tornes a ser president de 
la nostra comissió després d’haver 
passat uns anys i, ni més ni menys, que 
durant el 35 aniversari de la comissió... 
Com afrontes aquesta nova etapa?

Amb molta il·lusió. Amb moltes ganes. 
Seguint en la línia que portem fins ara. 
Treballant per la falla i obrint la falla cada 
vegada més al barri, a la gent i a tot 
el poble en general. També amb molta 
il·lusió, particularment perquè el meu 
fill és president infantil i podré gaudir 
aquest any al seu costat i al costat 
d’Andrea i Carla.

Aquest any, com van ser els últims 
anys, és un poc difícil per la crisi 
econòmica que travessem. Quin és el 
teu desig per a aquest exercici?
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Jo crec que el primer desig que té tot 
president és no tindre cap incidència, 
passar les falles bé i sense cap accident 
ni cap cosa per l’estil. Sobretot això i 
que tot el món s’ho passe bé. I tractar, 
en allò que disposem, de fer la festa 
més gran per als fallers.

Tornes a ser president i aniràs ben 
acompanyat per una xicona molt 
arriscada. Què penses de Carla?

Carla és una xica molt guapa i jove. 
Té molta il·lusió per ser fallera major i 
de segur que compartirem aquest any 
amb moltes rialles i alegries.

Tomás treballa com a tècnic informàtic 
en Florida Centre de Formació a 
Catarroja. La seua principal afició, a allò 
que més hores dedica després de la 

feina és, sens dubte, la falla. Una altra 
activitat que li agrada molt és la dansa 
valenciana, ja que balla en dos grups: en 
el de la nostra comissió i en el grup de 
danses “La Xicalla” de Catarroja.

En aquesta entrevista no podria faltar 
el teu fill Tomás. Estem segurs que 
gaudireu d’un any molt especial: tu 
president i ell president infantil... No 
dubtem que a la teua dona Tania i a 
la teua filleta Maia els farà moltíssima 
il·lusió. I a tu, et fa il·lusió compartir 
aquest exercici amb el teu fill major?

Evidentment, és clar. Em fa moltíssima 
il·lusió. I espere que ho disfrutem els 
dos al màxim.

El teu fill Tomás i Andrea seran els 
màxims representants de la comissió 

infantil, penses que fan una bona 
parella fallera?

Jo crec que sí. Fan una parella 
complementària. Andrea ja és més 
major, és quasi una doneta. I Tomás 
és més xiquet. Jo crec que faran una 
parella divertida.

Ens consta que formes part del grup 
de dansa de la comissió i que t’encanta 
ballar. Conta’ns alguna cosa sobre 
aquest tema...

Ací estem, assajant cada dilluns i tractant 
de mantindre una de les tradicions que 
més ens agrada. Ja portem 6 anys, des 
que es va refundar el grup i s’ha de 
mantindre. Des d’ací, vull animar tota 
la gent, sobretot la gent jove, perquè 
n’hi ha poca, que s’animen a vindre a 
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assajar amb nosaltres i veuran que bé 
s’ho passen ballant.

Què introduiries o canviaries de les 
festes falleres?

Jo llevaria els premis, directament. La 
resta em pareix perfecte, però els 
premis els llevaria. Pense que és un acte 
que transmet molta competitivitat. 
Durant tot l’any ens duguem molt bé 
els presidents i les falleres majors de la 
resta de comissions però, en el moment 
que comencen les presentacions, 
comencen a aparéixer malentesos i 
males històries. Jo, directament, llevaria 
els premis i crec que gaudiríem tots 
més de la festa.

Tomás, et definiríem com un home 
treballador, dedicat a la seua família i 
entregat a la seua comissió. Com et 
definiries tu?

Per mi m’heu definit de categoria. No 
crec que haja d’afegir ni llevar res a 
aquesta definició. M’agrada, he, he, he.

El seu esport favorit és el futbol i en 
gaudeix totes les setmanes mirant com 
entrena i juga el seu fill Tomás en el 
Santa Ana Club de Futbol. A més, és 
un gran valencianista i, amb il·lusió de 
contagiar aquesta afició pel València 
CF, té el passe junt amb el seu fill. 
Així, cada vegada que juga el València 
a Mestalla acudeix al camp junt amb 

altres valencianistes membres de la 
nostra comissió. Últimament també 
s’ha agafat a la moda del running i quan 
té un momentet ix a córrer pel terme.

Per finalitzar, les falles són per a tu...

Per a mi són moltes coses. És un 
sentiment. És una obligació que 
gustosament porte a terme i a la qual 
dedique moltes hores i molt d’esforç. 
Realment és el meu temps lliure i no sé 
què faria si no fóra faller. Per a mi són 
moltes coses les falles, moltes.

Moltes gràcies per dedicar-nos uns 
minuts i t’animem per a seguir endavant 
i que t’ho passes d’allò més bé durant 
aquest any. Enhorabona Tomás!
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Diuen que el destí està escrit... i 
el millor exemple és el d’Andrea.

Qui li anava a dir a Andrea que 
seria la regineta de les falles del 
2015?... Sempre havia sigut la 
seua il·lusió, però mai havia sigut 
el moment oportú. Però per allò 
del destí, l’any 2015 havia de ser 
el de la nostra xicoteta Andrea. 
La sorpresa per a Andrea va 
aplegar quan, sense pensar-ho 
dues vegades, sa mare, que és 
molt impulsiva, va decidir que 
la seua filleta seria Fallera Major 
Infantil de la nostra comissió. 
Per desgràcia, son pare es va 

quedar sense feina i va haver d’anar-se’n a treballar fora d’Espanya. 
Però açò no serà per a la seua família un impediment per a que 
la seua xiqueta puga complir el seu somni, perquè son pare li 
va dir en una ocasió: “Carinyo, per a tot el que necessites estic 
ací. Sigues feliç, gaudix del teu any i no tingues pena. Gaudeix  i 
gaudeix, perquè un any passa volant. Jo soc el teu pare però com 
a faller rendís pleitesia a la meua fallereta. Enhorabona!”. 

Per a descriure a Andrea, el primer que em ve al cap és el seu 
somriure. Sempre està rient!! La seua dolçor encisa a tots els que 
l’envolten i la seua simpatia sorprèn a qui la coneix per primera 
vegada.

Aquest és el seu any i des d’aquell dia en el qual va conèixer 
la notícia desprèn felicitat. Els seus ulls s’il·luminen quan algú li 

pregunta per la seua proclamació. Somriu cada vegada que 
recorda la seua presentació. I, si pensa en els moments que viurà 
junt a Tomàs, Carla i Tomàs, sent unes ganes immenses per que 
apleguen les falles.

Hem tingut l’oportunitat d’entrevistar a la xiqueta que aquest any 
serà la regina del foc i de la festa, i açò ha sigut el que ens ha 
contat...

Quan ton pare i ta mare et 
van comunicar que anaves a 
ser Fallera Major Infantil, què 
se’t va passar pel cap?

Em vaig imaginar tots 
els moments especials i 
inoblidables que viuria durant 
aquest any amb Tomás, Carla 
i Tomás.  Jo no sabia res i un 
dia va vindre ma mare amb 
un paper de la falla i em va 
dir que m’havia apuntat per a 
Fallera Major Infantil del 2015. 
Aquell moment va ser molt 
emocionant i mai l’oblidaré.

Què et diuen les teues amigues sobre el teu regnat? 

Que tinc molta sort i que l’aprofite, que m’ho passe molt bé 
i que elles sempre estaran al meu costat.

20
15 entrevista

A la fallera major infantil andrea gutiérrez alfaro



63

Què penses de ser un dels quatre representants en un any 
d’aniversari de la nostra falla? T’agrada la idea de ser Fallera 
Major Infantil durant el 35 aniversari de la comissió?

Sí perquè és molt emocionant i hi haurà més festa.

Andrea té 13 anys i va nàixer el dia 30 de gener de l’any 2002. 
Actualment estudia primer d’ESO i, en un futur, li agradaria ser 
assessora d’estètica. Li agrada molt ballar i la festa amb els amics 

i amigues de la falla. El seu color preferit és el blau claret i ella és 
aquari.

Què destacaries del teu President Infantil Tomás?

Que és “cul de mal <<asiento>>”  i que no para quiet mai!

Penses que l’any junt a Tomás i Carla serà...

Inoblidable. Ja hem viscut alguns moments junts i de segur 
que els pròxims seran millor encara.

El dia de la teua proclamació de segur va ser molt 
emocionant, què va ser més emocionant per a tu?

El moment en el que en vam nomenar Fallera Major Infantil 
i vaig pujar a l’escenari per 
primera vegada.

Què és el que més t’agrada 
fer al casal?

M’agrada molt la festa. Dinar allí, 
sopar allí... estar allí tot el dia.

Després de xarrar amb Andrea 
una bona estona, he aplegat a la 
conclusió de que el que més li 
apassiona al Món són les falles i 
One Direction. Andrea ho té tot 
de One Direction: CD’s de música, 
colònies, camisetes... Però allò 
que conta allà on va és el concert 
al qual van assistir les seues 
amigues i ella durant el juliol 
passat. Ens conta que sa mare no volia deixar-la anar al principi, 
però la seua amiga Ainhoa i sa mare Eli la van convèncer. Quan van 
aplegar a Madrid, els cors de Marcela, Lucia, Ainhoa, Andrea i altres 
amigues anaven a mil per hora. Feia molta calor al lloc on estava 
tot preparat per al concert i els bombers mullaven amb aigua a 
la gent. A les 17:00h la cola per a entrar al concert era tremenda. 
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Una vegada van entrar a l’estadi, estaven molt nervioses. Primer 
va actuar Abraham Mateo, després Five Seconds Of Summer 
i, per últim, One Direction. Confessa que quan encara no havia 
començat la primera cançó de One Direction, Marcela i ella ja 
estaven plorant. Ens conta que van ser impressionants els focs 
artificials i el moment en que el grup va parlar castellà. Andrea diu 
que mai oblidarà eixa data.

A l’hora de vestir-te de fallera, què és el que menys 
t’agrada?

Fer-me els monyos de fallera perquè de vegades els he de 
dur molt de temps i em fan mal.

Andrea, què diries a la teua comissió infantil?

Que durant aquest any anem a passar-ho molt bé i que 
Tomás i jo sempre estarem al peu del canó per a tot.

A qui vols dedicar el teu regnat?

Als meus pares i a ma tia.

Per finalitzar, les falles són per a tu...

Una festa molt divertida... la millor del Món!

Donem les gràcies a la nostra Fallera Major Infantil per la seua 
participació al llibret. Esperem que passes un any màgic. 
Enhorabona Andrea!
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És impossible ser de la Falla Reis Catòlics i no conéixer Tomás. 
Ell és un dels xiquets que han nascut ja al cor de la comissió. 
Per això, ha sigut faller des que va nàixer perquè tota la seua 
família porta al cor les falles: sa mare Tània, son pare Tomás, 
sa tia Sandra, la germaneta Maia, el iaio Tomás... i així podríem 
continuar nomenant tota la família. I, a més a més, molts d’ells 
han sigut falleres majors i presidents de la nostra comissió.

Tomás té un bon exemple de president: son pare. Enguany 
pare i fill ocuparan els càrrecs més importants de la comissió. 

Quan era xicotet, ja en feia de les seues al casal. Sempre 
corria d’un costat a l’altre o jugava amb el baló. I ara que és 
més major... continua igual. Sempre està carregat d’energia. 
Els dies de falles no es cansa mai de la festa. I si es junta la 
seua sinceritat amb la seua rebel·lia, ja l’hem feta!

En definitiva, Tomás és un terratrèmol! No sabem com es 
portarà aquest any (esperem que molt bé), però sabem quins 
són els seus desitjos. Ací tenen l’entrevista amb el nostre 
president infantil.

Tomás, què sents en saber que ets el president infantil de la 
teua comissió?

Molta alegria. Estic molt content de poder representar els 
meus amiguets i amiguetes de la comissió.

Sens dubte serà un any molt bonic i emotiu per a tota la 
família. Ton pare t’acompanyarà com a president, et fa il·lusió?

Sí, molta. L’estime molt i sempre està pendent de mi i de la 
meua germana.

20
15 entrevista

al president infantil tomás palomares rubio
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Què pensen els teus amics del fet que sigues president 
infantil?

S’alegren per mi i em diuen que m’ho passe molt bé i que 
disfrute al màxim.

Tomás té vuit anyets. Va nàixer el 12 de desembre del 2006. 
La seua música preferida és la de Pablo Alborán, Abraham 
Mateo i les cançons d’entrada dels lluitadors de la World 
Wrestling Entertainment (WWE). Li agrada molt jugar amb 
la tablet i a la Wii. També li agrada jugar a futbol. És davanter 
al club Santa Ana d’Albal. Ens ha contat que enguany està 
marcant prou gols.

Ja has gaudit d’alguns actes junt amb Andrea com a fallera 
major infantil. Creus que s’ho passareu molt bé junts?

Clar que sí! Ens coneixem des de fa molts anys i aquest el 
compartirem d’una forma diferent, sempre junts.

Quin és el teu berenar preferit de falles? I el joc?

Tots, però en especial el xocolate amb valencianes. I el millor 
joc per a mi són els inflables.

Què creus que serà més divertit d’aquestes falles?

Sens dubte, tot. S’ho passarem bé a tots els llocs.

El que més agrada a Tomás és el futbol. És valencianista com 
son pare i té el passe del València junt amb son pare, son 
tio i alguns amics com Talavera, José Alberto i Bruno. Ens ha 
contat que s’ho passa molt bé als partits amb ells. El jugador 
que més li agrada és Paco Alcácer.

T’agrada anar a les despertades o prefereixes quedar-te 
dormint?

Preferisc anar-hi, encara que m’he d’alçar matí. M’agrada molt 
tirar petards. 



67

Conta’ns com vas viure tu el dia de la teua proclamació com 
a president infantil.

Amb molta alegria i estava un poquet nerviós. Però va ser 
molt bonic.

Tomás estudia tercer de Primària i, per la seua afició al 
futbol, de major li agradaria ser futbolista i policia. Sap que 
ha d’estudiar i esforçar-se molt per  aconseguir-ho.

Tomás, què diries a la teua comissió infantil?

Que disfruten molt sent jo president i que jo estic segur que 
també ho faré, perquè no oblidaré aquest any mai. 

Per finalitzar, les falles són per a tu...

La millor festa del món!

Agraïm a Tomás la seua col·laboració. Desitgem que aquestes 
falles siguen com ell espera i que en cada moment hi haja un 
moment que recordar. Enhorabona Tomás!
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20
15 RESUM D’UN ANY...

ELECCIÓ DE PRESIDENT

Una vegada finalitzades les falles del 2014 donàvem pas a un nou 
exercici faller. Aquest va començar amb l’elecció de President. 
Tomás Palomares i López fou l’elegit per la comissió el dia 29 de 
març com a President per a l’exercici faller 2014-2015. Des d’aquell 
moment va agafar el timó amb força i va començar a gaudir d’un 
any molt especial, tant per a ell com per a la seua família.

Tomás, juntament amb la resta de representants de les falles 
2015, van ser nomenats al nostre casal. Carla Iborra i Forner va ser 
nomenada Fallera Major per a les falles 2015, Andrea Gutiérrez i 
Alfaro, Fallera Major Infantil, i Tomás Palomares i Rubio, President 
Infantil. Per a finalitzar aquella nit tan emocionant, brindàrem tots 
junts per les falles del 2015.

L’APUNTÀ

A l’apuntà, celebrada el cap de setmana del 5 i 6 d’abril, vam 
renovar il·lusions firmant les fitxes d’inscripció. Vam començar 
dissabte amb un gran berenar infantil, castells inflables i jocs per 

als més menuts. S’ho van passar d’allò més bé!

Diumenge va tindre lloc la tradicional capejada de l’apuntà a la 
plaça de Roberto Cordellat. Torrada de carn per a esmorzar, paella 
per a dinar i vaquetes per a tots. Com ja és tradició a la nostra 
capejada, celebràrem el V concurs de retalladors, on els xics i 
xiques més valents de la comissió tingueren els seus moments 
davant les vaquetes.

L’apuntà va ser tot un èxit i, per això, volem donar la benvinguda 
als nous fallers i desitjar que passen un any molt divertit i en la 
millor companyia.

FESTA DE L’1 DE MAIG

Com tots els anys, el dia 1 de maig vam plantar una creu floral 
a la plaça de l’Alteró, amb motiu de la festivitat del dia de Sant 
Josep Obrer. El mateix dia vam assistir als actes que organitzava 
la confraria i parròquia Sant Josep Obrer. Al matí, anàrem a la missa 
i a la nit, a la processó, que va desfilar pels carrers del nostre barri. 
Com no podia faltar, el carrer del nostre casal també va veure 
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la imatge de Josep Obrer i el rector de la parròquia va beneir la 
nostra creu de maig en passar pel nostre casal.

TRUC I PARXÍS INTERFALLES

Durant els divendres de maig i alguns de juny, la nostra comissió 
va participar en el concurs de truc i parxís organitzat per la Junta 
Local Fallera de Silla. La competició va tenir lloc a la Nau Jove 
de Silla, on vam passar unes bones nits de rialles i molt de joc. 
Enguany, la nostra comissió ha obtingut el 6é premi en parxís i el 
6é en truc. Des d’ací animem per a continuar amb aquest concurs 
i perquè el premi siga atorgat com qualsevol altre premi: donant 
un banderí des del balcó de l’ajuntament el dia dels premis. A 
més, que les millors parelles tinguen l’oportunitat d’accedir als 
campionats de les juntes locals.

FESTA DE LA PRIMAVERA I FIRA D’ABRIL

El dia 24 de maig vam celebrar la festa de la primavera per als 
més xicotets de la comissió. Aquests van poder gaudir d’un 
exquisit berenar i van poder fer diversos tallers i jugar durant tota 
la vesprada.

El mateix dia celebràrem, per primera vegada, la Fira d’Abril. Entre 
quintos, tapes i rebujitos passàrem el dia. També els més futbolers 
van tindre el seu temps, ja que es va projectar, en pantalla gegant, 
la final de la Champions. Quan va arribar la nit, vam fer un popular 

sopar al carrer i vam gaudir de les magnífiques actuacions en 
directe dels quadros major i mitjà de la Casa d’Andalusia i del 
grup de ball de Requena, La Suela de mi Zapato. Volem donar les 
gràcies pel gran acolliment que va tindre aquesta festa i agrair, 
especialment, l’assistència als dos grups de ball. Esperem que 
l’èxit es mantinga els anys vinents!

MUNDIAL BRASIL 2014

Tot i que la durada de la nostra selecció a la competició per la Copa 
del Mundial de 2014 va ser curta, vam poder viure la competició 
amb molta intensitat. La pantalla gegant al nostre casal va ser 
testimoni de l’emoció que es va viure durant els partits del Mundial, 
encara que no van ser tants com ens haguera agradat. Tot i així, 
les vesprades i nits en companyia fallera i donant suport a La Roja 
van valdre la pena.

FESTA DE SANT JOAN

El dissabte dia 28 de juny la nostra comissió va celebrar la festa 
de Sant Joan.

Per començar, a la vesprada, els infantils de la comissió van gaudir 
d’un berenar per a llepar-se els dits. També van poder jugar al 
parxís gegant i animat que es va preparar. S’ho van passar d’allò 



70

més bé! A més, es va disputar un campionat de futbet organitzat 
per a xiquets i xiquetes de 10 a 16 anys. 

Arribada la nit, vam tindre sopar al carrer, amenitzat per l’actuació 
musical d’un duo. Ballàrem les cançons a la fresca de l’estiu i, per a 
finalitzar la festa, es va rifar un pernil entre els assistents. Gràcies a 
tots els fallers, i no fallers, que ens acompanyaren aquella nit!

FESTA DE SANT FERMÍ

El divendres 4 de juliol vam celebrar el tradicional dia de Sant 
Fermí. Els xiquets i les xiquetes de la comissió van tindre berenar 
infantil al carrer, que va concloure amb una sèrie de jocs aquàtics. 
Moltíssims globus d’aigua, curses amb la pista de sabó i moltíssima 
diversió va ser la fórmula màgica perquè els infantils s’ho passaren 
bomba! A la nit, tots vestits de blanc i roig, vam baixar a sopar 
al carrer. Per últim, vam tenir un bou embolat en exclusiva per a 
nosaltres.

PLAYBACKS

Com portem fent diversos anys, la nostra comissió va participar 
als playbacks organitzats per la Junta Local Fallera de Silla la nit 
del 2 d’agost. Els nostres grups de playbacks ens van preparar 
dues magnífiques actuacions: el grup de playbacks infantil, un 

“remix dels anys 60”, i el grup de playbacks major, un “remix de 
cançons de l’estiu”. Aprofitem l’oportunitat per donar les gràcies a 
totes les persones que participen en la preparació de les nostres 
actuacions i que fan possible que, any rere any, el públic puga 
gaudir d’una nit especial.

PROCESSÓ DEL CRIST I BALLS

La nostra comissió també va posar el seu granet d’arena per 
commemorar el dia 6 d’agost la festivitat del Santíssim Crist de 
Silla. Per això, vam col·laborar amb l’Ajuntament de Silla, com hem 
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fet els darrers anys, realitzant diverses activitats.

Primer vam poder gaudir del ball dels arquets i del ball dels cabuts 
amb els quals ens van delectar el nostre grup de dansa infantil i el 
nostre grup de dansa major, respectivament.

Després ens vam encarregar de donar vida a personatges bíblics, 
com el iaio colomet, els egipcis, Josué... que van participar 
a la processó. També els nostres representants van desfilar 
acompanyant el Crist.

Agraïm la col·laboració dels integrants dels grups de dansa i de 
totes les persones que van participar a la processó i que van fer 
realitat els personatges bíblics.

PROCLAMACIÓ

El dissabte 13 de setembre va tenir lloc a la Nau Jove de Silla un 
dels actes més representatius de l’any faller: la proclamació dels 
nostres representants per al present exercici. Al so de la dolçaina 
i el tabalet, va començar la nit amb una cercavila i arreplegant  les 
falleres majors i presidents. La nit fou emotiva per als centenars 
d’assistents i, més encara, amb les paraules dels exaltadors. 
Després de la proclamació dels representants per a les falles del 
2015, hi va haver un vi d’honor per a finalitzar la festa amb alegria.

FESTA DEL MIG ANY

El dia 20 de setembre vam celebrar la festa del mig any faller. 
Així, celebràrem que havien passat sis mesos des de falles, però 
quedaven sis mesos per a les falles del 2015. Per això, aquest dia 
va ser frenètic, ja que va paréixer un dia de falles.

A les 9 del matí començàrem amb una despertà en què van 
participar molts fallers. Més tard, plantàrem la falleta que la 
comissió infantil havia estat preparant durant la setmana anterior.

Com un dia de falles, dinàrem al casal una bona paella. I a la vesprada, 
els xiquets i les xiquetes de la comissió van tindre berenar i jocs 
infantils.
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A les 9 de la nit cremàrem la falleta i, a continuació, sopàrem a la 
fresca. Per a finalitzar el dia faller, la comissió infantil ens va oferir 
una gran quantitat de playbacks. Entre música i rialles acabàrem 
el dia faller.

V TORNEIG INTERNACIONAL DE TRUC

El dia 4 d’octubre, va tindre lloc a la Nau Jove de Silla una nova 
edició del nostre, ja tradicional, campionat de truc. Aquest ha sigut 
el més important d’enguany de tots els celebrats a la província, 
tant en parelles participants, com en premis atorgats.

Seixanta-sis parelles vingudes de poblacions de tota la província, 

de llocs tan distants com el Puig, Benicull, Montaverner, la Pobla 
Llarga, la Pobla de Vallbona, Tavernes Blanques, Bétera, l’Alcúdia, 
Benifaió, Alfara del Patriarca, Sedaví, Benetússer, Torrent, Aldaia, 
Paiporta, València i Silla, entre altres, es donaren cita a la Nau Jove 
on van gaudir jugant al joc de taula més tradicional i valencià. Cal 
destacar que, per primera vegada des que celebrem el campionat, 
Silla ha sigut la població que més parelles ha aportat, amb un total 
de quinze parelles.

El campionat va estar molt disputat, de matí es jugà la fase de 
grups i després de dinar començaren les eliminatòries directes. 
La gran final la van guanyar José Gómez i Francisco Javaloyas 
(Xirivella) contra Daniel Morán i José Luis Morote (València).

La final del premi de la repesca la guanyaren David i Juan Andrés 
(Paterna).

Els participants ens van felicitar per la bona organització i ens 
animaren a organitzar més edicions d’aquest campionat que s’ha 
convertit ja en tot un referent.

NIT DEL MÓN FALLER

El dia 25 d’octubre es va celebrar el típic sopar del món faller, 
organitzat per la Junta Local Fallera de Silla. Components de totes 
les comissions falleres de Silla vam sopar a la Nau Jove. Després 
de sopar, la Junta Local Fallera va fer entrega dels trofeus del 
campionat de truc i del campionat de parxís realitzats al mes de juny. 
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HALLOWEEN

El dia 31 d’octubre, la nostra comissió també va tindre el seu 
Halloween particular. El casal es va omplir de xicotets vampirs, 
bruixes, carabasses... ja que la delegació d’infantils va preparar 
un fantàstic berenar. Tots aquests terrorífics personatges van 
participar en la tradicional i terrorífica desfilada de disfresses, on 
més d’un va tremolar de por.

PRESENTACIONS

El cap de setmana del 8 i 9 de novembre vam celebrar les 
presentacions dels representants i la seua cort d’honor per a l’any 
2015.

El fantasma de l’òpera es va fer present el dissabte dia 8. Ens 
va portar a un món de música, amor i bellesa. De la seua mà, 
presentàrem a Carla Iborra i Forner com la nostra Fallera Major per 
a l’any 2015 i al nostre President Tomás Palomares i López.

L’endemà va estar dedicat als infantils perquè presentàrem la 
nostra Fallera Major Infantil, Andrea Gutiérrez i Alfaro, i el nostre 
President Infantil, Tomás Palomares i Rubio. Ells dos, juntament 
amb tota la comissió infantil, van gaudir d’una vesprada màgica i 
dolça, on les llepolies eren l’element principal.

“Foto cedida por Pedro J. Picazo”

PRESENTACIONS INTERNES

El divendres 14 i el dissabte 15 de novembre tingueren lloc les 
presentacions internes al nostre casal. Tots aquells fallers i falleres 
que no es van poder vestir per a la presentació oficial, van tindre 
l’oportunitat de desfilar per la passarel·la del nostre casal. Els 
infantils van gaudir d’un apetitós berenar i la comissió major d’un 
sopar genial. 
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FIRMA I PRESENTACIÓ D’ESBOSSOS

La nit del divendres 28 de novembre vam presentar al nostre casal 
els esbossos dels monuments que plantarem durant les falles 
del 2015. Toni Fornés, el nostre artesà faller, ens va acompanyar 
durant aquest acte i ens va explicar el sentit dels monuments que 
estava preparant-nos. El coneixem des de fa molts anys i aquest 
és el tercer any consecutiu que firmem el contracte amb ell, ja 
que estem molt contents amb el seu treball.

La gent present es va quedar encantada i amb moltes ganes 
de veure els monuments plantats al mes de març. Per això, els 
vam donar un aperitiu amb una visita al taller de Toni Fornés el 
diumenge 30 de novembre, on van poder veure l’estat en el qual 
estaven les nostres falles en aquell moment. 

NADAL

Amb motiu del Nadal, els nostres xiquets i xiquetes ens decoraren 
el casal. Tots ells bolcaren l’alegria i la il·lusió pròpia del Nadal en les 
decoracions que ells mateixos van confeccionar. Decoraren l’arbre 
nadalenc de la falla, així com la resta del casal.

A més, vam tindre el plaer de rebre el Pare Noel el dia 19 de 
desembre durant el berenar de Nadal organitzat per la Delegació 
d’Infantils. Des d’ací li donem les gràcies per la seua companyia i 
pels regals que va portar als menuts de la nostra comissió.

