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Com oblidar aquella nit en la qual de sobte 
començà tot, on començava el principi d’una història, la 
història del meu regnat.

No podia imaginar que aquell 22 de març, aparentment 
un dia qualsevol, i entre rialles, vaig dir la meua il·lusió: 
«Ser Fallera Major». 

És difícil expressar en poques paraules el meu any, 
i contar-ho dia a dia seria interminable. Han sigut una 
multitud d’actes als quals he assistit, però en cadascun 
d’ells he pogut apreciar l’amor d’una falla per la seua festa.

El meu conte l’he compartit amb una parelleta de xiquets: 
Andrea Gutiérrez i Tomàs Palomares, els quals han sigut 
molt especials per a mi. També amb Tomàs Palomares i 
López que va ser nomenat president per a l’exercici faller 
2014-2015. Tots junts brindàrem per les falles del 2015.

A partir d’aquell moment vaig imaginar com seria el 
meu any, però puc dir-vos que tot ha estat fora del que 
imaginava perquè ha sigut un any inoblidable.

El 13 de setembre va tindre lloc a la Nau Jove de Silla, 
un dels actes més representatius de l’any faller: la meua 
proclamació. De bon matí ja sentia els nervis, era l’hora 
de preparar-se, ja que era un dia molt especial. Quan vaig 
sentir el so de la dolçaina i el tabalet i tota la comissió va 
pujar a ma casa, no tenia paraules… Quina emoció!

Quan vaig arribar a la Nau, l’olor a pólvora de la traca em 
va alegrar, doncs el meu any acabava de començar.

Vaig tindre el privilegi de rebre una gran amiga, Alba. Les 
seues paraules foren les que  em van proclamar Fallera 
Major. Recorde cada moment com si fóra únic. Gràcies.

Falles)així va ser...
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Vaig compartir l’acte amb Laura, Dani i Lucia, els màxims 
representants de les falles del 2014. He de donar-te les 
gràcies a tu, Laura, per acompanyar-me en cada acte i 
ajudar-me quan ho he necessitat.

A poc a poc, passaven els dies, els mesos... i mentrestant, 
anava a actes de proclamacions d’altres falles i organitzava 
els preparatius per al dia tan esperat.

Tots els fallers treballaren molt dur quan s’aproximava el 
cap de setmana de les presentacions del 8 i 9 de novembre.

Molt il·lusionada, el dia d’abans de la presentació vaig 
ensenyar els vestits de fallera, les meues joies i tots 
els regals que vaig rebre. Què bonic va ser aquell dia 
decorant tot el que lluiria aquest any!

Em vaig despertar i vaig pensar: «Ja ha arribat?». No 
m’ho creia, no era conscient que aquell mateix dia jo 
seria proclamada Fallera Major.

Mentre em vestia, m’imaginava com seria el moment 
d’estar al peu de la passarel·la i escoltar el meu nom. 

Per fi vaig escoltar la banda de música i tots els fallers 
celebraven el meu nomenament.

La meua imaginació tornà a la realitat. Allí em trobava 
jo, de peu a la passarel·la. Vaig passar com si anara en 
un núvol mentre escoltava la gent aplaudir al so de la 
música. No sabria explicar el moment. Les sensacions 
són tan increïbles que no pots ni respirar.

Junt amb Tomàs, els dos allí dalt de l’escenari, esperant 
un any inoblidable.

Per fi arribà el moment en que la meua cosina Maria 
em pujava la banda, la qual  m’acreditava com a Fallera 
Major del 2015. 

El fantasma de l’òpera es va fer present i ens va portar al 
món de la música, de l’amor i de la bellesa.

«Quina meravella, quina sort poder contemplar des d’ací 
baix aquesta preciosa estampa!». Així vas començar, et 
vaig veure al fons de la passarel·la, el meu cor bategava, 
i a la part més alta estava jo, observant com em deies les 
millors paraules que una persona pot sentir d’una de les 
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seues millors amigues. Gràcies Begona per emocionar-me 
i  fer-me sentir més especial.

El meu somni, la meua felicitat i el meu regnat acabava 
de començar.

El dia següent va ser el dia dels meus xiquets Andrea i 
Tomàs, que es convertien en els màxims representants 
infantils de la nostra comissió. Va ser una vesprada màgica 
i dolça, en què les llepolies eren l’element principal.

Ja estàvem tots, els quatre representants de la nostra 
falla, els meus pilars fonamentals del 2015.

Tot seguit, des d’aquell moment, va ser un no parar: 
presentacions internes al nostre casal per a la gent que 
no es va poder vestir, les arreplegades acompanyats 
pel grup de danses i la música de la falla, recompenses, 
inauguració del ninot,  presentació d’esbossos, actes de 
Junta Local Fallera, fallers d’honor i pintada d’escuts a 
tots els representants.

Aquest any la cavalcada del pregó va ser el dia 28 de 
febrer, em vaig sentir com una regina des de dalt de 
la carrossa tirant confeti i joguets, al costat de Tomàs 
i Andrea vam recórrer tots els carrers de Silla i junts 
gaudírem d’una cavalcada diferent, fora de disfresses, ja 
que anàvem vestits de vertaders fallers. Plens d’alegria, 
lluíem els nostres somriures. Quan totes les comissions 
arribàrem a la plaça, pujàrem tots els representants de les 
comissions al balcó de l’Ajuntament i vaig poder donar 
pas a la millor festa de totes: «Ja estem en falles!»

-
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Per fi va arribar el mes tan esperat: març. El mes de 
la festa fallera, el mes del sentiment, de la devoció, de 
l’olor a pólvora, del color, de la música i dels monuments. 
València estava en falles!

Començava la setmana dels berenars, de les fires infantils, 
dels sopars, del concurs de truc i parxís, del concurs de 
paelles, etc.

Andrea i jo vam tindre el privilegi el dia 4 de març de 
poder veure des del balcó de l’Ajuntament de València 
la gran mascletada. Quina sensació! Tot vibrava, el cor 
ens anava  a mil pulsacions, l’olor... aquests moments 
d’adrenalina van ser inoblidables.

El dia 12 de març anàrem a la Conselleria per recollir el premi 
del llibret: Premi número 23 a l’ús i promoció del valencià. 
Després anàrem a la Diputació, on ens donaren un detall. 
Hi havia moltes comissions d’altres pobles, va ser molt 
impactant estar allí per l’ambient que hi havia. Vaig gaudir 
molt d’aquell dia a València, va ser un dia molt especial.

Des del dia 14 de març fins al 19 va ser una setmana 
intensa, plena d’emocions i nervis. Una setmana que 
mai oblidaré per totes les sorpreses rebudes, per cada 
llàgrima... va ser la millor setmana de la meua vida.

Comence pel dia 14, dia en què vam començar a plantar les 
dues falles. Ací estaven, i quan me'n vaig adonar, el meu 
any s'acabava i havia de gaudir de cada un dels moments.
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El dia 15, la plantà oficial, era la nit d’anar a recollir els 
ninots indultats i la nit de les albades. Tots ens van 
preparar una sorpresa, ens van tapar els ulls i quan ens 
van llevar l’embenat, teníem un cotxe preciós al davant, 
blanc i antic.

Anàrem amb el cotxe a recollir els ninots, i quan em vaig 
donar la volta i vaig veure tota la falla amb pancartes 
dels nostres noms, va ser molt especial. Però més 
especials van ser les albades; va ser tot un privilegi que 
em cantaren. Tot va ser molt bonic i emotiu. Per finalitzar 
la nit tinguérem xocolatada amb bunyols.

El dia 16 tot estava preparat perquè passara el jurat.
 
Era la meua nit, el meu sopar, estava tot preparat perquè 
tots els fallers gaudiren amb el que vaig preparar de tot 
cor, i donar-los les gràcies a tots per assistir a la carpa. 
Estava ple, aquestes nits són úniques. 

Mentre la meua família i els fallers organitzaven el 
meu sopar, les meues amigues m’havien preparat una 
sorpresa: un castell i música al carrer on tots ballaven. 
Em van disfressar junt amb els meus acompanyants; ells 
també ho han viscut tan intensament com jo.

En acabar el sopar, em posaren un vídeo molt emotiu, em 
regalaren una mantellina i un pastís de llepolies. Quina 
il·lusió! Puc dir-vos que més d’una llagrimeta em va 
caure. Gràcies a tots per fer aquesta nit màgica.

En finalitzar el sopar, tinguérem el tan esperat show 
Operació Faller.

La primera despertà del dia 17, organitzada per Andrea, 
la meua fallereta major, va ser especial. Tots els carrers 
s’ompliren de pólvora i soroll.
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Aquest dia va ser molt emotiu: el dia del premis, on tot el 
treball que hem fet els fallers queda reflectit. 

Quina tensió en arribar a la plaça de l’Ajuntament. Quan 
vaig entrar, totes les comissions del poble de Silla estaven 
allí i quan vaig eixir al balcó, des d’allí dalt per mostrar a 
tots els fallers de la meua comissió els diferents premis, 
em vaig emocionar. Veure’ls botar, cantar l’himne i cridar 
alhora va ser impressionant i des del balcó em vaig adonar 
de la gran comissió que formem. 

Aquell mateix dia ensenyàrem per tot el poble els premis 
que el jurat ens havia donat, i férem una picadeta a ma casa.

A la nit se celebrà el dia dels fallers d’honor. Vam tindre 
el gust de rebre’ls perquè gaudiren amb nosaltres d’una 
nit a la falla.

El dia 18, el tan esperat, la segona despertà organitzada 
per mi. Puc dir-vos que les meues ulleres arribaven fins 
als peus, però havia d’aguantar perquè hui era un dels 
dies més esperats, l’ofrena a la Mare de Déu.

Vaig portar la meua banda amb molt d’orgull veient totes 
les falleres de la meua cort emocionades perquè havien 
d’entregar el ram de flors. Quin ambient tan bonic!

Quan vaig entrar a la plaça i vaig escoltar el meu nom, 
els meus ulls es van omplir de llàgrimes. Va ser molt 
emocionant poder oferir el ram de flors a la Mare de Déu.
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L’última nit de tots els fallers, tristesa en pensar que 
estaven a punt d’acabar-se les falles, però aquella nit 
gaudírem molt amb l’orquestra i en tota la nit no paràrem 
de ballar.

El dia 19, Sant Josep ja havia arribat, l’últim dia de totes 
les festes. Hui era la tercera i última despertà a càrrec de 
Tomàs, el nostre President Infantil. Seria l’última vegada 
que el nostre poble es despertara al ritme del masclets. A 
les 11 del matí em vaig vestir per anar a la missa de Sant 
Josep, la qual es va celebrar a la parròquia de Sant Josep 
Obrer. Els quatre representants vàrem acudir junts.

A l’hora de dinar el nostre president Tomàs ens convidà 
a una paella deliciosa.

De vesprada cremàrem tota la pólvora que ens quedava i 
férem el passacarrer boig. Tots cantant i ballant, encara que 
jo sols pensava que tot el meu any es convertiria en cendra.

Primer soparen els xiquets i tot seguit es va cremar la nostra 
falleta infantil. Abans, els representants dirigírem unes paraules 
d’agraïment a tots els fallers per aquest any inoblidable.

Unes hores més tard va sopar la comissió major i pocs 
minuts després la meua falla es cremava. Quina tristor! 
Les llàgrimes em recorrien les galtes veient com es 
consumia el meu any. Però així són les falles.

I per què les cremem? Perquè no volem perdre segles 
d’història i tradició, perquè val la pena continuar amb 
el que van començar aquells fusters. Les cremem per 
a tornar-les a plantar l’any que ve, perquè els casals 
s’omplin de nervis abans del dia dels premis, per traure 
una llàgrima a la Fallera Major, perquè els nostres artistes 
fallers ens sorprenguen any rere any. Les cremem per 
continuar vivint una de les festes més increïbles de l’any.
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Abans d’acomiadar-me, m’agradaria donar les gràcies a 
tota la gent que ha estat al meu costat, ajudant-me en 
tot i fent el meu any especial. Als meus acompanyants, 
sense vosaltres el meu any no hauria sigut igual: gràcies 
per compartir-lo amb mi, a l’igual que les seues famílies: 
gràcies per l’afecte, la diversió i l’alegria.

Gràcies a cadascun de vosaltres per tot el treball que 
haveu fet durant el meu any. Tots vosaltres haveu superat 
les meues expectatives, gràcies de cor!

I també voldria afegir que ha sigut tot un honor per a 
mi ser la Fallera Major d’aquesta comissió al seu 35 
aniversari. I, per descomptat, vull transmetre des d’ací 
el meu agraïment i admiració a totes les persones que, 
dia a dia, invertiu el vostre temps en aquesta comissió. 
Sense vosaltres res seria possible. MOLTES GRÀCIES!

Ara, sols em queda desitjar als representant del 2016, 
Tomàs, Maria, Alba i Tomàs i a les seues famílies, que 
gaudiu al màxim de cada moment, no tanqueu els ulls 
perquè aquesta experiència és màgica. 

I finalment vull donar les gràcies a la meua comissió per 
haver estat al meu costat.

VISCA LA FALLA REIS CATÒLICS I LES FALLES!!!

S’acomiada la vostra Fallera Major del 2015. 
Gràcies i fins sempre. 

Carla Iborra i Forner
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Salutacio)del President
Tomàs Palomares i López

Estimats fallers, veïns i amics.

Un any més tinc l’honor de dirigir-me a tots vostès com 
a President de la Falla Reis Catòlics, en un any en què 
tenim el repte, cada vegada més gran, de superar-nos a 
nosaltres mateixos i mantindre aquesta línia ascendent 
que duem des de fa anys, seguint la línia d’obrir la falla 
a la nostra barriada i al nostre poble, per tal de fer una 
festa cada vegada més gran.

En aquestes falles finalitza un any de treball de les 
diferents delegacions de la nostra comissió que han 
sacrificat moltes hores del seu temps lliure i de les seues 
famílies per tal de fer presentacions, llibret, d’organitzar 
festes durant tot l’any, preparar la setmana fallera, i 
cadascun dels diferents actes, perquè tot estiga a punt 
fins a l’últim detall. És per això que, des d’ací, vull agrair 
a la Comissió i la Junta Directiva, l’esforç, la dedicació, 
la il·lusió i les ganes que han demostrat en la realització 
d’aquests projectes. 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 tornaran a ser 
especials ja que tornaré a tindre l’honor d’acompanyar 
el meu fill Tomàs que enguany repetirà com a President 
Infantil i estic segur que junt amb Maria i Alba 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 Tània i als 

meus fills, que són els que pateixen les meues absències 
i el dèficit de temps d’estar amb ells; als meus pares i 
a la 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 feina 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, contribuint 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 el 
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 gaudir 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.
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Versos)a la Fallera Major
Maria Escribà i Satorres

Una altra volta revisc amb les flors
i s’omplirà de pètals la teua pell

al teu cos, pont llevadís
graviten blaus firmaments.

En despuntar el sol
te tornes aigua de tarongers en flor,

perfums de magnòlies
que mai ploraren en hivern,

fil de pluja perfumada.

Teix un riu nou, broda d’or la muntanya
pinta’m un paisatge de verds tarongerars,

el rumor de les acàcies en la teua sang
crit de la teua bellesa que il·lumina el matí.

Maria, dona enlluernadora.

Regina - que no esclava - de la Falla eres
i guarnida amb belles sedes i brillants,
els teus ulls cremen, com ho fa el sol.

Sol de l’Horta,
generosa fada que enriqueixes nostre ser,
crepúscul del matí, brisa del capvespre.

Eres dona sillera.
Eres com has de ser.
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Salutacio)del President
Tomàs Palomares i Rubio

Estimats lectors, amics i amigues, sóc 
Tomàs Palomares Rubio, President Infantil 
de la Comissió Falla Reis Catòlics de Silla.

És un privilegi poder gaudir per segona vegada 
d’aquest càrrec tan important, que et permet viure 
les falles d’una manera molt especial i intensa. 

Des d’aquest llibret vull convidar-vos a gaudir al 
nostre costat de les festes falleres. Alba i jo estarem 
molts contents si tots vosaltres participeu en tots 
els actes que la comissió, amb molt d’esforç, prepara 
per a tot el món infantil.

Com a 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.
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Versos)
Alba Ortega i Martínez

Alba eres la xiqueta valenciana
que hui reina a la teua comissió,

puix eres eixa floreta perfumada i sobirana
que alegre fas sentir una nova il·lusió.

Riuet de mel dolça i perfumada,
amb un perfum que al cel encanta.
Candor dolç de careta ruboritzada,

somriure innocent que la vida li canta.

Ulls innocents de subtil tradició,
com el pètal de rosa que plora ballant.
Per això eres Reineta de la comissió,
dolça, bonica i plena d’alegre encant.

La rosada perfuma l’innocent coret,
el somriure captiva amb fort esplendor.

Per això el teu president satisfet
canta alegre: “Visca la Fallereta Major!”

Oroneta feliç que alegre trina,
ocellet primorós al jardí de l’amor,
fonteta d’aigua neta i cristal·lina
que hui eres la Fallereta Major.

Quina cadència més harmoniosa
li dóna ton somriure a eixe carrer.
Eixa careta que a tots els encisa

i que ompli de dolçor el món faller.

Qui poguera lligar una cua
d’estrelleta

per a una ninfa plena
d’alegre color.

Vull cantar-te com a humil
poeta

i dir amb il·lusió:
Visca la Fallereta Major!

a la Fallera Major
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Avui parlarem de coses
xicotetes en grandària,

però molt grans en alegria
i en donar-te felicitat.

SER MARE

La vida és un viatge
una aventura

que acaba de començar.

Mare, fes les maletes
ajuda’m, mare

que no voldria fer tard.

Corre, no t’entretingues
afanya’t, pare

que el tren passa i se’n va.

El trenet de la vida
no fa parada

Hauré d’agafar-lo al vol.

Per al seu llarg viatge
a ningú espera.

El trenet no té retorn.

Mare, tinc molta pressa.
No estigues trista

sempre seré el teu tresor.

Dibuixe els teus ulls
i els nens miren.

Dibuixe la teua boca
i els nens somriuren.
Dibuixe el teu nom
i els nens parlen.

MENJAR XOCOLATA

Bunyols.
Acompanyats o sols,

què bons són els bunyols!

Si són ben ensucrats
te’ls menges a grapats.

I si no ho són també,
que sempre vénen bé.

Sucats en llet fan clar
qualsevol esmorzar.

Xocolata desfeta.
Espessa i lluenta,

tothom se la menja,
ai!, a cremadent.