ARREPLEGÀ

El diumenge 21 de desembre tingué lloc la primera arreplegà de la 
nostra comissió d’aquest exercici faller. Tots els fallers i falleres, 
tan menuts com majors, ens concentràrem al casal per a demanar 
la voluntat al poble de Silla. Així, fem partícip tot el poble de 
les nostres celebracions i de les nostres festes falleres. Donem 
les gràcies a totes aquelles persones que, desinteressadament, 
aportaren el seu gra d’arena perquè la Falla Reis Catòlics continue 
fent festa i fent falla.

SILLA BALLA

El mateix dia de la primera arreplegà, el nostre grup de dansa va 
participar en el festival benèfic Silla Balla. Tota la recaptació estava 
destinada al menjador social de la parròquia de Sant Roc de Silla 
per poder fer, així, unes festes de Nadal millors per a aquelles 
persones que ho necessiten.

CAVALCADA DE REIS

La nostra falla va participar a la Cavalcada de Reis col·laborant amb 
l’elaboració de les carrosses i amb l’actuació del nostre grup de 
dansa, el qual va estar ballant en diversos punts del recorregut una 
nadala valenciana que va agradar a tot el públic present.
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20
15 Programa de festejos

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

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

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

4. Quant als dinars, sopars, berenars, demanem la col·laboració 
per preparar-los, posar i llevar taula i mantindre el casal el més net 
possible.

5. Màxima puntualitat en els actes oficials.

6. En la fira infantil, els jocs... sols podran gaudir-los els fallers i les 
falleres. Demanem disculpes a la resta i esperem que s’apunten a 
l’any vinent.

7. Demanem als veïns que entenguen les nostres festes i als fallers 
que respecten els nostres veïns.                                    

DISSABTE DIA 31 DE GENER

18:00 h – Presentarem el llibret que ara mateixa lliges.

22:00 h – Les nostres falleres majors, junt amb les de les altres 
comissions, seran exaltades a l’exaltació que organitza la Junta 
Local Fallera.

DISSABTE DIA 7 DE FEBRER

22:00 h – Acudirem a l’acte de Fallers d’Honor, on fallers i amics 
soparem, riurem i ballarem fins que el cos aguante.

DIVENDRES DIA 13 DE FEBRER

22:00 h – Un entrepà per sopar al casal i després pintada d’escuts 
a casa de la nostra Fallera Major Carla.
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DIUMENGE DIA 15 DE FEBRER

15:00 h – Dinarem al casal.

17:30 h – Ens espera la Nau de la Cultura, on els nostres representants 
presentaran els nostres ninots major i infantil. Formarem part, així, 
de l’exposició del Ninot organitzada per la Junta Local Fallera.

18:30 h – Es farà entrega de les recompenses que la Junta 
Central Fallera ha concedit aquest any. Recordem que per poder 
arreplegar-la haureu d’anar amb indumentària fallera.

DIVENDRES DIA 20 DE FEBRER

22:00 h – Agafarem forces sopant al casal d’entrepà per a després 
pintar els escuts a casa del nostre president infantil, Tomás; la 
nostra fallera major infantil, Andrea, i el nostre president, Tomás.

SETMANA DEL 23 AL 28 DE FEBRER

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

DISSABTE DIA 28 DE FEBRER

10:00 h – Farem un bon esmorzar abans de preparar les carrosses 

i les disfresses.

14:00 h – Dinarem al casal i ens prepararem per eixir a la cavalcada 

del pregó.

17:00 h – Concentració de totes les comissions per iniciar la 

cavalcada del pregó. Passejarem les nostres carrosses i disfresses 

pels carrers del poble i escoltarem a la plaça el pregó de les 

nostres falleres majors, que inauguraran les festes falleres.
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22:00 h – Sopar de valents per als fallers que tenen més ganes de 
festa. Concursarem per veure quina ha sigut la millor disfressa de 
la falla i els nostres representants entregaran els premis. Després 
tindrem discocasal.

DIUMENGE DIA 1 DE MARÇ

10:00 h – Després de la ressaca, cal refer forces amb un bon 
esmorzar.

14:00 h – La Delegació de Cuina ens prepararà una bona paelleta 
per a dinar. Després prepararem els adorns de la carpa i les 
banderetes.

DIVENDRES DIA 6 DE MARÇ

A partir del dia 6 de març els infantils gaudiran de berenars tots 
els dies.

17:30 h – Berenar infantil al casal.

22:00 h – Soparem i ens prepararem per a les hores que ens 
esperen.

00:00 h – Concurs 12 hores de parxís i truc. Fallers i no fallers 
competiran pels premis durant 12, 13, 14 o les hores que el cos 
aguante.

DISSABTE DIA 7 DE MARÇ

11:00 h – Fira infantil durant tot el dia.

14:00 h – Dinarem al casal.

17:30 h – Berenar infantil per a refer forces i continuar botant.

22:00 h – Gran Concurs de Paelles. En finalitzar, els nostres 
representants entregaran els premis de paelles, parxís i truc. Per  
continuar la festa tindrem l’actuació d’un duo.



78

DIUMENGE DIA 8 DE MARÇ

14:00 h – Dinarem al casal. 

17:00 h – Fira infantil durant tota la vesprada per a passar-s’ho 
bomba.

17:30 h – Berenar infantil i a jugar.

22:00 h – Sopar al casal i, a continuació, anirem a penjar banderes.

SETMANA DEL 9 AL 13 DE MARÇ

17:30 h – Berenar infantil.

22:00 h – Sopar d’entrepà i, a continuació, anirem a penjar 
banderes.

DIVENDRES DIA 13 DE MARÇ

17:30 h – Berenar infantil a la carpa.

22:00 h – Sopar. Després, els més cuiners podran participar en 
el concurs de truites i postres. Els representants entregaran els 
premis. Tindrem un espectacle sorpresa i després un DJ.
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DISSABTE DIA 14 DE MARÇ    

Des del dia 14 de març fins al dia 19 tindrem dinar a la falla, oferit 
per la Delegació de Cuina. No oblideu apuntar-se a les llistes del 
casal.

Al llarg del dia plantarem les nostres falles. 

11:00 h – Fira infantil durant tot el dia.

14:00 h – Dinarem a la carpa.

17:30 h – Berenar per als xiquets i xiquetes.

21:00 h – Els nostres representants infantils oferiran als xiquets i 
xiquetes un magnífic sopar.

22:00 h – Sopar de la comissió major. Després, tot faller que vulga 
passar una bona estona pot participar al concurs de disfresses. 
Finalitzarem la festa amb un DJ.

DIUMENGE DIA 15 DE MARÇ  

10:00 h – Esmorzar dels patrocinadors.

14:00 h – Dinar a la carpa. 

17:00 h – Vesprada de fira infantil.

17:30 h – Berenar infantil pagat 
pels nostres representants infantils 
Tomás i Andrea. 

22:00 h – Soparem a la carpa i 
seguidament ens prepararem, junt 
amb la xaranga, per anar a arreplegar 
els nostres ninots indultats. 

24:00h – Esperarem el torn de la nostra comissió perquè canten 
les albades als nostres representants i recollirem els nostres 
ninots. Una vegada a la falla, rematarem els nostres monuments 
amb els ninots i la gespa. Mentrestant, tindrem discocarpa fins que 
arribe la Junta Local Fallera i ens canten més albades. Els nostres 
representants ens oferiran xocolate i bunyols. Després més festa.

DILLUNS DIA 16 DE MARÇ

14:00 h – Dinar a la carpa.

17:30 h – Berenar per als fallerets i falleretes.   

18:30 h – Campionat de Bubble Soccer. T’hi atreveixes?

22:00 h – Sopar pagat per la nostra fallera major, Carla. Una 

nit plena de sorpreses, com les que ens preparen aquells fallers 

que vulguen participar al ja tradicional concurs Operació Fallera. 

Culminarem la nit amb discocarpa. 
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DIMARTS DIA 17 DE MARÇ

8:00 h – Primera despertada pel nostre veïnat i desdejuni al casal 
pagat per la nostra fallera major infantil, Andrea.

11:00 h – Concentració al casal per acudir tots junts a la plaça del 
Molí i després a la plaça del Poble per arreplegar els premis.

14:00 h – Dinarem i comentarem la jugada dels premis.

18:30 h – Ensenyarem per tot el poble els premis que el jurat ens 
haja donat amb una cercavila i farem una picadeta a casa de la 
nostra fallera major, Carla. 

22:00 h – Sopar on tindrem el gust de rebre els nostres Fallers 
d’Honor. Tindrem un espectacle i discocarpa.

DIMECRES DIA 18 DE MARÇ

8:00 h – Segona despertada pel nostre veïnat i desdejuni al casal 
pagat per la nostra fallera major, Carla.

16:00 h – Concentració al casal per arreplegar els nostres 
representants i anar a l’ofrena a la Mare de Déu. Sabem que portarem 
cansament acumulat, però demanem màxima puntualitat.

22:00 h – Soparem a la carpa i aprofitarem al màxim l’última nit de 
festa amb una orquestra.
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DIJOUS DIA 19 DE MARÇ: FESTIVITAT DE SANT JOSEP

8:00 h – Tercera i última despertada pel nostre veïnat i desdejuni 
al casal pagat pel nostre president infantil, Tomás.  

11:00 h - Anirem a la missa de Sant Josep que se celebrarà a la 
parròquia de Sant Josep Obrer. 

14:00 h – Els esclafits de carcassa donaran pas a la gran mascletà 
que prepararem.

15:00 h – El nostre president Tomás ens convida a dinar una 
deliciosa paella.

17:30 h – Berenar infantil i gran mascletà infantil. Després, farem un 
passacarrer boig per acabar d’esgotar les forces que ens queden i 
passarem per casa dels nostres representants infantils per fer una 
picadeta. 

21:00 h – Últim sopar infantil.

21:30 – Cremà del nostre monument infantil (si guanyem el 1r 
premi, la cremaríem a les 22:00h). Esperem que els infantils hagen 
gaudit de les falles com es mereixen.

22:00 h – Últim sopar de la 
comissió major.

A partir de les 24:00 h, 
segons el premi que ens 
donen, dispararem la nostra 
espectacular mascletà 
nocturna i, seguidament, les 
flames encendran el monument 
faller major i les falles de 2015 
quedaran fetes cendra. Però un 
any nou comença i és moment 
de brindar per les falles del 
2016 i donar l’enhorabona als 
futurs representants.
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Enguany, quan començàrem a reunir-nos per a definir la 
temàtica a tractar i investigar per al nostre llibret, varen sorgir 
diverses idees que vàrem analitzar amb atenció, ja que era 
important elegir bé perquè estaríem molts mesos treballant en un 
tema. Per tant, és important que aquest t’agrade per poder gaudir 
fent la teua part del treball. Descartades les efemèrides i els temes 
locals que ja havien sigut tractats, hi hagué una proposta que 
enseguida va agradar a tot l’equip de redacció. Una proposta que 
havíem treballat anteriorment, però en una dimensió molt més 
xicoteta, i enguany teníem la possibilitat de tractar el tema com 
toca, gaudint-ne i tractant de fer arribar al lector la nostra passió 
per aquesta temàtica. 

En el nostre llibret del 2015, volem fer un homenatge a la música 
valenciana, feta a València i per músics valencians, i volem tindre 
una visió al més àmplia possible tractant d’abraçar tots els estils 
musicals, des del nostre punt de vista i des del punt de vista 
d’aquelles persones que han col·laborat en la redacció del nostre 
llibret aportant els seus articles i el seu material bibliogràfic. Ha 
estat tot un honor comptar amb ells i des d’ací volem agrair-los 
la seua col·laboració en el nostre llibret. 

La veritat és que ha sigut un treball enriquidor poder veure la 
quantitat de músics i de música diferent que es fa a la nostra 
terra. Hem tractat d’abraçar tots els estils i mostrar un cantant o 
grup de cada estil de música, però hem vist que necessitaríem 
molts llibrets per a mostrar tot el que es fa a València. Per tant, 
ací us deixem aquesta xicoteta mostra musical, la nostra mostra, 
amb músiques que ens agraden i ens emocionen i esperem que al 
lector li produïsca la mateixa sensació.

Parlarem de bandes de música, aquestes bandes tan arrelades al 
nostre territori que fan que des de ben xicotets la música siga 
una part important en la formació de molts xiquets i xiquetes, i 
són el punt de partida dels grans compositors, músics i directoris 
d’orquestra que tenim repartits pel món.

Parlarem també de la música tradicional, de les nostres rondalles 
que posen la música als nostres balls tradicionals i a cançons i 
romanços populars de cada poble, que han anat recuperant de les 
persones majors de tots els racons de nostre territori.

I avançarem en el temps i també hi haurà lloc per a estils musicals 
més recents. Parlarem del rock valencià dels anys 60 i 70 del 
segle passat on tinguérem molt bons cantants que foren estrelles 
en l’àmbit nacional i internacional. També recordarem un grup local 
que va triomfar un poc més tard.

I ens centrarem en allò que ens agrada molt als valencians, la festa, 
i parlarem d’un rock més autòcton, més de camp, un rock rural de 
tarongers i cassalla, que és del tot peculiar. I parlarem de música 
festiva reconeguda en l’àmbit nacional i també internacional. 
Parlarem d’un grup que du 35 anys fent festa i un rock desenfadat 
que anima totes les festes en totes les poblacions on van.

En fi, aquesta serà la nostra mostra que teniu en el llibret. 
Tractarem que siga interactiva ja que, a part del nostre text i 
de les fotografies, podreu veure codis qr, que us faran sentir la 
música de què us parlem. Esperem que gaudiu d’un tema que a 
nosaltres ens ha enamorat. A banda de fer aquest treball, hem 
decidit completar el nostre homenatge musical dedicant-li també 
la nostra falleta d’enguany. Esperem que passeu a veure-la.
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la música tradicional  
Imagina’t que estàs segut en una mecedora, en estiu mirant al 
cel a la fresqueta de la nit després d’un dia de xafogor. Cadascun 
d’eixos puntets que es veuen, si tens la sort d’estar en un lloc 
on la contaminació lumínica et deixa, és una cançó (perquè en 
tenim tantes com estels en el firmament): unes més prop, altres 
més lluny; unes agrupades en torn a un camp gravitatori, altres 
deambulant sense rumb fixe; unes sabem com es diuen i quin és el 
seu origen, d’altres no en sabem absolutament res; algunes estan 
resplendents al seu lloc, d’altres tan amagades que només uns 
pocs coneixen la seua existència...

Però, què dius? Que no saps de què estem parlant. Doncs si poses 
un poc (o un molt) d’imaginació et contarem la llegenda de com 
es va formar l’univers de la música tradicional valenciana.

Al començament, el big bang:  una gran font d’energia concentrada 
en la qual trobem una nebulosa formada per tres sistemes 
musicals (com diu Miquel Gil 1), que conviuen i la barreja dels quals 
anirà donant pas a formes, estructures, ritmes, gèneres, textures, 
sintaxis musicals, i demés concrecions. Cadascuna de les cultures 
que ha anat passant pel nostre territori ha anat deixant la seua pols 
còsmica, el seu particular mode d’entendre i viure la música i el 
seu encontre anirà donant lloc a diferents formacions còsmiques 
que hi anirem trobant.

Formació de les primeres galàxies: seguidilla i fandango. Una 
estructura rítmica -seguidilla- i altra estructura harmònica 
-fandango- (però cal dir que no podem parlar pròpiament 
d’harmonia fins l’establiment del sistema temperat en el barroc, 
amb l’abandonament dels “modes” medievals i l’establiment de la 
“tonalitat”). També cal afegir que sobre el que és un fandango 
es poden dir moltes coses, sovint diferents entre elles i que ens 
dificulta de vegades poder conceptualitzar unívocament aquesta 
paraula (veure Fermín Pardo). Nosaltres l’entendrem com una 
estructura “harmònica” en la qual hi ha unes parts diferenciades, 
una primera que té un cert caràcter modal, una segona en què es 

valenciana 

“tonalitza” i una tercera en la qual torna al mode del començament.
En el nostre sistema solar ens trobarem, conseqüència de la 
solidificació provocada per l’encontre entre la seguidilla i el 
fandango, el bolero, que ralentitzarà l’original velocitat a la qual 
anava la seua “mare seguidilla” i prendrà del seu “pare fandango” 
l’estructura harmònica.

Posteriorment ens trobem amb una “simplificació” tant a nivell 
rítmic com harmònic, provocada segurament per la caiguda d’un 
enorme meteorit que quasi acaba amb les anteriors formes de 
vida, però que naix a partir d’elles: la jota, un planeta de grans 
dimensions que es pot veure des de tots els observatoris 
existents. Afortunadament la vida s’obri lloc en circumstàncies 
adverses adaptant-se al moment sense desaparèixer del tot.

D’una dimensió menor, però no per això menys important, ens 
trobem altres planetes, que segurament hi havien estat allí des 
del començament però havien transitat per òrbites no visibles 
a cop d’ull, un poc més allunyades de vegades i altres més 
properes (encara no es disposava d’instruments per a situar-los 
amb precisió). Ens referim als romanços, als cants lliures, sense 
acompanyament, i a altres associats a activitats quotidianes 
(bressols, cants de ronda, batres, etc.), així com cants “estacionals” 
(cançons de pasqua, cant de Nadal, cants i danses associades a 
dates determinades, etc.),  i molts més.

Més endavant, quan les esferes celestes hi havien aconseguit una 
certa estabilitat gravitatòria que permetia creure que sempre 
hi havia sigut així hi va haver una pluja d’asteroides. Eren coses 
“vingudes de fora”, algunes de les quals es van quedar, van arrelar 

A. Sistema tancat, fill de trobadors i romancers, contadors 
d'històries, com el “lied”, la cançó.

B. Sistema obert, fill d'Al Andalus, estructures harmòniques 
i/o rítmiques fixes, tonals i modals, camins propicis per a la 
improvisació per quartetes. Com el flamenc.

C. Sistema modal, restes de sons orientals que encara 
ressonen per les muntanyes.

1.
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i es van empeltar amb les que ja hi havia i passant a formar part 
del nostre planeta; mentre que altres es van quedar donant voltes 
com satèl·lits de manera que, sent que es coneixen, no han arribat 
a barrejar-se entre nosaltres i formar part del nostre patrimoni 
autòcton. D’entre els asteroides que van caure de territoris veïns 
i acabaren compartint-se i fent-les nostres trobem: el vals, la 
masurca, l’scotish, la polca, etc. Alguns van quedar dintre del 
nostre camp gravitatori però la seua integració va ser de manera 
diferent a la tradicional: el tango, son cubà, cumbies, merengue, 
salsa, fox-trot, xarleston, i una llista quasi inacabable.

I encara hi ha més: havaneres, pasdobles, albaes, cant d’estil (ú, ú 
i dos, ú i dotze, riberenques); intercanvis culturals pels temporers 
que anaven i venien en temps de collites:  granaïnes, malaguenyes; 
riberenques i un llarg etc.

Tot açò va anar escrivint la història de la nostra música tradicional 
fent un poutpourri de cultura popular amanit amb les diferents 
variants d’uns i altres producte de l’intercanvi que es produïa en 
una societat molt rural a través de la transmissió oral.

Si mires la nit estrellada i impressiona la quantitat, varietat i 
immensitat de l’extens univers; i quan mires per la finestreta de 
la música tradicional valenciana i impressiona la quantitat, varietat, 
riquesa i immensitat del nostre patrimoni musical del qual anem 
a compartir amb vosaltres una xicoteta mostra esperant que 
aneu després a buscar un telescopi amb més potència per a 
seguir descobrint les meravelloses sorpreses que encara ens te 
preparades el nostre patrimoni musical, construït a partir d’un 
“codi” que ha anat fent-se al llarg del segles amb les aportacions 
de cadascuna de les cultures i les seues diferents manifestacions 
que han anat passat i els rastres que han anat deixant. 

Estic mirant el cel: una estela fugaç: quina cançó serà?

DAVID REIG
Catedràtic de Secundària i Profesor a  l’I.E.S Sanchis Guarner.
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   TRES
 FAN BALL 

Inicis
A finals dels anys 80 i principis dels 90 la música tradicional tenia 
poca presència al País Valencià. A banda de la tasca realment 
adimrable que va fer Al Tall des dels anys 70, poques ofertes 
n’hi havia. Però a diferència de molts altres llocs com  Catalunya, 
Occitània o Irlanda, no existia cap grup, a la nostra terra, que fes 
música tradicional exclusivament de ball. Aquesta és la parcel·la 
que Tres Fan Ball va encetar.

El grup naix l’any 1993 de l’amistat 
dels tres primers components 
(Vicent, Eduard i Fabrici) que 
des de feia molt de temps 
estaven fent música tradicional. 
En una acampada i després 
d’estar tocant i explicant els 
balls que coneixíem a gent que 
estava acampada, varem pensar 

que això podia agradar, i ens ho varem prendre seriosament. Vèiem 
que funcionava en altres llocs. Aleshores ens varem plantejar la 
proposta, la línia a seguir, les fonts de documentació, instruments, 
repertori, etc. 

El començament va estar marcat per actuacions en molts casos 
amb mitjans precaris, i on a més de l’actuació fèiem primer un 
curset de ball. També fèiem bolos amb la formació de carrer: 
tarota, sac de gemecs, acordió i percussió, o bé dolçaines, 
acordió i percussió.

El que ens cridava l’atenció era l’interès de la gent jove per aquesta 
música (instituts, universitat, associacions, etc.). També agradava 
molt als col·legis i ens cridaven per fer cursets a mestres i als 
mateixos xiquets i xiquetes. Molt de ressò va tindre a través de les 
Trobades d’Escoles en Valencià i Festes Majors dels pobles. Tal 
vegada l’èxit era del repertori o de l’adaptació dels balls, però han 
hagut anys que s’han fet entre 50 i 60 actuacions per tot arreu, 
tant al País Valencià com a fora: Principat, Illes, Aragó, Castella...

Formació 

En el seu inici Tres Fan Ball el formen tres components: Vicent 
Pastor (Alcàsser), Eduard Navarro (Manises) i Fabrici Banyos 
(València).  Vicent i Eduard havien format part del grup Llisa Folk, 
de música tradicional, a principis dels anys 80. Més endavant, 
Eduard va formar part primer de Ritme Trencat i després d’Urbàlia 
Rurana, tots dos en la mateixa línia. Vicent, del grup All i Pebre, que 
feia música de revetlla. Fabrici, més jove, era dolçainer destacat 
de l’escola de Manises.

L’any 1993 creen el grup amb Vicent a l’acordió i Eduard i Fabrici a 
la dolçaina, el flabiol valencià, la gralla i el sac de gemecs. Una mica 
més endavant incorporen la tarota i el bouzuki.

L’any 1995 incorporen un percussionista, Joan 
Mora, tabaleter també destacat de Manises. Ara 
serien quatre.

Però degut a incompatibilitats amb els estudis, Joan deixa el grup 
al 1997. Llavors el substitueix Dídac Palau, dolçainer i tabaleter 
de Foios, membre d’una familia de músics de la terra de vàries 
generacions.

En la primavera de 2002 
Eduard Navarro deixa el grup i 
s’incorporen Salvador Llosà al 
violí (Burjassot, component 
del grup  Escaramussa Folk), 
i Manel Mateu (Catarroja) 
a la guitarra, el guitarró, el 
bouzuki i el clarinet.

En aquesta època Dídac sovint toca també la dolçaina, el sac de 
gemecs i la viola de roda.

En desembre de 2012 Fabrici deixa el grup. Llavors Joan Mora 
(aleshores component del grup Rascanya) es reincorpora a la 
percussió i Dídac pasa a ocupar el lloc de Fabrici als vents, a més 
de la viola de roda.  
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Així, la formació actual de TRES FAN BALL són:  

Vicent Pastor: acordions  

Dídac Palau: dolçaina, flabiol valencià, tarota, sac de gemecs, gralla 
i viola de roda  

Manel Mateu: guitarra, bouzuki, guitarró, baix i clarinet  

Salva Llosà: violí  

Joan Mora: percussions

Discografia

LA CUADRILLA (2013)

Hem gaudit molt enregistrat aquest disc 
pràcticament en directe amb el nostre 
tècnic de so habitual, Lleonard Giner, 
a l’alqueria dels Fugos de Foios, en uns 
quants caps de setmana l’any 2012. 
En alguns temes hem comptat amb 
col·laboracions de Jacint Hernàndez, José 
Bosch, Susanna Farinós, Ximo Caffarena, Quim Sanç, David reig i 
LA XINTA RODERA. També hem fet una nova versió d’un tema del 
primer disc, Tira Pere, tira Joan.

1. Ball de parella

2. Pujar i baixar de la vila/Dansa de St Jordi

3. Arranquen Vinyes

4. Benaixeve

5. Tiraperineldo

6. Al Bassot

7. Vals dels iaios

8. Ara vaig

9. La quadrilla

10. Cavalcada

11. Jota del despropòsit

12. Gafaüt

13. Tira Pere, tira Joan

14. Cant d’aniversari

A PEU DE PLAÇA (2005)

En aquest nou treball podeu trobar temes 
variats i de ball tradicional valencià entre els 
que incloem els valsos, masurques, boleros, 
polques, scotish, cançons d’oficis artesans, 
romanços, etc. S’incorpora algun tema de 
fora de la nostra terra però present al nostre 
repertori de carrer com una tarantel·la i un 
cercle circassià. L’aportació de temes de creació pròpia, junt a 
alguns recuperats del repertori popular, ha permès aconseguir un 
CD variat, divertit i amb consonància amb l’imatge del grup.

1. Cercle Circassià

2. Vals d´Alcoi

3. Polca de l´Alqueria

4. Polca Bessona

5. Passacarrer de les Danses (vals)

6. Fox de l´Espardenya

7. El Matalafer

8. Bolero de la Marjal

9. Escotis Volander

10. L´Anguila del Carrer Llarg (masurca)

11. Tarantel.la

12. Romanç del Lladre

EL SAC DEL TEMPS (1997)

Amb aquest treball, el grup es planteja 
incloure temes que habitualment no es fan 
en les actuacions de carrer, donat el repertori 
exclusiu de ball que el grup interpreta. 
Seguint amb la línia encetada des de l’inici els 
temes son tradicionals o de creació pròpia. 
A finals de 1996 i principi de 1997 s’enregistra 
aquest CD a A.C. Estudis de la Fonteta de Sant Lluís (València). Les 
col·laboracions que té aquest CD son per part de Vicent Carrasco 
a la guitarra i guitarrons valencians i Jordi Martí a la viola de roda 
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(Traüt de Tarí). El nostre reconeixement i agraïment a un amic que, 
desgraciadament, ja no podem gaudir de la seua companyia i que 
ens va ajudar en aquest aspecte.

Al CD apareix aquest altre agraïment: A vosaltres, públic 
incondicional, que amb la vostra empenta i estima ens ajudeu a 
avançar en la nostra trajectòria.

1. Mar enllà

2. Ball de la cadena

3. Xotis del Mas Nou

4. Jota de les Xulles / Jota de Muro

5. Nadala

6. Cançó de batre / Fandango

7. Polques del tio Lleonard

8. Redova / Masurca

9. Bolero d’Algemesí

10. La Papallona

11. Romanç de la Cileta / Diable verd

FADRINA PORUGA (1994)

Amb aquest CD, el grup Tres fan ball va 
voler encetar un treball de recuperació de 
melodies de ball tradicional i popular, fent 
un recorregut per l’àmbit geogràfic de les 
comarques valencianes. Els mètodes de 
treball són diversos: recerca directa a la gent 
major dels pobles; estudi de l’obra Fonoteca 
de Materials; recuperació de partitures, etc. Els instruments 
utilitzats són acústics tradicionals, on ressalten els instruments 
de vent també tradicionals. La finalitat és molt senzilla: recuperar 
aquestes dances, balls i melodies i tornar a fer-les sonar i ballar 
entre la gent d’ara. Amb aquest seguit de melodies, els balladors I 
balladores podran fer pràctiques particulars d’aquest tipus de ball, 
els dolçainers podran gaudir i els interessats en la nostra música 
tradicional podran trobar noves músiques recuperades.

1. Xotis Saltat

2. Les xiques de Xixona / Vals del “tio Moreno”

3. Poca Serra D’Espadà

4. El Pinoló

5. Tarantel·la Bella

6. Polca de Tales i Balones

7. Danses de Banyeres

8. Tira Pere, Tira Joan

9. Cervera ja no és Cervera / Tocata del Pa Beneït

10. L’Anguila de Figueroles

11. Havanera de Foios

12. Masurques de Ribesalbes

13. Pas-doble del Ball de Vilanova d’Alcolea

14. Vals El Meu Xic

15. Jota de Benigànim
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La vida del grup, des de 1993, és prou dilatada. De les actuacions 
més significatives podem ressaltar:    

Musica al Clot. Lleida

Festa de la Cirera. Vall de la Gallinera

Festa de Benvinguda de la Universitat de València

Girona Folc  

Setmana Antifeixista Guillem Agulló i Salvador. Burjassot

Festes de la Mercè. Barcelona

Una Nit Folk. Quart de Poblet

Balls al Castell. Reus

Festes de la Magdalena. Castelló

Festes Majors de Montelupo. Itàlia

Tradicionàrius de Roquetes

Tradicionàrius (C.A.T.). Barcelona

Festival Internacional de Música Popular i Tradicional de Vilanova i 
la Geltrú (FIMPT)

Festival Música Tradicional de Sa Pobla

Universitat Catalana d’Estiu de Prada

Festival d’Anoia Folc. La Pobla de Claramunt

Festacarrer. Ondara

FestFolc. Festival de Benicàssim. 

Trobades d’Escoles en Valencià

Festival Correfolc. Roda de Ter

El Guirigall. Ares del Maestrat

Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional de Manresa

Música al Castell. Dènia

Encuentro Nacional de Danzas del Mundo. Segòvia

Festes de Sant Joan. Alacant

Festa de Benvinguda de la Universitat Jaume I

Musicat. Algemesí

Solc. El Lluçanès

Curs Internacional de Música. Universitat de Menorca

Festival d’Ainsa. Osca

Demandafolk. Burgos

Sona l’ESO. Ametlla de Mar

Gala Premis REDER (Xarxa Espanyola de Desenvolupament Rural). 
Madrid  

Aplec d’Els Ports.

Fira de l’Ametlla. Albocàsser

Festival Esclata-Só. Ondara

Festa del Tararot. Tàrrega

Festival de Calaf 

Festival Antigua Corona de Aragón. Saragossa  

Concerts
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 PEPET 
JOSE MIGUEL ASINS AIGÜES, PEPET EL DOLÇAINER

Pepet en la seua dolçaina ha fet festa allà on ha anat, ha dignificat 
la dolçaina, perquè en ella pot tocar qualsevol peça musical, igual 
toca en una cercavila, en processons, marxes, l’últim èxit del estiu, 
qualsevol cosa.

Pepet du tocant la dolçaina mes de 50 anys, es natural de 
Catarroja, però es  conegut per tots els pobles dels voltants, i 
molt especialment en la comarca de la marina d’Alacant, on ha 
estat sempre molt sol·licitat per colles, festers i “filaes” i altres 
associacions festives. Pepet a banda de ser bon músic es una 
persona constant, que sempre esta treballant el seu instrument, 
aprenent  noves cançons i adaptant-la a la dolçaina les peces 
musicals que se li demanen.

Ens ficarem en contacte en ell per a fer-li la entrevista i gustosament 
va accedir a vindre al nostre casal, desprès d’una actuació que 
tenia eixe mateix dia en Silla al teatre de la plaça, en la celebració al 
nostre poble del 750 aniversari de la sèquia reial del Xúquer. 

Entrevistador Falla: Quan de temps dus tocant la dolçaina?

Pepet: Fa 50 anys, comenci en 23 anys

Entrevistador Falla: De quan tu començares queda algun que 
encara isca a tocar la dolçaina?

Pepet: Poquets queden i a mi me queda poc també perquè aquest 
any ja segurament pararé, ja que cal assajar molt i cada vegada 
costa més. 

Pepet ve avui un poc desanimat, ja que l’actuació no li ha eixit 
molt bé, havia canviat de canya de la dolçaina, i no ha tocat com 
en ell volia, però un mal dia el te qualsevol i Pepet ja ha demostrat 
al llarg de la seua trajectòria, la seua categoria com a dolçainer. 

Entrevistador Falla:  I com començares a tocar la dolçaina, 

Pepet: Jo tocava la trompeta des dels nou anys en la banda de 
Catarroja, al anar a la mili, m’ho deixi i al tornar un company que 
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tocava la dolçaina en una banda de cornetes i tambors i dolçaines 
de Sedaví, em digué “vine-te’n allí a tocar que s’ho passem molt 
bé”, i allí comencí a tocar la dolçaina, al temps el meu company 
se’n anà de la banda per a toca la dolçaina pels pobles i me’n aní ell, 
començarem a tocar en altre tipus de dolçaina que sonava prou 
millor. I així comença tot, el primer poble que vaig anar a tocar va 
ser ací en Silla, en la Falla Port, en les albades de la creu de maig, 
venia acompanyant als cantadors i des d’ eixe dia em vaig quedar 
en ells  tocant durant molt anys. En vostra falla també he tocat i 
també en la falla del Mercat i en la del Parc Sant Roc, i també per 
a Junta Local.

Entrevistador Falla:  Tu ja tenies una formació musical prèvia, 
però per aprendre a tocar la dolçaina, no cal saber solfeig, veritat? 

Pepet: No cal tindre formació prèvia es pot començar  a tocar, 
sense saber solfeig  i desprès poc a poc anar aprenent-lo, si se té 
és millor, però no és imprescindible.

Entrevistador Falla:  I quan de temps practiques

Pepet: Tots els dies com a mínim un hora, mig hora del matí i altra 
mig hora per la vesprada

Entrevistador Falla:  Als veïns els tindràs contents (Pepet es riu). 
Per quans pobles has anat tocant, en quins actes.?

Pepet: Per molts, per ací per la contorna i per on més anat ha 
segut per Xàbia, allí he anat a tocar 30 i pico d’anys, aní el primer 
any i ja me quedi i tots els anys me cridaven fins que digui que 
no, perquè ja no podia anar mes. Tocava en Xàbia, en Altea, 
Calp, Benissa i tota la contorna fins Gandia, Bellreguard Piles i els 
pobles del voltant. Actes he tocat de tocat de tot tipus, festes, 
processons fogueres, el Nazareno, en Sant Joan,  allí en la Marina 
són molt festers. Allí totes les setmanes hi havia una festa o altra: 
albades, quintos

Entrevistador Falla:  I clar per a tots eixos actes no es tocava 
sols música valenciana, allí caliu dur les cançons del moment per a 
poder fer una bona festa.

Pepet :Així es jo cada any treia les cançons que me demanaven, o 
les que estaven de moda, nota per nota les passava a dolçaina i les 
tocava allí, per això calia assajar tant cada dia, per a traure totes 
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eixes cançons noves. A mi me deien per allí boca de ferro, de tant  
que duraven tocant, perquè per allí en Benissa  fan bous i mentre 
estaven els bous que començaven a les 7  estàvem tocant, fins 
a les 6 del mati, desprès l’esperàvem fins l’hora d’esmorzar, i 
desprès d’esmorzar es gitàvem a descansar, i això eren els 10 
dies de festes, i clar ja arriba una edat que ja no podia i per això 
deixi d’anar per allí baix. Ara ja toque soles per ací per la contorna, 
i encara treballe massa per a lo que puc, ja que no pare i fa poc 
que tingui una pneumònia i cada vegada me costa més.

Entrevistador Falla:  Recordant la teua trajectòria, que anècdotes 
recordes, algo que te cridarà l’atenció, l’actuació mes important, 
la mes estranya...

Pepet: Recorde en la Villajoyosa, feien la festa de Sant Agustí, on 
van pel carrer i estant tirant-se aigua des de les cases en poals, 
amb manegues, i al primers que banyaven eren als tabaleters i 
dolçainers, rodàvem pel poble i arribàvem a la mar i al arribar, 
seguíem entrat cap a dins, anàvem tocant “se va el caiman” i el 
aigua cada vegada ens apujava mes, pels peus, pels genolls, la 
cintura, fins que entrava el aigua a la dolçaina i ja no podíem tocar, 
ens gravaren en la televisió i eixirem en tots els llocs. Allí en la 
Villajoyosa fèiem la festa de tots els barris, desprès anàvem a 
Xàbia, desprès a altre poble i així passàvem el estiu, tocant de 
festa en festa

Entrevistador Falla: Com s’aguanta tant de temps tocant, es 
manté encara la il·lusió

Pepet: Es manté però cada vegada es mes complicat, son ja molt 
anys, i u ja esta cansant, jo m’ho deuria d’haver deixat ja, desprès 
de la pneumònia, però la il·lusió com dius es el que te fa continuar 
encara.

Entrevistador Falla: A lo millor quan pares de tocar igual al poc de 
temps tens que tornar a començar, perquè no saps que fer...

Pepet: Això es el que em diu la meua dona, que faràs, desprès, 
jo li dic anar en bicicleta o a caminar, i em diu que en això no en 
tindre prou. Jo la veritat es que no pare, pels matins me’n vaig a 
pegar una volta cap al port de Catarroja i assage allí  per tal de no 
molestar en casa, esta setmana que tocàvem en Silla, he vingut 
pel mati a assajar ací, per la vesprada vaig a la Xicalla, que ara estic 
en la colla del grup de danses la Xicalla de Catarroja.
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Entrevistador Falla: Ara que parles de la Xicalla, que te paregué el 
homenatge que te feren (En l’últim festival nacional del grup de 
danses la Xicalla, varen fer un homenatge a Pepet i a Pepa i Valentí 
fundadors del grup de danses)

Pepet: Hem deixaren bocabadat, me varen fer plorar i encara 
m’emocione

Entrevistador Falla: Com veus que ha evolucionat el mon de 
la dolçaina, perquè quan tu començares no hi havia molts de 
dolçainers, no?

Pepet: No, érem  jo, Joan Blasco, un home que li deien Simeón el de 
pedreguer, i un altre més, érem molt poquets, i afortunadament hui 
en dia hi ha mes de 3000, en cada poble hi ha escoles de dolçaina 
i tabal, i hi ha mestres professionals, en la seua carrera musical, lo 
que hi ha ara es una cosa que ja no s’acaba, la dolçaina, podem 
estar tranquils que se mantindrà i passarà  a futures generacions

Entrevistador Falla: En aquest tema hi ha un paral·lelisme en els 
grups de dansa que ara mateixa també estan en el seu punt 
àlgid, pot ser s’estiga en un dels millors moments de la cultura i 
tradicions valencianes

Pepet: Si així es, podem estar tranquils.

Entrevistador Falla: I tot açò s’ha aconseguit en ajuda de 
l’administració?

Pepet: Lo que hi ha en molt pobles son xicotetes ajudes dels 
ajuntaments a les colles, perquè per almenys el mestres pugen 
cobrar, els mestres son els que ensenyen i encara que siga una 
xicoteta ajuda tenen  que tindre, de altres institucions no se solen 
tindre ajudes.

Així acaba nostra entrevista en Pepet, gracies a ell i altres que 
com ell dia a dia, han estat al peu del canyó, assajant, practicant, 
treballant  per ajudar a mantindre el nostre instrument més 
autòcton, la nostra volguda dolçaina.
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LA RONDALLA
SAMARUC

La RONDALLA SAMARUC naix al final de l’any 1994 de les 
inquietuds d’un grup d’amics del barri de Jesús-Patraix de València 
per a acompanyar el Grup de Danses de la Falla Pius XI- Fontanars 
dels Alforins davall el nom de Rondalla els Roïns. La seua primera 
actuació en públic va ser amb motiu de la visita de la Mare de Déu 
Peregrina a la parròquia de Sant Raimon de Peñafort. Acompanyant 
aquest grup, participà en nombrosos actes fallers, així com en 
col·laboracions amb entitats festives i culturals del barri com la 
festa del grup de la Mare de Déu dels Desemparats de Patraix o 
l’Associació de Veïns. Destaca el festival organitzat per la Junta 
Central Fallera al Palau de la Música de la ciutat de València. 

Prompte, l’any 1995, la rondalla és requerida 
i col·labora amb diverses entitats culturals 
dedicades a la divulgació del nostre 
folklore, com ara Lo Rat Penat, l’Aldarull o 
l’Agrupació Folklòrica de Moncada. Gràcies 
a aquestes col·laboracions va atresorant 
experiències i, sobretot, ampliant repertori. 

El pas del temps suposa l’augment de les inquietuds dels seus 
components, així com de les col·laboracions amb nous grups 
com Arracades, l’entitat cultural El Piló de Burjassot, el Grup de 
Danses de Moncada o El Forcat i la Xicalla de Catarroja. En solitari, 
o acompanyant aquests grups, ha participat en nombroses festes 
locals com les de Benixembla a la província d’Alacant, les de 
Montán a Castelló o les de Beniferri a València entre altres. També 
en festivals d’àmbit nacional com a Alhaurín de la Torre a Màlaga, 
Almeria, Granada, Albacete, Oviedo, etc. o, fins i tot, d’àmbit 
internacional en el Festival de Vannes (França) o l’Europeade de 
Torí (Itàlia).

Així mateix, ha col·laborat amb el grup de la Federació participant 
tres anys consecutius en el tancament del Festival Internacional 
de Folklore de la Comunitat Valenciana en el marc de la plaça de la 
Mare de Déu de València.
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Al novembre de 2004, coincidint amb el desé aniversari, participa 
en el muntatge de l’orquestra de la societat musical L’Artística 
Manisense de la sarsuela La Dolorosa del Mestre Serrano, intervenint 
en les dues representacions en directe que van tindre lloc els dies 
26 i 27 a l’Auditori Germanies de Manises. 

Especial significació té la col·laboració amb l’Aula de Cultura 
Tradicional Valenciana de la Universitat Politècnica, fruit de la 
qual participa en la gravació l’any 2002 del CD Música Tradicional 
Valenciana Vol. 1. Destaca la gravació de la Malaguenya de Catadau 
de la qual, sobre materials recopilats per Enric Martí Quique, realitza 

els arreglaments definitius registrats en el CD. L’any 2005 ix a la 
llum el Vol. 2 en el qual es destaca la gravació del Ball Solt de la  
Vall d’Almonacid del qual ja havia gravat en l’anterior volum la 
“Masurca” i l’”Albada de Nadal”. L’últim treball en què ha col·laborat 
amb l’Aula és la gravació del DVD Ball Valencià amb la participació 
de la Generalitat Valencià A l’any 2006. En 2009 es grava el CD 
Samaruc, Toca, Canta i Balla. 

Cinc anys després, la Rondalla Samaruc torna amb el disc Al toc 
de Samaruc. El nou treball, que es va presentar a la sala d’actes 
de l’ONCE a València, és una continuació del treball encetat el 
2009 amb el disc Samaruc, Toca, Canta i Balla. L’agrupació 
musical destaca que, per a aquest disc, ha recuperat peces com 
“Valencianes d’Albalat” musicades a partir d’un cant a l’aire d’Enrique 
Gimeno l’Auroro enregistrat a l’arxiu de Fermín Pardo, o joies de la 
nostra tradició musical com la “Jota de Tírig”, el “Mayos de Chelva”, 
la “Malaguenya de Mutxamel” o la “Polca de Pina” de Montalgrau.  
Els membres de la rondalla assenyalen que si hi ha alguna peça 
que toca la fibra dels components de la rondalla en aquest disc 
és el pupurri de cançonetes de la iaia Glòria, un recull de cançons 
populars recuperades gràcies a la memòria d’un familiar d’un dels 
membres de l’agrupació. També mereixen una menció especial 
l’apartat de cançonetes infantils al disc com la cançó de corro 
“Allà baix”, popular de Borriol i interpretada pels samaruquets de la 
colla o la “Din don”, una cançó popular de Benimodo que interpreta 
magníficament Lucia, una altra samaruqueta de la formació. 
Samaruc apunta que no ha deixat res per a la improvisació i ha 
preparat a consciència aquest nou treball. Samaruc vol reconéixer 
amb aquest últim disc la tasca de molta gent que durant anys ha 
fet possible la recuperació de la música tradicional valenciana. 

En l’actualitat la rondalla Samaruc està formada per vuit 
components: dos guitarres, guitarró, dos bandúrries, dos llaüts 
i cantadora que continuen amb la mateixa il·lusió del primer dia 
participant en tot allò que tinga a veure amb la recopilació o 
divulgació de la música popular valenciana.

Fotos i textos extrets del facebook oficial i de la web de la Rondalla Samaruc.
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   ENTREVISTA A LA RONDALLA SAMARUC

Amb la Rondalla Samaruc vàrem quedar a Catarroja, a les escoles 
velles, on assaja el Grup de Danses la Xicalla, ja que havien de 
preparar l’actuació del grup i la Rondalla a la cavalcada de Reis 
de Catarroja. Ací vàrem poder gaudir del so de la Rondalla, 
perfectament compassat i coordinat, posant la música dels balls 
del grup de danses i de les nadales que cantarien Lola, la cantant, 
i la resta de membres de la Rondalla i del grup de danses. Després 
de l’assaig poguérem seure i xarrar tranquil·lament sobre la història 
i l’evolució d’aquesta Rondalla.

Entrevistador Falla: Podeu explicar-nos què és i com començà la 
Rondalla Samaruc?

Jorge: La Rondalla Samaruc som un grup d’amics. Ens cridaren 
per acompanyar el grup de ball d’una falla de València i allí vàrem 
començar. Això va ser a l’any 1994. Des d’aleshores, encara que 
començàrem de broma, ací estem ara, 20 anys després.

Entrevistador Falla: Però, quan començàreu, sí que sabíeu tocar 
els instruments?

Jorge: Sí. Tocàvem cadascú l’instrument que havíem aprés a tocar. 
Tocàvem tot tipus de música per afició, però mai no havíem fet 
res de música valenciana.

Entrevistador Falla:  És a dir, que vosaltres començàreu amb açò 
per a acompanyar en directe un grup de dansa, no?

Jorge: Correcte. Començàrem a tocar per a aquest grup de dansa 
i, des d’aquest moment, començàrem a col·laborar amb diversos 
grups.

Entrevistador Falla:  Aleshores, cada vegada agafàveu més peces?

Jorge:  Clar. L’avantatge que 
vam tindre va ser que anàvem 
amb un grup i tenien un 
repertori; anàvem amb altre 
grup i en tenien altre diferent... 
I això ens va fer posar les piles 
per poder abastar aquest 
repertori tan gran.

Entrevistador Falla: I com es passa d’ací a gravar un disc com 
haveu fet vosaltres?

Jorge: Si et dic la veritat, hi ha una persona que va ser clau per a 
açò: Enric Martínez. Ell era director del grup de danses de Lo Rat 
Penat i va ser qui ens va inculcar el ‘cuquet’ perquè ens agradara 
la música i les tradicions valencianes.

Ell va crear un projecte a la Universitat Politècnica de València 
sobre música valenciana, va comptar amb nosaltres per a aquest 
projecte i ací va ser quan gravàrem el primer disc. 

Concretament, gravàrem dos volums de música tradicional 
valenciana patrocinats per la Diputació de València i la Universitat 
Politècnica de València. I ací vam començar amb tot aquest tema 
de la recuperació i gravació de música tradicional.

Entrevistador Falla: Així que aquestes cançons eres totes 
recuperades?

Jorge: La gran majoria sí, però no totes. Perquè nosaltres també 
aportàrem una sèrie de temes que eren del nostre entorn.

Entrevistador Falla: Aleshores, també la majoria de cançons que 
haveu recuperat són cançons populars de pobles que coneixeu?

Jorge: Hi ha de tot... hi ha cançons que tocaven els iaios dels 
pobles i nosaltres el que hem fet és reproduir el que ells tocaven. 
Hi ha cançons que s’han perdut, però algun iaio o iaia te la taral·leja 
i amb això nosaltres fem els acords de la música.
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Entrevistador Falla: Així que vosaltres haveu evitat que es perda 
molt de folklore...

Jorge: No és sols per nosaltres però, per exemple, a la Vall 
d’Almonacid, amb el nostre suport, s’han recuperat balls que feia 
molt de temps que no es ballaven, gràcies a la gent major del 
poble que recordava passos i hem pogut reconstruir-los.

Entrevistador Falla: Vaig estar a la presentació del vostre últim 
disc i voldria que m’explicàreu això de la fonoteca, què és?

Jorge: La fonoteca és un treball que es va realitzar als anys 
1970 -1980. La Generalitat Valenciana va reunir una sèrie de gent 
perquè anara poble per poble gravant els iaios. Hi ha un treball de 
moltes cançons gravades, però és un treball, diguem científic, de 
recuperació pura i dura.

El problema que té aquest treball, que és molt complet, és que 
no es pot escoltar, tret que t’agrade molt la música tradicional, 
perquè és una cançó rere altra. És una recopilació bàsicament.

Aleshores, el que es va proposar va ser agafar aquestes cançons 
i fer-les audibles per al públic, combinant tots els estils. I així ho 
pot escoltar qualsevol, encara que no siga aficionat a aquest tipus 
de música. 

Entrevistador Falla: Haveu tingut canvis als components del grup?

Jorge: Bàsicament som la mateixa gent. Sols hi va haver una 
persona que s’ho va deixar. Encara que sí, s’han afegit persones 
noves.

Entrevistador Falla: Quantes actuacions feu al llarg de l’any?

Jorge: Això és molt irregular perquè, a part de les nostres 
actuacions, també col·laborem amb grups de dansa. Aleshores, 
podem estar un o dos mesos aturats i, de sobte, tindre tres 
actuacions en una setmana. 
Però, per a ser aficionats en tenim prou. De vegades, fins i tot, 
tenim més coses de les que podem atendre. 

Entrevistador Falla:  Per quins llocs haveu actuat?

Pablo: Hem anat per tot Espanya.

Jorge: Sí. També hem acompanyat altres grups i hem anat a 
França i Itàlia.

Entrevistador Falla: D’aquests 20 anys, teniu alguna actuació que 
haja tingut un significat especial per a vosaltres o que recordeu 
de forma especial?

Paco: Com a acte significatiu va ser quan va morir Enric Martínez 
i vàrem tocar La dansa del velatori al seu soterrar.

Pablo: I la presentació del nostre primer disc en solitari també va 
ser un dia molt especial i bonic.

Paco: També recorde un certamen benèfic que vàrem fer per 
ajudar una família txeca i vàrem omplir la Sala Canals. 
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Entrevistador Falla: 
Com veieu el públic que 
segueix aquest tipus de 
música?

Jorge: La veritat és que 
és un públic prou assidu.
Sí que és veritat que ara 
hi ha gent com Botifarra 
que està donant un aire 
diferent al folklore i està 
fent que s’incorpore 
molta gent jove.

Pablo: Però sí que és de veres que, d’un temps cap ací, el folklore 
ha experimentat un canvi positiu. Cada vegada hi ha més gent que 
balla, hi ha més clubs de ball, més falles amb grups de dansa...

Entrevistador Falla: Com veieu altres grups similars a vosaltres? 
Teniu constància de més gent que estiga recuperant també 
cançons?

Jorge: Jo pense que tots els grups de danses, al seu àmbit territorial, 
estan fent una labor de recuperar els temes de la contornada.

També és veritat que cada vegada hi ha menys material que 
recuperar, perquè a l’època de la fonoteca es va realitzar un treball 
molt precís. 

Entrevistador Falla: Per finalitzar, penseu que s’està donant suport 
des de les institucions?

Jorge: Jo pense que no. Sí que és veritat que en aquella època 
(fonoteca) es va fer un esforç gran i es va fer un treball seriós. 
Però ara està tot molt parat.

La millor prova és que nosaltres hem gravat els nostres discs 
gràcies a iniciatives privades. Per la col·laboració de l’ONCE més 
que res. Perquè nosaltres, en 20 anys, hem tingut dues ajudes 
oficials i han sigut enguany.  O siga que, en 20 anys, sols dues 
ajudes.

Aquestes paraules de la Rondalla reforcen el que ens han dit la 
majoria dels grups que hem entrevistat: «Hi ha molt poc de suport 

per part de les administracions en la recuperació de la nostra 
cultura». Esperem que açò canvie i les persones i associacions 
que intenten recuperar les nostres tradicions no es vegen tan a 
soles en el seu propòsit. Per la nostra banda sols ens queda agrair 
a la Rondalla aquesta feina que fan, treballant per recuperar una 
part important del nostre patrimoni cultural.
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PEP GIMENO
BOTIFARRA

Cantador de Xàtiva (València, Espanya), Josep Gimeno Montell, de 
malnom Botifarra és una de les veus més netes i clares dins del 
panorama folk valencià dels últims anys. Naix al barri de la Jueria de 
Xàtiva el 1961. Rebesnét, besnét, nét i fill de “Botifarra”, des de molt 
jove comença a sentir com a seus els cants de la seua comarca 
(la Costera), cantats per la seua àvia Otilia Borredà, originària de 
Benigànim (la Vall d’Albaida). 

Comença la seua marxa com a cantador en el grup Sarau de 
la Costera, amb el qual grava un disc el 1985 anomenat Balls i 
cançons de la Costera, que suposa una fita en la música tradicional 
valenciana per la seua qualitat. En el grup Sarau coneix la seua 
inseparable Lola Tortosa la de la Torre, una cantadora amb una 
veu potent i càlida amb la qual forma parella artística fins avui. 

A partir d’ací, s’interessa per la recuperació de les músiques de 
transmissió oral, visita pobles de la seua comarca, parla amb 
ancians que recordaven melodies, lletres i romanços, recopila 
tota aquesta informació i li dóna forma juntament amb músics 
i balladors fins a recuperar peces ja pràcticament oblidades. 

Botifarra té, en cadascuna de les seues 
actuacions, un moment per a recordar qui 
li va ensenyar aquesta o aquella peça, la tia 
Blanca la resaora, la tia Emilieta Seguí, el tio 
Catarro, el tio Trabuc i tantes altres persones 
majors que ens han deixat aquestes joies de 
la cultura popular. 

Botifarra comença a ser reconegut com un 
dels cantadors més carismàtics dins de la 
música popular valenciana, pel seu caràcter 
afable i per la seua defensa de les nostres 
tradicions, i col·labora amb infinitat de grups, 
no solament de folklore, sinó amb cantautors, 
grups de rock, etc. Ha col·laborat amb Obrint 
Pas, Verdcel, Ovidi Twins, Néstor Mont, Emili Someño, Feliu 
Ventura, Spanish Brass, Quico el Celio el Noi i el Mut de Ferreries i 
un llarg etc., i ha deixat registrat el seu meravellós timbre de veu 
en cadascuna de les seues col·laboracions. 

L’any 2006 va fer el seu primer disc en solitari titulat Si em pose a 
cantar cançons, editat per Cambra Records, un treball brillant amb 
arranjaments del cantautor Néstor Mont i amb col·laboracions 
de luxe: Cristóbal Rentero en els llaüts, Joansa Meravella en 
percussions, Juanjo Blanco en les bandúrries, Néstor Mont en les 
guitarres, Miquel Gil i Lola Tortosa en les veus. 

El 2009 s’edita el seu segon disc, Te’n cantaré mes de mil, amb 
arranjaments i producció de Cristóbal Rentero, del qual es venen 
més de 8.000 còpies. En el 2011 es grava al costat del grup català 
Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries el tercer disc de Pep, La 
Barraca, que uneix les melodies de la ribera de l’Ebre amb els cants 
tradicionals de la Costera i la 
Vall. El quart disc de Botifarra, 
gravat el 2012 és Botifarra a 
banda en què uneix els dos 
universos musicals valencians 
per excel·lència, la banda de 
música i la rondalla tradicional 
de corda. De Botifarra s’ha 
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escrit molt últimament. Josep Vicent Frechina, musicòleg i crític 
musical va escriure:

«Existeix una forma de cantar genuïnament valenciana? Hi ha una 
col·locació de la veu, un timbre, una afinació, una actitud corporal, 
una forma específica d’atacar els melismes i les ornamentacions? 
Hi ha hagut en el passat? De ben segur que una resposta taxativa 
d’aquestes qüestions s’enfilaria pels camins relliscosos de 
l’essencialisme i l’etnicitat.