En xicra o en tassa
prou que ho diu la gent,
mai no n’hi ha massa.

S’hi poden sucar
galetes, melindros,
o bé un tros de pa.

És bona al matí
i quan s’hi berena

té un gustet molt fi.

Espessa i lluenta,
tothom se la menja,

ai,! a cremadent.

En una tassa calenta
se banyava la xocolata

i al mateix recipient
la llet volgué banyar-se.

Un xurret despistat
en la tassa es clavà …
i així els tres acabaren
en la panxa d’un fartó.

Explicacio)Falla Gran
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MENJAR TARONJA

El romanç de la taronja
és un poema amb molt de suc,

que li agrada al capellà, a la monja
a l’amo... al jornaler i a l’arxiduc.

I és que la taronja és una fruita
que t’entra i t’animes,

perquè aprofita
per a omplir-te de vitamines.

Pascualet era un jornaler
que cuidava el bancal del seu amo,

i quan no sabia el que fer
s’assentava baix d’un taronger.

De vegades aprofitava l’assentada
per a menjar-se algunes taronges,
altres per a pegar una “cabotada”
i altres per a fer una “abonada”.

Inclús hi ha hagut voltes
que ha fet dos coses a la vegada,

menjar-se varies taronges
mentre feia una bona “cagada”.

Diners en abonaments no gastava,
ell li deia a l’amo que eixos diners…

de jornal se’ls quedava,
i que d’abonar el camp

ell s’encarregava.
Però que havia de menjar

totes les taronges...
que necessitara.

L’amo només li va dir una cosa:
.- Conforme estic...

si els arbres no han de patir,
que si pateixen, ja et dic,
t’aplicaré algun castic...

Va començar a menjar-se-les
abans d’entrar en color.

Deia un refrany del seu mestre:
.- És millor verdes per a mi
que madures per a un altre.

I així l’any va passar
mentre menjava taronges

Pascualet s’assentava a “cagar”...
cada dia a uns arbres.

I després de tant d´esforç
es gitava a descansar.

La dona, quan arribava a casa
li deia tota preocupada:

.-Què et passa Pascualet,
que véns tan cansat?

I ell li contestava:
.- Vinc baldat,

que he passat tot lo dia
abonant “angenponat”.

Però trau-me unes taronges
per a després de menjar,

que…

Un valencià
no queda assaciat

si després de ben dinat
dos taronges no s’ha menjat.

I va arribar l’hora
de la taronja arreplegar.

Eixe dia Pascualet, no va cagar.
Però de deu fanecades de tarongers
quatre mitjos bàsquets van quedar.

De veure que els arbres
fruit no havien donat,

l’amo estava a punt d’explotar...
i a Pascualet, enfadat,

va enviar a cagar.

Pascualet no es veia culpa
i a l’amo li va dir estranyat:
.-He fet el que acordarem

i els arbres estan ben cuidats.
Tenen color, estan forts
i estan ben alimentats.

Desconec en què li he fallat
o perquè està tan “cabrejat”.

Però com m’ha despatxat
ara no tinc ganes,

d’abonar-li enfadat
els tarongers.

El romanç de la taronja
que de broma he comptat,

però és un assumpte molt seriós
que al llaurador té enfadat.

Que la taronja costa molt de criar
i cal buscar solucions.

Als llauradors dóna poc a guanyar,
i ja estan fins als “collons”.

La taronja valenciana
és la que sempre hem menjat,

és la nostra i no em dóna la gana
comprar cap altra al mercat.

Valencians!!!
Mengem taronges valencianes
que agraden a propis i estranys,

perquè són les més bones
i perquè no hem d’admetre els 

enganys.

J.R.
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PARLAR EN LES VEÏNES

Tertúlies en la bassa

És un lloc, la bassa,
on les dones es conten

tot el que passa,
amb afecte i molta “guasa”.

Si arribes tard:
.-a saber el que vas fer anit

que se t’han apegat
els llençols del llit.

Si arribes matí:
.-poc de treball et va donar anit

el teu marit,
que has botat

tan prompte del llit.

Si eres novençana
i no et quedes embarassada,

calçotets t’oferiran
abans de llavar la bugada,

per a veure si així
et quedes prenyada.

Tertúlies desenfadades
llavant entretingudes,

més o menys divertides
de veïnes i d’amigues.

Que si fulana té nóvio,
que a sotana l’han deixat,
i que el marit de la Pepica

amb la seua amiga l’ha enganyat.

I ell el perdó li ha demanat
perquè diu que està penedit,

i ella que ho ha raonat
el perdó a ell li ha concedit.

Però no a l’amiga
a la que li ha dit:

.-me cague en la mare que t´ha parit,
.-deixa en pau al meu marit

i busca’t un altre
que et regue el jardí.

De vegades les discussions de to 
pujaven,

i alguna estirada de pèl
o alguna xopada es donaven.

Cap volia anar-sen la primera
no se si perquè ho passaven bé
o per por de que parlaren d’ella.

Tertúlies desenfadades
llavant entretingudes,

més o menys divertides
de veïnes i d’amigues.

J.R.
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PARLAR VALENCIÀ

Mare no vaig a l´escola
que el mestre no em deixa parlar

en la llengua que a casa
sempre hem parlat.

Diu que parlar així
és de mal educat.

I que és la meua llengua
jo li he contestat.

Mare no vaig a l´escola
que el mestre m’ha pegat
i per parlar-li en valencià

m’ha dit mal educat.

Quin problema tinc jo,
és molt fort el que em passa,

pense en valencià
el que sempre hem parlat a casa.

Per més facilitat
escric en castellà,

que és la llengua que obligat
en l’escola m’han ensenyat.

Mare no vaig a l´escola
que el mestre m’ha pegat
i per parlar-li en valencià

m’ha dit mal educat.

Moltes vegades pense...
Què fart estic!!!

Sempre que faig un escrit
he de traduir el que dic.

No sé per qué collons
m’han posat este castic.

De que em deixen tranquil
són les ganes que tinc.

Mare no vaig a l´escola
que el mestre m’ha pegat
i per parlar-li en valencià

m’ha dit mal educat.

Tan greu és expressar-me
en la llengua que tant estime?

Som oberts i confiats
i no tenim maldat.

Nomes exigisc per a mi
i els meus paisans,

poder expressar-nos i viure
i sentir-nos... VALENCIANS!!! 

J.R.

Nota: Amb tot el meu afecte 
per als mestres en general. La 
cançó descriu una època de 
la meua  infància i només el 

comportament d’alguns mestres 
en particular.
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EXPULSAR AIRES

Qui està pres vol eixir

Romanç del “rot”

És el “rot” una acció
que dóna molta satisfacció,

encara que hi ha qui té l’opinió
que és de mala educació.

El “rot” és un “pet”
que no està acabat de fer,

que d’eixida no troba el foraet…
i eixir per la boca,

és l’única cosa que pot fer.

És el complement ideal
després d’una bona fartada,
compartir amb el personal

que la panxa està “atibarrada”.

Són uns aires inquiets
que no es poden aguantar,

i solen ser fotudets
si no els deixes anar.

De xicotet ens ensenyen
que l’aire cal soltar,

per a poder dormir bé
i per un millor descansar.

Ens agafen i donen la volta
i palmadetes en l’esquena,
ix el “rot” sense problema

i a ningú li dona pena.

De major és diferent
que pot crear un mal ambient,

tot depén on estigues
o amb quina classe de gent.

No són tots els “rots” igual
que n’hi ha amb “perdigons”,

són escassos i molestos
en totes les ocasions.

També n’hi ha
sonors i compassats,
que s’han vist recitar

la taula de multiplicar.

Són famosos els que es tiren
després d’un esmorzar allargat,

aquells que en l’aire deixen
el perfum del que t´has menjat.

.- Booooch!!! El meu fa olor de “botifarra”…
I vos assegure que no em desagrada.

.-Boooooch!!! A mi m’ha vingut l’olor d’ou bullit…
I estic per anar-me’n al llit.

.-Boooooooch!!! Jo note la ceba de l’ensalada…
Que segur em durarà tota la jornada.

.-Boo…!!! I jo em cague en “la mare que vos ha 
parit”,

que tot el que no he menjat, olorant-ho estic…
i per culpa del règim, el “rot” no m’ha eixit.

Són els esmorzars amb els amics
tal vegada, els més divertits,

on tirar-se un “rot” no està mal vist
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i no has d’estar gens reprimit.
Com no vull fer un romanç allargat

el “romanç del rot” ja ha acabat,
espere que vos haja agradat

i no haver-me fet molt pesat.”

J.R.

P.D.

M’acabe de tirar un rot
ara que de sopar he acabat,

la meua dona m’ha dit més que a un porc…
Però jo, xe!!! Què a gust m’he quedat.

Romanç del pet

És una acció, el pet,
al què tot el món té dret,
però que quan la realitzes

de vegades
reconéixer no et ve bé.

És escandalós i indiscret
per això de vegades

el soltes estrangulaet
i si algú pregunta de qui és

tots reneguen d’ell
i ningú sap res d’eixe pet.

Si estàs en una reunió
de peu soltaràs un pet passejat,

procurant que l’olor
prompte quede dissipat.

Si la reunió és assentat
fent soroll intentaràs
poder-ho camuflar,

i si no vas compassat
un sofocó passaràs

perquè el soroll no igualaràs.

De vegades un bon pet
resulta ser l’avís

de que darrere ve el pastís,
i et deixa en el calçotet
un dibuix o un retratet.

També hi ha pets calentets
que conforme van eixint

van cremant-te el florinet
i a més solen ser pudentets…

Quan el pet és silenciós
diem que és una bufa,

que s’escampa fàcilment
i en un moment

tot el món estufa.

Es comença dubtant,
serà o no serà, pareix que sí,

que algú s’ha bufat,
i sense donar-se compte

ja se l’han tragat.

Tinc més tipus de pets
però per a hui ja ho teniu bé,

que si no, allò que s’ha descrit,
es fa massa llarguet,

i a més crec que em ve un pet
i que ve acompanyaet.”

J.R.

artesa: Álvaro Guija
Lema: El meu xicotet tresor
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A L’ABORDATGE!

Crida el pirata,
ben recolzat
sobre la pota,

que és de fusta
i de llauna.

A l’abordatge,
anem a donar-los

en els musells,
serem després
molt més rics!

A l’abordatge,
amb els ganivets,
amb els alfanges,

amb els ullals,
els deixarem
en calçotets!

A l’abordatge,
que estan adormits!
No escolteu el ressò

dels roncs?

BARBANEGRA

Soja Barbanegra el pirata,
famós al món sencer
per l’or i per la plata,
i també pels diners.
Solc mars i oceans,
i vaig per altres llocs
fent el que jo vull.

Soja Barbanegra el gegant,
el de l’enorme cabellera,
sóc el millor navegant,

el que salva, el que condemna,
i metxes enceses, estafadors

en les meues barbes atrevides
il·lumine cada escena.

Soja Barbanegra l’actor,
amic de Satanàs,

a tots els done paüra,
i no perd mai,

ja que sé llegir i escriure,
i sumar i dividir.

Soja Barbanegra el lleuger,
Soja Barbanegra l’astut,
no em tinguen per brut,

doncs sóc tot un cavaller.
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L’EQUIPATGE DEL PIRATA

Si un pirata es respecta,
mai falta en la seva maleta

una tassa de llautó
per al rom.

També és molt convenient
dur un parell d’arracades,
estampat mocador algun

i pegats en bon estat.

A més, es recomana
(per evitar els problemes amb

hisenda)
no portar monedes d’or
ni els mapes del tresor.

Vénen bé les ulleres de 
llarga vista

per a observar al lluny
els vaixells de l’enemic.

I també roba d’abrigar
per si esclata una tempesta.

I caramels de menta
per si t’entra un refredat.

I colorit barret 
per a les nits de festa.

I una cistella
carregada de municions
per a les grans ocasions.

I si per  esclata motí
després de tant festí,

armilla salvavides  
i tractament per a les 

ferides.

Però, a més, s’aconsella
alguna tovallola vella,

per si algú et tira a la mar
o et ve de gust nadar.

I una canya de pescar
per algun moment perdut,
que sempre és entretingut.

Per últim, no oblides portar-te
una baralla amb la seva caixa

i els naips marcats bé.
O, un joc de daus trucats,

que en els ambients de l’hampa
és convenient fer trampa.

Respecte al vestidor,
tan sols és necessari:

uns pantalons, unes botes,
dos mitjanes que no 
estiguen trencades,

dos camises, dos armilles,
i una bufanda amb serrells 

estafadors.

Amb semblant equipatge
podràs fer qualsevol viatge!
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PER SER BON PIRATA

Per ser bon pirata
fan falta els següents 

ingredients:

El primer, una bandera
bucanera

amb ossos i calavera.

El segon, 
gran mapa del Món

amb els noms principals
dels mars tropicals
i les illes de corals.

Tercer, el veler,
perquè una llanxa amb motor

per la pirateria
resulta molt pitjor.

El quart,
una estropella 

de pell de fardatxo.

El cinqué, una espasa a la 
cintura.

El sisé, un llibre de text
que diga  en clar llenguatge

com fer abordatge .

El seté,
una botella de rom.

El vuité, pegat en l’ull
i un mocador de lunars roig.

El nové, el cofre ple d’or.

I ve ara el desé, un bon lloro 
que puga aprendre a parlar

i que et sàpiga imitar.

Si reuneixes aquestes coses
duràs a terme gestes 

famoses.

O al menys gaudiràs
de la sal i de la brisa,

i de moltes coses mes!
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LA PRINCESA I EL PIRATA

Hi havia una vegada 
una princesa

que vivia en estant 
d’una vella biblioteca.

Sa casa era un conte 
que quasi ningú llegia,

estava entre un diccionari  
i  llibre de poesia.

Solament uns quants xiquets
n’acariciaven les pàgines

i visitaven de vegades
el seu palau de paraules.

Des de la més alta torre,
sospirava la princesa.

Llàgrimes de tinta negra
lletrejaven la seua tristesa.

És que ella estava avorrida
de viure la mateixa història

que de tant repetir
es sabia de memòria:

Una bruixa l’encisava
per envejar la seua bellesa

i el príncep la salvava
per un amb ella casar-se.

Conten que un dia,
només en l’últim estant

algú trobà altre llibre 
que no hi ha havia vist abans.

 

En obrir-lo amb suavitat,
de les seues fulles groguenques

va eixir un capità pirata 
que estava en aquesta novel·la.

Aguaitada entre els pàgines
la princesa el mirava.
Ell dibuixà somriure 

sols de color canyella per saludar-la.

Li taral·lejà la cançó
que el mar li canta a la lluna

i li regalà un collaret fet 
d’algues i d’escuma.

Assegut sobre un rengló 
el pirata, cada nit,

l’esperava en el cantó 
del capitoli catorze.

I la princesa muntava 
una escala de síl·labes
per trobar-se el pirata

a l’última represa.

Així es quedaven tots junts
quan traspuntava el sol,

escoltant el murmuri tebi
de la mar, en un caragol.

Conten que al maig
els dos un dia se’n van anar

i deixaren als seus llibres
moltes pàgines buides.

Els personatges del llibre
ofesos protestaven

“Les princeses dels contes
no se’n van amb els pirates “.

Però ells ja estaven lluny,
molt lluny, en alta mar

i una altra història escrivien
conjugant el verb amar.

 
El pirata i la princesa

aferrada al seu braç d’acer 
naveguen per la mar

en el seu vaixell de paper.

artesa: Álvaro Guija
Lema: Una de pirates
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Ana Domingo Soto
Fernando Domínguez Montero
Maria Escribà Satorres
Silvia Esquivel Murillo
Ana María Esteban Cabello
Raquel Esteban Cabello
Diego Ferri Marin
Eduardo Ferri Marin

Marivi Forner Carbonell
José Forner Navarro
José Vicente Frances Montagud
Mari Carmen Frances Montagud
Yolanda Fresneda Castillo
Victoria E. García Alcazar
Oscar  García Fons
Yolanda Garrido Cifuentes
Begona Garrido Picher
Lidia Garrido Tinajo
Miriam Garrido Tinajo
Pablo Garrido Tinajo
Virginia Gastaldo Zaragoza 
Jaime Gil Navarro
Juan Manuel Giner Retamal
Javier González Sánchez
Noelia González Verdugo
Ana  Guillem Magalló
Inmaculada Gutiérrez González
Rafael  Gutiérrez Marchal
Estela Hurtado Ortega
Arantxa Iborra Canito
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
Isabel López González
Juani López López
Mari Carmen López Pérez
Amparo López Taroncher
Mario Madrigal Muelas

Amparo Marco Marco
Andrés Marin Nadal
María Teresa Martín Clemente
Trini Martínez Jiménez
Maite Martínez Martín
Noelia Martínez Martínez
Vicente  Martínez Martínez
Julio  Martínez Sánchez
Merche Monfort Pons
David Monge Malave
Mireia Monteagudo Munoz
Juan Antonio Montesinos Hernández
Cristina Moreno Rodenas
Milagros Moya Jiménez
Pablo Murillo Aguilar
Luisa Navarrete Ibánez
María Amparo Navarro Bello
Francisco Javier Nieto Sánchez
Ascensión Oliva Abarca
Carmen Olmo Rubio
Alfredo Oltra Radal
José Luis Ortega López
Tomas  Palomares Gastaldo
Tomas Palomares López
Tamara Parra Guillem
Joaquín  Pavón Castro
José Antonio Pérez Domínguez
Cristian Pérez Fernández
José Rafael Peris Marco
José Vicente Peris Martínez
María Del Carmen Piera Martínez
Lorena Puchalt Forner
Sergio Puerto Da Silva
Javier Reyes Balaguer
Héctor Rico Aguilar

Álvaro Rodrigo Satorres
Sara Rodríguez Anton
Alba Rodríguez Lara
Esther Romeu González
Lola Rosales Gutiérrez
José Aladino Rubio Molina
Tania Esperanza Rubio Molina
Mónica Rubio Monfort
Francisco  Ruiz Llamas
Esther Ruiz Navarro
Amparo Ruiz Soriano
Francisco Ruiz Soriano
Cristina Sánchez Bueno
Laura Sánchez Fernández
Claudia Sánchez Hernández
Antonio Sánchez Pastor
Nuria Santos Marti
Jesús Sevilla Soler
Palmira Soria Domínguez
Amparo Soriano Soler
Mercedes Soriano Soler
Teresa Soriano Soler
Juan Francisco Talavera Martínez
Gil Tomas Méndez
Susana Tomas Sánchez
Jesús Trenado Montero
Lucia Trobajo García
Crispin Urena Cuesta
Cristina Valle López
Miriam Valle López
Patricia Joshune Vázquez González
Ascensión Vergara Oliva
Laura Vergara Oliva
Vidal Vergara Robledo
Francisco Javier  Villena López
Encarni Zurita Gómez