Tanmateix, i amb totes les prevencions que es vulga, si hi ha 
una manera de cantar al País Valencià que irradie, com cap altra, 
autenticitat en el gest, credibilitat en el tarannà i valenciania en la 
substància, aquesta és indubtablement la de Pep Gimeno, Botifarra. 
La seua veu sona a horta i a secà, a sèquia i a bancal, a nit d’agost 
i meló d’Alger. Quan canta Pep, callen les xitxarres, s’aturen els 
ventijols i tothom escolta atònit el seu cant espontani, planer, que 
apaivaga l’aspror de la terra i les basques de l’oratge. La veu de 
Pep ens remou alguna cosa ben endins, ens sacseja i ens desperta 
la memòria col·lectiva i ens fa sentir-nos-hi profundament 
identificats.

Acostumats a veure 
Pep abillat amb roba de 
batalla, cantant jotes i 
fandangos damunt un 
entaulat, animant una nit 
d’albades o convertint en 
inoblidable una sobretaula, 
potser algú se sobte de veure’l ací tan mudat, tan templat, amb 
el vestit a mida que li han teixit Néstor Mont i que fa que semblen 
noves les antigues melodies tradicionals. Però, com llueix Pep tot 
endiumenjat! Fa el mateix efecte que un carrer engalanat per a 
la festa major amb enramades de murtra i baladre i banderoles 
penjant de vora a vora.

Així és ara el cant de Pep: una cosa extraordinària, amarada de 
perfum i llampant de coloraines. Tan natural i tan genuí com 
sempre; més bonic que mai.»

Fotos i textos extrets del Facebook Oficial de Pep Gimeno “Botifarra”

   ENTREVISTA A PEP BOTIFARRA

Vam anar al local de la 
UMSC de Canals per 
fer l’entrevista a Pep 
Botifarra. Tenia programat 
dos assajos, primer 
amb la seua rondalla i 
després amb la banda. 
Era Dijous i el Divendres 
d’eixa setmana tenien la 
presentació del seu cinquè 
disc. Aquesta vegada amb 
nadales recuperades de 
les nostres terres. Poguérem gaudir d’una hora d’assaig de Pep 
amb la rondalla i després li férem l’entrevista. En parlar amb Pep 
et contagia l’entusiasme i la il·lusió pel que fa; gaudeix tocant, 
cantant i de seguida t’anomena noms de persones majors de 
diversos pobles dels voltants, dels quals ha recuperat cançons. 
És un enamorat del nostre folklore, ens parla del tresor que tenim 
i que està per recuperar. Ell treballa per això, per recuperar totes 
aquestes cançons, que no es perden i que es puguen transmetre 
a futures generacions.

Entrevistador Falla: Pep, com et començares a interessar per la 
música?

Pep: Bé, hi ha un dita popular valenciana que diu que «La pluja 
quan naix ja és pluja».

Jo em vaig criar amb les meues iaies. Tenia mon pare i ma mare, 
però ells se’n van anar a viure a un pis i jo em vaig quedar a casa de 
la meua iaia. Ella era viuda i jo em vaig quedar a fer-li companyia.

Abans, la gent major cantava de tot i la meua iaia, la mare de 
ma mare, era molt cantadora. Va ser en una època en què jo era 
xicotet. Tenia 7 o 8 anys i no veia el valor que tenien aquelles 
cançons. Però, quan vaig complir 14 o 15 anys, vaig començar a 
cantar i va començar a agradar-me perquè, torne a repetir-ho, 
ho he viscut a casa i va ser on, bàsicament, vaig començar a 
interessar-me per la música.
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A l’any 1975 vaig començar ja a cantar al carrer, a cantar albades. 
En morir el dictador ens van deixar cantar en valencià i ací va 
començar tot.

Entrevistador Falla: I tota la feina de recuperació de cançons, quan 
començà?

Pep: Aquesta feina començà l’any 1981−1982. Vaig entrar en un 
grup que es deia Sarau, de Xàtiva, de la comarca de la Costera, i 
vaig tindre la sort que aquella gent recuperava moltes cançons, 
encara que jo ja havia realitzat alguna xicoteta feina de recerca 
pel meu compte. Però la recerca més grossa va ser amb Sarau. 
Aquella gent, Ángel, Nati, Albert, Vicenta, Emili... es dedicava a anar 
pels pobles de la comarca, a Canals, Xàtiva, Llanera... i recollien 
moltes cançons. Ací va començar la meua inquietud de forma 
més forta per tot aquest tema.
Ho gravàvem i ho portàvem al quiròfan perquè, la majoria de 
cants d’ací de la nostra comarca, són cants de conte. El cant de 
conte és cant de ballar i, aleshores, havíem de muntar els quadros 
de balladors.

Entrevistador Falla: O siga que ho recuperàreu tot? La cançó i el 
ball?

Pep: Sí, la cançó i el ball. Tot.
A més a més, jo sóc un boig de la cultura popular i em sé un fum 
de romanços, dites populars. I m’agrada açò.

Entrevistador Falla: Clar, perquè hi ha moltes coses que són 
cançons però també, com tu dius, hi ha romanços, cant de batre... 
que són cants que no tenen música.

Pep: El cant de batre no, no té música.

Entrevistador Falla: Aleshores, vosaltres heu d’interpretar-los i 
posar-los música?

Pep: Sí, això també ho hem fet. Però, normalment, el cant de batre, 
el cant de llaurar, el cant de segar o el cant de plegar olives no 
tenien música, sinó que s’acompanyaven per veus.
Són cants molt antics, perquè estem parlant de l’època de 
l’expulsió dels moriscos i, gràcies als nostres llauradors, s’han 
pogut conservar aquests tipus de cants. Jo tinc molts cants d’ací 

de la comarca: del tio Adrià, del tio Batiste Puches, del tio Alfredo, 
del tio Vicent, el moreno. Tinc molts cants de batre, perquè tots 
eren llauradors i cantaven tots el cant de batre; el cant de batre o 
el cant de llaurar o de segar, que són variants.

Entrevistador Falla: Clar, perquè a aquella època no hi havia ràdios 
i s’acompanyaven ells amb la seua pròpia música. 

Pep: Exacte. Així com les dones que cantaven els cuplets. I després 
els ceguets cantaven els romanços. Ací, al poble de Canals, estava 
la cegueta Salvadora, que era germana de la iaia Rosario Sancho. I 
eren grans artistes.
Jo, a la iaia Rosario, la vaig conèixer amb 98 anys i tenia una memòria 
privilegiada. Era una passada sentir com deia: «Qui m’anava a dir a 
mi que ara la gent jove com vosaltres faria aquests cants! Perquè 
és molt important que a la gent jove li agrade açò».

Entrevistador Falla: D’això has tingut tu una part important de 
culpa. Vosaltres, tota la gent que heu estat recuperant totes 
aquestes cançons.

Pep: Sí, però si jo parle per mi, no ho he fet per fer cap favor 
a ningú en concret. Jo vull que es recupere la nostra llengua i 
la nostra cultura, que és allò més gran, i vull que la gent jove 
s’assabente de tot el que tenim, que jo crec que és molt bonic.

Entrevistador Falla: Pots quantificar quantes cançons s’han 
recuperat?
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Pep: No. Són tantes que no ho sé. Hi ha una cançó que diu: «Si 
em pose a cantar cançons, te’n cantaré més de mil» i això és el 
que em passa a mi. Hem recuperat barbaritats de cançons, però 
també n’hi ha moltes que s’han perdut perquè hi ha hagut gent 
que no les ha cantat en públic i se les ha emportades a la tomba. 
Però, així i tot, en tenim un patrimoni preciós. 

Entrevistador Falla: El nom de Botifarra, d’on et ve?

Pep: A tots els pobles hi ha malnoms i el meu és Botifarra. I aquest 
malnom em ve del meu rebesavi, que li deien Eliseo, com a mon 
pare i al meu germà, i sempre anava a una cantina a esmorzar tots 
els dies i sempre demanava botifarra. I d’ací ve. 
Així que, a banda de ser el meu malnom també és el meu nom 
artístic. I el meu fill també l’ha heretat, però a ell li diuen Boti.

Entrevistador Falla: I a part del nom, el teu fill també ha heretat el 
teu cant?

Pep: No, no li agrada. L’ha viscut sempre a casa, però no canta.
Jo tinc dos fills, i la meua filla sí que va cantar fins als 14 anys, però 
va decidir no seguir amb el cant.

Entrevistador Falla: I per a tu, açò que va començar com una 
afició, continua com una afició? O alguna vegada t’has plantejat 
dedicar-te a açò professionalment? 

Pep: No, jo tinc la meua feina a l’Ajuntament de Xàtiva. Treballe 
a la brigada de manteniment. Faig les meues 8 hores de feina i 
després a la música. No pare en torreta! La veritat és que sempre 
tenim alguna actuació o algun disc que preparar.

Entrevistador Falla: I aquesta afició ha arribat a fer-se pesada en 
algun moment?

Pep: No, açò és una droga. Jo sempre ho dic, que si no tinguera 
açò, home, podria viure, però no seria el mateix. Perquè jo, quan 
era jove, em pensava que açò seria una bogeria de meua de 
joventut, però no. Perquè, gràcies a la música, jo he pogut anar a 
molts llocs i conèixer molts llocs, perquè la música és universal i 
he viscut experiències molt boniques.

Entrevistador Falla: Quants concerts has arribat a fer en un any?

Pep: Jo que sé... molts concerts! En un any 100 o 150 concerts. I 
en un dia 5 o 6 concerts, una barbaritat!

Entrevistador Falla: I tu, a part de recuperar les cançons, les has 
mesclades amb bandes, rondalles...

Pep: Sí, jo crec que el major èxit va ser el primer disc perquè va 
ser la rebentà, que dic jo, perquè tot açò estava molt parat i va 
ser un èxit. Però un dels èxits més grossos ha sigut amb la banda. 
Ja he treballat amb 76 bandes. 
A més a més, jo trobe que a València, la música popular per 
excel·lència és la música de banda, perquè si tu estàs en un 
poble en festes i no escoltes la banda, és com si estigueres en 
un soterrar. La banda pel carrer, la música, és el que vivim els 
valencians.
Aquest projecte de treballar 
amb bandes ha sigut molt 
bonic. I hem anat a molts 
llocs: Barcelona, la Sénia, 
Amposta...

Entrevistador Falla: I el 
públic, com el veus?

Pep: A la gent que ve els agrada. També es riuen perquè jo sóc 
així de pallasset i m’agrada contar coses. Però els valencians som 
còmics, ens agrada dir coses que són i no són. I fa 100 anys, amb 
la repressió, la gent no ho podia dir i ho deien cantant. I totes les 
dites, les cançons... són molt boniques.

Entrevistador Falla: Jo, el major mèrit que et veig és que una 
rondalla, per si sola, no té moltes actuacions, però tu vas a molts 
pobles i sempre va molta gent a veure’t. I tractes que la cultura 
popular arribe a més gent.
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Pep: Això m’ho va dir Paco Muñoz, que ja era hora que açò pujara 
a un escenari, que algú pujara dalt d’un entaulat i diguera les coses 
que es diuen i que la gent atenga.

Perquè açò són les veus callades. Per a poder escoltar açò abans 
havies d’anar a casa d’algú i demanar que et cantara, perquè la 
gent no cantava al carrer. Són les veus callades perquè era el que 
el poble no donava a conèixer.

I jo tinc la sort de poder donar-les a conèixer. I és molt bonic.

Entrevistador Falla: Consideres que estàs en el teu millor moment?

Pep: Sí, jo crec que sí, perquè estic molt content que el poble 
estiga content i li agrade el que faig.

El que passa és que m’ha agafat un poc major. Ja tinc 54 anys i si 
açò m’haguera agafat amb 20 anys seria diferent.

Tot i així, estic molt content que a la gent li agrade i reconega la 
feina que porta açò.

Entrevistador Falla: I ara trauràs ja el 5é disc, veritat?

Pep: Sí, sí. Aquest serà el 5é disc. I de moment va molt bé.

Entrevistador Falla: On actues? A la Comunitat Valenciana, 
Catalunya i les Illes Balears?

Pep: Sí, a la Comunitat Valenciana, per descomptat. A Catalunya, 
hem estat a les quatre províncies també: a Barcelona, al Palau de 

la Música, a la Seu de Lleida. A Mallorca també he estat i la veritat 
és que és molt agradable anar a tots aquests llocs perquè veus 
que, encara que estàs fora de casa, la gent ve a veure’t i li agrada.

Entrevistador Falla: Tu creus que la música popular pot utilitzar-se 
d’una manera reivindicativa?

Pep: Sí, clar que sí. De fet, en algunes comarques són típiques les 
albades i es continuen cantant perquè es canta el que està passant. 
I a l’última actuació que vaig fer amb la banda, vaig fer una crítica 
sobre els llauradors, perquè és un ofici del qual és molt difícil viure 
actualment i això s’ha de dir. I si algú s’ofèn, el problema és d’ell, 
però les coses s’han de dir.

Entrevistador Falla: I la gent que esteu recuperant tota aquesta 
música, se sentiu amb el suport de l’administració?

Pep: No, la veritat és que no. A més, jo tampoc no he demanat res 
a ningú. Però no, zero suport. Ni convocatòries, ni ajudes, ni res.

Entrevistador Falla: I per finalitzar. Com veus el panorama musical 
valencià actual?

Pep: Jo crec que està en un bon moment. La veritat és que als anys 
90 pareixia que tot açò s’havia perdut, però a partir del 2000 hi 
ha hagut un ressorgiment que està molt bé. I se li està donant un 
miqueta d’auge a la música en valencià, perquè la nostra llengua 
torne a reviure.

Així és Pep, un enamorat de la nostra música, que treballa per 
recuperar tot aquest patrimoni cultural tan ric que tenim. Gràcies, 
Pep, per tota aquesta feina, i segueix així.
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A.M. LA LÍRICA
DE SILLA

ELS ORÍGENS DE LA MÚSICA DE SILLA

Per començar a tractar els orígens de l’AM La Lírica de Silla és 
necessari fer referència als orígens de la música a Silla. Aquests 
orígens mai havien estat contrastats ni documentats fins que no 
es va publicar el llibre commemoratiu de l’aniversari de l’AM La 
Lírica de Silla que trobem  a les nostres mans per poder escriure 
aquestes paraules. Fins aquell moment, tant els responsables com 
el moment de la seua aparició s’havien determinat amb testimonis 
indirectes i dades no contrastades, però mai amb una investigació 
sobre aquestes arrels.

QUI?

José Balanzá Herrera se suposa un dels responsables de la creació 
de la banda. Aquest és mencionat, per primera vegada, en una 
obra publicada el 1903 per José Ruiz de Lihory, on assegura que va 
organitzar i dirigir algunes bandes municipals en diferents pobles, 
entre els quals es troba Silla.  Balanzá va nàixer a València el 1821. 
Va tenir una formació religiosa i ingressà a l’exèrcit, on va ser 
destinat a una banda militar pels seus coneixements musicals. 
A partir d’aquest moment es va dedicar plenament a la música. 
Tot i no poder reconstruir la trajectòria de Balanzá, ja que no ha 
quedat cap document que acredite tot allò que diu Lihory sobre 
ell, podem donar credibilitat a les seues afirmacions, tenint en 
compte, la situació en la qual Lihory va escriure la seua obra. 

L’autor va nàixer sobre 1850 i va ser titular de la Baronia d’Alcaldí, 
per tant, una vegada cobertes les seues necessitats bàsiques, es 
va dedicar a l’erudició i l’estudi i va publicar diversos llibres amb 
els resultats de les seues investigacions. El procés de recollida 
de dades, amb les dificultats d’aquell temps, el va realitzar Lihory 
sols uns anys després de la mort de Balanzá. D’aquesta manera, 
no seria estrany que hagués tingut accés a fonts directes sobre 
Balanzá per a poder reconstruir la vida d’aquest.

QUAN?

Un procés de recerca pels arxius i hemeroteques ha portat a pensar 
que ja en el 1867 hi havia una banda municipal a Silla. Ben cert és, 
que no sabem qui la va fundar ni dirigir amb certesa. Tot açò és 
possible gràcies a còpies dels pressupostos de l’Ajuntament de 
Silla que encara es conserven a l’Arxiu de la Diputació Provincial 
de València. En aquest document, trobem una partida de diners 
destinats al «sou d’un mestre per a la instrucció de la Música 
Municipal». Tot i així, no consta el nom del destinatari d’aquest 
sou, per tant, no és possible saber amb certesa de qui es tractava. 
No obstant això, és clar que aquesta figura de mestre existia i que 
el sou que li destinava l’ajuntament no era gens menyspreable si 
el comparem amb sous d’altres funcionaris i, també, que aquest 
suport econòmic per part de l’ajuntament va ser essencial tant 
perquè l’agrupació iniciara el seu camí com perquè es consolidara. 
Per tant, estem segurs que aquesta persona instruïa ja uns 
musics i que, amb tots els canvis pertinents, aquest era l’inici de 
l’agrupació que actualment coneguem. 

Així, podem dir que, aquesta és una de les agrupacions musicals 
aparegudes abans de l’eclosió del fenomen bandístic produït al 
final del segle XX, anys durant els quals es van formar la majoria 
de les agrupacions musicals que són qualificades com a bandes 
històriques.

A partir de 1868 comença el denominat sexenni revolucionari. 
Aquest fet influirà negativament sobre l’agrupació nascuda 
recentment, ja que no hi ha referències de partides de diners 
destinades a aquesta durant aquest temps. Tot i això, sí que hi ha 
referències als arxius d’actes i festes a les quals la banda assistiria 
(festes del Crist, Sant Sebastià, bous...). Per tant, podem suposar 
que la banda no es va desfer,  tot i els paupèrrims recursos de 
què disposava.

DE BALANZÁ A PASQUAL FAUBEL

Fóra com fóra, estem parlant d’una dècada en què hom, no sabem 
si Balanzá o altres mestres, van crear i donar una estabilitat a la 
banda fent-la partícip dels esdeveniments més importants del 
nostre poble. En cas que fóra Balanzá i sabent que va morir el 1880 
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i que va estar deu anys al capdavant de la banda, hem de pensar 
que, arribat el moment en què haguera de cedir la batuta, escolliria 
un altre músic de la seua confiança. 

Potser, aquest elegit fóra Pasqual Faubel, ja que cap a l’any 1879 
trobem periòdics en els quals es fa referència a les festes en 
honor al Crist de Silla i a la participació de la música de la població, 
dirigida per Faubel. Però no és l’únic lloc en què s’anomena Faubel; 
Ruiz de Lihory en l’obra en què parla de Balanzá, també ho fa de 
Faubel. 

PRIMER DIRECTOR DE SILLA: FEDERICO BURGUET

Faubel cediria la batuta cap al 
1880 a Federico Burguet, que va 
nàixer a Silla i va viure al poble 
durant la seua vida. Aquest fet 
possibilitava que, el director 
de la banda municipal tinguera 
una relació més propera amb 
els músics i un contacte més 
directe i continu. Burguet era 
un home de camp, tocava la 
bandúrria, la guitarra i el violí. Va 
ser autodidacta tot i que hagué 
de rebre classes d’algun músic 
del qual desconeguem el nom, 
per tant, no tenia una formació acadèmica com podien haver 
tingut Balanzà o Faubel. Quan es va casar amb Generosa Valero, 
l’any 1855, es van fer càrrec del Café-Casino, al carrer de Sant 
Vicent de Silla, que seria la seu i el centre de totes les activitats 
relacionades amb les noves bandes de música que anaven sorgint 
en aquell temps al nostre poble. 

A partir de 1880, apareixen a la premsa diverses referències a la 
banda municipal de Silla i a la seua participació a festes locals, 
tot i que s’omet el nom del director, que nosaltres deduïm 
Burguet. Durant aquells anys, la banda de música encara no estava 
consolidada, sols participava en actes locals i rebia una quantitat 
fixa de diners. Però cal tenir en compte que no comptava amb 

una junta directiva, ni tan sols, s’havia constituït com a associació 
(tardaria uns anys en inscriure’s en el corresponent registre). Així, 
trobàvem una entitat que funcionava i feia música però no tenia 
una estructura sòlida com trobem a l’actualitat. No obstant això, la 
situació anirà canviant en el temps i es faran necessaris recursos 
com un local social, una junta administradora... Tot aquest treball 
suposem que l’hagué de realitzar Burguet fins al 1890, quan va 
produir-se el seu relleu.

FINAL DEL SEGLE XIX

Durant l’última dècada del segle XIX, la banda passarà d’un període 
d’estabilitat a un d’incertesa, en l’àmbit artístic parlant, ja que 
els directors aniran succeint-se massa de pressa i no es donarà 
una continuïtat en el treball. Aquests canvis no donaran lloc a 
un deteriorament de la banda, gràcies a les majors aportacions 
econòmiques per part de l’Ajuntament, tant per a pagar el sou 
dels directors com per a la mateixa entitat. Aquesta crisi hagué de 
començar al poc de temps d’anar-se’n Burguet. A partir d’aquest 
moment, trobem diferents directors de la banda municipal: Miquel 
Navarro Palau, Segundo Antich Carbonell, Bautista Fluixà Luna, 
José Izquierdo Paredes i José Furió Vilanova.

JUAN ALARD: ÈPOCA D’ESPLENDOR

Però la situació de la banda municipal faria un gir inesperat que 
va començar amb el nomenament de Juan Alard com a director 
d’aquesta. Tot i que ni a la premsa ni als documents oficials trobem 
referències d’aquest personatge, de nou Lihory en el seu llibre ens 
dóna la clau per a pensar que Alard va ser el director de la banda 
durant les acaballes del segle XIX. Els set anys que Alard va estar 
al capdavant de la banda, de manera ininterrompuda, van permetre 
una continuïtat que faria enlairar la banda tant en l’àmbit artístic 
com en l’àmbit organitzatiu. 

Al llarg de la primera dècada del segle XX les capacitats de la 
banda milloraren fins a tal punt que aquesta participava, no sols en 
actes locals, sinó també en festivals i certàmens fora de Silla. Així, 
la banda passaria a ser una societat més, vivint una època gloriosa 
com mai no havia conegut. Participaria en actes importants com 
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el Festival de la Fira de Juliol 
de 1901, que convocava 
cada any l’Ajuntament de 
València. Aquest festival es 
produiria el dia 23 de juliol, a la 
plaça de bous i assistirien els 
35 components de la banda, 
dirigits per Alard, uniformats 
de negre i acompanyats 
pel seu estendard de color 
grana (actualment exposat 
al saló social de l’Agrupació 
Musical la Lírica). El 1910, 
la banda es va inscriure en e l 
Registre d’Associacions i passarà a ser la Banda de Música de Silla. 
Juan Alard deixaria la banda i el poble el 1915 i seria succeït per 
José María Esteve.

LA SOCIETAT PROTECTORA DE LA MÚSICA  DE SILLA

L’any 1916 es produeix un canvi significatiu. L’agrupació musical 
Banda Municipal s’inscriu en el Registre d’Associacions de 
Govern Civil amb el nom de Societat Protectora de la Música 
de Silla. Probablement fóra per un canvi en la tipologia jurídica 
i organitzativa de l’associació, que va passar d’estar formada 
per músics a estar formada per socis numeraris i socis músics. 
Aquesta nova associació té l’objectiu de promoure i protegir 
la vida cultural i musical del municipi, buscava un suport social i 
popular en fixar un pagament de quotes i en donar suport artístic 
als socis músics. 

Però, a partir de l’any 1920, aquesta agrupació serà partícip 
d’una època controvertida i convulsa, plena de moments de 
tensió i crisi. Aquests anys de malestar i conflictes al si de la 
banda, desembocaran el 1929 en l’escissió de la banda en dues 
agrupacions musicals rivals i enfrontades: d’una banda, l’Ateneo 
Musical i, d’altra banda, la Juventud Musical. Aquestes dues bandes 
estaven formades per homes que havien sigut companys durant 
molts anys però, les seues idees polítiques, criteris o idees no 
s’havien pogut unificar. Per tant, a banda de la rivalitat política 

existent entre aquestes, hem d’afegir la rivalitat musical a la qual 
havia donat lloc la separació en dues bandes. 

BANDA JUVENTUD MUSICAL I BANDA ATENEO MUSICAL

La banda Juventud Musical, formada per músics que provenien de 
la Societat Protectora de la Música, rebia popularment el malnom El 
Calcetí. Estava dirigida per Dámaso García Morales (el tio Calcetí), 
una bona persona, amb bon caràcter i molt estimat per tots. La 
participació en els esdeveniments locals estava a càrrec de l’altra 
banda ja que tenien un contracte firmat per l’Ajuntament l’any 
1924. Per tant, aquesta nova banda només va poder participar en 
actes organitzats per altres municipis així com festivitats falleres. 

D’altre costat, la banda Ateneo Musical va passar uns anys de 
dificultats fins que es va reorganitzar després d’haver perdut 
molts dels seus músics. Enrique García Gozalvo es va fer càrrec 
de la direcció de la qual ara rebia el malnom de La Aranya. Ell va 
ser l’encarregat de portar la banda als actes que tenia contractats 
amb l’Ajuntament de Silla, així com d’altres importants: Certamen 
de la Fira de Xàtiva (1931) o Certamen Musical de Sueca (1931). 

Després de proclamar-se la Segona República (1931) l’Ajuntament 
de Silla va renovar el contracte de 1924 signat amb la banda. 
Aquesta renovació li atorgava la participació en les festes locals 
durant deu anys més i incrementava la subvenció en 1.000 
pessetes respecte al contracte anterior. També cal destacar que 
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era un contracte més obert, breu i flexible que l’anterior. Suposem 
que l’Ajuntament va elegir signar el nou contracte amb Ateneo 
Musical i no amb Juventud Musical per qüestions polítiques i 
ideològiques de les bandes.

ELS ANYS DE GUERRA (1936-1939)

La fi de la Juventud Musical va arribar amb la Guerra Civil espanyola, 
quan molts músics es veurien obligats a incorporar-se al front i, a 
més, la població no estaria per a celebracions musicals. La Societat 
Protectora de la Música continuà, encara que amb dificultats, 
i va administrar la societat i el casino durant uns anys. Però va 
desintegrar-se i, al final de la Guerra, tant la Societat Protectora de 
la Música com la seua banda Ateneo Musical havien deixat d’existir 
pràcticament.

LA POSTGUERRA. NAIX LA LÍRICA

Acabada la guerra, els músics que havien format part de les dues 
bandes desintegrades decideixen deixar a un costat la rivalitat i els 
rancors per a reagrupar-se en una nova banda. Fernando Penella 
Vicens, nascut a Silla el 1914, va portar endavant aquesta tasca 
d’unió. Eren temps de penúries i d’escassesa on, amb escassos 
mitjans, la banda va continuar amenitzant els festejos locals. 
La majoria dels músics es dedicaven al camp, per tant, no els 
suposava cap problema absentar-se de la feina uns dies per poder 
anar a tocar. A més, la banda va participar en concerts en altres 
poblacions com Alcàsser. 

José Borrero va passar a ocupar la direcció de la banda el 1946. 
Però, a partir de 1950, no ens consta cap participació de la Banda 
de Silla en cap acte de festes locals, per tant, hi havia una nul·la 
participació de la banda en la vida social del nostre poble. Potser 
els anys de postguerra suposaren grans dificultats per a portar 
endavant el nou projecte de la banda i, també, unes difícils 
relacions amb les autoritats municipals. Açò va provocar un nou 
desmembrament de la banda i, per tant, un parèntesi en la seua 
activitat. Seria Francisco Agustí Hernández qui portaria endavant 
el reagrupament de nou, buscava els educands més joves, que 
estaven estudiant encara, per a incloure’ls a la banda. 

Dámaso García es va fer càrrec de la direcció, però tot i que la 
banda va participar l’any 1952 en una cercavila de festes del poble, 
els resultats no eren els esperats. Així, es plantejà buscar un nou 
director: Joaquin García. No obstant això, la situació no millorava 
perquè el mestre faltava als assajos, no hi havia nous educands i 
la banda estava estancada. 

UN NOU NOM I CONFIGURACIÓ: LA LÍRICA

A partir de 1955 apareix el nom de La Lírica de Silla per referir-
se a la banda de música del poble, que havia sigut inscrita en el 
Registre d’Associacions del Govern Civil de València al març de 
1955. Precisament aquest any arriba Vicente Redondo per a dirigir 
la banda, presidida per Emilio Giner Giner, el qual amb la seua junta 
directiva va donar un impuls a la banda.  Els anys següents van 
anar succeint-se nous directors que, uns amb més encert i altres 
amb menys, van donar  vida i unitat a La Lírica: Vicente Sanchis 
Sanz (1958-1961), Daniel Martínez Marín (1961-1963), Roberto Sáez 
Cambres (1963-1965), Antonio Claverol Puchalt (1965-1970) i 
Filiberto Rodrigo Hernández (1970-1973).
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RESSORGIMENT: 1973-1982

Al març de 1973, la Junta Directiva de La Lírica, presidida per Jesús 
Alba Giner, va decidir contractar un nou director, Francesc Robert 
Forés i Asensi. A partir d’aquest moment, la banda participaria en els 
actes locals i s’encetà una nova dinàmica de treball; augmentaren  
el nombre d’educands i de músics amb noves intencions de 
participar en certàmens. A la fi de la dictadura de Franco i del 
nacionalisme, la banda trobà un nou lloc per a assajar: la casa del 
Platanero i el 1974, es formà una nova Junta Directiva presidida per 
Rubén Ventura. Així, el nombre de socis de La Lírica va augmentar 
de tres-cents en el 1973 a vuit-cents que en tenia en el 1976. 
Açò suposava una gran quantitat d’ingressos que, sumats al que 
percebien de l’Ajuntament, feia que La Lírica comptara amb un 
gran pressupost. 

A poc a poc, la banda va participar en més certàmens durant l’any 
1975, en el Segon Concurs Regional de Bandes de la Diputació 
de València,  en el Segon Festival de Bandes de Bétera i en la 
commemoració de la festivitat de Santa Cecília. Vicent Carbonell 
Morant va substituir Rubén Ventura en el càrrec de presidència. 
També durant l’any 1976, quan començava la transició a un règim 
monàrquic indefinit encara, La Lírica va participar en diferents 
actes: actes fallers de la Falla Poble de Silla, en el Tercer Concurs 
Regional de Bandes de la Diputació de València i en el Certamen 
de la Fira de Juliol de València.

Cal destacar que l’any 1976, el número de loteria que La Lírica va 
vendre entre socis i simpatitzants, va resultar premiat amb el segon 
premi de la Loteria Nacional. Llavors, l’agrupació tenia aleshores 
suficients diners com per a pensar a fer altres coses que no fóra 
en la pròpia subsistència. Açò va provocar unes discrepàncies al 
si de l’associació, que va desencadenar la necessitat de construir 
una nova Junta Directiva el 1977, presidida per Santiago Prensas 
Zarco.

Aquesta nova Junta Directiva va decidir comprar un nou local per 
a la banda, ja que l’absència d’un local propi havia sigut una de les 
mancances més grans de la banda. Aquest local seria l’actual seu, 
al carrer de Sant Roc, 28. Començarien aquest any les obres que 
finalitzarien al final del 1978. Aquest mateix any, es va celebrar a 

Silla, una de les fases del IV Concurs Regional de Bandes Civils 
organitzat per la Diputació de València. A més, la banda de La 
Lírica va participar en el Certamen de la Fira de Juliol de València. 

Un altre fet que també marcaria aquest any, seria el nomenament 
de la musa de la Música, Mª Trini Primo Tormo i les seues dames 
d’honor, Adela Herrero Martínez, Pilar Rabadán Cerrillo, Ramona 
Isabel Gómez Alcázar i Mª Carmen Benaches Tortosa. Les muses 
i les dames eres xiques vinculades d’alguna manera a l’agrupació, 
bé directament o bé per ser filles d’algun membre. Durant l’any  
que eren nomenades, presidien els actes en els quals participava 
la banda i l’acompanyaven a les desfilades.

Durant els anys  1978-1980, la banda va participar en diversos 
actes organitzats tant per l’Ajuntament de Silla com per altres 
entitats d’altres municipis, cosa que provocà una expansió de la 
banda. Cal destacar que, el 1980, es va celebrar el primer centenari 
de l’Agrupació Musical la Lírica amb una sèrie d’actes i festivitats 
que es portaren a terme al nostre poble. No obstant això, el 
1981 van aparèixer grans dificultats i situacions crítiques per al 
funcionament econòmic i artístic de La Lírica. Els ingressos no 
eren suficients per a atendre la despesa de l’agrupació, ni per als 
pagaments dels préstecs pendents. Aquesta situació va portar a 
la dimissió del director Forés.
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UNA NOVA ÈPOCA (1982-1992)

Robert Forés tenia una projecció artística més alta que la que li 
podia oferir la nostra agrupació i, en rebre una oferta de l’Armónica 
de Bunyol, va acceptar i va haver de dimitir. José Miguel Peñarrocha 
Fernàndez, un home jove, va ser qui va substituir Forés en el 
càrrec de director de la banda. El 1982 es va produir un concert 
per al comiat de Forés i la presentació de Peñarrocha. 

Per aquesta època, cal començar a parlar de la presència de la dona 
en l’agrupació. Ja, el 1976, es van incorporar a la banda les primeres 
dones: Lolín Mas i Mari Carmen Giner. La integració de la dona en 
la vida social de l’agrupació fou lenta i va durar molts anys, però 
es va veure accelerada amb la creació de la Junta de Dones, que 
col·laborava amb l’organització d’aquella societat. Aquest grup de 
dones va organitzar una sèrie d’activitats per a estalviar costos 
econòmics a l’agrupació. Per exemple, les tasques de neteja o 
la confecció d’unes camises blaves com a uniforme d’estiu per 
als músics. Amb el pas del temps, la Junta de Dones va quedar 
totalment integrada dins de la Junta Directiva ja que participaven 
en les decisions amb plena igualtat.

La marxa de 
Peñarrocha, el 1983, va 
portar a Josep Lluís 
Peris Cordellat a agafar 
la batuta de la banda. 
Aquest va portar a 
l’agrupació la vitalitat 
que necessitava i va fer 
un replantejament de 

l’escola: li va donar un impuls i va incorporar catorze educands 
a la banda, cosa que va permetre l’ampliació de la plantilla de 
l’agrupació. Cal dir, que la professionalitat que té en l’actualitat la 
banda, ve de l’escola d’aquells anys.

Durant els següents anys, 1985-1992, la banda va participar tant 
en actes locals com en certàmens organitzats per altres localitats, 
com el Certamen de la Fira de Juliol, organitzat per la Diputació de 
València el 1985. A més, hi van haver canvis en la Junta Directiva 

que van portar a la dimissió de Giner com a president, lloc que 
va ocupar Vicent Vedreño i que, anys després, ocuparia Vicent 
Zaragozà Sanlorenzo. També, el càrrec de director va passar a 
mans de Juan José Poveda després de la dimissió de Josep Lluís 
Peris. 

EXPANSIÓ DE LA LÍRICA (1992-2015)

Però a l’estiu de l’any 1992, Juan José Poveda va presentar la seua 
renúncia i Vicent Soler Soriano va ocupar el seu lloc de director. 
Al principi d’octubre d’aquell any, Soler va tindre una entrevista 
amb l’alcalde Baixauli per demanar l’autorització per a la creació 
del Conservatori Municipal de Silla. Serà durant l’any 1993 quan 
comence a funcionar aquest conservatori que, cedit per la Lírica, 
situava les seues aules a la seu de la societat musical.

Els anys següents es van succeir sense canvis en la direcció i es 
van guanyar certàmens com el XVI Certamen de Bandes de la 
Comunitat Valenciana al 1994, el Certamen de Bandes de Cullera 
al 1996 o el Certamen Internacional de Bandes de València al 1996. 
També esdevingueren viatges com a Itàlia (1998), Eivissa (2000) 
i Benidorm (2005).

L’any 1999 Salvador Alberola va ser elegit president de l’associació. 
Al 2007 va cedir el seu lloc a Ernesto Selma, Gavara, i aquest el va 
cedir a l’actual president Jesús Escorihuela Castells al 2009.
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Durant aquests anys d’expansió, 
José Solà va rellevar Vicent 
Soler i va ocupar la direcció de la 
Banda i l’Orquestra des de l’any 
2006 fins al 2011. L’any 2012 
passen per la Banda una sèrie 
de directors convidats, entre 
ells Andrés Valero Castells, que 
passaria a ser director titular de 
la banda al 2013 fins a l’actualitat. 
Francisco Valero Terribas 
dirigiria l’orquestra a partir de 
2013 fins a l’actualitat. 

Per a finalitzar, cal destacar la importància del treball constant per 
a mantindre associacions com aquesta i que, gràcies al treball 
braç a braç, l’evolució i la millora és possible.

Com escriu Xavi Gomis Llorens al llibre commemoratiu de 
l’aniversari de la Lírica: «No només s’aprèn en la banda o en 
l’orquestra a tocar un instrument; no només en el cor s’aprèn a 
cantar, s’aprenen moltes coses més i més entre amics; s’aprèn a 
gaudir amb els altres, a conviure, a adquirir una cultura i a donar 
una bona orientació als joves, donant-los perspectives de futur, 
capacitat d’esforç i sacrifici per aconseguir allò desitjat i s’aprèn 
també a col·laborar en una tasca comuna.»

Fotos i textos extrets del llibre “Les bandes de música de Silla”

  ENTREVISTA A JESÚS ESCORIHUELA CASTELLS

Jesús Escorihuela Castells és l’actual president de l’AM Lírica de 
Silla. Va assolir aquest càrrec l’any 2009 i des d’aquell moment, 
la seua màxima és treballar per a aquesta associació i lluitar per 
aconseguir nous reptes.

Des del moment en què ens posàrem en contacte amb ell per a 
poder incloure La Lírica en el nostre llibret, ell ens va respondre 
a la perfecció. De fet, l’hem pogut conéixer i podem corroborar 
la seua amabilitat i proximitat amb la gent, sempre disposat a 
col·laborar amb nosaltres.

Un dia qualsevol ens reunírem amb ell per realitzar l’entrevista que 
llegireu a continuació. Com que no podia ser d’altra manera, el lloc 
on ens vérem amb ell va ser la seu de l’AM La Lírica, concretament 
en una aula de l’associació. Una vegada allà, xarràrem amb ell i 
li férem unes preguntes, de les quals hem fet una selecció per 
a poder conéixer, junt amb el treball sobre La Lírica, allò propi, 
musicalment parlant, del nostre poble. Ell ens va respondre així:

En primer lloc, i per a anar entrant en el tema, ens agradaria saber 
què representa la música per a tu personalment.

La música, evidentment, és un tot. Es diu que la música és el 
llenguatge universal per excel·lència, aquell que fa possible 
l’expressió de les emocions més profundes. I la veritat és que és 
així. Fixeu-vos que fins i tot els nostres xiquets i xiquetes de 4, 5 
i 6 anys del taller d’iniciació musical, per exemple, estan assaborint 



112

el que són les primeres notes musicals, tot i que no sàpiguen 
on va cadascuna al pentagrama ni com sona. Però la música és, 
en totes les vessants i tots els estils, imprescindible en la vida 
quotidiana i la vida personal de cadascú, així com en la vida d’un 
poble i d’un país, ja que aquesta ocupa tots els espais. 

Som sabedors del recorregut de l’AM La Lírica. Què destacaries tu 
de la història d’aquesta associació?

L’AM La Lírica és una de les societats musicals més antigues de 
la comarca. Els seus orígens els trobem en el primer moviment 
bandístic, documentat el 1867 amb documents físics que 
demostren que durant aquells anys ja existia un moviment 
organitzat i tenia una subvenció de l’Ajuntament. A partir 
d’aquell moment, les societats musicals han evolucionat i s’han 
desenvolupat. També han continuat formant els educands i han 
possibilitat que molts músics que es dedicaven a la música 
com a una simple afició, pogueren estudiar i desenvolupar-se 
professionalment. Actualment no hi ha poble que no tinga algun 
músic format en una societat musical i que ara estiga recorrent 
mig món com a professional de la música i, més encara, si parlem 
de València, que és terra de músics.

Concretament, pel que fa a la nostra societat musical, fins a l’any 
1996 sols comptàvem amb la banda. A partir d’aquest any es crea 

l’orquestra simfònica i la coral polifònica. L’any 2009 es va crear la 
coral infantil, que és el bressol d’on després ixen les veuetes que 
s’incorporen a la coral gran. A més a més, l’any passat encetàrem 
un taller d’iniciació musical per tal que els xiquets i les xiquetes 
tingueren el primer contacte amb la música i amb la societat 
musical. Enguany hem aconseguit tindre un volum d’alumnat molt 
gran, des dels 2 anys fins als 69 anys que té el nostre alumne més 
major. Per totes aquestes raons, estem en constant evolució i 
tenim el desig de no parar i continuar evolucionant.

Com bé dius: «Diuen que València, segurament, és la terra del 
món amb més músics per metre quadrat». No sé si existeix cap 
explicació científica.

Jo crec que no hi ha cap explicació científica. Les bandes de 
música tenen el seu origen al segle XIX i tenen com a antecedent 
les bandes militars. A partir d’ací hi ha una evolució i trobem que 
les bandes tenen caràcter municipal ja que els directors rebien 
una retribució per part dels ajuntaments. Amb el transcurs de les 
dècades es consolidaren com a societats musicals formades per 
músics i socis que els donen suport, que és el que avui són.

Potser siga pel nostre caràcter festiu? Potser això tinga a veure 
amb la quantitat de músics?

Sí. És ben cert que les societats 
musicals han d’atendre la 
multiplicitat d’actes propis de 
la mateixa societat musical 
i també els compromisos 
musicals del poble on 
resideixen: actes, processons, 
concerts, passacarrers, en 
moros i cristians, en falles, 
etc. Antigament ací es feien 
particions de la mateixa banda 
per tal d’anar a falles a València 
o a moros i cristians d’altres 
poblacions.
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A quin nivell, en comparació amb les bandes d’altres poblacions, 
podem situar l’AM La Lírica actualment?

Bé, totes les bandes, per molt bones que siguen, tenen uns cicles. 
La banda de Silla va guanyar el 2002 el Certamen de Bandes de la 
Comunitat Valenciana a Xest. Aquest és un certamen de les tres 
diputacions (València, Castelló i Alacant). Primer vam guanyar el 
de la Diputació de València i després competírem a Xest amb 
els guanyadors de les altres dues diputacions. I guanyàrem, però 
clar, això va ser al 2002, i des d’aleshores la cosa ha canviat. Ara 
mateix tenim una plantilla molt jove i falta molt de rodatge encara. 
Els músics que passen per la banda, uns perquè tenen obligacions 
professionals i altres perquè han continuat la carrera musical, 
mouen fora. 

Clar, és una banda gran i ací estem parlant de gent que se’n va a 
ser músic professional de bandes o d’orquestres grans...

Sí. La banda de Silla és de la primera secció i clar, si tu has guanyat 
un certamen de primera secció, normalment no aniràs a competir 
a un certamen de segona secció. Totes les bandes ho fan. Les 
bandes aspiren a tindre el nivell artístic suficient per tal de fer, 
almenys, el mateix que has fet. 

I ara mateix el cos humà de la banda és gent molt jove. Avui dia, 
per exemple, hi ha més estudiants que estan encara al grau mitjà. 
A més, costa compaginar l’activitat lectiva dels xavals: institut, 
conservatori, activitats d’esplai com bàsquet, futbol, assajos a la 

nit... Els ha d’agradar molt i tindre molta afició i constància. Pense 
que passaran alguns anyets fins que la banda puga assistir a algun 
certamen, perquè aquestes coses es mesuren per això. 

A més, reunir totes les setmanes tota la plantilla per a l’assaig 
és molt difícil i no es dóna ni ací ni en cap lloc, fins i tot a les 
bandes grans com les dues de Cullera, les dues de Bunyol o les 
dues de Llíria, que són les bandes per excel·lència. No obstant 
això, quan tens un compromís i vas a un certamen, evidentment 
t’has de posar les piles i primer és el compromís. El mecanisme 
és aquest: el director de la banda es reuneix amb la seua plantilla i 
proposa anar, d’ací a un any, al certamen de tal lloc. I si es decideix 
que sí, la gent sap a què s’arrisca. Saben que serà un any dur 
perquè qualsevol banda que vaja a un certamen té la pretensió 
de guanyar, tot i que no guanye finalment. En un certamen, la 
puntuació de vegades se’n va deu punts o menys d’una banda 
a una altra i això no és res... perquè hi ha un equilibri artístic a les 
bandes que competeixen a un certamen.

Ara estem en aquest moment, però no ens preocupa en absolut. 
Estem fent camí i ja aplegarà el nostre moment una altra vegada.

Com et vas unir a aquesta agrupació? Quines han sigut les teues 
funcions des d’aquell moment?

La gent que treballem com nosaltres en associacions i que ens 
prenem les coses seriosament, invertim moltes hores. La meua 
idea i la de la Junta des de 2009 ha estat incorporar a la Junta 
Directiva músics, perquè és el que li dóna sentit. Qui millor que un 
músic sabrà quines són les mancances o el que es necessita? A 
hores d’ara, la Junta està composta per vuit persones i set d’elles 
són músics.

És un treball que consisteix a gestionar la societat i has d’estar al 
dia. També som un col·lectiu gran, perquè comptem amb uns 150 
músics entre la banda, la coral i l’orquestra.

A més a més, com en totes les associacions, la Directiva no és 
professional i els músics tampoc. Supose que potser cobraran per 
acte... o tampoc?

No. Res. És l’afició que tenen per vindre. Qui està és perquè li agrada 
i, a més a més, no se’ls obliga. Hi ha constància de músics que es 
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cansen, i em pareix legítim, o músics que deixen la banda per 
uns anys per alguns motius personals, sobretot quan comencen la 
universitat o cursos superiors.

De totes maneres, qui és músic ho és per a tota la vida. És a dir, 
si jo amb 25 anys sóc músic i he de parar 5 anys, després puc 
tornar a la banda... La banda sempre està oberta a la gent.

De fet està passant alguna cosa així. Hi ha gent que feia temps 
que no apareixia, fins i tot feia 25 anys que havia deixat la banda i 
ara ha tornat. I, per descomptat, benvinguts siguen. Perquè això és 
una satisfacció per al músic en si, per a la gent que està a la banda 
i per a la Junta Directiva.

Quina esperança de futur tens per a La Lírica? Com la veus d’ací 
a 50 anys?

Bé, tenim la màquina ja en rodament. El poble de Silla, entre La 
Lírica i el Conservatori pot fer grans coses.

Explica’ns un poc el tema de tornar a posar en funcionament 
l’escola de La Lírica.

L’any 1991, la situació econòmica no era la que és actualment. 
Nosaltres teníem escola de música, igual que la tenien i tenen 
totes les societats musicals arreu del país. El que ocorre és 
que una escola de música suposa una despesa econòmica que, 
moltes vegades, si l’administració no respon amb ajudes, doncs 
arriba ofegada. Aleshores, el president d’aquell any, amb bon 
criteri, proposà reconvertir el que era l’escola de música en un 
conservatori municipal reconegut per la Conselleria d’Educació, on 
poder estudiar el grau elemental. 

Es va presentar tota la documentació i el projecte es va aprovar. 
En principi no va canviar res, en el sentit que la seu del conservatori 
continuava sent la societat musical i el professorat eren músics de 
la banda amb la capacitació i titulació escaient. 

Quan es va moure el conservatori d’ací començàrem a notar la 
mancança de moviment al local, la gent venia sols als assajos i 
les aules es van quedar buides. Clar, una societat musical ha de 
socialitzar els xiquets i les xiquetes des que són xicotets per 
poder assaborir, des del principi, el que és una societat musical: 

les aules, el contacte amb els companys, etc. Des de fa un temps 
teníem el propòsit de recuperar el que era l’escola de música, 
que en absolut trenca amb el que és l’ensenyament reglat del 
conservatori. I en això estem treballant. 

Foto cedida por Pedro J. Picazo

En aquells pobles on coincideixen un conservatori amb una societat 
musical, la convivència està assegurada perquè cadascun té la 
seua funció. Nosaltres ens ocupem de l’ensenyament no reglat. 
Mira, enguany hem començat amb xiquets de 2 a 8 anys, quasi 
90 alumnes. A tot aquest contingent humà els estem formant i 
els animarem perquè continuen els seus estudis al conservatori. Ni 
tan sols s’han de desplaçar del poble. Possibilitarem aquest flux de 
gent que d’ací a tres anys anirà al nostre conservatori, el de Silla. 
No hi ha cap dubte que des de La Lírica estem preparant alumnes 
que en un futur seran alumnes del conservatori. Estic convençut 
que l’engranatge és perfecte.

I parlant d’educar, entre el Conservatori i La Lírica, quanta gent 
s’haurà educat, musicalment parlant, a aquest poble?

Aquesta és una pregunta que ens fem nosaltres moltes vegades. 
Jo sempre pose el mateix exemple: si un dia férem una crida per 
tal de reunir a la plaça del poble tots aquells que han sigut músics, 
no cabríem. En qualsevol família hi ha algun músic. Qui no té un 
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cosí, un familiar, un veí, que és o ha sigut músic? Açò és una 
fotocòpia a tots els pobles, metafòricament parlant, i no passa en 
altres comunitats autònomes, sols a València. I com tu deies: «Hi 
haurà alguna explicació científica?». Bona pregunta.

Com parlàvem, hi ha gent que s’ha format ací i ha anat evolucionant 
fins a convertir-se en músics molt importants. Podries donar-nos 
un exemple? Nosaltres coneguem el cas de l’actual director de la 
banda, Andrés Valero Castells, que va dirigir el 50 aniversari de la 
Marxa Ximo a Ontinyent. Per a dirigir la marxa mora per excel·lència 
en un aniversari tan especial, s’ha de ser molt bo!

La veritat és que tenim molta sort tant amb Andrés com amb 
Paco. Perquè Andrés, a banda de ser un excel·lent director, com 
ho és Paco, la seua tasca com a compositor és reconeguda tant 
a Europa com als Estats Units d’Amèrica. Paco Valero, el nostre 
director de l’Orquestra, ha estat qualificat pels especialistes com 
un dels més interessants joves directors dels últims anys. Aquest 
estiu va ser seleccionat per Lorin Maazel com a director resident 
al festival d’estiu de Castleton, Virginia (EUA). Quin orgull, no? Dos 
músics nostres que s’han format ací i que podem dir que avui 
estan dirigint la banda i l’orquestra del poble.

Clar, és un orgull que a aquest poble s’haja format gent que 
després ha pogut arribar tant lluny. El que passa, desgraciadament, 
és que el món musical no és massa conegut.

Clar. Mira, el 2012 Andrés Valero havia acabat el seu concert com 
a director convidat, per allò que et comentava abans que el 2012 
va ser un any de trànsit. A les dues setmanes, em telefonaren 
de la Conselleria de Governació per oferir-nos tocar al Palau de 
les Arts. Resulta que les societats musicals havien demanat que 
aquest Palau s’obrira a les bandes de música valencianes, perquè 
aquestes no sols fan passacarrers i toquen pasdobles, fan moltes 
coses més: música simfònica, música contemporània... 

Finalment, van obrir el Palau i van crear un cicle anomenat Les 
bandes a les Arts. Es va fer un sorteig d’entre les més de 500 
bandes federades de la Comunitat Valenciana i ens va tocar a 
La Lírica de Silla. Això no podíem desaprofitar-ho... Jo havia de 
contestar ràpidament perquè hi havia més bandes interessades. 

Vaig agafar el telèfon i vaig parlar amb Andrés i ell, lògicament, 
va dir que sí. Això va ser un revulsiu perquè és una motivació per 
a tots. 

De Silla van anar, a part de l’autobús dels músics, quatre autobusos 
més... I no era cap certamen, però clar, era la banda del poble 
actuant al Palau de les Arts. Van pujar 85 músics a escenari. 
Molts músics! Mobilitzàrem i van vindre molts músics que moltes 
vegades no vénen per circumstàncies de treball o compromisos, 
però aquest concert no se’l podien perdre. Hi havia gent que 
s’estranyava i deia: «I açò ho tenim al poble?». Clar que ho tenim, 
tenim una programació de concerts anual que és gratuïta. Mira 
l’actuació que fem cada 4 d’agost. La plaça està plena de gom a 
gom i els veïns es queden amb ganes de més. Doncs, actuacions 
com aquesta són les que fem a la nostra sala d’audicions al llarg 
de l’any. Per què la gent no ve? És inexplicable.

I, pel que tu deies, no se li dóna la publicitat que caldria, tot i que 
ho intentem, clar. Intentem donar publicitat a través dels mitjans 
que tenim al nostre abast: la pàgina web, el Facebook, el web de 
l’Ajuntament, els correus electrònics que enviem... A més, des del 
2009 fem un ban pel carrer per avisar de tots els concerts.

I, a més d’aquestes dues persones, hi ha més persones que hagen 
aplegat lluny estudiant com a músic a Silla?

Bé, hauria de fer memòria ara mateix, i de segur que em deixe 
algú. Però tenim Luís González, professor de trompeta al Centro 
Superior de Música del País Basc “Musikene”, a Donosti i que 
compagina amb el seu treball interpretatiu de solista; Ignacio 
Ceballos, principal timbaler del Teatro dell’Opera di Roma; César 
Guillem, trompa, a l’Orquestra de les Balears; Francisco Valero, 
professor d’oboè al Conservatori de Múrcia; Vicente Valero, 
professor de trompeta al Conservatori de Cartagena; Conrado 
Gastaldo, professor de trompeta al Conservatori de València; 
Pascual Hernández, professor al Conservatori Superior de Música 
València; Jane Montón, professora de saxo al Conservatori de 
Fuengirola; Mariam Giner, professora de flauta al Conservatori 
d’Almendralejo; Salvador Alberola, fagot, a l’Orquestra de Castella-
Lleó; Carlos Gustavo Duarte, clarinet a l’Orquestra de RTVE; Xelo 
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Giner, professora de saxo del Conservatori Superior de Música de 
Aragón; José Inocente Giner, fagot a l’Orquestra de Córdoba; Juan 
Antonio Soriano, trompeta a l’Orquestra d’Oviedo; Juan Bautista 
Silla, trompeta a l’Orquestra del Yucatán, Mèxic; Eduard Ventura i 
Josep Lluís Peris, professors de clarinet i saxo al Conservatori de 
Torrent.

Després, al camp líric tenim a Maite Alberola i tenim a Carmen 
Romeu... què més pots demanar? També Tània Durán, Vivi Ríos... 
Hem d’estar tots orgullosos del que tenim al poble.

La Carxofa, què representa per a La Lírica?

La Carxofa la vam assumir nosaltres l’any 1997. Aquest any ja 
incorporàrem l’orquestra sencera amb alguns instruments de vent-
fusta i vent-metall. L’angelet que canta la Carxofa des de l’any 
1997 també és de la Lírica i ens encarreguem de preparar-lo. Fins 
al 2013 ho havia fet Juan Salvador Llàcer, director de la coral, però 
des de l’any passat Xelo González, directora de la coral infantil, és 
l’encarregada de descobrir veus i preparar-les. Com a curiositat, 
l’any passat, per primera vegada, teníem dues reserves del xiquet 
que la va cantar. Què vol dir açò? Doncs que des de l’any 1854, 
que va ser la primera vegada que es va cantar La Carxofa, mai no 
s’havia previst la possibilitat que l’angelet poguera estar indispost 
el 6 d’agost. 