Major

-

-

-

-

-

-

-
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Comissio)
Carla Abad Ots
German Aguilar Fresneda
Paula Aguilar Fresneda
Javier Alba Fernández
Ariadna Albert Puchalt
Raquel Alcacer Ots
María Alfaro Galera
Sergio Alfaro Garrido
Gonzalo Álvarez Cantarero
Marina Álvarez Cantarero
Daniel Álvarez Vergara
Vicente Álvarez Vergara
Aitana Anton García
Víctor Anton García
Andrea Arcis Ruiz
Miguel Arias Gil
Eva Ballester Donet
Juan José Ballester Donet
Izan Bano Giner
Azael Bigorra García
María Buges Serrador
Adrián Cano Zurita 
Lucia Cano Zurita
Arantxa Carbonell Guerrero
Ignacio Carbonell Selles
Paula Carbonell Selles
Ainhoa Carrasco Cerda 
Daniela Castillo Fresneda
Víctor Castillo Serrano
Alba Chardi López
Alex Chardi López
Sofía Chulvi Iborra
Carla Cifuentes Mayo
Guillermo Cifuentes Mayo
Iratxe Climent Teruel
Ángel Contreras Vergara
Manuel Ismael Cuesta Chacon
Candela Domínguez Rodríguez
Vega Domínguez Rodríguez
María Dupuis Piera
Raúl Estará Molina
Aroa Fernández Cortes

Zaira Fernández  Cortes
Alexia Frances Olmo
Leyre Frances Olmo
Rubén García Calatayud
Sandra García Calatayud
Carolina García Cebria
Clara García Cebria
Alba García Galera
Hugo García Galera
Adrián García Pavón
Valeria García Pavón
Cesar Gil Román
Iker Gil Román
Roque Gómez Martínez
Gemma Gómez Rubio
Aliena González Hernández
Andrea Gutiérrez Alfaro
Aaron Hernández Merino
Virginia Herrero Costa
Marta Hurtado Fournier
Coral Iborra Sáez
Jacqueline Iborra Sáez
Claudia Igual Guillem
Nayara Igual Guillem
Raúl Iranzo Colomar
Rubén Iranzo Colomar
Brian Jiménez Del Toro
Aaron Jiménez Esteban
Iraia Jiménez Esteban
Adriana Lahiguera Monteagud
Inés Linana Alcaide
Mario Llacer Esteban
Saúl Llacer Esteban
Estela  Llacer Frances
Raúl Llacer Serrador
Inés Llario Laseca
Lola Magalló Correoso
Sol Magalló Correoso
Paula  Magalló Cortés
Jorge Marin Gastaldo
Mónica Marin Gastaldo
Sergi Marti Hurtado

Enric Marti Munoz
Hugo Martínez Paredes
Carmen Masia Sánchez
Paula María Mayo Peinado
Valeria Molina Rosales
Claudia Monge de la Encarnación
Javier Moreno Ballester
Jaime Moreno Sánchez
Paula Moreno Sánchez
Lucia Olmo García
Sergi Olmo García
Agueda Oltra Bou
Alfredo Oltra Bou
Alba Ortega Martínez
Daniel Ortega Martínez
Maia Palomares Rubio
Tomas Palomares Rubio
José Adrián Parra Nascimiento
Lorena Parra Nascimiento
Selene Paulet Martínez
Joaquín Pavón Morales
Yaiza Pavón Morales
José Pérez Costa
Víctor Pérez Fernández
Cesar Pérez Iranzo
Marcos Pérez Iranzo
Eva María Pérez Zomeno
José Miguel Pérez Zomeno
Clara Peris Rubio
Neus Peris Rubio
Lucas Alexandru Pisau
Adrián Poveda Caro
Fran Poveda Caro
Gabriel Prima Gómez
Arantxa Puerto López
Paula Punzano Puigcerver
Carolina Ramírez Martín
Noelia Redondo Vaquerizo

Lucia Rodríguez Gutiérrez
Juan Román Giner
Lucia Román Giner
Irene Rosales Cabrera
Andrea Ruano Moya
Andrea Rubio Minguez
Noelia Rubio Minguez
Julio Alberto Ruiz Navarro
Llatzer San Miguel Zaragoza
Roser San Miguel Zaragoza
Hugo Sánchez Núnez
Paula Sánchez Núnez
Laura  Sánchez Pérez
Paula Sánchez Pérez
Aranzazu Sánchez Piera
Carlos Sánchez Pontes
Lucia Sánchez Pontes
Raúl Sánchez Ruano
Miguel Sandemetrio Román
Julia Sanramon Giménez
Josep Santos Marti
Aitana Selles Huerta
Salvador Selles Huerta
Ángela Sevilla Gutiérrez
Candela Sevilla Gutiérrez
Sofía Sevilla Gutiérrez
Sara Talavera Guillem
Alba Tomas Domingo
Marcela Torralba Manas
Lucia Trenado López
Carla Urena Chacon
Paula Urena Chacon
Samuel Verdejo Navarrete
Francisco Javier Villena Sánchez
Valeria Villena Sánchez
Manal Youb Ramzaoui
Carlota Zaragoza Forner
Gonzalo Zaragoza Forner

- -

-

-

-
-

-

-

-

-
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Grups)Dansa i Play-back

DANSA

Ascensión Vergara Oliva
Tania Esperanza Rubio Molina
Tomàs Palomares López
Mari Carmen Francés Montagud
Esther Ruiz Navarro
Amparo Navarro Bello
Silvia Iborra Romeu
Mari Carmen López Pérez
Jesús Sevilla Soler
Maria Escribà Satorres
Mónica Rubio Monfort
Andrea Gutiérrez Alfaro
Sofía Chulvi Iborra
Ángela Sevilla Gutiérrez
Alexia Francés Olmo
Estela Llacer Francés
Arantxa Puerto López
Ariadna Albert Puchalt
Claudia Monge De la Encarnación
Alba Ortega Martínez
Noelia Rubio Minguez
Aranzazu Sánchez Piera
Àgueda Oltra Bou

PLAY-BACK

María Buges Serrador
Arantxa Carbonell Guerrero
Ainhoa Carrasco Cerda
Alba Ortega Jiménez
Alexia Francés Olmo
Estela Llacer Francés
Carlota Zaragoza Forner
Carla Urena Chacón
Paula Urena Chacón
Lidia Garrido Tinajo
Sofía Chulvi Iborra
Arantxa Puerto López
María Dupuis Piera
Sergio Alfaro Garrido
Mónica Rubio Monfort
Ángela Sevilla Gutiérrez
Ariadna Albert Puchalt
Paula Sánchez Núnez
Águeda Oltra Bou
Lucia Trenado López
Andrea Gutiérrez Alfaro
Sara Talavera Guillem
Sandra García Calatayud
Paula Sánchez Pérez
Noelia Rubio Minguez
Aranzazu Sánchez Piera
Paula Sánchez Núnez
Aaron Jiménez Esteban
Isabel Calatayud Ruiz
Sofía Sevilla Gutiérrez
Candela Sevilla Gutiérrez
José Adrián Parra Nascimiento
Fran Poveda Caro

-
-

-

-
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Fallers)

Maria Vicenta Forner Carbonell i Aniceto Albuixech Boils
Julio Vicente Ramón i Lorena Munoz

Noelia Carbonell i Dimas
Vicent i Vivi Luque

Rafa Luque
Vicente Iranzo
Vicente Reynal

Pilar Rubio i Manolo García
Fina Gomar

Carmen Molina
Javier Reyes Balaguer

Carlos Chulvi
Roberto Ríos i Vivi Aguado

Francisco Cózar i Mari Carmen Baixauli
Bartolomé Cabezuelo i Enriqueta Sánchez

Mika Pisau
Javier González

Juan Zaragoza Zaragoza
Partit Popular Silla

PSOE Silla
Excm. Sr. President de la Diputació de València

d’Honor
5

-
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BUNYOL D’OR AMB FULLES DE LLORER
 Francisco Ruiz Soriano
 Juan José Benaches Zapata
 José Forner Navarro
 Juan Carlos Lesmas Sánchez
 Amparo Ruiz Soriano

BUNYOL D’OR
 Silvia Iborra Romeu
 Miriam Garrido Tinajo
 Rafael Gutiérrez Marchal

BUNYOL D’ARGENT
 Vidal Vergara Robledo
 Eva María Alfaro Torrillas
 Jorge Arcis Burgos
 Maria Escribà Satorres
 Pablo Garrido Tinajo
 Nerea González Verdugo
 Álvaro Rodrigo Satorres
 Alba Rodríguez Lara

BUNYOL D’OR INFANTIL
 Alfredo Oltra Bou
 Mario Llacer Esteban
 Raúl Iranzo Colomar
 Andrea Gutiérrez Alfaro
 Ángel Contreras Vergara
 Paula Sánchez Pérez
 Daniel Álvarez Vergara
 Josep Santos Marti
 Vicente Álvarez Vergara
 Marcos Pérez Iranzo

BUNYOL D’ARGENT INFANTIL
 Paula Urena Chacon
 Aroa Fernández  Cortes
 Zaira Fernández  Cortes
 Lola Magalló Correoso
 Sergi Olmo García
 Lucia Rodríguez Gutiérrez
 Zulema Rodríguez Pont
 Carla Urena Chacon
 Gonzalo Álvarez Cantarero

Guardons)atorgats per la JCF
a la nostra comissió

Els presents guardons hauran de ser confirmats per Junta Central Fallera.
La Junta Local Fallera notificarà per carta si l'han concedit.

-

-
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Entrevista)a Maria

Estava escrit que series Fallera Major?

Fa molts anys ja que em vaig apuntar per ser 
Fallera Major, però la veritat, pensava que mai 
arribaria el moment.

Portes molts anys darrere d’aquesta il·lusió. 
Què senties en veure que el teu any s’acostava?

Com ja he dit, fa molts anys que estic apuntada, 
però pensava que mai no arribaria. Encara que, a 
mesura que arribava el meu any, he anat preparant 
coses. De fet, porte dos anys preparant-ho tot.

Què representa per a tu ser fallera major?

Per a mi ho és tot. Com bé sap la gent que em 
coneix, jo ho associe tot al món de les falles i, 
alhora, les falles són el meu dia a dia.  

Així que ser Fallera Major és el millor que em 
podria haver passat.
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Sabem que la teua família és un pilar fonamental 
per a tu. Com estan vivint el teu regnat?

Molt bé. Estan tots molt contents, encara que ma 
mare està un poc més nerviosa pels preparatius 
i per estar sempre a casa amb mi. Però la veritat 
és que tots molt bé.

I el teu grup d’amigues?

El meu grup d’amigues també pense que 
fenomenal. Sóc la primera del grup i totes 
tenen molta il·lusió, estan molt emocionades, 
treballant i gaudint... I la veritat és que la seua 
companyia m’està ajudant prou.

Conta’ns quin és l’acte que més t’agrada de les 
falles i de la teua comissió.

De les falles no sabria elegir un sol acte... La 
proclamació va ser genial, la presentació va ser 
encara millor i espere que a la setmana fallera 
tot vaja molt bé també.

I el que menys?

El dia 19. Sempre he dit que el dia de la cremà 
em pareix el dia més trist de totes les falles. 
I el dia dels premis... també...
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Quin esperes que siga el millor acte?

No sé quin dir-te... Crec que tots tindran alguna 
cosa especial, així que l’any que ve, que ja hauran 
passat, podré respondre’t la pregunta.

Tomàs t’acompanyarà aquest any a tots els 
actes com a President. Com et veus agafada 
del seu braç?

Molt bé. Sempre li ho he dit a ell i a tots, que és 
la millor persona que podria haver trobat, perquè 
tant ell com jo sempre estem a la falla, tant fent 
feina com gaudint. 

Alba i Tomaset formen una parelleta entranyable 
i, a la vegada, divertidíssima. De segur que 
no pararan quiets... Què opines d’aquesta 
parelleta?

Per a mi s’estan convertint en els meus dos 
xiquets i la veritat és que veig una bona parelleta. 
Tomàs és molt inquiet i Alba és una xiqueta que 
sempre porta un somriure a la cara. I la veritat és 
que ambdós són molt dolços.

A qui vols agrair el teu regnat?

El meu regnat suposa una sèrie de molt esforços, 
molts per la meua part, altres molts per la meua 
família, que m’ha ajudat en tot. 

Així que voldria agrair-los-ho a ells, a ma mare, 
a les meues amigues i a tot aquell que ha volgut 
ser partícip d’açò i ha volgut acompanyar-me.

Sols puc donar les gràcies per tot el que han fet 
per mi tots.
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Maria Escribà i Satorres
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Entrevista)a Tomàs

Tomàs, tots et coneixem i hem compartit 
amb tu molts moments. Quins destacaries?

Sobretot destacaria els moments d’estar fent 
feina al casal perquè la gent està en harmonia i 
bé, ací és, realment, on millor t'ho passes.

Després, hi ha molts moments de feina, de 
tensió... Però els moments en què estem 
tots al casal un diumenge fent presentació o 
anant d’arreplegada... aquests són els millors 
moments. Perquè aquests són els moments en 
els quals veus que formes part d’un col·lectiu, et 
sents integrat i hi estàs orgullós de pertànyer.

I com a President he de dir també que un dels 
moments que més m’agrada és quan estàs 
a l’ofrena, veus que s’han vestit quasi tots els 
fallers i la comissió ocupa tota la Rambla... Tu 
estàs darrere de tots i veus de lluny com els 
primers fallers ja estan girant el cantó cap al 
carrer de Sant Roc. En aquest moment dius: 
«Quina comissió tenim!»
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Sabem que una de les teues aficions és ballar 
dansa valenciana. Quins són els millors records 
que tens? I com animaries als fallers perquè hi 
participaren?

Sí, la dansa valenciana m'agrada molt. A més, 
és una forma de fer exercici, t’ho passes bé i és 
també una forma de conèixer millor les nostres 
tradicions i el nostre folklore.

Des d’ací voldria animar, sobretot, als xics, 
perquè en necessitem al grup de dansa. 

Sempre s’ho passem molt bé quan participem a 
la cavalcada de Reis, a la processó del Crist... i 
sempre anem amb una botella de mistela!

Personalment, aquest any he tingut l’oportunitat 
d’anar a dansar a la Mare de Déu a València i ha 
sigut una experiència molt bonica.

Enguany tornes a compartir la presidència amb 
el teu fill i sabem que per a tu significa molt. 
Com descriuries l’experiència?

És una molt bona experiència, encara que al final 
et porta de cap, perquè el teu fill sempre et fa 
menys cas que qualsevol altre xiquet. Però és molt 
bonic i estic molt orgullós de poder desfilar amb 
ell pels carrers del poble i anar a tots els actes.
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Quins són els actes que més t’agraden?

Jo sempre dic que l’acte que més m’agrada és 
la cavalcada del pregó, però amb diferència.

És el principi de les falles i on la gent millor s'ho 
passa...; fins i tot ens ‘desmadrem’ un poc.

I els que menys?

Dona... doncs la missa de Sant Josep es fa un 
poc llarga...

Però en general m’agraden tots els actes. Encara que 
de vegades no em fa molta il·lusió assistir a alguns 
actes obligats als quals he d’anar-hi com a President.

Però, si no m’agradaren la majoria dels actes, no 
seria President.

Sabem que per a tu les falles són una barreja de 
sentiments, però... canviaries alguna cosa de les 
festes falleres?

Sí, jo canviaria els premis. Perquè, al cap i a la fi, 
és un moment de competitivitat que hi ha entre 
els col·lectius fallers. I jo crec que ja té prou mèrit 
el treball de tot l’any per poder plantar falla, fer 
llibret, presentacions... com perquè després, 
moltes vegades, hages de veure menysvalorat  
el treball per un mal premi. Jo pense que els 
premis donen moltes més desil·lusions que 
alegries, per això els llevaria.

La feina que faríem seria la mateixa, amb premis 
o sense, perquè la feina la fas per sentir-te 
orgullós del que fas. A banda, els premis donen 
un toc de rancor i tots els anys sempre hi ha 
alguna ‘moguda’ a les falles.

Tomàs, sempre és un plaer compartir amb tu tot 
el que ens transmets pel món faller i convences a 
qualsevol persona de lluitar per tot allò que tant 
ens agrada. Com acomiadament, m’agradaria 
que ens digueres unes paraules com a President 
i que ens explicares, amb les teues paraules, el 
que vertaderament signifiquen per a tu les falles.
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I, com no, donar-te les gràcies per ser com eres. 
Esperem que aquest any el gaudisques igual o 
més que la resta.

L’únic que vull dir a tota la comissió és que 
continuarem treballant per tindre les millors 
falles possibles i jo crec que ens ho passarem 
molt bé aquestes falles.

Està sent un exercici molt bo, estem treballant molt 
bé en tot i és la tònica que seguim d’aquests anys: 
treballar bé perquè ens agrada, perquè s’ho prenem 
seriosament i perquè la falla és un hobby, però 
també una obligació amb la qual et compromets.

Tot açò és mèrit de tota la directiva i de tota 
aquella gent que, sense ser de la directiva, treballa 
i arrima el muscle perquè tot vaja endavant.

Així que espere que gaudim tots i ho passem 
molt bé.

Tomàs Palomares i López
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Entrevista)a Alba

Què vas sentir quan els teus pares et van 
dir que series Fallera Major?

Vaig sentir molta il·lusió i alegria.

Com penses que serà el teu any?

Pense que serà molt bonic i inoblidable.

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

El que més m’agrada és jugar amb les meues 
amigues i amb el meus amics.

Sabem que tens molts amiguets i amiguetes a 
la falla. Què et diuen del fet que sigues Fallera 
Major Infantil?

Que és una cosa molt bonica i que passe un any 
inoblidable.
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El teu germà Dani i la teua cosina Lucia et van 
dedicar unes paraules molt emocionants el dia 
de la teua presentació. Què vas sentir quan els 
vas veure?

Vaig sentir molta alegria, perquè era un moment 
molt bonic.

El teu President Infantil ja és tot un expert en la 
matèria. Què opines de Tomàs?

Que és un bitxo.

Maria i Tomàs aniran al vostre costat guiant-vos i 
aconsellant-vos. Penses que l’any al seu costat serà...