Estem molt orgullosos de contribuir, de la forma que ho fem, a 
mantenir aquesta tradició cultural tan nostra

Des d’ací donem les gràcies a Jesús Escorihuela Castells per la 
seua participació i per fer possible aquest treball sobre La Lírica. 
Desitgem que puga complir els seus propòsits com a president 
de l’AM La Lírica. Foto cedida por Pedro J. Picazo
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MOGUDA 
VALENCIANA 

El rock és molt més que un compàs 4/4 efectuat amb 
protagonisme de guitarra elèctrica. És un estil de vida. El que ho 
sent, és per sempre. 

El rock sobrepassa la música i dimensiona als seus creadors. Com 
a moviment musical va començar als Estats Units a la dècada dels 
50, per a convertir-se en un moviment emocional ja als 60 arreu 
del món. 

El rock als 60 va arribar, va veure i va vèncer. I encara que en altres 
dècades se li va intentar injuriar, perdura i perdurarà. 

En aquesta dècada, per primera vegada en la història de la 
humanitat, s’escoltava la veu d’un estament social que mai abans 
no s’havia tingut en compte. Aquest estament social eren els 
joves. 

La joventut reclamava la seua vàlua i aprofitava la força de la seua 
unió per a opinar i per a expressar el que no els agradava del món 
tremebund que els tocava viure. Per primera vegada, els joves es 
feien notar. 

I el millor estendard que va trobar la joventut d’aquella època per 
a abanderar el seu despertar davant de la seua opressió va ser la 
música. Es van identificar plenament amb el Rock and Roll, aquest 
moviment desenfadat i rítmic que els permetia fer-se un lloc en 
l’anhelada societat, al mateix temps que els feia vibrar. Els joves i 
el rock ineludiblement anaven de la mà. 

Ens centrarem en el rock valencià. El que subscriu, defensa i 
defensarà que l’autèntica Moguda Valenciana va començar a 
València i va resultar la precursora a la resta d’Espanya a principi 
dels anys 60. 

Tots hem sentit parlar de la «Movida madrileña», centrada als 
anys 80. Al terme Movida se li associaven connotacions socials 
i polítiques. En la Moguda Valenciana en trobàrem poques. En els 
seus inicis, les seues principals connotacions van ser recreatives, 
de vàlvula de fuga d’una joventut que vivia en una dictadura i que 

estava assedegada de inventar qualsevol “movida” per a divertir-se.

En l’actualitat hem parlat amb els principals protagonistes de la 
Moguda Valenciana, (components de grups de rock valencià dels 
60) i ens confessen que ells eren aliens a qualsevol moviment o 
intenció política, ells l’única cosa que pretenien era tocar, cantar, 
ballar, divertir-se i, perquè no dir-ho, lligar. Però, compte! Va 
ser una gran moguda. Importantíssima a València i, com ja hem 
indicat, no va haver-hi una altra igual a Espanya. Van sorgir infinitat 
de grups de rock, i molt bons. 

Per tant, aquells primers grups de rock que, com hem indicat, 
es van ajuntar per a tocar i intentar emular els seus ídols d’EUA, 
principalment, no van ser conscients en el seu moment de la gran 
repercussió que tindrien. Estaven assentant els fonaments del 
rock a Espanya i no ho sabien. Això és el fet més meravellós de la 
nostra Moguda Valenciana. 

És difícil concretar, però podríem afirmar que la Moguda Valenciana 
va nàixer a la Universitat de València, concretament, al club 
universitari, punt de trobada i reunió d’aquells joves estudiants, 
de classe mitjana, que els permetia poder adquirir alguns discos 
per a emular, i guitarres i equips de so infames per a tocar. El seu 
principal suport, sens dubte, era la il·lusió. 

La climatologia, per què no apuntar-ho, també va acompanyar 
la nostra Moguda Valenciana. El bon temps de la nostra terra fa 
que els valencians eixim al carrer, ens ajuntem amb amics, etc. 
En aquella època resultava meravellós passejar i escoltar com 
qualsevol planta baixa d’una casa, es transformava en un estudi 
d’assaig per a aquells grups que cremaven en desitjos d’actuar 
sota qualsevol circumstància. Els famosos matinals de diumenge 
dels nostres teatres, presentacions de Falla, festes de pobles i 
barris. Cap allí anaven els nostres grups a posar banda sonora 
rockera a València. 

A continuació ens permetem fer una ressenya dels principals 
grups de rock valencians. Per descomptat, una selecció totalment 
subjectiva, però que poc pot diferir de la realitzada per  
qualsevol altre amant del rock valencià, atesa la vertadera 
rellevància que arribaren a adquirir els grups que a continuació 
detallem.
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   LOS MILOS

Los Milos són els grans precursors i referents del rock valencià, 
junt amb Los Pantalones Azules. Són considerats el primer conjunt 
espanyol d’interpretar Rock and roll en castellà i realitzaven 
versions dels grans èxits que arribaven de l’estranger. 

Les primeres actuacions de Los Milos daten de principi del 1960. 
El grup el formaven: Emilio Baldoví, cantant, que posteriorment 
passaria en solitari a ser Bruno Lomas;  Salvador Blesa, guitarra 
solista i cors i, Vicente Castelló, guitarra rítmica i segona veu. 
Intentaren imitar els èxits italians i nord-americans que escoltaven 
en la ràdio, cantant-los en castellà. El seu instrumental es reduïa 
a una guitarra elèctrica de fabricació casolana i una altra acústica 
dotada d’una pastilla. Contractaren un contrabaix i una bateria 
quan l’exigu reconeixement només els donava per a això. Atesa la 
precarietat instrumental, no tenen més remei que treballar les veus 

com a element fort del conjunt. El 1960 
guanyen un concurs organitzat per Ràdio 
València que es deia Darrere de la Fama. 

El triomf d’aquest programa radiofònic 
els va propinar un contracte amb la casa 
discogràfica Discophon, amb la qual van 
gravar quatre EP entre 1960 i 1962, i 
aconseguiren, per tant, doblegar el gran 
handicap dels grups valencians: haver 
d’eixir de la seua terra per a gravar discos, 
perquè a València no hi havia estudis de gravació. Així i tot, Los 
Milos ho van aconseguir i van marcar el camí d’altres grups que 
vindrien darrere. Es desplaçaren en el seu cas a Barcelona, ciutat 
que albergava els estudis de Discophon. 

La seua popularitat va arribar a tal extrem que, a l’estiu de 1960, 
van realitzar diverses actuacions per Itàlia i els dos estius següents 
es van unflar a fer gales per tot Espanya, particularment a la zona 
de la Mediterrània. Van ser uns autèntics ídols, arribaren a vendre 
del seu segon EP, Pitágoras, Discophone 1961, més de mil còpies, 
la qual cosa era tot un rècord en una època en què quasi cap jove 
disposava de tocadiscos. 

En les cançons de Los Milos ja es podia veure la gran empremta 
rockera del seu cantant, el posterior Bruno Lomas, de qui destaquem 
les seues actuacions a l’enyorada Fira de Juliol de València, que 
llavors es feia a l’Albereda. Emilio (Bruno Lomas) es convertia en 
tot un referent per a la joventut valenciana i espanyola. 

Una joventut que no va dubtar a formar els primers clubs de fans, 
amb els seus respectius carnets de soci. Afectuosament, a les 
nombroses seguidores de Los Milos, se les comença a conèixer 
a València com las Milongues. Los Milos, per tant, tenen una 
importància capital quant al rock, no sols valencià, sinó espanyol.
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  LOS PANTALONES AZULES 

Encara són recordats pels contemporanis de l’època els grans 
duels entre Los Milos i Los Pantalones Azules. A més, també 
va ser sonor el desafiament radiofònic, en aquest cas, entre les 
seguidores de Los Milos (las Milongues) amb les seguidores de 
Los Pantalones Azules (las Pantaloneras) en els programes de 
peticions de cançons, ja que va resulta a la fi un gran al·licient 
per a ells, cosa que els va dotar d’un espectacular augment de 
popularitat. 

Los Pantalones Azules va ser un duet 
musical format per Víctor Ortiz i José María 
Pemán Tito. La seua casa discogràfica, 
Discophon igual que Los Milos, els va 
voler presentar com a un duo que podria 
emular per les nostres terres al ja famós 
Duo Dinámico oferint, com a contrapunt 
als famosos jupetins rojos d’aquests 
últims, uns pantalons blaus. Aquest era el 
seu referent, els famosos blue jeans. Així 
és com  es van voler anomenar Victor 
i Tito, però no van passar la censura 
de la seua casa discogràfica, que veia 
excessivament anglosaxó el terme i, 
per tant, va acabar presentar-se al gran 
públic com Los Pantalones Azules amb el 

sobreom dels Blue Jeans espanyols. 

Insistim en com són de recordats els seus desafiaments matinals, 
principalment amb Los Milos i altres conjunts de l’època a Teatres 
de València com el Apolo, la Casa dels Obreros, el  Principal o la 
mateixa Plaça de Bous. 

Los Pantalones Azules van durar tres anys escassos. Víctor havia 
de complir amb els deures de la pàtria, com tot fill de veí d’aquella 
època, i Tito se n’anà a Eivissa amb un grup, en el qual no va durar 
molt, perquè va conèixer una xica americana, amb la qual es casà i 
es traslladà als Estats Units a viure. Víctor, una vegada acabada la 
mili, va formar el deliciós grup Los Huracanes, fet que donava per 
finalitzada l’etapa dels Blue Jeans-Pantalones Azules.

  LOS TOP-SON

Los Top-Son són, sens dubte, un altre dels principals grups de la 
història del rock valencià i espanyol. 

Com a curiosa anècdota, en la portada i primer EP dels Top-Son 
trobem la imatge i la veu d’Emilio Baldoví (Bruno Lomas), conegut 
en l’època com el cantant de Los Milos. 

Açò es deu al fet que aquest primer disc dels 
Top-Son va ser gravat com el cinqué disc 
de Los Milos, ja que resulta ser que en ser el 
primer que es gravava a la casa discogràfica La 
Voz de su Amo, l’anterior casa de gravació de 
Los Milos, la coneguda Discophon, va registrar 
a la seua propietat el nom de Los Milos, per la qual cosa aquest 
disc va haver d’eixir a la venda amb un altre nom per al grup, Los 
Top-Son. 

El disc  el van gravar sent Los Milos, però va eixir a la venda 
com a Top-Son. Allò que s’ha relatat va succeir mentre Emilio 
Baldoví, després de deixar gravada la veu, s’enrolava amb un grup 
de Burjassot, Los Diávolos, per a afrontar una increïble i quasi 
impròpia gira per França, tenint en compte la joventut dels seus 
integrants. Aquells valents joves, capitanejats per Emilio Baldoví 
(Bruno Lomas) van marxar i es feren anomenar Las Estrellas de 
Fuego. Emilio es va assabentar del canvi de nom del grup quan 
estava a França, detall que mai va ser del seu grat i li va ocasionar 
una certa enemistat amb el seu company de Los Milos, Vicente 
Castelló, que ja a partir del segon disc de Los Top-Son, passaria 
a ser la veu principal, ocupant el lloc d’Emilio.

En el primer disc que es va gravar com a Los Milos, però que va 
aparèixer com a Top-Son amb la veu d’Emilio Baldoví, trobem el 
famós «Twist a María Amparo», l’autoria del qual pertany al grup, 
cançó rockera on les hi haja que, a més, immortalitza el valencià 
carrer de la Pau i els anhels i els costums de la joventut de l’època. 
Sens dubte, es converteix en una de les principals cançons de la 
Moguda Valenciana, imprescindible en qualsevol esdeveniment de 
l’època. 

En el segon disc de Los Top-Son apareix la seua cançó més 
popular, la versió en espanyol de l’èxit d’Adamo, Jersey Azul. 
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Los Top-Son es converteixen en un dels millors conjunts del 
moment, estem parlant ja del 1964. L’activitat musical a València 
és intensa amb matinals de rock tots els caps de setmana. També 
actuen amb regularitat a Catalunya i més esporàdicament a Madrid. 
Graven un segon EP amb tres versions i un tema propi; destacava, 
Despeinada i Bailando el surfin, dos temes d’èxit que coneixen 
múltiples versions per aquelles dates de 1964. 

Vicente Castelló, la principal veu del grup després de la marxa 
d’Emilio Baldoví,  per la seua professió, viatjava amb molta 
freqüència a l’estranger, la qual cosa li permetia accedir, molt 
abans que els espanyols, al mercat de discs que a Espanya encara 
no estaven a la venda. Aquest detall propicia la deliciosa anècdota 
que Los Top-Son van ser els primers a gravar l’exitosa cançó 
d’Alain Agranar, «Ma vie», en espanyol. 

Los Top-Son van tindre diversos canvis de formació. En l’actualitat, 
un dels seus integrants dels 60, Pepe Escrivà, continua amb el 
grup interpretant els seus grans èxits.

    

BRUNO LOMAS Y LOS ROCKEROS

Estem davant del gran estendard del rock valencià, el gran referent 
de la resta de grups. Per tots se sap que el món de l’espectacle 
no deixa de tindre una gran quota de vanitat i és que ningú no 
s’atreveix a qüestionar la supremacia de Bruno Lomas y los 
Rockeros sobre altres conjunts. 

Ens trobem amb el naixement del gran rocker per excel·lència 
d’Espanya, Bruno Lomas. Per a qui subscriu, el millor rocker 
d’Europa. Ho escrivim com a afirmació, no com a opinió. 

Emilio Baldoví Menéndez va nàixer el 14 de juny de 1940 a Xàtiva, 
la ciutat que va parir al més autèntic rocker espanyol de tots els temps. 

Després de triomfar amb Los 
Milos, es va embarcar en una 
gira per França amb el grup de 
Burjassot, Los Diávolos, que va 
passar a anomenar-se Las Estrellas 
de Fuego.

L’aventura francesa la van iniciar amb un instrumental més que 
rudimentari, pocs mitjans i tremenda il·lusió. Actuaren en locals de 
poca importància, varen fer camí fins que el destí va voler que en 
el rumb d’aquests rockers valencians s’encreuara el famós Bruno 
Coquatrix, empresari que tenia al seu càrrec la prestigiosa sala 
Olympia de París, considerada el bressol del rock a Europa i per la 
qual desfilaven els principals artistes del món. 

Las Estrellas de Fuego, amb el seu so compacte i, sobretot, la 
posada en escena amb força i urpa rockera del seu cantant, Emilio, 
va impactar a l’empresari, de manera que els va oferir l’oportunitat 
d’actuar en la seua cobejada Sala, no sense abans apadrinar la seua 
carrera musical a França, cosa que propicià la gravació d’un single 
de dues cançons a París i fet que batejaria el grup com a Bruno et 
ses Rockeros, Bruno y los Rockeros. Bruno Coquatrix va voler que 
el seu gran descobriment, el rocker valencià portara el seu nom.

Las Estrellas de Fuego passen a ser Bruno et ses rockeros i per a 
la història queda la dada que van ser els primers artistes espanyols 
que van aconseguir actuar a la Sala Olympia de París. 

La gesta de Bruno y Los Rockeros no va 
tardar a arribar a Espanya. Aquells joves 
valencians que se’n van anar amb molta 
il·lusió i incertesa a França, tornaven a la seua 
terra amb un suculent contracte discogràfic 
de la casa EMI-Odeon, que els va propiciar 
la gravació d’importants EP, ja com Bruno 
Lomas y Los Rockeros amb una promoció 
increïble per tot Espanya. 

València esperava amb ànsia el retorn del seu rocker Emilio, el 
cantant de Los Milos. La reaparició amb el públic valencià va ser 
al Teatre Apolo de València. Bruno Lomas y los rockeros van 
eixir triomfadors davant del seu públic, elegantment vestits amb 
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flamants esmòquings i unes guitarres i amplificadors d’última 
generació que van causar total impressió a la resta de grups 
valencians i públic allí congregat ja que mai s’havia vist res igual. 

Insistim, la supremacia rockera de Bruno Lomas, està fora de tot 
dubte. Veus ací com, des de la Moguda Valenciana, des de València, 
assistim al naixement de la figura del gran rocker espanyol. 

Una anècdota deliciosa, impossible 
d’excloure en parlar de Bruno Lomas i los 
rockeros, és la següent. El 1965 arribava a 
aigües valencianes el portaavions nord-
americà Forrestal. Es va organitzar, en un 
dels seus hangars, un espectacle a càrrec 
de grups valencians per a amenitzar l’estada 
a València als milers de mariners ianquis que navegaven en ell. 

Per a aquest espectacle es va disposar que actuaren Lluís Miquel 
i els 4 Z, Los Huracanes i Los Rockeros (els músics de Bruno 
Lomas) als quals s’uniria després el seu cantant Bruno Lomas. El 
prestigiós locutor radiofònic, Enrique Ginés, testimoni presencial 
d’aquella actuació, ens conta que, en el minut d’eixir Bruno Lomas 
a escena i començar a interpretar el primer Rock and Roll no 
quedava una gorra posada al cap 
de cap mariner, totes anaven per 
l’aire, a causa de l’entusiasme que va 
provocar-hi Bruno Lomas. Aquests 
mariners d’EUA coneixien, o havien 
vist probablement en directe, els 
millors rockers dels seus país, els 
grans Elvis Presley, Chuck Berry, 
Budy Holly, i no van dubtar de 
mostrar la seua admiració al  rocker 
valencià que tenien davant. Bruno 
els va captivar, per això aquesta 
anècdota justifica que realitzem 
més comentaris sobre la categoria 
de Bruno Lomas. 

El 1966 Bruno Lomas decideix emprendre la seua carrera en solitari. 
L’esperaven grans èxits com a cantant solista. D’altra banda, Los 

Rockeros continuarien, al llarg de diversos anys més, com a grup 
instrumental i, els seus últims anys incorporarien la veu d’un d’ells, 
Pascual Cortés Pipo, que posteriorment, també va passar a la 
fama en solitari com Tino Frontera.

  LOS HURACANES

El que va ser un dels components del duo 
Pantalones Azules, després de finalitzar 
el seu obligat servei militar, Víctor Ortiz, 
va formar junt amb Pascual Olivas, que 
provenia de Los Top-Son, el que ha resultat 
un dels conjunts valencians més importants 
de la nostra moguda i d’Espanya, Los 
Huracanes. Un conjunt avançat al seu 
temps, amb la majoria de cançons en el seu 
repertori d’autoria pròpia i probablement 
el que va deixar les gravacions en vinil de 
major qualitat. 

El seu primer EP va ser una autèntica bomba a València, el seu 
tema principal era una versió del famós For your love de The 
Yardkbirds, però la cançó que sens dubte es va emportar el 
suport del públic va ser la composició de Los Huracanes, En 
tinieblas. Els que la van escoltar el 1965, i els que l’escoltem a 
l’actualitat, sabem que traspassa la pell i arriba al cor amb els seus 
primers acords de guitarra. El grup va comptar com a productor 
amb el locutor de ràdio, Enrique Ginés, que els va donar gran 
popularitat en ser molt sentides les seues cançons en la ràdio. 
Conten les cròniques que Los Huracanes amb el seu primer EP, 
inesperadament, van sobrepassar en vendes el conjunt de moda 
internacional, The Beatles, i van rebre, a partir d’aquest moment 
per a posteriors discos, reserves i demandes amb antelació a les 
seues publicacions.

Los Huracanes comencen aleshores a ser 
reconeguts a tot Espanya i actuen amb 
una certa regularitat a Barcelona i Madrid. 
Són molt recordades les vetlades que van 
compartir a Barcelona junt amb el conjunt 
de rock català, Los Salvajes, considerats els 
Rolling Stones espanyols. 
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Per a la història va quedar dins del rock espanyol i glòria de la 
nostra gloriosa Moguda Valenciana quan el 1966, Los Huracanes es 
convertiren en el primer conjunt espanyol en gravar un LP, disc de 
vinil de diverses cançons, tot de cançons pròpies i cap versió. Tota  
una gesta.

  ELS 5 XICS

El grup es va formar el 1965 i els seus primers discs van arribar 
el 1967, alternant composicions pròpies, amb versions de grans 
èxits. És just destacar l’aportació de cançons de la compositora 
valenciana, Marisa Simó. A ella li corresponen èxits al seu repertori 
com: Tiene los ojos azules, El funeral o La otra tarde, cançó que 
durant dècades va estar sonant, insistentment, en els programes 
de peticions musicals de València. 

Aquest grup format al barri valencià del Cabanyal també va 
comptar amb la producció del locutor radiofònic, Enrique Ginés, i 
els seus conseqüents avantatges. 

No obstant això, el triomf en ells estava garantit per la qualitat 
dels seus integrants, la personalíssima veu del seu cantant i el 
grandiós directe que tenien en les seues actuacions. De fet, són 
molts els que apunten que tenien el millor directe de l’època.

L’1 d’octubre de 2006, Enrique Ginés els va tornar a reunir, 
després de la seua dissolució pràcticament 40 anys enrere, per a 
commemorar el 45é aniversari del programa Discomoder al Teatre 
Principal de València. Van tornar a interpretar les seues cançons 
en aquesta única actuació mentre, podríem afirmar, que la totalitat 
de  públic no va parar de plorar i aplaudir emocionadament.

Els conjunts esmentats són, sempre des del nostre punt de vista, 
clau per a entendre a la joventut valenciana dels 60 i 70 i, com 
hem comprovat, no es pot obviar la seua influència en la història 
del rock a Espanya. 

Ara bé, no ens perdonaríem, almenys, no esmentar altres grans 
conjunts valencians que, si bé no van arribar a tindre la rellevància i 
la repercussió d’aquests, fins i tot, alguns no van arribar-hi a gravar 
discos però, els seus bons records es mantenen inalterables amb 
el pas del temps entre els quals van tindre la sort de disfrutar-los 
en directe. I, com se sol dir, el pas del temps és el millor jutge. 

Són conjunts com Los Ángeles Negros, que van arribar a conviure 

amb el grandiós Duo Dinámico i que arribaren a ser els seus 
músics en compartir casa discogràfica; Los Protones, músics de 
conservatori, grans virtuosos al servei del rock valencià; Suco 
y los Escorpiones, amb una posada en escena digna del millor 
espectacle, aportaven el que  avui es coneix com a efectes 
especials; Los Bodgies; Los Pepes; Coronel Pipo; Los Bambinos; 
Los Genios; Modificación, grup que tenia en la seua veu principal al 
cantant que més endavant aconseguiria la fama com Juan Bau, etc. 

En resum, la Moguda Valenciana, el rock valencià dels 60 i 70 per 
la seua influència en la joventut valenciana, resulta una peça clau 
en la nostra societat valenciana. Joves que van desafiar permisos, 
censures i impediments tècnics, avalats per una gran il·lusió de 
trencar amb allò establert i aportar alegria. Ni tan sols el solfeig va 
resultar un fre, la majoria d’aquells músics van ser autodidactes, 
amb el resultat final d’una eclosió de grups de rock molt bons, 
sense trobar cap comparació amb aquest moviment rocker a 
altres regions d’Espanya. 

Sense ser conscients en aquells dies del que estaven fent, aquells 
conjunts musicals van assentar les bases de la nostra cultura de 
rock i és que, com dèiem al principi, el rock és molt més que un 
compàs 4/4 amb protagonisme de guitarra. 

Vicente Alventosa Carro, locutor de Ràdio 97.7 València. 

Presentador dels Programes: Movida Valenciana i Discomovida.
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  BETTI i los
  dukes 

El grup, originari de Silla, la nostra localitat, es va formar, a 
poc a poc, com qui no vol la cosa i, el resultat va ser un bon  
projecte artístic.

Era gener de 1970, en plena febre de grups musicals. Un grup 
d’amics que tenien 20 anys i molta afició per la música, decideixen 
ajuntar-se i assajar en un local del carrer de Sant Roc.

El grup el componien els germans Pepe i Vicente Martínez (bateria 
i baix), José Maria Sedano (saxo), Antonio Benaches (guitarra) i 
Paco Chelarda (teclat). Les primeres setmanes s’anaren acoblant 
i formaren el grup, però faltava una cantat solista que li donara 
entitat al grup. Mari Carmen Albert Cases, la núvia de Pepe que els 
acompanyava en alguns assajos, va decidir agafar el micròfon i a 
partir d’ací es convertiria en la cantant del grup.

Així va començar la trajectòria del grup, però ara faltava elegir 
el nom. Es posaren Els Sioux, però semblava que no els acabava 
d’agradar i, com la vocalista era femenina, pensaren un poc i 
després de molts noms, digueren: «Ja està! Betti i los Dukes».

No obstant això, necessitaven algú que els representara, aleshores 
contactaren amb Espectacles Ribelles, que era un dels millors 
representants de València de l’època, que duia en exclusiva 
artistes de la talla de Nino Bravo, Juan Camacho, Bruno Lomas, 
Camilo Sesto, etc.

Amb Espectacles Ribelles començaren la seua carrera artística, 
amb actuacions per Alacant, Castelló i València. Després de moltes 
actuacions, Espectacles Gómez els contractà, en exclusiva, per a 
tot Espanya. En aquest moment graven dues cançons pròpies 
de promoció, «Olvida el verano» i «En Abril». Aquestes dues 
cançons foren gravades per Enrique Ginés, que era director i 
locutor del programa Disco-Moder, de Radio Popular. Aquestes 
cançons arribaren a ser numero u de Disco-Moder durant diverses 
setmanes l’any 1971.
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El mateix any es feren canvis al grup; s’incorporà Ángel Mirasol 
(teclat) i Julian Maroto (guitarra) després de diverses actuacions 
per la Comunitat Valenciana i dos anys de trajectòria. 

Decidiren eixir per tot el nord d’Espanya, actuaven en sales de 
festa, discoteques, com Garden de Deusto de Bilbao, Country 
de Santurce, Gacela de Yodio a Àlaba, Tiebol de Baracaldo. Van 
estar pràcticament dos mesos a cada sala i, aleshores, s’incorporà 
Eduardo Perpiña Bochero (guitarra). Actuaren amb altres grups i 
solistes com Miki y los Tomys, Dani Daniel i Miguel Gastaldo que 
els va oferir algunes de les seues composicions. L’any 1973 es 
desplacen per la zona d’Alacant, a l’estiu solien actuar a l’Hotel 
Agir de Benidorm. També actuen per altres capitals d’Espanya, 
com ara Almeria, Múrcia, Madrid (en la cadena de sales de festa 
Consulado, que era una de les més importants de l’època) i les Illes 
Canàries. També anaren al nord d’Argèlia (Oran). Després de molt 
de treball, van venir altres canvis al grup, al teclat entraria Paco 
i amb la guitarra Napi. El 1975 va ser la millor època del conjunt 
com a professionals. Varen actuar diverses vegades al Gallo Rojo 
d’Alacant on van ser teloners de Juan Bau, Camilo Sesto, Luis 
Aguilé, Julio Iglesias, Rafael, Rafaella Carra, Dyango, etc. També 
col·laboraren en diversos programes de ràdio, a més d’actuar, en 
directe, en programes matinals.

Altra característica que cal destacar era la mobilitat dels membres 
del grup per diverses circumstàncies. El 1977 el grup torna a 
València incorporant de nou Eduardo Perpiña (guitarra) i Paco 
Chelarda (teclat) i continua les actuacions per tota la Comunitat. 

Unes actuacions que destaquen els membres del grup, en especial 
estima, són les que van realitzar a la nostra localitat, quan actuaren 
en les festes patronals i en quasi totes les festes de carrer que 
es feien antigament a Silla, com les dels carrers de Sant Roc, Sant 
Josep, Mare de Déu dels Àngels, Colom, el Patí, Pilar, València, 
José María Peman, etc. I com no les actuacions en algunes de les 
falles del poble. Vicent que tocava el teclat, i membre de nostra 
comissió, recorda especialment l’actuació que feren en la festa de 
Sant Joan de 1982 de la nostra Falla, amb el carrer de gom a gom, 
de veïns i fallers sopant i després ballant i gaudint de la festa. 