Inoblidable!
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Què és el que més t’agrada a l’hora de vestir-te 
de fallera?

El que més m’agrada són els monyos, però 
també m’agrada posar-me la falda i el cosset.

Quins són els actes que més t’agraden?

Les presentacions, perquè he d’anar vestida de 
fallera i m’agrada molt vestir-me.

Alba, per finalitzar ens agradaria que ens 
contares què són per a tu les falles. I ens 
acomiadem donant-te les gràcies i desitjant 
que passes un any màgic. De segur que, amb 
eixos ulls i eixe somriure tan contagiós, els teus 
somnis acabaran fent-se realitat. 

Què són per a tu les falles?

Les falles són una festa, jo m’ho passe molt bé 
jugant al casal i m’agrada molt fer l’ofrena a la 
Mare de Déu.       
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Alba Ortega i Martínez
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Entrevista)a Tomàs

T’agrada la idea de tornar a representar 
la teua falla?

Sí, m’agrada molt. Perquè l’any passat m’ho vaig 
passar molt bé i vull tornar a passar-m’ho bé 
enguany.

El 2015 ha sigut un any molt bonic i emotiu per 
a la teua família. Creus que el 2016 serà igual?

Sí, perquè m’ho he passat molt bé al 2015 i crec 
que el 2016 serà igual o millor.

Què et diuen els teus amics del fet que tornes 
a ser President Infantil?

Encara no els ho he preguntat, però crec que els 
agrada que torne a ser President Infantil.

Què penses de la teua falla?

M’agrada molt perquè ens coneguem tots. 
Sempre estem jugant i ens ho passem molt bé.
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Ton pare et torna a acompanyar com a President. 
Et fa il·lusió? 

Sí, molta, perquè a l’any 2015 em va agradar 
molt estar junt amb mon pare i l’any 2016 serà 
igual o millor.

Què ha sigut el més divertit de les falles 2015? 
I què creus que serà el més divertit de les falles 
2016?

La mascletada, perquè és el que més m’agrada. 
I jugar amb els meus amics.
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Ta mare Tania i la teua germaneta Maia et 
donaren una sorpresa molt emocionant a la teua 
presentació. Et va agradar?

Molt! No m’ho esperava i va ser molt bonic.

Què destacaries de les teues falleres majors, 
Maria i Alba?

Que els agrada molt la festa de les falles.

Per finalitzar, ens agradaria que dedicares unes 
paraules a la teua comissió infantil. I agrair-te 
la teua col·laboració, desitjant-te que cada 
moment que visques enguany, el recordes igual 
de bé o fins i tot millor que l’anterior. 

A la meua comissió infantil els dic que ens ho 
hem passat molt bé al 2015 i que, al 2016, ens ho 
passarem millor o molt millor.
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Tomàs Palomares i Rubio



ELECCIÓ DE PRESIDENT

Una vegada finalitzades les falles del 2015, donàvem pas 
a un nou exercici faller. Aquest va començar amb l’elecció 
de president. Tomàs Palomares i López fou l’elegit per la 
comissió el dia 11 d’abril com a president per a l’exercici 
faller 2015-2016. Des d’aquell moment va agafar el timó 
amb força per segon any consecutiu.

Tomàs, juntament amb la resta de representants de 
les falles 2016, van ser nomenats al nostre casal. Maria 
Escribà i Satorres va ser nomenada com a Fallera Major 
per a les falles 2016, Alba Ortega i Martínez com a 
Fallera Major Infantil i Tomàs Palomares i Rubio repetint 
com a President Infantil. Per finalitzar aquella nit tan 
emocionant brindàrem tots junts per les falles del 2016.

APUNTÀ

A l’apuntà, celebrada el cap de setmana de l’11 i 12 d’abril, 
vam renovar il·lusions firmant les fitxes d’inscripció. 
Vam començar el dissabte amb un gran berenar infantil, 
castells inflables i jocs per als més menuts. S’ho van 
passar d’allò més bé!

El diumenge va tindre lloc la tradicional capea de l’apuntà 
a la plaça de Roberto Cordellat, aquest any anomenada 
“Festa Campera”. Torrada de carn per a esmorzar, paella 
per a dinar i jocs per a tots. Tinguérem moltes sorpreses 
al llarg del dia.

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.

Resum)d’un any
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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, 
la qual va desfilar pels carrers del nostre barri. Com no 
podia faltar, el carrer del nostre casal també va veure 
la imatge de Josep Obrer i el rector de la parròquia va 
beneir la nostra Creu de Maig en passar pel nostre casal.

FESTA DE SANT JOAN

El dissabte dia 20 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. S’ho van passar 
d’allò 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 passàrem un fi de festa molt divertit. 
Gràcies a tots els fallers i no fallers que ens acompanyaren 
aquella nit!

PROCLAMACIÓ

El dissabte 27 de juny 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 2016, hi 
va haver un vi d’honor per a finalitzar la festa amb alegria.
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FESTA DE SANT FERMÍ

El divendres 17 de juliol vam celebrar el tradicional dia 
de Sant Fermí. Els xiquets i xiquetes de la comissió van 
tindre berenar infantil al carrer, que va concloure amb 
una sèrie de jocs aquàtics. Moltíssims globus d’aigua, 
carreres 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 en els playbacks organitzats per Junta Local 
Fallera de Silla la nit de l’1 d’agost. Els nostres grups de 
playbacks ens van preparar dues magnífiques actuacions: 
un “remix de cançons infantils de Gnomeo i Julieta, Alvin 
i els esquirols i Teen Beach” el grup de playbacks infantil 
i un “remix de cançons” el grup de playbacks major. 
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.
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PROCESSÓ DEL CRIST I BALLS

La nostra comissió també va posar el seu granet d’arena 
per a 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 fet els darrers anys, 
realitzant diverses activitats.

Primer, vam poder gaudir del “ball dels arquets” i del 
“ball dels cabuts” amb què 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 en 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 en la 
processó fent realitat els personatges bíblics.

TRUC I PARXÍS INTERFALLES

Durant els dies 4 i 5 de setembre 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. Tinguérem una masterclass 
de salsa, així com inflables i jocs per als més menuts. 
Enguany, la nostra comissió ha obtingut el 6é premi en 
parxís i el 3r 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 juntes locals.
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FESTA DEL MIG ANY

El dia 26 de setembre vam celebrar la festa del mig any 
faller. Així, celebràrem que havien passat 6 mesos des de 
falles, però quedaven 6 mesos per a les falles del 2016. 
Per això, aquest dia va ser frenètic, ja que va paréixer un 
dia de falles.

A les 9 del matí començàrem amb una despertada a la 
qual 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 xiquetes de la comissió van tindre 
berenar i després ens n’anàrem tots de cercavila vestits de 
fallers i acompanyats de la música de la nostra xaranga.

Com no podia faltar, a les 8 de la vesprada vam tindre una 
gran mascletada oferida per la pirotècnia Vulcano. Tot 
seguit, 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.

VI TORNEIG INTERNACIONAL DE TRUC

El dia 3 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.

Setanta-dues 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. 

El campionat va estar molt disputat. Al matí es jugà la fase 
de grups i després de dinar començaren les eliminatòries 
directes. La gran final la van guanyar Ramon i Javi 
(Benifaió) contra Gerónimo i Juan Manuel (Torrent).

La final del premi de la repesca la guanyaren Rafa i Ramon 
(Sant Isidre). També volem fer una menció especial als 
subcampions de la repesca, Nico i Toni, pare i fill que, 
amb 12 anys, s’ha convertit en el participant més jove de 
les sis edicions d’aquest torneig.

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 un tot un referent.
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NIT DEL MÓN FALLER

El dia 24 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. A més, contàrem amb un gran monòleg.

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 14 i 15 de novembre vam celebrar 
les presentacions dels representants i la seua cort d’honor 
per a l’any 2016.

Vicent Blasco Ibánez va ser el fil conductor de la presentació 
major durant el dissabte dia 14. Ens va portar a la València 
del final del segle XIX a través de les seues obres. De 
la seua mà i portada per una barca, presentàrem Maria 
Escribà i Satorres com a la nostra Fallera Major per a l’any 
2016 i el nostre President Tomás Palomares i López.

L’endemà va estar dedicat als infantils perquè 
presentàrem la nostra Fallera Major Infantil, Alba Ortega 
i Martínez, i al nostre President Infantil, Tomás Palomares 
i Rubio. Ells dos, juntament amb tota la comissió infantil, 
van gaudir d’una vesprada màgica i de conte, en què les 
princeses i els prínceps tenien papers principals.

PRESENTACIONS INTERNES

El divendres 20 i el dissabte 21 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. 

Foto cedida per Pedro J. Picazo

-
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FIRMA I PRESENTACIÓ D’ESBOSSOS

La nit del divendres 27 de novembre vam presentar al nostre 
casal els esbossos dels monuments que plantarem durant 
les falles del 2016. Álvaro Guija, el nostre artesà faller, ens 
va acompanyar durant aquest acte i ens va explicar el sentit 
dels monuments que estava preparant-nos per primer any.

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 d’Álvaro Guija el diumenge 13 de desembre, on van 
poder veure l’estat en què 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 al Pare Noel de forma 
virtual el dia 18 de desembre, durant el berenar de Nadal 
organitzat per la Delegació d’Infantils. Des d’ací li donem 
les gràcies per les paraules que va dedicar als menuts i 
pels regals que va portar.
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CAVALCADA DE REIS

La nostra comissió va participar en la cavalcada de Reis 
muntant una espectacular carrossa, on anaven falleres 
de la nostra comissió ajudant els Reis Mags d’Orient a 
repartir caramels i regalets.

SILLA BALLA

El nostre grup de dansa va participar al festival benèfic 
Silla Balla el dia 10 de gener. Tota la recaptació estava 
destinada a Caritas de Silla, fent així un gener millor per 
a aquelles persones que ho necessiten.



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

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

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

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

5. Màxima puntualitat en els actes oficials.

6. Fira infantil, jocs..., sols podran gaudir-los els 
fallers i les falleres. Demanem disculpes als altres 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 16 DE GENER

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

DIUMENGE DIA 24 DE GENER

 12:00 h Arreplegada per la Fira de Sant 
Sebastià i després dinar al casal.

DISSABTE DIA 6 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.

Programa)de Festejos
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DISSABTE DIA 13 DE FEBRER

 22:00 h Agafarem forces sopant al casal 
d’entrepà per a després pintar l’escut a casa de la 
nostra Fallera Major Infantil Alba.

DIUMENGE DIA 14 DE FEBRER

 12:00 h Arreplegada pels barris de Silla. 

 15:00 h Dinarem al casal.

DISSABTE DIA 20 DE FEBRER

 22:00 h Un entrepà per a sopar al casal i 
després pintada d’escuts a casa de la nostra 
Fallera Major María.

DIUMENGE DIA 21 DE FEBRER

 12:00 h Arreplegada pels barris de Silla. 

 15:00 h Dinarem al casal.

SETMANA DEL 22 AL 26 DE FEBRER

 Durant tota la setmana el casal estarà a 
disposició de tot faller que vulga apuntar-se o 
preparar carrossa per a la cavalcada del pregó.
 DISSABTE DIA 27 DE FEBRER

 10:00 h Farem un bon esmorzar abans de 
preparar les carrosses i disfresses.

 14:00 h Dinarem al casal i ens prepararem per 
a eixir a la Cavalcada del Pregó.

 17:00 h Concentració de totes les comissions 
per a 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.

 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.
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DIUMENGE DIA 28 DE FEBRER

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

 14:00 h La delegació de cuina ens prepararà 
una bona paelleta per a dinar.

 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 a poder arreplegar-la haureu 
d’anar amb indumentària fallera.

DIVENDRES DIA 4 DE MARÇ

 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 5 DE MARÇ
 
 11:00 h Fira infantil per als infantils durant tot el dia.

 14:00 h Dinarem al casal.

 17:30 h Berenar infantil per a reposar 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 a continuar la festa tindrem 
l’actuació d’un duo.

DIUMENGE DIA 6 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.
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 22:00 h Sopar al casal i, a continuació, anirem 
a penjar banderes.

SETMANA DEL 7 A L’11 DE MARÇ

A partir del dia 7 de març, els infantils gaudiran de 
berenars tots els dies.

 17:30 h Berenar infantil.

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

DIVENDRES DIA 11 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 i tindrem un 
espectacle sorpresa.

DISSABTE DIA 12 DE MARÇ
       
Des del dia 12 de març fins al dia 19 tindrem dinar a 
la falla oferit per la Delegació de Cuina. No oblideu 
apuntar-vos a les llistes del casal.

 11:00 h Fira infantil durant tot el dia.

 14:00 h Dinar.

 17:30 h Berenar per als xiquets i xiquetes.
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 18:30 h Campionat de dards i futbolí. Qui guanyarà?

 22:00 h Sopar de la Comissió Major amenitzat 
amb diferents jocs. Després, gaudirem d’una festa 
temàtica dels anys 80/90. Finalitzarem la nit amb 
festa remember i DJ.
 DIUMENGE DIA 13 DE MARÇ 
  
Al llarg del dia plantarem les nostres falles.

 14:00 h Dinar al casal.

 17:00 h Vesprada de fira infantil.

 17:30 h Berenar infantil pagat pels nostres 
representants infantils Tomás i Alba.
 
 22:00 h Soparem a la carpa. Després, gaudirem 
d’un inèdit karaoke faller. 

DILLUNS DIA 14 DE MARÇ

 14:00 h Dinar a la carpa.

 17:30 h Berenar per als fallerets i falleretes.
    
 21:00 h Els nostres representants infantils 
oferiran als xiquets i xiquetes un magnífic sopar.

 22:00 h Soparem a la carpa i tindrem algunes 
sorpreses...

DIMARTS DIA 15 DE MARÇ

 14:00 h Dinar oferit per la Delegació Culinària.

 17:30 h Berenar per als xiquets i xiquetes.

 22:00 h Soparem a la carpa i, seguidament, 
ens prepararem junt amb la xaranga per a anar a 
arreplegar els nostres ninots indultats.
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 24:00 h Esperarem el torn de la nostra comissió 
perquè canten les albades als nostres representants 
i recollir 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 
xocolatada i bunyols. Després més festa.

DIMECRES DIA 16 DE MARÇ

 14:00 h Dinar oferit per la Delegació Culinària.

 17:30 h Berenar per als xiquets i xiquetes.

 22:00 h Sopar pagat per nostra la Fallera Major 
María. Una nit plena de sorpreses, com les que ens 
preparen aquells fallers que vulguen participar en el 
ja tradicional concurs Operació Faller. Culminarem 
la nit amb discocarpa.

DIJOUS DIA 17 DE MARÇ
 
 8:00 h Primera despertada pel nostre veïnat i 
desdejuni al casal pagat per la nostra Fallera Major 
Infantil Alba.

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



82

         
   
 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. 

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

DIVENDRES DIA 18 DE MARÇ

 8:00 h Segona despertada pel nostre veïnat i 
desdejuni al casal pagat per la nostra Fallera Major María.

 16:00 h Concentració al casal per arreplegar 
els nostres representants i acudir 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 l’orquestra Fibra.

DISSABTE 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 mascletada que prepararem.

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

 17:30 h Berenar infantil i gran mascletada 
infantil. Després, farem un passacarrer boig per 
acabar d’esgotar les forces que ens queden.
 



83

 21:00 h Últim sopar infantil.

 21:30 h Cremà del nostre monument infantil 
(si guanyàrem el 1er premi, el 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 
mascletada nocturna i, seguidament, les flames 
encendran el monument faller major i les falles de 
2016 quedaran fetes cendra. Però un nou any faller 
comença i serà moment de brindar per les falles del 
2017 i donar l’enhorabona als futurs representants. Si
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Enguany hem dedicat el treball d’investigació 
del nostre llibret al món de la dansa fent una visió 
un poc general i centrant-nos especialment en el 
folklore i en les danses tradicionals valencianes,  i 
dedicant un espai molt especial a la dansa més 
famosa del nostre poble, la Dansa dels Porrots.

En  l’apartat de dansa, parlarem de la celebració del 
Dia Internacional de la Dansa. També comptem amb la 
col·laboració de Rosario Rodríguez Llorens, professora 
de dansa del Conservatori Superior de Dansa de 
València, llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia 
i doctora en Pedagogia per la UNED, autora del llibre 
Francisco Miralles. Pasos de baile para una leyenda, i 
hem aconseguit que ens parlara, per al nostre llibret, 

de la figura del gran ballarí valencià que va començar 
la seua carrera al món de la dansa tradicional.

Dins de l’apartat del folklore i les danses tradicionals 
valencianes hem parlat amb el director de la web que 
més informació dóna d’aquest món, “Blogdanses” 
dirigida per Paco Chalmes i el seu equip de 
col·laboradors. Amb ell hem parlat de la web i ens 
ha donat la seua visió del món del folklore.

També parlarem segurament dels dos actes més 
importants del món del folklore valencià a la 
nostra província, la Dansà de la Mare de Déu dels 
Desemparats a València i el certamen concurs 
Sona la Dipu. I parlant d’actes parlarem també de 
la temporada del Folklore Valencià que organitza, a 
Picanya, el grup de danses Realenc, que ja va per la 
quarta edició i va consolidant-se  com un gran acte 
de diversos dies on es pot veure ballar els millors 
grups de ball del  moment.

No hem perdut l’ocasió d’intentar fer una anàlisi 
de la situació actual, tal com la veuen els directors 
dels que considerem principals grups de dansa de 

Introduccio)
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l’actualitat o bé són grups que pensem que tenen 
alguna cosa diferent que oferir-nos o grups amb 
directors amb una dilatada trajectòria personal. 
Evidentment aquesta selecció s’ha fet de manera 
subjectiva i no tractem de menysprear els altres 
grups que no apareixen en aquest treball. Per una 
qüestió lògica d’espai del reportatge, s’han quedat 
fora grups que també ens haguera agradat que 
estigueren al treball. A més a més, considerem que 
qualsevol grup o persona que treballa cada dia per 
recuperar i mantindre les nostres tradicions ens 
mereix tot el respecte del món. 

Entre les persones que hem pogut parlat en aquest 
treball,  trobem a persones destacades en el món del 
folklore valencià que han recuperat gran quantitat 
de balls, cançons i celebracions com Fermín Pardo, 
Salvador Mercado, Xavi Rausell, Vicent Vidal, 
Sebastià Garrido; directors amb una gran trajectòria 
al capdavant de grups de ball, com Raquel Langa, 
Merche Gracia, Pepa Gil i Paco Corella, entre altres.