El 1982 es produeix una altra remodelació del grup i van quedar, 
des d’aquest moment fins a la dissolució del grup, els components 
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següents: Betti (vocalista), Pepe (bateria). Alfonso Roget 
(baix) Vicente Martínez (teclat) Jose Huecas (guitarra) i Paco  
Chelarda (teclat).

En 1985 graven el primer disc, un single amb les cançons «Las 
Noches de San Juan» i «El lago de la Albufera», compostes per 
Miguel Gastaldo, cantant i compositor de Silla que ha escrit cançons, 
molt conegudes, com per exemple: «Juntos», interpretada per 
Paloma San Basilio; «Cristo» per Joselito, que va ser número u a 
Amèrica del Sud, i més cançons interpretades per altres artistes 
com Bertín Osborne.

Aquest any també van actuar al programa de televisió Aitana, 
de TVE a la Comunitat Valenciana, en què cantaren «Las Noches 
de San Juan» i també al balneari les termes de la Malva-rosa on 
interpretaren «El lago de la Albufera».

Un any després graven el segon disc amb dues noves composicions 
de Miguel Gastaldo, «Sant Josep» i «Monte Picayo».

Finalment, apareix l’LP amb les cançons, amb denominació de la 
terra valenciana com «Pepa Pepita», «Bons valencians», «Que no 
pare la música», «Mare dels desemparats», «Alacant i Castelló» 
compostes per Miguel Gastaldo i el tio Jordi.

La cançó «Bons valencians» va ser elegida pel partit Unió 
Valenciana com a música de la campanya electoral de l’any 1987.

Després d’una dilatada carrera musical, el 1990 es desfà el grup 
que ens va delectar amb una trajectòria de 20 anys i un ampli 
llegat musical.
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 BAJOQUETA
 Rock

Bajoqueta Rock és un grup de rock en valencià, format l’any 1986 a 
Riba-roja de Túria, València, Espanya. Gaudeix de molta popularitat 
a la Comunitat Valenciana i a Catalunya per les seues actuacions 
excèntriques i les seues lletres rurals, amb sentit d’humor i varietat 
musical basada en el rock amb una combinació també de diversos 
ritmes festius.

La veritat és que Bajoqueta Rock és un grup prou atípic, 
tant pel nom com per les actuacions en directe. Naix a  
Riba-roja, València, el 1986, amb l’objectiu de divertir-se i passar 
les vesprades d’una manera diferent, ja que estaven un poc farts 
de tant de futbolí i maquinetes de marcians.

No tenien cap formació musical, tan 
sols Miquel Àngel i Ramon, que eren 
de la banda de música del poble. Una 
vesprada, al cantonet del bar DADÁ, 
on solien quedar totes les vesprades, començaren a soltar les 
típiques parides per a matar el temps però, una de tantes els va 
fer molta gràcia: «Xé! Que no muntarem un grup de rock!» Pensat 
i fet! La primera qüestió va ser repartir els instruments, un cas 
curiós, ja que no sabien tocar-ne cap. Bo, de moment comptaven 
amb una trompeta, un saxofó i la guitarra espanyola de Paco Lluís 
que, per aquell temps, sabia tres acords (mi, re i la), així que tot 
el que volguera tocar algun instrument tan sols havia de triar. Allò 
va ser un autèntic frenesí desbocat. Va passar el temps i un bon 
dia es va presentar el seu amic Víctor, amb un baix elèctric d’un 
company de treball que li l’havia deixat per provar-lo. Arriba a 
ca Paco Lluís i li va dir: «Mira que m’han deixat!». Es passaren 
tota la vesprada veient aquell objecte tan flipant que havia caigut 
en les seues mans. Aquella idea boja que va nàixer al cantonet 
del bar, començava a tindre forma (forma de baix, de moment) 
i els va revolucionar de tal manera que era imprescindible buscar 
un santuari on quedar, el garito. Calia menejar-se i concretar què 
anàvem a fer. Bé, després de cinc minuts de discussió, la cosa 

estava clara. La porcatera de casa dels avis de Víctor quedaria 
acollonant. Això sí, fent els pertinents retocs. Ja tenien local!

En un principi havien pensat  anomenar-se, Buque Fantasma, més 
que res pel rotllo heavy metal que tant els agradava. Per aquell 
temps escoltaven Iron Maiden, Barón Rojo, AC/DC, Siniestro 
total, Deep Purple, etc. Simplement, allò que sonara a guitarres 
distorsionades. Després de donar-li voltes, un dia va sorgir la idea 
de buscar un nom divertit que reflectira la barbaritat aquesta en 
què s’havien clavat i fer que sonara molt a poble, com ells. De 
sobte, Víctor va alçar la veu i en fort crit pronuncià «Bajoqueta 
Rock». Que no es parle més, ja ho tenien! El nom se les treia, però 
els feia molta gràcia.

Els destrellatats que començaren aquesta bogeria van ser: Víctor, 
al baix elèctric; Paco Lluís, a la guitarra elèctrica; Julio, també 
guitarra elèctrica; Miquel Àngel, com era músic de la banda, tocaria 
la trompeta i teclats; Ramon, el saxòfon, que també tocava en la 
banda, però allí el clarinet. Finalment, Juan Carlos seria el bateria.

Imagineu-vos els inicis tenint en compte que, excepte els dos 
músics, la resta no tenien ni idea de llegir música ni tocar res 
de bo. Eren pràcticament neòfits en aquests menesters. Era 
necessari apuntar-se a les classes de guitarra que instruïa Paco 
Oltra a la biblioteca del poble, l’única opció que hi havia a Riba-
roja. Allí, es van presentar i van dir: «Xé Paco! Volem aprendre a 
tocar la guitarra, però que siga rock, res de clàssic, ni partitures. 
Tu poses les mans, nosaltres mirem i després ens dius com ho 
has fet i com col·locar els dits». Així van estar tres mesos fins 
que van aprendre l’estructura del rock i del blues, allò de la tònica, 
dominant i subdominant. Com ja ho sabien tot, no calia seguir 
estudiant. Amb tres acords ja al·lucinaven. Cavallers, tenim prou 
per començar! I, començaren! Aconseguir l’instrumental va ser 
una altra odissea digna de comentari, perquè ningú ens havia 
comentat que per fer sonar les guitarres feia falta un aparell que 
es deia amplificador, cosa que dificultava les coses i feia necessari 
buscar-se la vida com fóra. Ells ja es reunien en la cotxera de Paco 
Lluís i assajaven els primers projectes de cançó amb les guitarres 
espanyoles amb llaunes de detergent que actuaven com a bateria 
i un teclat diminut amb el qual Miquel Àngel treia les primeres 
melodies.
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El dia històric que inauguraren el garito, un dissabte a les 16 h 
de la vesprada, quedaren per a dur tot el material, instal·lar-lo i 
per fi començar el primer assaig oficial de Bajoqueta Rock. En 
referència al material, cal mencionar que era per a veure’l! Autèntica 
alta tecnologia com: Amplificador Musicson i guitarra imitació 
de Fender, que Julio havia aconseguit del seu oncle, que tocava 
en una orquestra de berbena; amplificador i altaveus d’un aparell 
d’alta fidelitat, que Paco Lluís havia heretat de sa tia Mª José, junt 
amb una guitarra Bc R ritch que comprà de segona mà a Paco 
Oltra (el patidor mestre de guitarra) i que li pagava a terminis 
amb les primes que guanyava per jugar al futbol. Ramon es va 
comprar un saxo nou i un micròfon i el pianet de joguet que sols 
tenia una octava. La trompeta de Miquel Àngel, que era prou bona; 
el baix i amplificador Aria, que Víctor havia comprat a terminis i, 
per descomptat, la bateria que havíem aconseguit de la banda de 
música, una bateria que tenia més anys que tots junts i que tenia 
els pedaços foradats, el ferratge que enganxava els bombins al 
bombo era de tub de coure dels que utilitzen els fontaners i el 
millor de tot, les baquetes, eren branques de taronger. L’estampeta 
la completava el supermicròfon de torre musical que quedava 
fusionat amb una estructura de ferro soldada a mà, mitjançant 
una cinta aïllant.

La primera cançó que pariren va ser «Rock Rural», tota una 
declaració d’intencions. En primer lloc, perquè la lletra era en 
valencià i tractava del tractor del pare de Fran (un amic), això sí, la 
cançó tenia tres acords i tots major. No hi havia per a més.

També va ser curiosa la primera actuació que feren en un xalet 
de Vilamarxant. Tocaren a pèl, sense equip de sonorització, amb 
un escenari fet de portes velles col·locades damunt d’unes voltes 
deixades caure, i per a la bateria tenien la plataforma que utilitzaven 
per al trampolí de la piscina. No es mataren de miracle!

Els anys passaven i allò que va començar com una diversió, estava 
convertint-se en una obligació. Cada vegada els buscaven en més 
llocs i semblava que la seua proposta tenia prou acceptació en un 
públic, majoritàriament jove, que tenia ganes d’escoltar alguna 
cosa diferent i totalment desenfadada. Després de set o vuit anys 
movent-se i composant temes nous, va arribar l’hora d’enfrontar-
se a la primera gravació, l’any 1993, maqueta autoeditada amb el 
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nom Rock rural i deu temes que mostraven la manca d’experiència 
que tenien, però va marcar el camí d’allò que volien fer i dir. Algunes 
d’aquestes cançons encara les continuen tocant, més que res per 
la seua autenticitat.  Altres, simplement han caigut per la baixa 
qualitat. D’aquesta maqueta editaren 500 còpies, de les quals no 
queda cap, els les arraparen de les mans i, ni tan sols ells disposen 
de còpies. Arribà l’era del disc compacte i tothom els punxava per 
gravar un CD, ja que calia modernitzar-se.

L’any 1997 estava tot decidit, gravarien un CD, però ho farien 
en directe, així no estarien hores i hores tancats en un estudi 
intentant maquetar allò que no tenia solució, ja que encara eren 
prou melonets i els espantava això de l’estudi i la pasta que es 
podien deixar en l’intent. Així apareix, A pèl, el 1998. Tres CD 
més segueixen aquest primer treball: Amb dos pinyols, el 2001; 
Retruque, el 2004, i Ie, el de l’oli, el 2010.

L’any passat, el 26 d’octubre, al seu poble Riba-roja, van celebrar 
el seu 25é aniversari amb un concert amb més de 800 persones 
i que va començar amb la frase: «Senyores i senyors, açò va 
en sèrio!» De la mateixa manera que en la primera actuació que 
realitzaren quan començaren. Aquella nit van gravar el seu últim 
disc, 25 Anys fent l’haca, és el nom del directe que, sobretot, 
inclou temes del seu segon i tercer disc.

Al llarg dels anys s’han produït incorporacions i baixes al grup. Dels 
fundadors encara es mantenen el cantant, Paco Lluís Ramos; el 
trompeta, Miquel Àngel Moreno, i el guitarra, Julio Miquel.

Els components actuals són:

Julio Miquel (Guitarra, acompanyant i cors)

Miquel Àngel Moreno (Trompeta, cors i ‘Shaquireta’)

Paco Lluís Ramos (Veu, cors i guitarra acompanyant)

Salva Ferrer”Manyo” (Guitarra solista, acústiques, mandolina, banjo, 
arpa de boca i cors)

Javi Oltra ”Moch” (Baix i cors)

Miguel Soriano (Bateria i percussió)

Salva Martí ”Retall” (Trombó i cors)

José Martínez “Pesqui” (Saxo Tenor i cors)

Javier Subirón (Presència espiritual i “Aiatol·là” del Rock‘N’Roll)

(Informació estreta de la pàgina de Facebook de Bajoqueta Rock)
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   ENTREVISTA A BAJOQUETA ROCK

Anàrem un dia d’assaig a fer l’entrevista a Bajoqueta Rock. 
Quedàrem amb Paco Lluís a l’entrada de Riba-roja i l’arreplegàrem 
al primer semàfor, a ell i a la seua guitarra, i des d’ací ens va guiar al 
seu local d’assaig. Un baix manualment insonoritzat amb panels de 
fusta i matalassos a les parets, ple de pòsters i fotos de Bajoqueta. 
Tot un estudi de gravació independent. La banda va arribar a poc 
a poc. Paco Lluís ens els presentà i de seguida començàrem a 
parlar amb ells. Ràpidament vàrem veure que era divertit parlar 
amb ells, com podreu llegir a continuació. Bajoqueta Rock són el 
màxim exponent del rock rural, com ells mateixos diuen.

Entrevistador Falla: Allà on aneu feu molta festa i la gent, la veritat, 
és que s’ho passa molt bé. Ja hem pogut veure-ho al concert de 
Picassent i també a vídeos de Youtube.

A més, he de dir-vos que teníem un CD vostre a la falla i el 
posàvem sempre a les arreplegades. I, quan venia l’alcalde a sopar 
a la falla de seguida li posàvem la cançó de «Que vinga la llum i al 
senyor alcalde que li donen pel cul»

Paco Lluís: Normalment, allà on vas, als alcaldes els fa molt poca 
gràcia. Encara que et diuen «Sí home sí, està molt bé...», però jo 
sé que a ells els toca la fibra.

Entrevistador Falla: Estan resignats, no?

Paco Lluís: Saps què passa? Que quan et contracten en un poble, 
vas allí a tocar i cantes «...al senyor alcalde que li donen pel cul». 
L’alcalde diu: «Tio, que t’hem contractat! Això podríeu ometre-
ho!». 

Entrevistador Falla: Bé, ara començarem pel principi. Açò era un 
grup d’amics que, per no avorrir-se, va començar a tocar. Com 
va ser?

Paco Lluís: Com comença una falla. Que, com comença una falla? 
Quatre amics que tenen ganes de festa i diuen «Què fem? Un 
grup de rock o una falla?». Hi ha qui fa una falla i hi ha qui fa un 
grup de rock.

Nosaltres érem adolescents de 18-19 anys. Jugàvem al futbolí 
totes les vesprades. Estàvem més avorrits que una estora i 

diguérem «Xé, ací cal fer alguna cosa!». I, després de dues 
cerveses, comences a dir bogeries i una d’aquestes va quallar: 
«Va, farem un grup de rock». 

Començàrem a emocionar-se i no teníem ni idea de tocar res. Vam 
començar des de zero: aprendre a tocar la guitarra, la bateria...

Començàrem a la porcatera de Víctor. Temps després la tiràrem 
a terra i férem el primer garito. Des d’aquest moment fins ara han 
passat 27 anys.

Entrevistador Falla: I quan començàreu, pensàveu que arribaríeu 
tan lluny? 

Miquel: La veritat és que la cosa ha anat tan rodadeta, ha sigut 
tan bona i ha anat tot tan bé, que estem estranyats també! El fet 
de començar en valencià i una història nova... pensàvem que no 
arribaríem on hem arribat.

Entrevistador Falla: I quan se n’adonàreu que la cosa era seriosa? 

Paco Lluís: Quan venien a buscar-nos i començàrem a demanar un 
caché vam dir: «Açò ha d’agafar-se seriosament o, almenys, eixir 
a donar-ho tot i que la música que fem estiga ben feta».

Miquel: És curiós, perquè la gent s’ho passa bé si fas algun acudit 
o alguna cosa i et diuen: «Ai...i damunt toqueu bé!». Home, això és 
el que nosaltres intentem! Que després de 27 anys ja sapiguem, 
almenys, tocar la guitarra i la bateria.

Nosaltres intentem fer-ho sempre el millor possible i donar-ho tot 
perquè el públic, la veritat, és el millor. Si mimem el públic sabem 
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que això repercutirà després en nosaltres també. Aleshores, ho 
fem el millor possible dins de la nostra idiosincràsia. Però, el que 
volem és donar coses de qualitat, una cosa que siga bona. 

Entrevistador Falla: I en valencià des del principi. Això ho teníeu 
clar o ho dubtareu?

Miquel: El primer lloc on vàrem tocar va ser en una falla. Primer 
havíem tocat al xalet d’uns amics, però això no es considerava 
una actuació. 

Vam tocar en una falla de Riba-roja i en una altra de València i 
clar, el repertori el teníem molt justet, i vam començar a cantar 
Bamboleo, bambolea..., cançons de Manolo Escobar, de La casita 
de papel... i totes aquestes cançons eren en castellà.

Paco Lluís: Començàrem amb cançons en castellà i quan les 
cantàvem ens miràvem la cara i dèiem: «Açò no és nostre!» i ens 
pixàvem de riure.

I al final vam dir que havíem de cantar en valencià i ens deien: «En 
valencià? Però si només n’hi ha quatre que canten! Això ja no 
s’estila! Així com triomfareu?»

Però nosaltres no volíem triomfar, sols volíem passar-s’ho bé i, 
almenys, expressar-nos en la nostra llengua. És la millor manera de 
traure tot el que portes dins. 

Entrevistador Falla: Sí, perquè, a dia d’avui, hi ha molts grups en 
valencià i molta cançó en valencià de tots els gèneres...

Paco Lluís: Sí, la veritat és que des que va aparèixer el valencià a 
les escoles va fer que augmentara la música en valencià.

Però al principi érem quatre gats: Els Pavesos, Al Tall...

Hi havia un buit molt gran. Vam aparèixer alguns grupets que 
tocàvem en valencià i vam començar a actuar per diversos llocs; 
més que res perquè cantàvem en valencià i això era un poc atípic. 

A partir d’aquest moment, la gent ha anat a concerts en valencià. 
Ja es veia com una cosa més natural el fet de cantar en valencià. 
Però fa 27 anys, era una cosa estranya. 

Miquel: A més, crec que nosaltres hem donat amb la fórmula 
adequada i estem ací 27 anys, perquè no hi ha tants grups en 
valencià que duren tant de temps. Per això, crec que hem trobat el 
truquet o la fórmula. Perquè nosaltres hem tocat amb molts grups 
en valencià, però cap portava el rotllet que portem nosaltres.

Paco Lluís: Som una quadrilla d’amics, més que de músics. Tota 
la vida hem anat junts a tots els llocs i d’assajar moltes vegades; 
‘rodar-ho’ moltes vegades fa efecte.

Nosaltres som músics de repetició. Som burros però, a base de 
‘trompades’ i de constància, ens ixen les coses.

Entrevistador Falla: Quants concerts heu arribat a donar en un any?

Miquel: El rècord van ser 41 concerts en un any. Això ja era la BBC, 
bodas, bautizos y comuniones. Fèiem de tot el que ens sorgia.

I després ja diguérem: «Açò no és sa. Açò no és bo. Per al cos, açò 
no és bo». Cal controlar més el nombre d’actuacions. Finalment, 
fem sobre una vintena a l’any.

Paco Lluís: A més, nosaltres tenim dona i fills i no podem estar 
sempre fora de casa. 

Entrevistador Falla: I mai no haveu pensat de fer-ho de manera 
professional? O teníeu clar que açò sols era per passar-ho bé? 

Miquel: Tinguérem una gran oportunitat, però ens vam plantejar 
que, per arribar a una cosa més, hauríem de fer la nostra música 
en castellà. Hi havia gent que estava disposada a portar-nos lluny, 
però nosaltres diguérem que no. Perquè, com ja ha dit Paco, 
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cantar en valencià és nostre i, a més, tenim les nostres feines i açò 
és un oci. Obligat, però és un oci.

Paco Lluís: Del rock-and-roll no es viu. Només quatre.

Entrevistador Falla: Ha arribat a ser molt costosa o molt pesada 
aquesta afició per a vosaltres?

Paco Lluís: La veritat és que açò va començar amb la il·lusió d’uns 
adolescents. Nosaltres seguim anant a assajar amb aquesta il·lusió 
i als concerts que, la veritat, són el que et dóna més vida i el que 
fa que continues tocant, perquè un grup, si no toca, es mor.

Miquel: A més a més, la gent que es va incorporant al grup et 
porta un aire nou. Dels fundadors sols en quedem tres, Paco, Julio 
i jo. La resta han anat incorporant-se. 

Paco Lluís: Hi ha hagut gent que s’ha despenjat pel tema de la 
família, casar-se, tindre fills... que això també condiciona molt. 
Aquestes coses les hem superat poquet a poquet i això vol dir 
que realment tenim afició d’estar ací. Perquè jo dic: «Me’n vaig a 
assajar» o «Me’n vaig a tocar» i això ja forma part de la vida a ma 
casa amb la meua dona i els meus fills.

Miquel: De vegades les nostres dones ens diuen: «Això no 
s’acaba mai?» o «Això no es desfà mai?» Però després estan ben 
pagades. Però clar, si hi ha moments de la vida que necessiten que 
tu estigues i no estàs, ja és diferent.

Entrevistador Falla: Vaig veure un reportatge que van fer sobre 
vosaltres a la televisió i eixiu vosaltres muntant un concert: 
l’escenari, l’equip... Tot això ho porteu sempre vosaltres? 

Paco Lluís: No, no... Nosaltres muntem el que s’anomena backline, 
que són els amplificadors, la bateria, els instruments, és a dir, 
allò que necessitem per a tocar. I la resta sempre ho munta una 
empresa que contractem nosaltres, depenent del pressupost 
que tinguem i del lloc on anem. I aquesta empresa s’encarrega de 
muntar els bafles, els micros, les llums...

Miquel: Al principi, quan no teníem diners per pagar una empresa, 
sí que s’encarregàvem nosaltres de tot açò.

Paco Lluís: Els grans artistes tenen pipes que munten i desmunten 
tot, però això, per a nosaltres, és ciència-ficció. Nosaltres acabem 
fets pols a les 4 de la matinada i hem de carregar-ho tot a la 
furgoneta, fins que arribem a les 6 a casa. Pareixem Walking Dead 
quan arribem. 

Entrevistador Falla: Les cançons les composeu vosaltres?

Paco Lluís: Sí, la majoria de cançons són producció pròpia. Escrivim 
les lletres, fem els arranjaments entre tots i, de vegades, quan 
fem versions de cançons, canviem la lletra. També fem esquetxos 
perquè les actuacions tinguen més vida, amb disfresses i tot.

Miquel: Això cal fer-ho. És necessari. Els valencians ho portem 
a la sang. Sols cal mirar els fallers: teatres a les presentacions, 
disfresses per a la cavalcada, playbacks...

Entrevistador Falla: Teniu un públic prou fidel que sempre us 
segueix allà on aneu, veritat?

Paco Lluís: El millor és que les generacions van canviant i hi ha 
gent amb 30 anys que et diu: «Quan tenia 7 o 8 anys, us vaig 
veure per primera vegada i ara estic ací amb el meu fill» i això és 
molt bonic. 

Sempre hi ha gent que ve a tots els concerts i encara que toquem 
el mateix no els importa perquè els agrada. Ja són pràcticament 
de la família. 

Entrevistador Falla: I les actuacions, sempre us les contracten 
ajuntaments, penyes, clavaris...?
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Paco Lluís: El que sorgeix... Hem cantat fins i tot en bodes. 

Miquel: Exacte. La veritat és que no hem buscat molt, perquè la 
millor publicitat que tenim nosaltres són els concerts. Per cada 
concert que fem, sempre ens sorgeix un altre. I tot el tema 
de xarxes socials no el controlem molt, encara que tenim un 
Facebook, però no l’utilitzem quasi. 

I, amb la crisi, toques per a un ajuntament i cobres 3 o 4 mesos 
després o, fins i tot, un any després.

Paco Lluís: S’ha retallat molt a la cultura i el primer que pensen és: 
«Los roqueros peludos fuera». És més fàcil posar música prement 
un botó i els tens a tots ballant.

Entrevistador Falla: Sou tots del València CF, no?

Paco Lluís: Jo sí. Jo sóc choto, choto. Encara que al grup hi ha 
pluralitat.

De fet, fa quatre anys vam tocar a Mestalla i va ser gloriós. Va 
ser una oportunitat. Ens van buscar per fer una actuació, perquè 
havíem fet una cançó del València quan l’equip estava en hores 
baixes i calia animar-lo.

Javi Oltra: A aquella actuació sols pegàvem bots, perquè era 
playback.

Paco Lluís: Va ser emocionant perquè vam eixir pel túnel de 
vestuaris on estaven tots els jugadors

Miquel: Tocar a Mestalla va ser una bona experiència.
Com tocar a la plaça de bous de València. Va ser la festa de 
benvinguda de la Universitat de València i anàrem nosaltres 

de teloners de Dover. La veritat és que l’experiència va ser 
espectacular: la plaça de bous plena a rebentar i la gent cantant: 
«Bajoqueta, Bajoqueta...». Els pèls de punta.

Paco Lluís: Una de les nostres virtuts és que, estiguem davant de 
100 o de 10.000 persones, l’actitud és la mateixa.

Entrevistador Falla: I no s’heu plantejat, ara que arriba el centenari, 
fer una altra cançó?

Paco Lluís: El que s’ha de fer és guanyar la Champions i quan la 
guanyem, farem cançó i de tot.

La veritat és que aquella cançó va ser una cafrà meua i res més. 
Vam gravar la cançó, però no la toquem a les actuacions. 

Javi Oltra: És que, quan fem els concerts, el públic pot ser de 
molts equips, aleshores no la podem tocar.

Entrevistador Falla: El vostre àmbit és la Comunitat Valenciana, 
Catalunya i les Illes?

Paco Lluís: Sí, sobretot la Comunitat Valenciana, encara que també 
hem visitat Catalunya alguna vegada, però està molt lluny. 

Miquel: Si hem d’anar a Catalunya, demanem hotel i si ens el paguen, 
anem. Però hem arribat a fer 5 hores de viatge per anar a tocar allí 
i és molt cansat.

Paco Lluís: I a les Illes encara no hem anat, però sí que ens agradaria. 
Més que res per pegar a fugir d’ací i veure coses noves. Però 
fer aquest tipus de viatges és difícil perquè, si et pares a traure 
números, no resulta rendible. 

Així que, intentem anar a festivals i coses similars. I fins i tot hem 
arribat a ajuntar-nos amb grups importants com Los Suaves. 

Recorde que va entrar el cantant d’aquest grup al nostre camerino 
en un festival i ens va dir: «¿Qué pasa, Bajoqueta? ¿Cómo estáis?».

Javi Oltra: I amb Camela, també ens vam ajuntar en un festival que 
es va fer a Terra Mítica.

Entrevistador Falla: Alguna altra anècdota que ens pugueu contar?

Miquel: La veritat és que de tots els concerts podem contar 
alguna cosa. Un concert en què Paco cau de l’escenari perquè hi 
havia un forat. Un altre en què nosaltres havíem de controlar tot 
l’equip. Ho havia de tocar i, a més, controlar el so i la il·luminació.
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Paco Lluís: En un altre concert estàvem tocant i, de sobte, fa un 
bafle pam! i cau a terra.

Javi Oltra: La millor anècdota va ser quan ens tractaren 
d’ultracatalanistes.

Paco Lluís: Sí, això va ser a l’últim concert que vam fer aquest 
estiu, a Picassent.

Tot va ser perquè, en un concert que vam fer fa uns 10 anys 
a Benidorm, em van tirar una bota de vi mentre jo cantava, la 
vaig agafar i vaig beure. Resulta que la bota portava pintada una 
quadribarrada amb una estrella. Jo no em vaig fixar i em van fer 
una foto mentre bevia. 

I aquest estiu, enmig d’un concert, van començar a dir-nos 
catalanistes i proetarres. 

Però la veritat és que nosaltres ens dediquem a fer rock rural i mai 
no ens hem clavat en aquests tipus de temes. 

Miquel: Bajoqueta és Bajoqueta i per a saber el que és Bajoqueta 
cal anar a un concert. Et pot agradar o no, però això és el que hi 
ha. El problema és que hi ha molts tòpics.

Entrevistador Falla: El panorama musical valencià actual, com el 
vegeu?

Paco Lluís: Home, està negre com el carbó. Però està clar que 
cantar en valencià és ja normal. No és una cosa extraordinària com 
ho era quan vam començar. 

El problema és que ací mai no ha existit un suport seriós per part 
de les institucions i de l’administració. 

A Catalunya és diferent. Les ràdios punxen tota la música en català 
que fa falta i més, es graben discos... i tot això subvencionat. I 
nosaltres, quan hem anat allí, hem dit: «Mare meua, aquests tenen 
una infraestructura brutal!». Ens porten anys i anys d’avantatge en 
aquest aspecte!