Són gent que acumula moltes hores de dedicació a 
les nostres tradicions, moltes hores  d’investigació, 

d’escoltar cantar les persones majors, de veure’ls 
ballar, de tractar de recuperar passades i cançons, 
moltes hores de documentar passos i balls i tractar 
d’obtenir partitures de les cançons tatarejades. 
Moltes hores, moltes vides dedicades perquè avui 
en dia puguem gaudir del nostre riquíssim folklore 
valencià que gràcies a aquestes persones i a moltes 
altres més, s’ha pogut recuperar.

La veritat és que el treball d’enguany ens ha permès 
tindre grans converses amb aquestes persones, 
converses que en alguns casos han sigut de més de 
dues hores, que ens han passat en un no-res parlant 
d’un tema que ens agrada a tots. Ha estat un plaer 
parlar en cadascun d’ells.

Finalment, com a colofó al nostre treball, parlarem 
de la Dansa dels Porrots, el ball més antic i conegut 
de la nostra població, gràcies a la col·laboració de 
Joan Carles Saragossà i Saragossà, investigador 
que ens ha permès publicar el fruit d’un gran treball 
d’investigació, i gràcies a la col·laboració d’Abelard 
Hernández, mestre de la dansa i president de l’Escola 
Municipal de la Dansa dels Porrots.
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Aquesta qüestió envaeix aules, assajos, 
conversacions i, fins i tot, reflexions pròpies. I és que,  va 
ser abans la gallina o l’ou?  Aquesta pregunta és de la 
mateixa manera discutible, ja que l’antiguitat d’aquestes 
arts es perd en el temps.

Com a professional i amant de la dansa, l’expressió més 
natural del sentiment corpori, defenc la teoria que atorga 
al ball una posició antecessora. Remuntant-nos a temps 
prehistòrics, quan a penes existien les paraules, els éssers 
que habitaven les terres celebraven els seus triomfs, les 
seues ofrenes i els seus precs per mitjà de la consecució 
de moviments. Aquests, en allò que eren complexos, 
se celebraven de vegades de forma grupal i requerien 
coordinació, necessitaven de la música. 

Aquesta interpretació dels esdeveniments històrics 
és molt subjectiva, però el que no admet subjectivitat 
és la bellesa d’aquesta expressió artística. La dansa 
és un exemple de disciplina, que educa, enamora, dol, 
experimenta i eleva. Aconsegueix unificar tots els idiomes 
existents. Ballant comuniquem els nostres sentiments 
amb el cos i, encara que de vegades no comprenem 
la profunditat de l’interlocutor, sempre entendrem 
el que ens transmet. El món comparteix una forma 
d’expressió que va més enllà de les pròpies llengües, els 
moviments que s’intercanvien transmeten missatges que 
necessitarien milers de pàgines per a poder plasmar-se. 
Per això, transmetre la dansa valenciana, no és només 
això, és ensenyar-ho tot de nosaltres. Només qui es troba 
enmig d’una representació, en la durícia o en un escenari, 
acompanyat per la dolçaina i el tabalet, al compàs de les 
castanyoles, sap el  que es pot sentir. Qui ho contempla 
empatitza i se sent part d’això. 

Aconseguir una rutina d’horaris, comportaments, hàbits 
i cerimònies, no és propi a vegades de xiquets, però 
dedicar-se a un món com aquest, t’ensenya. Adquireixes 
responsabilitats primerenques que serveixen de molta 
ajuda en un futur. Com a professora, porte diversos anys 

La musica)per a dansar o 
la dansa per a compondre?
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veient les meues alumnes créixer ballant, aprendre dels 
seus errors i aplicant-los en molts moments de les seues 
vides. És tan gratificant introduir-los en quelcom així, 
que se m’ocorren pocs treballs semblants.

Des d’un punt de vista professional, he d’aclarir la 
importància de la neutralitat de la dansa. No existeix una 
edat més apropiada que altra, sols depèn dels objectius 
que es volen aconseguir i de la rapidesa d’aquests. La 
flexibilitat és un factor a considerar quan ens iniciem amb 
una edat avançada, o la inconsciència espacial i corporal 
que existeix en els més menuts.

Moltes professions participen cada dia de noves 
tecnologies. Cada vegada queden menys llocs de treball 
que poden emportar-se acaben sense l’acompanyament o 
la complementació de màquines, cada vegada són menys 
els que conserven l’essència que tant atreia. Els ballarins 
no. Nosaltres pertanyem a aquest grup privilegiat que es 
val del seu propi cos i que només amb la taral·la d’una veu, 
o el bufar  d’unes palmes, pot crear. L’evolució canviarà 
la forma de representar els espectacles, transformarà 
l’educació artística, introduirà canvis en la compressió 
d’idees, però mai farà que perda la seua essència.

La nostra millor amiga treballant serà sempre 
l’escenografia, ens alimentarà i ens farà lluir. És tot quant 
necessitem per impressionar un poc més i per facilitar la 
interpretació dels espectadors.

Arribats a aquest punt, i després de tot allò que s’ha 
discorregut, no puc imaginar millor mitjà per a la 
transmissió de tradicions. La conservació del rigor, la 
delicadesa pels detalls i el foment de l’interès, són factors 
imprescindibles per a no perdre els costums.

És preciós veure com passen els anys, com passen les 
coses, i com allò important es queda, allò que tant va 
costar establir, encara roman. El treball de molts es troba 
darrere i les ganes d’altres de front, sempre cal involucrar 
molta gent en aquest tipus de processos i sempre és difícil. 
Per això utilitzar quelcom que unisca, que divertisca, que 
transmeta, que s’entenga, que compartisca, que invite i 
que ensenye, serà sempre un mitjà immillorable per a no 
perdre la identitat, per a conservar el que és important.
 
Ballar sabem ballar tots, però la dansa, això és una altra 
cosa. Això no s’aprèn, això se sent, amb això es naix.

María Belmar Román
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Tal manifestació artística no podia quedar al 
calendari sense un dia per a la seua commemoració. Per 
això, el dia 29 d’abril se celebra el Dia Internacional de 
la Dansa. Dansa en tots els sentits i les seues vessants 
es veuen celebrades aquest dia. Celebració pel significat 
que la dansa té per a la humanitat, celebració pel sentit 
que li dóna a l’existència de les persones en la vida diària i 
celebració per seguir durant molts anys gaudint d’aquest 
art d’expressió.

Aquest Dia Internacional de la Dansa va ser establert 
l’any 1982 per la UNESCO, atenent la petició del Comité 
Internacional de Dansa. Jean-George Noverre, innovador 
i estudiós de l’art, mestre i creador de l’art del ballet 
modern, és la persona que escenifica el Dia Internacional 
de la Dansa, ja que fou el dia 29 d’abril de 1727 l’any en 
què aquest geni francés va arribar al món, al qual dotaria 
de grans coneixements de dansa.

Durant el 29 d’abril trobem manifestacions de dansa per 
tot arreu. Per parelles, en grups, al carrer, a teatres, a 
festivals, a les grans ciutats, als pobles, en conferències, 
en exposicions... tot s’hi val si l’element principal és la 
dansa. Salsa, ballet, folklore, merengue, tango, rumba, 
flamenc... tot tipus de dansa és commemorada i 
reivindicada durant aquest dia, que més enllà dels passos, 
el que busca és una trobada de tota la gent que estima 
el ball i una reivindicació perquè la societat li done la 
importància que es mereix aquesta expressió corporal. 
Amb aquest motiu, tots els anys la UNESCO demana a 
una persona reconeguda i dedicada a l’art de la dansa 
que redacte un missatge, que després és difós al voltant 
del món. Així, la dansa aconsegueix el que ningú més 
pot: travessar les barreres culturals, polítiques i socials, 
fomentant una diversitat de danses.

Aquest any, Espanya ha tingut una gran participació en 
el Dia Internacional de la Dansa, ja que Israel Galván ha 
sigut l’encarregat d’escriure el manifest sobre la dansa. 
Aquest ballador i coreògraf de flamenc espanyol nascut 
a Sevilla (1973), ha plasmat en unes línies el sentiment 
que sent per la dansa. Per primera vegada a la història, 
un espanyol ha sigut l’encarregat de dur a terme aquesta 
tasca, la tasca d’obrir el cor a la resta del món i mostrar 
el que se sent realment per la dansa.

29 d’abril)Dia Internacional
de la Dansa
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Carmen Amaya, Valeska Gert, Suzushi Hanayagi, Michael 
Jackson... dansa inclassificable. Jo no podria desxifrar 
els seus estils de ball, els veig com turbines generadores 
d’energia i això em fa pensar en la importància de la 
coreografia sobre aquesta mateixa energia del que balla. 
Segurament el fet important no és la coreografia, sinó 
precisament aquesta energia, el remolí que provoca.

Imagine una bobina tesla atraient-los a tots i emetent 
un raig guaridor i provocant una metamorfosi en els 
cossos: Pina Bausch com a amantis religiosa, Raimund 
Hoghe convertit en escarabat piloter, Vicente Escudero 
en insecte pal i fins Bruce Lee en escolopendra.

Vaig ballar el meu primer duo amb ma mare, embarassada 
de 7 mesos. Pot semblar una exageració. Tot i que gairebé 
sempre balle sol, imagine que m’acompanyen fantasmes 
que fan que abandone el meu paper de “bailaor de 
solituds”. No voldria dir Didi-Huberman: de soleares.

De menut, no m’agradava el ball, però era una cosa que 
sortia de mi d’una forma natural i fàcil. Gairebé instintiva. 
Amb el temps em vaig adonar que el ball curava, em 
feia efecte, gairebé medicinal, em va ajudar a no ser tan 
introvertit i a obrir-me a altres persones. He vist la imatge 
d’un xiquet malalt d’èbola curant-lo través de la dansa. 
És una superstició, però, seria això possible?

Després, el ball, acabà convertint-se en una obsessió 
que consumeix les meues hores i que fa que balle fins 
i tot quan em quede quiet, immòbil, apartant-me així 
de la realitat de les coses. No sé si això és bo, dolent o 
necessari però... així és. La meua filla Milena, quan estic 
quiet al sofà, pensant en les meues coses, amb el meu 
propi rum-rum, em diu: «Papi, no balles».

I és que veig la gent movent-se en caminar pel carrer, 
en demanar un taxi, en moure’s amb les seues diferents 
formes, estils i deformitats. Tots estan ballant! No ho 

saben, però tots estan ballant! M’agradaria cridar-los: hi 
ha gent que encara no ho sap!, tots estem ballant! Els que 
no ballen no tenen sort, estan morts, ni senten ni pateixen.

M’agrada la paraula fusió. No com a paraula de 
màrqueting, confusió per vendre un determinat estil, una 
marca. Millor fissió, una barreja atòmica: una coctelera 
amb els peus clavats a terra de Juan Belmonte, els braços 
aeris d’Isadora Duncan i el medi fimbrament de panxa de 
Jeff Cohen a Els Goonies. I amb tots aquests ingredients 
fer una beguda agradable i intensa, que estiga rica o 
amarga o se’t puge al cap. La nostra tradició també és 
aquesta barreja, venim d’un còctel i els ortodoxos volen 
amagar la seua fórmula secreta. Però no, races i religions 
i credos polítics, tot es barreja!, tots poden ballar junts! 
Potser no agafats, però sí uns al costat dels altres.

Hi ha un antic proverbi xinés que diu així: «L’aleteig de 
les ales d’una papallona es pot sentir a l’altre costat 
del món. Quan una mosca aixeca el vol al Japó, un tifó 
sacseja les aigües del Carib». Pedro G. Romero, després 
d’un aclaparador ball per sevillanes, diu: «El mateix dia 
que va caure la bomba a Hiroshima, Nijinsky va repetir 
el seu gran salt en un bosc d’Àustria». I jo continue 
imaginant: una fuetada de Savion Glover fa girar a Mikhail 
Baryshnikov. En aquest moment, Kazuo Ono es queda 
quiet i provoca una certa electricitat en Maria Munoz 
que pensa en Vonrad Veidt i obliga que Akram Khan 
provoque un terratrèmol a la seua càmera: es mouen els 
seus cascavells i el sòl es tenyeix amb les gotes cansades 
de la seua suor.

M’agradaria poder dedicar aquest Dia Internacional de la 
Dansa i aquestes paraules a una persona qualsevol que 
en el món estiga ballant en aquest just moment. Però, 
permeteu-me una broma i un desig: ballarines, músics, 
productors, crítics, programadors, donem un fi de festa, 
ballem tots, com ho feia Béjart, ballem en gran, ballem el 
Bolero de Ravel, ballem-lo junts.

Israel Galván, 2015

-
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El llibre que ací es presenta és el relat de la vida del 
ballarí, mestre i coreògraf valencià, Francisco Miralles 
Arnau, que va nàixer a València al carrer de Sagunt, 
llavors Morvedre, l’any 1871, i va morir a París l’any 
1932. Va començar en el món de la dansa tradicional 
valenciana de la mà del primer dels Mestres Porta, 
el mestre Ramón Porta Ricart (pare de Ramón Porta 
Gascón i iaio de Ramón Porta Carrasco) i, més tard, 
el seu enorme talent i interès el van portar a estudiar 
amb els millors professors de l’època fins a adquirir 
una sòlida i àmplia formació tant en dansa clàssica 
com en dansa espanyola. Miralles va seguir aprenent 
dels mestres valencians José Martí i Vicente Moreno. 
En els seus inicis ballava en els espectacles llavors 
anomenats Ball de Torrent, i era molt conegut a la 
barraca dels Balls Populars de la Fira de Juliol.

“Pasos de baile para una Leyenda”

Fotografia: Paul Darby & Wyss. Disseny: Carmen Nácher Rodríguez

Francisco Miralles)
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De València va passar a Andalusia i empleà uns anys 
ballant a Màlaga.  Allí era reconegut com un mestre 
panderetólogo, nom que rebien aquells ballarins 
que presentaven un gran domini en l’execució de 
balls amb pandereta. Més tard  viatjà a Barcelona on   
va ser descobert per uns agents francesos a través 
dels quals va donar el salt a Europa.

L’artista va tindre una brillant carrera internacional 
destacant-se en tot tipus de danses, encara que, 
sobretot i especialment, en la interpretació del 
Bolero. La seua experiència internacional va des de 
l’any 1898 fins a la seua mort el 1932. Va actuar i 
triomfar en els més diversos teatres d’una infinitat 
de ciutats tant a Europa, com a Rússia i Egipte i, 
possiblement, també als Estats Units. Va conèixer, 
de primera mà, l’esplendor de la Belle Époque, el 
glamour de la Rússia Imperial i el naixement de les 
avantguardes europees en el París dels anys vint, 
després de la Gran Guerra.

Va ser mestre, coreògraf i parella de ball de les millors 
ballarines dels seus temps: Natalia Trouhanova, 
Maria la Bella, La Belle Kerro, la Sylphe... I ja, sent un 
artista madur, encara va ensenyar i va ballar durant 
diversos anys amb la ballarina i professora de l’Òpera 

de París, Fernande Cochin, esposa del prestigiós 
mestre de l’Òpera, Gustave Ricaux, de vegades en 
companyia dels principals artistes de l’Òpera de 
París. A l’acadèmia privada de Ricaux, Miralles va 
ensenyar dansa espanyola als ballarins i ballarines de 
l’Òpera que acudien a les seues classes per aprendre 
una disciplina que es considerava, llavors, fonamental 
en la formació dels artistes de la dansa.

També va gravar nombrosos discos, amb el segell 
Aerophone, com a intèrpret de castanyoles de les 
seues pròpies obres concertístiques; i, atès que en 
aquests temps la castanyola espanyola encara no 
havia aconseguit la categoria d’instrument solista, 
es va inscriure en la llavors Societat d’Autors, avui 
SGAE, com a “compositor”. Va fer la coreografia, 
va ensenyar i va ballar més de dos-cents cinquanta 
balls de les més variades disciplines, els noms dels 
quals recollia puntualment en un quadern personal.

Entre les seues alumnes cèlebres destaquen: 
Manuela del Río, Nana de Herrera i Gaby Mansuelle, 
neboda del cèlebre compositor Claude Debussy. 
Curiosament, també va ser mestre durant tres anys 
d’una alumna singular, Anaïs Nin, per a la qual va 
fer la coreografia de programes complets de ball 

Rosario Rodríguez Llorens
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amb músiques que componia el germà de la jove, 
Joaquín Nin-Culmell, fills tots dos del famós 
pianista Joaquín Nin.

No obstant això, l’alumna que va engrandir fins al 
màxim la figura del seu mestre Miralles, va ser, sens 
dubte, Mariemma, que va estudiar dansa espanyola 
amb Francisco Miralles a París quan ella encara 
era molt jove. Mariemma va ser una gran ballarina, 
mestra i coreògrafa de dansa espanyola, per a la qual 
es va crear la primera càtedra de dansa espanyola en 
el Reial Conservatori de Dansa de Madrid, que porta 
el seu nom. Quan Mariemma va tornar a Espanya, 
ja convertida en una artista de renom, va comprovar 
amb veritable tristesa com la puresa de l’estil i 
l’acurada tècnica clàssica de la dansa espanyola, 
que el seu mestre li havia inculcat a París, s’havien 
perdut al nostre país. A través de la seua companyia 
de dansa, Mariemma Ballet d’Espanya, i, sobretot, 
de la seua activitat docent, va dedicar durant tota la 
seua vida les seues energies i saviesa a transmetre 
aquella escola, gairebé desapareguda, i el llegat que 
li havia estat transferit per Miralles en forma del 
repertori de l’Escola Bolera.

Quan va morir, les autoritats valencianes li van 
fer diversos homenatges, posant-li una placa a la 
seua casa natal i, més endavant, l’Ajuntament de la 
ciutat li va dedicar un carrer al barri del Cabanyal: 
Francisco Miralles, coreògraf. Reconeixien així la 
vàlua d’aquest artista valencià que va començar en 
la seua joventut com a Paco el Valencià i va arribar 
a ser conegut com el Ballarí dels Tsars. Francisco 
Miralles professava un enorme afecte per la seua 
terra natal i va portar els balls valencians arreu del 
món. Danses com la Mesinesa, la Dansa Valenciana, 
les Valencianes de l’U i el Dos, el Fandango de l’U i el 
Dotze, la Xàquera Vella... van ser apreses i ballades 
per tots els seus alumnes.

IMPORTÀNCIA DEL LLIBRE

Sol dir-se que la història de la dansa espanyola i la 
dels seus principals representants està per escriure. 
Potser aquest és el motiu pel qual aquesta temàtica 
suscita gran interès en l’actualitat, la qual cosa 
s’està plasmant en l’aparició de diversos volums, 
com podria ser el fet del recentment publicat per 
la Junta d’Andalusia: La Escuela Bolera Sevillana. 
Familia Pericet, de la periodista Marta Carrasco 
Benítez o també Coraje: del Maestro Otero y su 

Francisco Miralles com a Premier Danseur Noble. 
Odessa, ca. 1906. Arxiu de l’autora.
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paso por el baile, del reconegut estudiós de la dansa 
espanyola José Luis Ortiz Nuevo.

El fet de recuperar la rica i intensa biografia del 
ballarí Francisco Miralles suposa escriure un capítol 
de gran importància, i oblidat o molt poc conegut, 
de la història de la dansa espanyola. Més encara 
quan es podria dir que és el esclavó perdut en la 
cadena de transmissió d’aquells balls que Miralles 
va rebre directament a través dels ensenyaments 
dels famosos ballarins valencians boleros del segle 
XIX i que va conservar primorosament fins que els hi 
va lliurar a Mariemma, amb el segell de distinció que 
li atorgava la seua sòlida formació.

La redacció del llibre està plantejada tant per al públic en 
general, que gaudirà amb la lectura de la història d’aquest 
sorprenent artista, com per a tots aquells que vulguen 
aprofundir en la contextualització dels detalls que es 
comenten en el text, desig que es veurà àmpliament 
complert a través de la profusa informació que s’ofereix 
en les notes, fruit de la recerca realitzada en l’elaboració 
de la biografia. Ballarins, estudiants i professors de 
dansa, coreògrafs, crítics, historiadors i, per descomptat, 
tota persona amant de la dansa, de l’art i de la cultura va 
sentir-se interessada en aquesta biografia.

Les associacions professionals de dansa, l’alumnat i el 
professorat dels conservatoris professionals i superiors 
de Dansa, Música i Art Dramàtic estan desitjosos 
que apareguen aquest tipus d’estudis sobre la dansa 
espanyola, tan poc documentada en l’actualitat. 
Concretament, en l’àmbit de la dansa valenciana, és 
notori que l’elaboració de la biografia de Francesc 
Miralles ha despertat un gran interès i, en el context 
nacional, és constatable l’anhel per conèixer qui va ser 
realment el mestre de la genial Mariemma.

Sense oblidar el detall, que no per curiós és menys 
transcendent, de la relació personal i docent que va 
mantenir el ballarí amb la famosa escriptora Anaïs Nin, 
que aporta un al·licient afegit perquè el llibre siga sol·licitat 
pels nombrosos coneixedors i seguidors de qualsevol 
detall nou relacionat amb la controvertida autora.

NOTES DESTACADES SOBRE L’ELABORACIÓ DE 
LA BIOGRAFIA

El musicòleg, bibliòfil i crític musical valencià 
Eduardo Ranch Fuster es va sentir atret per la figura 
de Francesc Miralles en els anys 50 del segle passat 
i va realitzar sobre ell una investigació rigorosa i 
exhaustiva. L’estudi va produir, llavors, una ingent i 
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valuosa documentació sobre la vida i acompliment 
artístic del famós artista, que ha pogut ser consultada 
i utilitzada en l’elaboració de la biografia que ací 
es presenta, gràcies a la generositat i l’amabilitat 
de la seua filla Amparo Ranch Sales. La utilització 
d’aquesta informació ha permès oferir aquesta 
història amb el grau de precisió i l’abundància de 
detalls que conté.

És significativa, igualment, la col·laboració il·lusionada 
de familiars directes de Francisco Miralles que, tot i 
que ja d’edat avançada, han conservat en el seu cor 
i en la seua memòria les anècdotes i circumstàncies 
que van envoltar la vida del seu famós avantpassat.

Així mateix, en la investigació han contribuït 
destacades artistes i docents de la dansa espanyola 
en l’actualitat, íntimament relacionades amb 
Mariemma. La seua ajuda ha estat molt valuosa ja 
que ha revelat aspectes entranyables de la relació 
de Mariemma amb el seu mestre Miralles.

SOBRE L’AUTORA, ROSARIO RODRÍGUEZ LLORENS

Professora de dansa del Conservatori Superior 
de Dansa de València. Llicenciada en Ciències 
Polítiques i Sociologia i doctora en Pedagogia per 
la UNED.

Professora del Màster en Música de la Universitat 
Politècnica de València.

Col·labora en diversos fòrums i revistes de dansa, així 
com en publicacions de l’Associació de Professionals 
de la Dansa de la CV.

Forma part del Consell de revisors externs de 
la revista de la Facultat d’Educació de la UNED 
Educació XX1, en què també ha publicat articles 
com: «L’educació en valors en els estudis oficials de 
dansa i en el folklore».

Igualment, la UNED va publicar en la seua Biblioteca 
Virtual la seua tesi doctoral, que va rebre la 
qualificació d’Excel·lent Cum Laude.

La presentació de la ponència titulada «Francisco 
Miralles Arnau, el maestro de Mariemma» en 
el I Congrés Nacional d’Investigació en Dansa 
Espanyola, Universitat de Nebrija, Madrid 2011, va 
suposar la comunicació a la comunitat investigadora 
de l’inici de l’estudi que permetria l’elaboració de 
la biografia de l’artista. La ponència va ser molt 
ben acollida i es va publicar en el volum Les línies 
actuals d’investigació en dansa espanyola, ocupant 
el primer lloc en el llibre.

Francisco Miralles com a Premier Danseur Classique-Franco-Espagnol. 
Fotografia: Paul Darby & Wyss. Arxiu de l’autora.



97Descobriment de la placa commemorativa a la casa on va nàixer l’artista, en el número 144 del carrer de Sagunt 
de València. Març de 1934. Gentilesa de María Lourdes Rocher Tallada, viuda de Francisco Salelles Miralles.
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Blogdanses és el primer blog dedicat exclusivament 
al folklore valencià. Amb més de 1.500 seguidors de 
Facebook, s’ha convertit en tota una referència per a la 
gent que ens agrada el folklore, per veure quins actes 
tenim en les pròximes dades i informar-nos de tot el 
que està passant en aquest món. 

Quedem amb Paco Chalmés, el seu creador, a 
València, en ple barri de Patraix on resideix, i parlem 
amb ell sobre com veu l’actualitat del nostre folklore.

Com comença la teua trajectòria al món del 
folklore? I, com ha sigut fins ara?

Jo al món del folklore sóc més un atrevit que una 
persona amb una llarga trajectòria perquè encara 
estic aprenent. Fa 5 o 6 anys que em vaig apropar a 
aquest món d’una forma més seriosa perquè hi vaig 
tindre l’oportunitat.

Sóc un atrevit, encara que no pretenc fer lliçons a 
ningú perquè en aquest món hi ha gent molt entesa 
i que està fent una tasca molt important. Però 
humilment, des del blogdanses intente donar una 
visió diferent d’aquest món.

La meua trajectòria personal en el món del ball és 
molt modesta. Vaig començar, a l'igual que li ocorre 
a molta gent, al grup de la falla. Jo sóc faller de la 
falla Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina i forme part 
del seu grup de danses. 

El meu primer mestre de ball va ser Rafa Simarro i 
vaig descobrir que gaudia molt amb el ball. La clau 
va ser descobrir el sentiment que despertaven en mi 
la música tradicional, els balls, la indumentària...

A partir d’ací, fa uns 3 anys, uns amics i jo creàrem 
un grup de danses a Benifaió, el meu poble d’origen. 
I allí també hem fet diverses coses. Hem recuperat 
danses de la processó i ara estem treballant amb les 
valencianes de Benifaió intentant que es tornen a 
ballar al poble.

A més, també sóc el president del grup de danses La 
Carraspera, ací al barri de Patraix.

Blogdanses)
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Així que, actualment, formes part de tres grups?

Sí, actualment, em trobe vinculat quasi al 100% amb 
La Carraspera, ja que sóc el president. I al grup de 
la falla i al grup de Benifaió sóc un ballador més, ja 
que són grups que tenen una activitat més reduïda 
i intente ajudar-los tot el que puc.

I a La Carrapera, com us va? Participeu en el Sona 
la Dipu i a la dansà?

Sí, això és la base per a molts grups, participar en el 
Sona la Dipu, perquè té una vessant econòmica que no 
podem obviar i, a molts grups, ens interessa i ens cal 
participar. A més, també participem perquè creguem 
que en el món del folklore fan falta fòrums en què, 
amb competició o sense, ens trobem els grups.

També, des de la fundació del grup participem en la 
dansà de la Mare de Déu. 

I al llarg de l’any feu algunes actuacions més?

Sí, al llarg de l’any intentem vincular-nos, sobretot 
amb actes del barri de Jesús i de Patraix, que són 
els barris d’on són la majoria dels nostres balladors. 

Així que intentem aportar el nostre granet d’arena 
a la vida cultural del barri. I el nostre granet d’arena 
consisteix a recordar els nostres orígens, tant del 
barri de Patraix com de Jesús. 

En aquest sentit, organitzem les danses de Patraix 
cada diumenge anterior al 9 d’octubre. Aquestes 
danses començàrem a organitzar-les conjuntament 
amb Alimara. Es ballen les danses a la plaça de Patraix 
aprofitant les festes que organitzen els veïns al barri. 

Després també tenim altra convocatòria a la qual li 
tenim molta estima i que se celebra en una zona del 
barri de Patraix que es coneix com ‘Les casetes’. Ací 
hi ha un cantó on es troba una xicoteta imatge de la 
Mare de Déu dels Desemparats i, al mes de juny, quan 
els veïns organitzen les festes, nosaltres organitzem 
unes danses. Açò portem fent-ho uns 4 o 5 anys.

I aquestes són les dues cites que tenim assegurades 
durant l’any.

Aquest any hem reprès el cant i ball de nadales i ha 
sigut una cosa que ha tingut molt d’èxit i ha sigut 
molt ben rebuda pels comerciants. Anàvem pel barri 
de Jesús vestits amb la indumentària tradicional, 
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cantant nadales acompanyats per la rondalla 
Samaruc i demanant les estrenes com es feia abans.
Va ser una cosa molt ben acollida entre la gent. 

Així que açò és el que intentem, començar pel nostre 
barri, tot i que també tenim més projectes.

Conta’ns aquests projectes que teniu.

Doncs tenim diversos projectes sobre la taula.

El més immediat és que volem organitzar la primera 
passejada de l’arròs al forn a Patraix, perquè volem 
recuperar aquesta tradició que hi havia a molts pobles 
de passejar l’arròs al forn i tindre un dia de festa. 

Després també volem intercanviar a nivell cultural el 
nostre folklore amb altres entitats tenint converses 
amb aquestes d’altres llocs de l’Estat i realitzant 
intercanvis.

A més, volem fer coses més interessants a nivell 
d’investigació i estem contactant amb gent major 
de Patraix. Però d’això ja no et puc desvetllar més. 

Així que no haveu fet intercanvis culturals fins ara?

Ha sigut un aspecte que no s’ha potenciat molt al 
grup, encara que sempre ho hem tingut en la ment. 
De totes formes, sempre es fa un intercanvi natural 
quan vas als pobles, a les dansaes... i coneixes gent. 
Però un intercanvi formal no s’havia plantejat fins ara.

El problema són els diners, perquè quan fas un 
intercanvi has de donar de menjar a molta gent, etc.

La veritat és que La Carraspera en aquest aspecte és 
un poc peculiar, perquè és un grup que ve del món 
faller i tenim un local que pareix un casal de falla. I 
la veritat és que tenim una activitat que sembla la 
d’una comissió fallera, menys plantar un monument. 
Et dic açò perquè jo, potser no trobaria la pega a 
donar de menjar a la gent, perquè amb el local que 
tenim i la gent que som, podríem donar de menjar a 
tota la gent igual que es fa en una falla.

Tal vegada, l’inconvenient seria trobar un lloc 
on actuar, perquè aconseguir un lloc on actuar a 
València és més difícil que aconseguir-lo en un 
poble. No és el mateix parlar amb l’alcalde d’un 
poble que amb l’alcalde de València... Ni tampoc és 

www.blogdanses.es
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el mateix encaminar una actuació d’un grup de fora 
a les festes patronals d’un poble, on et diran que sí i 
tindràs un públic assegurat, que a València. Perquè 
a València, on els fas actuar?

És cert que açò és difícil, però no impossible. Sols 
cal buscar-se un poc la vida.

Ara parlarem de blogdanses. Com sorgeix?

Com ja he dit abans, blogdanses evoluciona prou 
paral·lelament amb el meu acostament a aquest món. 
La meua manera de ser em fa que, quan m’acoste a 
alguna cosa, m’involucre. I aquesta involucració em 
va fer adonar que, quan buscava coses a Internet 
d’açò, no hi havia cap pàgina ni cap lloc on jo poguera 
veure una agenda d’activitats relacionades amb el 
folklore. Hi havia pàgines que sí que incloïen una 
agenda de folklore, però sempre dins del món de la 
música en valencià. Però no vaig poder trobar cap 
lloc a la xarxa que parlara en exclusiva de danses, 
espectacles, festes populars...

Així que, d’una manera quasi natural, després d’una 
nit de falles en finalitzar la berbena, vaig crear el 
blog. I a partir d’ací ha anat evolucionant la cosa.

Blogdanses va nàixer amb una vocació d’agenda 
i, aquesta agenda, a mi m’ha fet reflexionar molt 
sobre la gran quantitat d’actes que hi ha cada cap de 
setmana. No hi ha cap de setmana en què no hi haja 
actes de folklore! Açò hauria de fer-nos reflexionar 
a tots i a les administracions també. 

Més endavant, aquesta agenda es va començar a 
complementar amb reportatges fotogràfics, opinions 
personals meues, col·laboradors, entrevistes... I açò 
és un reflex del meu apostament personal i de la 
il·lusió que tinc per aquest món. 

Com treballeu per fer el blog?

Doncs hi ha un poc de tot. El blog va sorgir com 
una cosa exclusivament personal meua. Després, 
una amiga meua m’ha ajudat amb tot allò del tema 
informàtic: maquetació, logotips, imatges de la 
web... Aquesta amiga és Marta Llàcer, amb la qual 
realitze diversos projectes professionals. 

Per altra banda, amb el tema de l’agenda has de 
buscar-te molt la vida sobre les activitats que hi 
ha. He de dir que, avui en dia, molts grups tenen 
perfils o pàgines a xarxes socials com Facebook o 
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Twitter i d’aquests llocs aconseguisc la major part 
d’informació. 

També és de veres que, des que blogdanses va 
començar a ser més conegut, la gent ens envia 
informació sobre els seus esdeveniments perquè 
li donem difusió. I per a mi és un plaer fer que, 
gràcies als reportatges i a la difusió que fem, la 
gent s’assabente dels esdeveniments i hi assistisca, 
perquè aquesta era la funció que jo volia complir 
des del principi. 

I una qüestió que vull remarcar, enllaçant un poc amb 
el que hem parlat abans, és que moltes vegades et 
trobes que la gent no acudeix als espectacles, però 
jo pense que els grups hauríem de fer autocrítica i 
adonar-nos que, de vegades, treballem molt per fer 
una actuació, però deixem la difusió un poc de banda. 

Així que a blogdanses açò és la nostra vocació i sempre 
estem disposats a fer difusió de tots els esdeveniments. 

Les cròniques les feu vosaltres o si us les envien 
també les publiqueu?

Fonamentalment les faig jo. Encara que, de vegades, 
hi ha gent que ens la envia i jo la publique encantat. 
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Però majoritàriament és una feina que fem nosaltres.

Així que cada cap de setmana assisteixes, almenys, 
a un acte folklòric?

Sí, sempre hi ha algun acte.

Açò és un blog personal i, per tant, està barrejada 
l’afició amb la vocació de contar el que veus. 
Aleshores, jo vaig als llocs gustosament i després ho 
expresse mitjançant el blog. 

Quan vas començar creies que el blog tindria la 
repercussió que té actualment?

La veritat és que, de sobte, vas a les dansades i et 
saluda gent i et parla, i és una sensació gratificant. 
Ara ja m’he acostumat, però encara pense fer moltes 
més coses amb blogdanses. 

És una feina agradable que fas perquè vols i és una 
sensació agradable.

Hi ha blogs de falles que també van començar com 
tu i ara tenen molta repercussió.

Sí, però el món de les falles abraça moltes coses i és 
seguit per molta més gent. 

El món del folklore és una qüestió un poc més 
minoritària i que avança més discretament. Però, 
a la vegada, està present en la vida de tots, tant 
folklòrics com no. 

Clar, perquè hi ha més gent fallera que balladora...

Sí. Tot i així, a València ciutat hi ha molts grups 
de dansa. Si els dic, segurament me'n deixe algun: 
Alimara, El Forcat, Lo Rat Penat, La Senyera, 
Sargantana, El Portalet de Benimaclet, La Paraeta, 
L’Aixovar, La Carraspera, Lo Drac Calat, el Grup de 
Danses Saragüei, Quiqueries...

Així que tu imagina’t... en una ciutat com València, que 
és una ciutat mitjana, la quantitat de moviment folklòric 
que hi ha. Hi ha més de 10 grups de folklore, això és per 
a reflexionar-ho. I sense comptar els grups de danses 
de les falles, que és un moviment impressionant.

Per a mi, una programació com és la dels Balls al 
Carrer, que abraça tots els caps de setmana des 
d’octubre fins a febrer, amb tres o quatre grups de 
falla ballant, no és una cosa que la gent no coneix. 
Per a mi és brutal aquest moviment folklòric. 

Jo crec que el problema és que la gent veu els 
balls al carrer però, després, no van a veure la resta 
d’actuacions i espectacles que fan els grups.

Jo crec que cal fer un poc d’autocrítica amb això.

Com creus que es podria canviar?

Jo pense que el primer que caldria fer seria un 
diagnòstic. Ens hem de plantejar per què ocorre açò. 
Per què en una processó o en unes danses al carrer 
està ple de gent i, després, quan actues en un auditori o 
teatre no? Per què? Doncs cal fer un poc d’autocrítica.
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Dues idees: diferenciar entre tradició i folklore, que 
ho utilitzem per al mateix, però no ho és. La gent 
sol apreciar la tradició, tant la que ha continuat com 
la que s’ha pogut recuperar. Això la gent ho pot 
apreciar perquè la tradició té encara una lògica en el 
sentit actual, perquè actualment hi ha festes, rituals, 
celebracions... 