I nosaltres ací érem quatre gats i ho havíem de fer tot nosaltres: 
pagar els discos de la nostra butxaca, la distribució... Tot era en 
pla casolà. 

Però, a dia d’avui és molt fàcil gravar amb qualsevol equipet que 
muntes a casa i traus un disc de bona qualitat. Açò facilita les 
coses.

Però seguim sense tindre suport institucional. Les ràdios, quina 
ràdio punxa música en valencià? Amb comptagotes. Televisió ja 
no n’hi ha tampoc. Així que ara el panorama està difícil. 

Entrevistador Falla: I el proper disc per a quan?

Paco Lluís: Bé, ara estem fent cançons noves, estem preparant 
material nou.

Però nosaltres som com les olimpíades, cada quatre anys fem un 
disc. Com que no tenim companyia discogràfica ni res, sinó que 
nosaltres s’ho guisem i s’ho mengem, no tenim pressa. 

Ara hem de recuperar-nos de l’últim disc, perquè nosaltres el 
paguem de la butxaca i anem venent-ne i amb el que traguem 
ho amortitzem. Però el millor són els concerts. Dels discos no es 
guanya pràcticament res, tret que en vengues milers. 

Nosaltres posem la furgoneta i venem els discos quan fem els 
concerts.

Miquel: Nosaltres fem de tot: toquem, cantem, ens disfressem, 
venem els discos o aguantem a algú, perquè allà on anem sempre 
tenim el ‘trencall’ del poble en primera fila.

Així són Bajoqueta, autèntics i divertits. Passàrem una estona molt 
agradable fent-los l’entrevista. Us recomanem, encaridament, que 
aneu a un concert d’ells perquè ho passareu de categoria. 
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    LOS
    inhumanos

El grup musical Los Inhumanos es va crear el 1980, quan una colla 
d’amics, comandada per Alfonso Aguado, va decidir fer front a 
l’avorriment en una tranquil·la platja de la costa valenciana. Amb 
imaginació i diversió feia creure a les orquestres que actuaven a 
les revetlles de la zona, que eren la promesa musical del moment. 
En compte de tocar les cançons d’altres grups, van compondre 
les seues pròpies i van posar el nom al grup que té en l’actualitat.

Una discogràfica independent valenciana els va fitxar gravant un EP 
Verano Inhumano, amb 4 temes i, a partir d’aquell moment, se’ls va 
començar a conèixer, primer per la 
Comunitat Valenciana i després per 
la resta d’Espanya on van triomfar 
en successives gravacions, primer 
per a CBS i després per a ZAFIRO, 
fent dels seus temes grans mites 
populars com «Qué difícil es hacer 
el amor en un Simca Mil», «Duba 
Duba», «Me duele la cara de ser tan 
guapo», «Manué» i altres tants. El 
seu àlbum més venut, 30 Hombres 
Solos va ser disc doble de platí. 

La seua imatge descarada i irreverent, amb les túniques i les 
estoles de frare, unida al seu delirant concert, els va convertir 
en un grup molt reclamat per a veure’l en directe. Les seues 
actuacions han estat sempre carregades d’enginy, humor, teatre 
i diversió, la qual cosa els va portar a realitzar gires tots els anys, 
no sols per Espanya, sinó també en alguns països d’Amèrica. Milers 
de concerts, diversos discs de platí, gires interminables...

La inhumanitat pareixia ser una cosa perpètua. Però el pas del 
temps va fer efecte en els primitius components, i aquells joves 
universitaris es van anar convertint en pròspers homes de negocis 
o en pares de família. Feia falta una renovació que li donara vida 
novament al grup. L’abandonament d’alguns components de la 
formació el 2001 va ser el detonant per al grup per part dels 
membres més joves, però mantingueren el mateix esperit que va 
donar vida al grup allà pels anys 80. A Alfonso Aguado el va 

substituir, al capdavant del grup i com a cantant, el seu germà 
Sergio. Després d’algunes col·laboracions discogràfiques entre 
2002 i 2003, el 2004, la seua nova etapa es va consolidar amb 
un àlbum transcendental en la seua carrera. El grup va celebrar 
el 25é aniversari ininterromput en el panorama musical espanyol, 
amb un disc de 16 temes anomenat 25 años haciendo el imbécil, 
un homenatge a les més de 400 persones que havien passat per 
la formació. 

A aquest el va seguir el 2006 un altre llançament, Quiero volver 
con mi mamá. El 2010 van celebrar el seu 30é aniversari amb un 
nou treball en format de discollibre-DVD en 3D, Los hombres que 
amaban a todas las mujeres, el primer d’aquestes característiques 
que va editar un artista espanyol.

I, el 2012 van publicar el seu dinovè treball, Iba a tomar una 
caña y me lie, que inclou la primera pel·lícula documental de la 
formació: Los Inhumanos, per Martín el del Corsé-Ese, un repàs 
de la seua carrera a través de la Gira 2011 per Espanya i Portugal. 
En aquest treball s’inclou, a més, un CD amb 18 temes en directe, 
gravats a Mallorca i a Far (Portugal) a l’estiu de 2011. Recentment 
han compost una nadala solidària amb el famós pallasso Fofito, 
en benefici de l’Associació Espanyola contra el Càncer, per a 
contribuir amb la lluita contra el càncer infantil, anomenada «Que 
siempre sea Navidad». A més, en els últims anys han col·laborat 
amb diversos projectes solidaris amb l’Associació Fontilles i la 
Fundació contra la Síndrome de Moebius, entre altres ONG. El 
grup musical complirà el 2015 el 35é aniversari, per aquest motiu 
ja s’estan preparant amb un nou projecte. Los Inhumanos són un 
mite de la música festiva a tot Espanya i continua completament 
actiu després d’haver realitzat, durant 34 anys, més de 2.000 
concerts.

Fotos i textos extrets del Facebook Oficial i de la web de “Los Inhumanos”
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  ENTREVISTA A “LOS INHUMANOS”

Quedarem amb Sergio Aguado,  cantant de Los Inhumanos en 
València, en el estudi JR Lasala, on s’han gravat cinc dels discs 
de Los Inhumanos. Ell mateixa ens va gestionar el lloc on fariem 
l’entrevista. La veritat és que li tocarem un dilluns, i el dimecres 
ja estaven entrevistant-lo. Ens va atendre facilitant al màxim la 
col·laboració, aprofitant que ja havia acabat el nadal i tenien uns 
dies de descans de  la  intensa promoció del nou disc que els ha 
dut de gira per les teles, ràdios, i diferents diaris i mitjans digitals.

Entrevistador Falla: Los Inhumanos és un grup de referència per 
a la música de festa, sent el grup més longeu entre els grups 
d’aquest estil amb 35 anys d’experiència. 

Sergio: Sí, així és. 

De fet, la gent el que ha de diferenciar és que hi ha grups de 
festa com nosaltres i grups ‘de siesta’ com Pablo Alborán.  Però 
cadascú te el seu espai musical.

Jo crec que el millor de conèixer a Los Inhumanos és que som un 
grup referent a la música festiva, popular i divertida; i que, a més, 

hem creat escola, perque tots els grups que han aparegut després 
com No Me Pises Que Llevo Chanclas, Los Mojinos Escocios o 
Los Toreros Muertos...quan els hem demanat alguna col·laboració 
ens han dit que els encanta poder fer-ho perquè Los Inhumanos 
som un dels seus grups de referència. I que ens diguen aquest 
tipus de coses ens encanta.

I per altra banda, està el fet de continuar actius, perquè és molt 
complicat per a qualsevol artista, i més per a un grup tan nombrós 
com nosaltres, estar 35 anys amb aquesta festa. Perquè no és 
el mateix dir que portes 35 anys pujant a un escenari a tocar la 
guitarra i la bateria, que dir que pujes amb l’escenari amb molta 
energia, perquè es necessita molta energia per pujar a un escenari 
i fer música festiva. Perquè no sols es tracta de pujar a l’escenari i 
cantar, sinó que hem de fer que la gent s’ho passe bé, gaudeixca 
i participe a l’espectacle. 

Així que estem molt orgullosos de continuar, i el que ens queda.

Entrevistador Falla: Com és l’inici? Com es passa de ser un grup 
d’amics que per a combatre l’avorriment escriu cançons a vendre 
tants discs i a fer tot el que haveu fet vosaltres?

Sergio: Pues no és fàcil. I jo crec que una de les coses més difícils 
que hem tingut és el ‘Big Bang’, que ningú sap com es va crear, 
però passarem del res a evolucionar cents d’anys llum i aconseguir 
eixa estructura que te l’univers actualment i la que encara està per 
descobrir. 

Aleshores, per a nosaltres crec que va ser quelcom similar: un 
dia estàs amb els teus amics pensant que, com a tants altres, 
t’agradaria tindre un grup, que sou una banda d’amics que toqueu 
unes cançons que s’haveu inventat...i d’enyà passes a començar a 
pujar a escenaris simplement per a que la gent s’ho passe bé una 
estona, però estàs amb els teus amics i l’únic públic que tens són 
les persones del teu entorn: la família, els amics...fins que un dia 
sorgeix l’oportunitat de gravar una maqueta i, la veritat, és que a 
aquells temps gravar una maqueta era una cosa dificilíssima. I des 
d’eixe punt  et trauen un disc, i de la nit al matí et trobes amb que 
la gent està comprant els teus discs, que ja t’escolta gent que no 
és del teu àmbit, et criden d’Albacete, de Madrid...i quan passa un 
temps mires enrere i penses ‘si nosaltres sols vam crear açò per 
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passar-ho bé i perquè la platja del Saler, on vam començar, era 
molt avorrida i no hi havia res que fer’.

Així que nosaltres sempre recordem eixa època amb molta 
estima. I el que tenim molt clar és que la nostra essència ha sigut 
eixa, sobretot perquè quan ens ajuntem encara parlem d’aquell 
temps i no sols parlem de quan hem tingut 30.000 persones en 
un concert o quan hem actuat a Sant Isidre a Madrid o a les falles 
de València. 

Aleshores, per una part tenim molts bons records i, per l’altra, una 
carrera prou longeva. 

Entrevistador Falla: Com es gestiona un grup on han actuat més 
de 400 persones tal i com digueu vosaltres?

Sergio: En primer lloc  voldria aclarir que les 400 persones són 
les que han passat al llarg de l’historia del grup. Però sí que és 
veritat que sempre hem tingut entre 20 i 30 components al grup, 
o inclús 40 a algun moment determinat. Aleshores açò funciona 
sempre com una tuna o com un equip de futbol, per fer un símil 
comprensible, ja que anem als llocs un equip titular i, quan algun 
membre no pot vindre, doncs cridem a altre.

El més important per a nosaltres és portar als músics de guitarra, 
bateria, teclat i baix,el cantant solista i un parell de coristes. I la 
resta de l’equip són la gent que crea l’animació, el que nosaltres 
anomenem ‘els saltimbanquis’, que és la gent que anima al públic, 
que munta la festa i que fa que este grup siga diferent de la resta, 
perque inclús No Me Pises Que Llevo Chaclas són 3 o 4 i fan cors. 
Però lo nostre és més de ‘performance’ i ambientació. I això és el 
que fa que hi haja gent que haja participat en un concert, en deu 
o durant 10 anys.

A més, nosaltres tenim una espècie de codi intern que no està 
escrit en ningun lloc, però que fa que tot aquell que ha participat 
amb nosaltres, de seguida mimetitza amb nosaltres, compren 
quin és el seu paper i com ha d’actuar amb la gent. I, realment, qui 
s’ha quedat després d’aquestes ‘proves’ que nosaltres anomenem 
‘cadets inhumanos’ , que són un poc com ‘els pollos’ a la ‘mili’ o 
els ‘novatos’ a la universitat. Aquesta és la gent que ve a provar, 
a passar-s’ho bé, a veure el que cal fer i, realment, qui val, sempre 
el deixem que continue amb el grup fins que arriba un moment al 
que,normalment, la gent es cassa, té fills, se’n va amb altre grup...
però nosaltres poques vegades hem tirat a algú. 

Així que, d’alguna manera, sempre ha existit una mena de rotació 
en el grup.

Entrevistador Falla: Clar, perquè amb el ritme que teniu de 
promocions, concerts, etc... sereu 7 o 8 persones que, tal vegada 
sou els que en un moment donat heu sigut professionals de la 
música i haveu seguit el ritme. Però la resta si ha de treballar o 
coses similars, hauran de fer torns per anar cadascú a cada acte 
del grup.

Sergio: Sí, això és el que ens ha donat la facultat de no ser 4. 
Perquè, per exemple, imagina 
als Hombres G quan han d’anar 
de promoció o de gira, hauran 
d’anar els 4 o, almenys, 3 d’ells. 
Però nosaltres cada vegada 
que tenim un acte no anem a 
anar 20 persones. De fet, quan 
tenim alguna entrevista a algun 
programa de televisió, sempre 
ens diuen que anem 7 o 8 i 
nosaltres portem el nombre 
de persones que ens diuen. 
Llavors, com som tants, 3 o 4 
de nosaltres solem anar fixos i 
la resta es van tornant segons 
qui pot anar i qui no. 

I açò també ens ajuda a 
compatibilitzar el grup amb la 
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nostra vida personal, perque molts de nosaltres no vivim sols de 
la música, ja que viure de la música és molt difícil a no ser que 
tingues una orquestra i tingues 80 concerts a l’estiu i, encara així, 
a l’hivern no tens molta feina.  I açò de la música jo crec que, en 
general, la cultura en Espanya és prou trista per a qualsevol art. 
Per exemple, hi ha escriptors que són molt bons però per a viure 
han de treballar de cambrers, o un ballarí que és electricista...però 
clar, a un país on l’IVA és del 21%, desgraciadament, la cultura no 
es fomenta molt.

Entrevistador Falla: I més a aquesta època de crisi, perquè 
vosaltres sereu contractats per molts ajuntaments, associacions 
festives, etc...

Sergio: Sí, hi ha molts ajuntaments endeutats, el pressupost se’l 
gastaren fa 10 anys en un concert de David Bisbal o Bustamante 
i encara ho estan pagant...llavors ara s’han adonat que amb els 
pressupostos públics no es poden gastar 70.000€ en un 
concert. Als anys on els ajuntaments tenien fons, es gastaven 
tots els diners que podien, però ara és just al contrari, perquè et 
pregunten el caché que tens i t’ofereixen molts menys diners. 

Però com nosaltres sabem que són temps difícils, quan ens criden 
per fer festa i fer que la gent s’oblide durant una estoneta de 
determinades coses, la nostra obligació és anar i fer gaudir al 
públic.

Entrevistador Falla: Quants ‘inhumanos’ dels fundadors queden 
actualment al grup?

Sergio: Puix dels que van sempre, digam que a tots els concerts, 
venen pocs. I dels 12 originals tenim un component que ve a un 
30% aproximadament dels concerts, perquè és metge i ve quan 
s’ho permet la feina; després hi ha altres 2 que també són dels 
originals i continuen actualment; jo vaig afergir-me al grup a l’any 
1983, quan el grup portava 3 anys creat i per tant, de eixa etapa 
on es va gravar el primer LP quedem altres 2 components també; 
i després també queden altres 2 components que van començar 
prou prompte al grup. Així que d’aquella època quedem 5 o 6. La 
resta són gent que va entrar a finals dels 80, mitjans dels 90 o, 
fins i tot, tenim gent que ha entrat fa un més, així que nosaltres 
sempre tenim el grup obert perquè és necessari, sempre pot 

sorgir una baixa al grup o tenim gent que els resulta complicat 
vindre als assajos i actuacions.

Però el primer que ens fa continuar és el recolzament de la gent, 
és a dir, nosaltres continuem no sols perquè tinguem ganes sinó 
perquè la gent vol que continuem.

Entrevistador Falla: Podríem dir que el vostres públic va passant 
de generació en generació?

Sergio: Sí, perquè moltes de les nostres cançons són cançons 
populars que coneix tot el món e inclús alguns no saben ni que 
són nostres. Perquè moltes vegades quan arribem als llocs li dius 
a la gent ‘Te’n recordes de Los Inhumanos?’ i et diuen que sí però 
que no saben quines cançons toques; i quan li dius el repertori 
de ‘Me duele la cara de ser tan guapo’, ‘Simca mil’ o ‘Duba duba’, 
i entonces la gent ja sap qui eres perquè coneix eixes cançons. 
Inclús per altres que hem anat incorporat després com ‘Te casaste, 
la cagaste’ o ‘Mari Loli’, i que s’han convertit en part de la cultura 
popular i, per tant, la gent ja les canta independentment de l’edat 
que tinga.

Aleshores, als concerts, sobretot a aquells que són populars amb 
entrada gratuïta, és curiós veure com es junta gent de totes les 
edats .Hi ha gent amb 40-50 i xiquets que venen acompanyats 
pels seues pares i que, de seguida, es queden amb el ritme de 
les cançons, perquè les nostres cançons estan pensades per a 
fer gaudir a la gent i res 
més. I així passa de 
generació en generació 
i que fa que els pares et 
porten als fills per a que 
els signes un autògraf 
o els compren el disc 
perquè als xiquets els fan gracia les cançons com ‘Las chicas no 
tienen pilila’, ‘Duba duba’ o ‘Manuel no te arrimes a la pared’.

De fet, vam fer un mix de les cançons dels Payasos de la Tele que 
cantem a tots els concerts i sempre pugem a l’escenari  un grup 
de xiquets que hagen vingut al concert i, la veritat, és que s’ho 
passen molt bé tant els xiquets dalt de l’escenari cantant, com els 
pares fent-los foto des de baix.
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Entrevistador Falla: Ens podries contar alguna anècdota d’aquests 
35 anys?

Sergio: Buff...és difícil destacar sols un moment, perquè són molts 
anys i, de fet, nosaltres quan fem viatges llargs que anem tots a 
la furgoneta, sempre ens diguem ‘Se’n recordeu quan...?’, perquè 
tenim moltes coses que recordar.

Però tal vegada quan em pregunten açò sempre em sol vindre a 
la ment el primer viatge que ferem a Madrid, que va ser la primera 
actuació que vam fer fora de València, i va ser al Rock-Ola, que era 
per on tot el món passava als 80 per a fer una ‘posada de llarg’ per 
així dir-ho, ja que allí anaven els crítics de música més importants 
de l’època. Llavors, per a anar allí vam omplir un autobús de 50 
persones i, com teníem un company que sempre es deixava que 
el disfressarem del que volguérem, el vam disfressar de bisbe. I 
aquell concert va ser històric per a nosaltres i mai se’ns oblidarà.

Igual que tampoc se’ns oblidarà el concert més nombrós que 
hem fet, que va ser a València als concerts del Gran Musical de la 
Cadena Ser. Va ser a l’any 1985 i vam actuar davant de 100.000 
persones. 

Altre concert importantíssim per a nosaltres va ser fa 3 anys a 
Portugal, a un festival que es realitza a una concentració motera a 
Faro, a l’Algarbe, i  s’ajunten 35.000 persones. I aquest concert va 
ser important per a nosaltres perquè la gent no venia a veure’ns a 
nosaltres sinó a altres grups com Iron Maiden, que també actuava 
al festival. Però nosaltres del que més por teníem era de fracassar 
perquè el públic era portuguès i nosaltres cantem en castellà, però 
finalment, va ser impressionant i va eixir tot molt bé.

I altra anècdota que sempre contem i que també la tenim escrita 
a la pàgina web, es quan anàrem no fa molt a un poble de Múrcia, i 
al acabar el concert se’ns apropa un xic d’uns 20 anys amb botes, 
cadenes, cresta...i li diu al més major del grup: ‘Oye tío, yo quiero 
decirte una cosa...es que me sabe mal, pero vosotros estuvisteis 
en este pueblo hace 20 años y resulta que mi madre conoció a 
uno de vosotros y se acostó con él. Y yo soy el producto de ese 
amor de una noche. Y mi madre nunca me había dicho quien era 
mi padre hasta hace poco que se enteró que volvíais a venir aquí.’ 
I el nostre company es va quedar blanc del tot, i el xic li va dir que 
no volia demanar-li res i que ell estaria encantat de que ell fora son 
pare. Finalment, eixe xiquet no era d’ell, però sí vam descobrir que 

era fill d’altre membre del grup que ja no continua amb nosaltres. 

Aquestes anècdotes són les que et fan veure el que és el món 
del rock and roll i el que implica el pas dels anys que, inclús pots 
tindre un fill producte de l’amor d’una nit i assabentar-te 20 anys 
després.

Entrevistador Falla: S’ho passeu sempre tan bé als concerts com 
aparenteu?

Sergio: Tot el món diu que el més important de treballar no es 
guanyar molts diners, sinó passar-t’ho bé amb el que fas i que 
t’ajude a formar-te com a persona.

De fet, jo fa poc he escrit un llibre perquè escriure i composar 
cançons durant aquests anys m’ha permès, a la llarga, voler 
escriure també un llibre. I llavors estàs fent una cosa que et recrea 
i t’agrada.

I el passar-nos-ho bé i el fer eixa diversió ha sigut fonamental 
per a nosaltres. I el traure l’energia jo crec que és una cosa que 
fas ja per la teua manera de ser, encara que sí que és veritat que 
quan tens diversos concerts seguits, al acabar eixa setmana, eixe 
més o eixe estiu, estàs rebentat. I també és veritat que no és el 
mateix quan tens 20 anys a quan en tens 40 o 50. I cada vegada 
ens costa més mantindre el ritme i estar al 100%. Però el calor del 
públic és el que ens fa que estiguem encara ahí donant-ho tot, 
i inclús de vegades la gent ens pregunta si ens prenem alguna 
cosa, però jo crec que si nosaltres forem de les persones que 
consumeixen coses per a aguantar el ritme, no estaríem tan sans 
com estem. Perquè hi ha molts artistes que ho han fet i ara estan 
rebentats, i és precisament, perquè a la joventut han gastat la 
seua energia en probar-ho tot. I, a més, nosaltres tampoc som tan 
famosos com els Rolling per a renovar-nos tota la sang i poder 
seguir tants anys tocant.

Jo crec que eixa energia ens la dona el calor del públic.

Entrevistador Falla: Ens podries explicar en que consisteix la 
vostra faceta més solidaria i com va sorgir?

Sergio: Puix va sorgir perquè creguem que és una cosa necessaria, 
ja que nosaltres tenim un nom conegut per la gent. I aquest renom 
no ha de servir sols per passar-s’ho bé, sinó que el podem utilitzar 
per apropar determinades idees solidaries a la gent. I si ve una 
associació solidaria a tocar a la teua porta, tu no pots dir-los que no.
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És veritat que nosaltres no som Edurne, Bisbal o Bustamante que 
si realitzen una acció solidaria de seguida ixen a la televisió, però 
sí que tenim un nom fet i hem d’utilitzar-lo per bones causes 
i col·laborar igual que pot col·laborar qualsevol persona de la 
societat.

I açò va començar perquè per les xarxes socials, concretament 
per facebook, ens va enviar un missatge una fan nostra i ens 
va proposar col·laborar amb la Fundació Moebius, que és una 
associació dedicada a les persones que pateixen aquesta malaltia 
rara per la qual els xiquets no poden somriure perquè tenen algun 
defecte als nervis cerebrals. I amb un tema tan relacionat amb el 
somriure dels xiquets i amb una malaltia que ens pareixia tan rara i 

tan desconeguda, no podíem dir que 
no. Així que vam fer un vídeo amb 
ells, però no era qüestió d’aconseguir 
diners, sinó de que la societat 
s’assabentés de que aquesta malaltia 
existeix i que no sols cal atendre les 
malalties com el càncer. Llavors, al 
fer el vídeo, la gent va començar a 
conèixer més aquestes malalties, han 
anat a programes de televisió...i per a 
nosaltres ha sigut tot un plaer estar 
amb ells i recolzar-los.

També hem col·laborat amb 
l’associació Fontilles que lluita 
contra la lepra, amb l’associació 
contra el càncer, hem fet un vídeo 
amb el pallasso Fofito també per 
a conscienciar a la gent de que cal 

lluitar contra el càncer...i ara estem preparant una col·laboració 
amb una associació de pares de xiquets autistes.

I açò ens dóna la possibilitat de tocar i treballar amb una finalitat 
diferent a sols divertir a la gent durant una nit, i ens dóna la 
possibilitat de divertir i animar a aquells que ho passen realment mal.

I mentre continuem amb el grup actiu no pensem deixar de fer 
actes com aquests.

Entrevistador Falla: I quins són els pròxims projectes?

Sergio: Puix en tenim molts, el que passa és que alguns es fan 

realitat, altres es queden al tinter i es fan realitat al cap d’un parell 
d’anys...però una cosa que volem fer, i que esperem materialitzar-
ho quan siga possible, és fer una pel·lícula del grup. 

Ja vam fer un documental que afegirem a l’anterior disc, i va ser 
molt bonic perquè resumirem 30 anys del grup. I, la veritat, és que 
va ser un projecte molt bonic.

Però ara el que volem realment és fer una pel·lícula de cine on es 
mostre la nostra història. I amb les anècdotes que tenim, pot ser 
una pel·lícula que deixe a  ‘8 apellidos vascos’ o ‘Airbag’ com a una 
pel·lícula seria o avorrida. 

I això ho tenim ací. Sols ens queda finalitzar el guió i que, realment, 
alguna productora desitge traure este projecte endavant. 

I com acabem de traure l’últim disc, el pròxim, segurament, no 
eixirà fins d’ací un parell d’anys.

I també ens agradaria fer un gira per Amèrica, com vam fer durant 
molts anys. Però el problema és que per portar un grup de 10-12 
persones com a mínim per a ‘creuar el xarco’, necessites ser un 
número 1 o que algun empresari d’aquella zona et porte per allí a 
fer la gira.

A més, si poguérem fer la pel·lícula, ens agradaria escriure també 
un llibre amb la nostra historia. 

Però el més fonamental ara per a nosaltres és la gira, ja que 
acabem de traure el nostre últim disc i volem preparar la gira 2015. 
I, a la llarga, el que volem és continuar, però sempre amb dignitat. 

Estem segurs que seguiran per molts més anys. Agrair-los 
una vegada més la seua col·laboració i esperem veure’ls per la 
nostra falla, mirant eixa  falleta infantil en la qual tenen un paper 
protagonista.
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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

20
15 HIMNE

de la falla

Lletra: Antonio Benaches
Música: José María Rodríguez

José Alberto Blázquez
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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

Fa
ll

a

DE silla

Reis 
Catòlics

20
15



142



143

Fa
ll

a

DE silla

Reis 
Catòlics

20
15



144



145



146



147

Fa
ll

a

DE silla

Reis 
Catòlics

20
15



148



149

Fa
ll

a

DE silla

Reis 
Catòlics

20
15



150



151

Fa
ll

a

DE silla

Reis 
Catòlics

20
15



152



153

Fa
ll

a

DE silla

Reis 
Catòlics

20
15



154



155

Fa
ll

a

DE silla

Reis 
Catòlics

20
15



156

Agradece a todos sus clientes la CONFIANZA depositada en 
nuestra empresa y les desea que pasen unas Felices Fallas 2015.
- Carburantes microfiltrados (Servimos gasóleo 100% puro)
- Solamente trabajamos con carburantes aditivados de    
proveedores nacionales de primeras marcas. (BP, Cepsa, Shell, Saras, 
Galp….)
- Prueba nuestro DIESEL PLUS doblemente aditivado. Adi   
tivos HQ300,HQ400 y Klinner profesional( Mayor potencia, menor con-
sumo, Máxima garantía de Calidad)
- Gasolinera atendida (Te servimos) Horario asistido de 6 a   
22h.
- Abierto 24H, con descuentos nocturnos.
- Promociones mensuales para nuestros clientes.Lavados gratis.

Ven, pruébanos y….

¡¡Quedate con nosotros!!
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C/Del mueble 46 y 48 
Beniparrell

Móvil 629 673 970
www.polidiscofashion.com

Discotecas móviles
Sonorizaciones y alquiler de sonido

Espectáculos
Parques infantiles

Bodas
Cumpleaños
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