El folklore és desempolsar alguna cosa que està 
oblidada i tu la traus. Et vesteixes amb uns vestits 
que avui dia han perdut el sentit i recrees. Perquè 
els grups de dansa recreem escenes que ara ja no 
es donen: treballs de camp, cerimònies de noces... I 
això tal vegada queda un poc més distant de la gent.
Així que ‘cal aplicar el concepte d’imaginació al 
poder’. Hi ha grups que sí que estan fent coses 
diferents. Alimara, per exemple, ha quedat en la 
memòria col·lectiva de la gent com un grup que ha 
ofert coses diferents perquè, en el seu moment, va 
agafar els balls que estaven descontextualitzats i els 
va incloure dins d’unes escenes. 

Altres grups com Les Folies de Carcaixent o l’Escola 
de Danses de Xàtiva entre d’altres estan plantejant 
també posades en escena molt interessants. 

Així que jo crec que els grups hem de plantejar 
coses diferents i fer autocrítica.

A més, crec que açò té molt de mèrit perquè la gent 
d’aquest món no som professionals i invertim molt 
de temps a assajar i molts diners, per exemple, amb 
indumentària. Però sempre fem les coses amb molt 
de gust. 

Per tant, té molt de mèrit el que fem, però cal seguir 
millorant i fer coses diferents. 

Amb aquest blog hauràs conegut molts actes i 
celebracions que no coneixies. Què és el que més 
t’ha cridat l’atenció? 

La veritat és que no sabria dir-te un acte concret...
L’últim al qual he assistit és a la tabala de Santa 
Llúcia i és un acte molt entranyable que ve des de, 
pràcticament, els temps de Jaume I. I em meravella 
perquè s’ha mantingut des d’aleshores. 

Potser també he redescobert el Corpus de València. 
El coneixia d’haver anat alguna vegada a veure’l, però 
conèixer millor les tradicions dels balls m’ha permès 
redescobrir-lo. De fet, cada any que hi assistisc 
descobrisc una vessant nova i un per què nou de 
les danses i la música tradicional que tenim. Perquè 
antigament, el Corpus era la festa gran de València i 
pense que és un gran potencial tant a nivell cultural 
com turístic.

I sense parlar d’actes concrets, a mi el que m’ha 
sorprès és que al folklore no som ‘quatre gats’ ni 
es fan quatre actes. Ací a València, la gent es pensa 
que sols es balla la dansà a la Mare de Déu i no és 
així. És al·lucinant la quantitat de coses que es fan i 
la quantitat de gent que hi ha investigant. 

Creus que l’Administració dóna suport al folklore?

Jo crec que sí, que el concurs del Sona la Dipu és 
un revulsiu important amb les ajudes que es donen. 
També el SARC, que ajuda els ajuntaments dels 
pobles amb menys de 20.000 habitants a contractar 
activitats, també folklòriques.

Tanmateix, sempre es vol més, perquè sempre fan 
falta més coses, sobretot als entorns urbans on és 
més complicat moure’s i fer coses. Si hi haguera una 
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porta concreta on poder tocar, jo ja em conformaria. 
A nivell d’ajuntament o Generalitat que ens ajudara 
amb tot el tema d’ajudes o de tindre un suport en 
projectes concrets que desenvolupem els grups.

Però crec que les vies que hi ha funcionen bé, encara 
que sempre es pot augmentar l’ajuda econòmica als 
projectes. Jo crec que la funció de l’administració 
amb açò ha de ser més a nivell de suport logístic que 
econòmic: facilitar llocs on assajar i actuar, donar suport 
a la recuperació de balls, processons, tallers de danses...

Com veus el tema de la dansà de la Mare de Déu?

Jo ho veig com un fenomen molt positiu. No s’ha de 
perdre el nord de les coses. Està molt bé que vulguem 
millorar i que posem el focus en les coses negatives, 
però cal recordar que hi ha llocs on no existeixen 
aquest tipus d’actes. S’han de millorar? Clar que sí. 
Doncs posem-nos, entre tots, mans a l’obra. 

Ací a València açò s’havia perdut i Salvador 
Mercado va aplicar aquesta mentalitat d’incloure 
el folklore dins de la tradició. Ell, junt amb altra 
gent, va aconseguir agafar una celebració com la 
Mare de Déu dels Desemparats i fer unes danses 
al seu voltant i, a més, que al cap de 40 anys es fera 
tan gran aquest fenomen, que es necessitara una 
organització. Això és una cosa molt positiva.

Jo crec que ara el que preocupa més és el tema 
de la participació i l’actual corporació municipal 
crec que està encertant a l’hora d’escoltar la gent. 
Jo crec que això és el que s’ha de fer: escoltar les 
veus d’aquells que durant aquests anys han fet que 
la dansà haja continuat. Almenys, si depenguera de 
mi seria el primer que faria. A partir d’ací no sé si la 
solució és fer tres dies de danses o una altra.

Pel que sembla, a la reunió que es fa no se solucionen 
moltes coses...

El problema d’aquesta reunió és que es fa una 
setmana o dues abans de la dansà i ja no és el 
moment de decidir res. La reunió s’hauria de fer 
abans d’acabar el mes de gener i deixar-ho tot clar. 
Perquè per als grups és una cita molt important, 
perquè açò són sentiments. Existeix molt de 
sentiment i de fervor per ballar a la Mare de Déu, 
que és la manera d'expressar-nos que tenim els 
balladors. Per tant, dir a una persona que no pot 
ballar, hauria de ser l’última solució. 

A mi, com a president de La Carraspera, la gent ja m’està 
preguntant si anem a ballar. Per tant, jo ja necessite 
saber-ho perquè necessitem assajar, fer-nos vestits...

I, per finalitzar, com veus el moment actual de la dansa?

La gent que és aliena a aquest món em diu que veu 
molt de moviment. Jo vull pensar que és així. I la veritat 
és que sí que veig un interès creixent en la gent. 

També és possible que la gent estiga deixant de 
banda la vinculació del folklore i la seua recuperació 
amb determinats ideals polítics. 

Així que jo em quede amb el fet que la gent que 
està fora d’aquest món em diga que veu moviment, 
perquè jo, com que estic dins, potser no ho aprecie 
de la mateixa manera com ho pot fer aquell que viu 
el fenomen com a observador extern.

I ací finalitza l’entrevista a Paco Chalmés. Volem 
donar-li les gràcies per la seua col·laboració en el 
nostre llibret.
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El segon diumenge de maig arriba una revolada 
als racons més folklòrics de València. I què és açò 
de folklòric? És el pseudònim propi de persones que 
mantenen viva la tradició. En el marc de la plaça de 
la Mare de Déu, entre tapissos i al so de la banda 
municipal de València, es crea un ambient lúdic. A 
mitjanit tot està preparat, els curiosos deixen l’espai 
per a gaudir de la tradicional Dansà de la Mare de 
Déu. A les dotze comença l’espectacle. Centenars 
de dansaires van entrant amb un protocol marcat 
des de fa anys, al ritme de tabal i dolçaina. 

Abans del xiulit inicial, el centre de la plaça es queda 
buit. L’embolcall és un paisatge de gent, gent i gent 
que cobreix qualsevol amagatall de la plaça de la 
Mare de Déu apegats a les tanques per a no perdre’s 
detall. En l’escenari, davall del tapís, els músics que 

formen una banda de tabal i dolçaina. Els dansaires 
es preparen formant una comitiva a l’entrada de la 
plaça, amb les seues castanyoles, els seus vestits 
elegants i aquella mica d’emoció. Després del primer 
so, la parella que forma el cap de dansa comença a 
seguir el ritme. 

La Dansa)de la Mare de Déu.
D’una idea a una tradició
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La dansà és un ball ritual, que té la seua pròpia 
cerimònia, diferent de qualsevol ball que és només 
per a divertir-se. S’aprén per mimetisme dels uns 
als altres i es compon de tres parts. Una entrada 
amb un elegant minuet, una complicada cadena 
on s’entrellacen les parelles; li segueix la part més 
senzilla que és un pas de jota, crida dansa plana, i 
acaba amb el ritme accelerat del fandango. No cal 
oblidar que el ritual de la comitiva cal mantindre’l, 
una sola parella, crida cap de dansa, obri la dansà, 
i una sola parella, la cua, la tanca. Avancen en 
processó, fins que s’uneixen en la cadena. 

S’observa un principi molt solemne, molt ordenat i 
cerimoniós, però tal com van avançant els compassos 
de la dansà, es van embrutant els quadros, les files, 
uns amb el seu pas pla, altres amb dansa plana, el 
ball de comptes el plat fort; cada un amb el seu 
ritme, amb el seu estil, un ventall de possibilitats que 
potser necessita un poc d’ordre. 

L’any 1975 va tindre lloc la primera dansà de la Mare 
Déu. La va iniciar el grup de danses Alimara de la 
Societat Coral el Micalet, en concret, el seu director 
Salvador Mercado, junt amb altres que, com ell, eren 
estudiosos del folklore. «Érem un grup xicotet i se’ns 

Cristina Barba
@barbaescristina

www.magazinetradicional.com
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va ocórrer fer a València el que era tradició als pobles, 
ballar danses en vespres de la festa, així que ens 
presentem a la plaça i d’una porta de la Mare de Déu 
a una altra, ballem dansà sense permís i sense res», 
conta Mercado. Pocs anys després es van unir altres 
grups com Lo Rat Penat i Grup de Danses Moncada.

El 1989 els grups folklòrics van convidar a  la 
Fallera Major de València a la dansà, com a reclam 
d’atenció als organismes culturals, amb la pretensió 
d’institucionalitzar la Dansà de la Mare de Déu. 
Però avui en dia, la Fallera Major de València 
i la cort acumulen el protagonisme de la dansà, i 
formen la seua pròpia comitiva fallera, amb grups de 
falla dins del ritual. Decisió que els grups folklòrics 
més veterans no comparteixen, ja que per a ells la 
protagonista i la figura és la Mare de Déu i, per això, 
des de fa anys hi ha un ressentiment entre ells.

Però, des d’un prisma de la valenciania, el dia de la 
Mare de Déu a qui no li agradaria estar ací? Se sent 
la devoció dels professionals, la il·lusió dels aficionats, 
les rialles dels que es perden, els compromisos de la 
cort i la implicació del públic. Des del sòl emanen tots 
els sentiments dels dansaires, que sàpien o no ballar, 
embogeixen quan la dolçaina allarga el seu final. 

“Tots els que vivim amb passió el folklore i les 
danses tradicionals, hem de ser conscients i estar 
agraïts que Salvador d’una idea va fer una tradició” 
(Mercedes Gràcia, directora Grup Danses Moncada)
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Paco Corella és, des de fa molts anys, el mestre 
que ensenya els passos per a la dansà de la Mare de 
Déu a la Fallera Major i la seua Cort d’Honor i des 
que s’instaurà la Dansà infantil també ensenya a la 
Fallera Major Infantil i la seua Cort d’Honor, també 
busca a les parelles de ball de totes elles, i assaja 
durant més d’un mes tots els dies laborables, dues 
hores en cada grup, al Centre d’Activitats per a 
Majors de Benimaclet. Allí ens rep abans de l’assaig 
de la Cort Infantil, per parlar amb nosaltres de la 
seua experiència al món de la dansa. 

Paco, conta’ns com vas començar a ballar i com va 
ser el teu aprenentatge.

Jo vinc del món de les falles. Sóc faller de l’Antiga 
des que tinc memòria i, en aquella època, als anys 

70-80, fèiem obres al Teatre Escalante perquè estava 
de moda a totes les falles. També vaig començar 
cantant albades; i quan cantava albades jo pensava: 
‘’M’he de cuidar, però estos fan una actuació i es 
posen a menjar i jo no puc... Jo preferisc ballar que 
cantar, perquè cantar és més complicat’’. Aleshores, 
a la falla es va formar un grup de ball i jo em vaig 
unir, però després me’n vaig adonar que jo no volia 
ballar sols en la presentació, així que vaig aprofitar 
que a la meua falla hi havia gent de Lo Rat Penat i 
a l’any 1984-85 vaig començar a ballar amb aquest 
grup. És a partir d’ací que he passat per diversos 
grups, però mai no he deixat de ballar.

En quins grups has ballat?

Vaig començar a Lo Rat Penat, vam fer una excisió i 
férem El Forcat. I d’El Forcat vaig fer altra excisió i 
vaig crear El Portalet de Benicalap. 

Aquest últim grup el vaig fer per a mi, per a gaudir 
del ball sense pressió i no discutir amb ningú. I és el 
grup al qual em trobe actualment.

Paco Corella)



111

En quin any comences a donar classes de dansa?

En l’any 1999, mitjançant la Federació de Folklore i de 
Maria Dolores Correa que era vicepresidenta d’aquesta 
federació. Com érem i som companys d’ofici, vam 
coincidir en una dansà i em va proposar aquest tema. 

Ens entenem molt bé perquè ella també és fallera de 
la Falla l’Olivereta i per les nostres venes corre sang 
fallera, i quan m’ho va proposar vaig accedir encantat.

La primera Fallera Major a qui vaig fer classes va ser 
Sandra Bonet.

Aleshores Maria Dolores Correa va ser qui et va 
donar l’oportunitat de començar amb tot açò?

Sí, ella ja es trobava dins del projecte i em va convidar 
a participar-hi. I jo encantat, per descomptat. 

Des d’aleshores fins ara han passat 17 anys i Maria 
Dolores es va haver de retirar fa un parell d’anys per 
problemes de salut, perquè és una persona major.

Com va començar el fet que les falleres majors 
participen a la dansà?

Doncs a l’any 1989, Rafael Simarro Lucas, que era en 
aquell moment Delegat de Cultura de Junta Central 
Fallera, va decidir portar la seua germana, Maria 
Simarro, per ensenyar-se a ballar per a la dansà.
 
He de dir que per aquell moment, dins del programa 
de Junta Central Fallera, ensenyava a ballar 

sevillanes a les falleres majors. Aleshores, Rafael 
Simarro va dir ‘’Si jo sóc valencià i, a més, ballador, 
com no vaig a ensenyar dansa a la meua germana?’’ 
I ací va començar tot.

La germana de Rafael Simarro pertanyia a la Cort 
d’Honor?

Sí, va pertànyer a la Cort d’Honor de la Fallera Major 
de València l’any 1989, i des d’aleshores, Rafael va 
estar 7 anys més fent-ho fins que, clar, es va fer la 
coreografia i va donar per conclosa la seua feina.

La coreografia i el muntatge de l’escenografia tenen 
una explicació: la dansà era un acte informal al qual 
els grups eixien ballant pel carrer del Micalet, fins 
que un any, el cap de danses, que és qui encapçala 
la dansà, es va cansar de ballar i es va acabar la 
dansà; però encara quedaven 25 o 30 parelles de 
dansadors per eixir i no van poder ballar aquella nit.
Així que es va decidir que hi havia que trobar una 
solució per al problema, perquè eixir fent una cua 
feia que els primers ballaren molt i es cansaren, 
mentre que els últims ballaven poc o no ballaven.

En aquell moment, Lo Rat Penat i Alimara havien 
fet, com a encàrrec de l’Ajuntament de València, un 
muntatge per a l’exaltació de la Fallera Major de 
València. Aquella dansa era igual que la que es fa 
actualment: un muntatge amb diferents balls de la 
Comunitat Valenciana; una entrada de Gandia, una 
cadena... I d’aquell encàrrec casual va eixir el que es 
presentà com a projecte a l’Ajuntament de València 
i que és igual al que es fa ara. 



112

Què ens pots dir de les xiques de la Cort d’Honor i de la 
Fallera Major que vénen a ballar? Ho fan bé i amb ganes?

Sí, sí, s’ho prenen bé i amb ganes perquè no són 
homes, si foren homes.... (Paco riu)

Deixant a banda les bromes, la veritat és que s’ho 
prenen amb molt de compromís, tant les xiquetes 
com les majors. 

Amb les xiquetes sempre esperem que la classe 
que tenen i atresoren, al final aflore, perquè un dels 
problemes que hi tenim és que elles són molt amigues 
i és complicat dur-les, però trauen la fusta i la classe 
que tenen i, al final, sobre ser xiquetes, ho fan molt bé.

El cas de les majors és una meravella, encara que de 
vegades m’agafen un poc de mania, perquè jo sóc 
molt seriós però tampoc em menge ningú. La veritat 
és que, encara que sempre pot haver-hi alguna xica 
que li coste un poc més que a les altres, no hi cap 
problema perquè en general ho agafen molt bé.

Hi ha anys que les xiques treballen, però s’acomoden 
als horaris. Recorde anys que hem assajat de 10 a 12 
de la nit. I després tenim les festes de Sant Vicent, la 
Setmana Santa, l’1 de Maig...que són setmanes molt 
curtes i amb tanta festa et costa un poc més centrar-te. 
Però la idea és pujar cada dia un escalonet més i quan 
acabem cada assaig vegem que hem prosperat un 
poc més. I amb 20 assajos el nivell ja és acceptable. 

Una de les coses més gratificants per a mi, és que des 
que vam començar el projecte, tant María Dolores 

com jo, mai no s’ha criticat la dansa. S’han criticat 
pentinats, vestimenta... però mai la dansa.

Les falleres quan vénen ací tenen nocions de ball?
 
Alguna sí. Durant aquests anys hem tingut de tot, 
però com a bones balladores aquest any tenim una 
xica que ve de Santa Maria Micaela, és balladora de 
Santa Bàrbara; fa un parell d’anys teníem a Begona 
Amorós, que era balladora d’Alimara...hem tingut 
diverses, perquè, evidentment, el món de la dansa es 
nodreix molt de les falles, perquè les falles sempre 
han aportat molt de folklore i s’ha complementat 
molt bé amb el món de la dansa.

Coneixes alguna xica que després d’açò li haja entrat 
el cuquet de la dansa i s’haja unit a algun grup?

Aquesta pregunta és complicada, perquè no te la 
sabria respondre... Sí que és cert que alguna no 
s’ho ha deixat, però introduir-se de ple al món de 
la dansa no crec. A ballar en falles possiblement sí, 
però en grups no et sé respondre.

Però totes ho han tingut present i, en certa manera, 
a les seues falles ho han continuat, però si ballen en 
grups no t’ho podria assegurar. 

Ens podries contar alguna anècdota o algun moment 
divertit que hages passat al llarg d’aquestos anys?

Clar, et puc contar el cas d’una xica que es va trencar 
un braç uns dies abans de la dansà i la vam fer ballar 
mitja dansà i després la vam haver de substituir per 

-
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la seua germana, que havia format part de la Cort 
d’Honor l’any anterior i sabia el ball.

D’aquest tipus d’anècdotes de lesions i substitucions 
per falleres d’anys anteriors, te’n podria contar moltes.

També, com ja he dit, ens hem d’acoblar als horaris de 
les falleres per a fer els assajos, i hem tingut anys en 
els quals les 13 falleres no han coincidit totes juntes 
a cap assaig. L’any passat, sense anar més lluny.

Com a ballador, quina ha sigut l’actuació més 
important o amb més públic que has fet?

La més important no ho sé, però la més curiosa va ser 
a Irak, un lloc on havien estat molts anys en guerra. 
Van fer un concurs mundial per a fer una estàtua en 
honor a la pau i la va guanyar un escultor de Navaixes 
anomenat Manolo Rodríguez. Aquest home era 
afiliat de Lo Rat Penat i ens va portar allí amb ell, 
i l’anècdota curiosa és que vam ballar el dia del 53 
aniversari de Sadam Husein al Teatre Nacional d’Irak 
escortats per la policia en tot moment. Encara que, 
la veritat és que ens van tractar de meravella, vam 
estar escortats per la policia en tot moment i quan 
havíem d’anar a algun lloc ens portaven per la part de 
la ciutat que no estava derruïda pels bombardejos. 
I aquesta és l’anècdota més curiosa que tinc com a 
ballador. Altra actuació que recorde és quan anàrem 
als Estats Units a la inauguració de la botiga Lladró 
de Beverly Hills, on vam estar una setmana.

I per finalitzar. Com veus el moment actual de la dansa?

Pense que està molt diversificada. Crec que hauríem 
d’unir l’esforç de tots, perquè si, per dir una quantitat, 
hi ha 30 grups a València, no hi ha 30 rondalles. I jo 
crec que haurien de fer-se menys grups més grans i 
no haver tants grups xicotets. Jo vinc d’una excisió 
i pot sonar egoista, però crec que hi ha massa grups. 
El que hauríem de fer és ajuntar-se i fer grups més 
grans i més bons. 

Aquesta és l’única pega que jo veig al moment 
actual, però per la resta jo crec que està tot prou bé. 
A més, pareix ser que la dansa torna a estar de moda, 
encara que, ara pareix que les falles es decanten 
més pel tema dels playbacks, però tampoc s’obliden 
del folklore.

Així que la meua opinió és que el món de la dansa 
actual està massa dividit i hauríem d’ajuntar-nos i 
dur-nos millor entre tots. 

Les xiquetes de la Cort d’Honor Infantil ja estan 
traient el cap per la sala, ja s’ha fet l’hora de 
començar, i estan esperant que acabem l’entrevista 
per fer l’assaig del dia. Ens acomiadem de Paco, ha 
sigut un plaer conèixer a la persona que du tant de 
temps apropant el món del folklore a les falleres 
majors de València i les seues corts. 
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El festival-concurs Sona la Dipu, amb música, 
balls i cançons tradicionals de València i província, 
naix l’any 2008, organitzat per la Diputació de 
Valencia i amb la col·laboració de la Federació de 
Folklore de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu 
de donar suport i potenciar la conservació del 
patrimoni cultural i tradicional de cadascun dels 
pobles i comarques de nostra província. 

El que començà amb aquesta finalitat, s’ha 
convertit avui en dia en una de les mostres anuals 
més importants del nostre folklore, amb una gran 
quantitat de grups de tota la província que participen 
amb molta il·lusió en cadascuna de les semifinals 
que se celebren en diverses localitats. 

Un concurs, que a l’igual de tots els concursos, no està 
exempt de polèmiques, desacords amb les decisions 
dels jurats, cabrejos i altres elements característics 
de qualsevol competició. De fet, molts grups han 
deixat de participar-hi, la qual cosa és una llàstima 
ja que li resta diversitat i pluralitat en la manera de 
transmetre i entendre les nostres tradicions. 

Molta gent del món del folklore qüestiona el format 
de concurs que hi ha actualment instaurat, ja que és 
molt difícil comparar balls diferents, de comarques 
diferents, d’estils diferents. No es pot dir que un ball 
és millor que un altre, ja que tots formen part de la 
nostra riquesa com a poble. Per tant, entrar a jutjar 
això és molt complicat.

Però no sempre ha sigut un concurs. Hi ha hagut 
edicions en què solament s’ha fet una gala al Teatre 
Principal de València, com a una mostra del nostre 
folklore, i no s’ha competit.

En finalitzar l’última edició, el diputat de Cultura va 
dir que possiblement, per a l’any següent, hi hauria 
canvis en el plantejament de Sona la Dipu. Per tant, 
va deixar obertes totes les possibilitats per a una 
propera edició amb molts interrogants. 

Sona la Dipu)
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El que pareix clar és que amb concurs o sense 
concurs, Sona la Dipu és un esdeveniment molt 
important en el calendari dels grups participants que 
es preparen a consciència per donar el millor d’ells 
en aquesta mostra folklòrica que ompli, en totes les 
seues edicions, el Teatre Principal.

A continuació farem un recorregut per les diferents 
edicions del concurs, on tractarem d’explicar què va 
succeir cada any.

2008

La primera edició del Sona la Dipu va ser a l’any 2008. 
En aquesta edició es realitzaren, entre els mesos 
d’octubre i novembre, sis semifinals comarcals a 
la Safor, la Vall d’Albaida, València capital, l’Horta, 
la Costera i a Requena-Utiel. En aquesta primera 
edició la Diputació va atorgar als grups participants 
un premi de 800 €, als finalistes 1.000 € més per 
participar en la final i als tres primer classificats, 
premis de 1.000 € per al tercer, 2.000 € per al segon 
i 3.000 € per al primer classificat.

La final es va celebrar al Teatre Principal de València 
amb la participació dels següents grups: El Forcat, 

Escola de Danses de Xàtiva, Grup de Danses 
d’Ontinyent, Grup de Danses de Quart de Poblet, 
Grup de Danses Santa Bàrbara, Lo Drac Alat i Roís 
de Corella, i Cantares Viejos de Requena.

El grup guanyador va ser El Forcat de València, que 
varen ballar, “El dotze i u de Canals” i “El fandango 
de Cofrents”. En segon lloc va quedar classificada 
l’Escola de Danses de Xàtiva, que varen interpretar 
“El bolero vell” i “La jota de Xàtiva”. El tercer 
classificat va ser el Grup de Danses de Quart de 
Poblet, per la seua interpretació de “L’u de Quart” i 
“La jota de Quart”. 

2009

L’edició del 2009 va seguir el mateix format 
que la primera edició amb cinc semifinals, en 
què participaren quinze grups de danses, que es 
varen disputar a Xestalgar el 17 octubre, Riba-roja 
de Túria el 23 octubre, Moncada el 30 octubre, 
Corbera el 7 novembre i Algemesí el 14 novembre, 
i la gran final que va ser el 5 de desembre al Teatre 
Principal de València.
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Els premis en efectiu d’aquesta edició foren els 
mateixos que l’any anterior.

En aquesta edició es posa de manifest que el folklore 
valencià té un arrelament especial a la comarca de 
la Ribera. Dues formacions de l’Alcúdia i una de 
Carcaixent s’endugueren els tres primers premis. El 
Bolero, Grup de Danses de l’Alcúdia, s’imposà amb 
la interpretació d’”El bolero València d’Algemesí” 
i “Les seguidilles de Carlet”, per davant del Grup 
de Dansa de l’Alcúdia que va ballar la valenciana i 
el bolero de l’Alcúdia. En tercer lloc, es classificà el 
grup de balls populars Les Folies de Carcaixent amb 
el bolero llis i el ball per la de l’u de Carcaixent.

La resta de grups participants varen ser: La Calderona 
de Nàquera, amb la jota de Bétera i la malaguenya 
de Barxeta. El grup de Danses de Moncada, amb les 
valencianes d’Albal i la jota de Picanya. El Tossal de 
Llíria, amb la jota de Llíria i la jota de Vilamarxant. 
Les Moreres de Riola, amb la malaguenya de Corbera 
i les danses de Riola, i Tabaira de Xulilla, amb la jota 
de Xulilla i la jota, fandango i seguidilles del Villar.

2010

En l’edició del 2010, no es va fer concurs. És la 
primera edició en la qual es va fer una gala amb la 
participació de grups finalistes de les dues edicions 
anteriors. La gala va ser al Teatre Principal de València 
el 20 de novembre, i els grups participants varen ser: 
Grup de Danses Roí s de Corella, de Gandia; Tabaira, 
Associació Sociocultural de Xulilla; Grup de Danses 
de Quart de Poblet; Grup de balls populars Les 
Folies de Carcaixent; Escola de Danses de Xàtiva; 
Grup de Dansa l’Alcúdia; El Forcat de Valencia; i El 
Bolero, Grup de Danses de l’Alcúdia.

2011 

En l’any 2011 no es va celebrar el Sona la Dipu.

2012

L’edició del 2012, es va celebrar el 22 de setembre 
al Teatre Principal i tornà a ser una gala amb grups 
finalistes d’edicions anteriors, als quals se’ls va afegir 
el grup de danses de la Federació.
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Els grups participants foren: Grup de danses i 
rondalla El Tossal de Llíria, Grup de danses Santa 
Bárbara de València, Escola de Danses de Xàtiva, 
Grup de Danses de Moncada, Grup de danses El 
Forcat de València, El Bolero - Grup de Danses 
de l’Alcúdia, Grup de Danses de la Federació de 
Folklore de la Comunitat Valenciana.

2013

El 2013 es repeteix el format gala i es realitza el 
21 de setembre al Teatre Principal. Els assistents 
van aplaudir les diferents actuacions dels grups de 
València (La Senyera, Associació de Cant Valencià, 
Cors Aacema i Marni, Orquestra de Pols i Pua 
Ntra. Sra. de Tejeda), L’Aljub de Bocairent, Grup 
de Danses Populars de Quatretonda, Associació 
Cantares Viejos de Requena i del mateix grup de la 
Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, 
format per components d’El Forcat, La Sanyera, 
Lo Rat Penat, Els Bessons, El Drac Alat, La Xicalla 
de Catarroja, Agrupació Folkòrica de Moncada i 
excomponents de grups que segueixen il·lusionats 
en l’art tradicional.

2014

En l’any 2014 es torna al format concurs i es tornen 
a realitzar les semifinals a diferents poblacions de la 
província, amb la participació de 24 grups de danses. 
La quantia dels premis en aquesta edició i en la 
del 2015 és la següent: la Diputació va atorgar als 
grups participants un premi de 700 € i als finalistes 
700 € més per participar en la final. Als tres primer 
classificats, premis de 900 € per al tercer, 1.500 € 
per al segon i 2.500 € per al primer classificat.

Les semifinals i grups participants i els balls que 
interpretaren en cadascuna d’aquests foren les següents:

València 24 de maig, Ateneo Mercantil

Grup de ball Les Folies de Carcaixent:
 Alacantina del Mestre Corretja d’Alzira
 Bolero Corretja Alzira-Corbera
Lo Drac Alat:
 Copeo d’Ontenient
 Bolero Pla
Grup La Carraspera:
 Bolero de Guadassuar
 Jota de Benimodo
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Grup de Danses d’Alzira:
 La jota d’Alzira
 El bolero del poble
Grup de Danses Sargantana:
 L’anguila de Figueroles
 Malaguenya de Barxeta
Grup de Danses La Senyera:
 Jota de Turís
 Bolero creuat

Manises 31 de maig, Auditori Germanies

Grup L’Olivar de la Unió Musical d’Alaquàs:
 Malaguenya de Sant Gabriel
 Bolero de l’Olivar d’Alaquàs
Grup de danses El Piló de Burjassot:
 Seguidillas de Requena
 Jota de Cheste
Grup i rondalla Repicó de Manises
 Jota de Manises
 Fandango de Coveteres
Grup de Danses de Moncada:
 Bolero Pla de València
 Valencianes d’Albal
Grup de Danses Realenc de Picanya:
 Malaguenya de Pedralba
 Jota de Gestalgar

Grup de Danses Quart de Poblet:
 El Bolero de Quart Creixent
 L’u de Quart

Xàtiva 7 de juny, Gran Teatre.

Rondalla Cofrentina de Cofrentes:
 Fandango
 Jotica cofrentina 
Grup de Danses d’Ontinyent:
 Ú de Benigànim
 Copeo d’Ontinyent
Escola de Danses de Xàtiva:
 El bolero Garcia
 La palomita
Grup de Danses de Tavernes de la Valldigna
 El vetlatori de Tavernes
 El ball de comptes
Grup de Danses de Moixent:
 Ballaren la jota de les ventes
 Jota Moixentina
Grup de danses El Segreny d’Albalat de la Ribera:
 U i dotze de Carlet
 L’u de Carcaixent
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Llíria 14 de juny, Teatre Banda Primitiva

Grup de danses El Tossal de Llíria:
 L’u d’Aielo
 Les valencianes d’Albuixech
A. C. Danses Valencianes Piero Falla de Puerto de Sagunto:
 El Tedero de Segorbe
 Seguidillas de Lucena del Cid
Grupo de Baile Regional Falla la Replaceta de Pedralba:
 La Jota de Benagéber
 (Xum-Xum) La Jota Vieja de Chelva
Asociación Cantares Viejos de Requena:
 Seguidillas floreadas - Requena
 Jota de cuatro - Camporrobles
 Fandango del Tío Mario - Casas del Rey
 Bolero del Tío Narciso - Requena
Grup de Danses Santa Bàrbara:
 Bolero de Guadassuar
 Jota Redona
A. C. Grup de Ball Quiqueries de València:
 La Malaguenya de Catadau
 El Fandango de a tres

La Gran Final es va celebrar al Teatre Principal de 
València el 13 de setembre amb les actuacions següents:

Grup de Danses Santa Bàrbara:
 L’u del Tío Mariano
 Rapsòdia Valenciana
Grup de Danses Realenc de Picanya:
 Seguidillas Boleras de Chulilla
 Jota de Chulilla
Grup de danses El Segreny d’Albalat de la Ribera:
 Dotze i u de Canals
 U i dotze de Carlet
Escola de Danses de Xàtiva:
 L’U d’Aielo
 Malaguenya de Barxeta
Asociación Cantares Viejos de Requena:
 Jota de la tía Pilar Mata-Camporrobles
 Fandango del tío Mario-Casas del Rey
Grup de Danses de Moncada:
 Bolero pla de València
 Valencianes de València del mestre Porta.
Grup de ball Les Folies de Carcaixent:
 Bolero pla del quadro de balls populars
 d’Enrique Vicent i Sebastián Andrés de València.
 Valencianes de l’u i el dos del quadro de balls
 populars d’Enrique Vicent de València
Grup de danses La Senyera:
 Seguidilla de Carlet
 Bolero de l’Alcúdia
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Finalment, i després de la deliberació del jurat, els 
guanyadors varen ser el grup de ball Les Folies de 
Carcaixent, seguits de grup de danses El Segreny 
d’Albalat de la Ribera, i el tercer lloc el va ocupar el 
Grup de Danses de Moncada. Una actuació que va 
donar molt de parlar, va ser la de l’Escola de Danses 
de Xàtiva, que en el seu segon ball, va fer un número 
innovador fusionant les danses amb la dansa clàssica 
i denunciant el format de concurs del Sona la Dipu.
 
2015

En la darrera edició del Sona la Dipu, es va mantindre 
al format concurs de l’any anterior i les quantitats 
destinades a premis i participació. L’assignació de 
participants es va fer per sorteig en la reunió que es va 
convocar per a aquesta finalitat el dia 20 de novembre, 
i de la qual podem veure el reportatge complet fet 
per la nostra col·labora del llibret Cristina Barba de
www.magazinetradicional.com al codi Qr que tenim al costat.

Aquest any va baixar un poc la participació respecte 
a l’anterior, ja que quatre grups finalistes de l’any 
anterior no hi partiparen. En contraposició, grups 
que participaven per primera vegada, varen fer unes 
grans actuacions tant en semifinals com en la final.
Les semifinals i grups participants en cadascuna 
d’aquestes foren les següents:

16 de maig. Teatre Auditori de Catarroja

Grup de Danses d’Ontinyent 
A. C. Grup de Danses la Xicalla de Catarroja
Grup folklòric Lo Drac Alat de València
Grup L’Olivar de la Unió Musical d’Alaquàs

30 de maig. Auditori Germanies de Manises

A. C. Grup la Senyera de València
A. C. Grup de Ball Quiqueries de València
Safor I Festa de Gandia
Grup de Danses Xafarnat de Paterna
A. C. La Carraspera de València
 
14 de juny. Teatro Liceo de Cheste
Grup de balls populars Les Folies de Carcaixent
Grup I Rondalla Repicó de Manises
Grupo de Danzas Azahar de València
Grup de danses i rondalla El Tossal de Llíria
Grup de danses El Piló de Burjassot
 
20 de juny. Casa de la Cultura de Canals

Grup de Danses Canyamars de Canals
Grup de Danses Realenc de Picanya
Grup de Danses de Moncada
Grup de Danses de Moixent

La Gran Final es va celebrar al Teatre Principal de 
València el 12 de setembre amb les actuacions següents:

Grup de Danses d’Ontinyent 
 Jota d’Aielo de Malferit
 L’u de la Pobla del Duc
A. C. Grup de danses La Xicalla de Catarroja
 Boleres de Catarroja 
 Jota redona (Valencianes u i dotze de Carlet)
A. C. Grup la Senyera de València
 Bolero Estrela
 L’u d’Aielo de Malferit
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Grup de Danses Xafarnat de Paterna
 Bolero de Paterna 
 Jota de Paterna
Grup de balls populars Les Folies de Carcaixent
 Ball de Cinc de Corbera (Valencianes u i dotze 
 de Corbera)
 Ball per la de l’u de Carcaixent
Grup de danses i rondalla El Tossal de Llíria
 Granaina de Montaverner
 Fandango de Cofrentes 
Grup de Danses Canyamars de Canals
 L’u d’Ador
 Els Agüelos de Canals
Grup de danses Realenc de Picanya
 Jota de Loriguilla 
 La malaguenya de Pedralba,

Finalment, i després de la deliberació del jurat, amb 
224 punts, els guanyadors varen ser el grup de ball Les 
Folies de Carcaixent, seguits amb 192,4 punts del Grup 
de Danses Canyamars de Canals, i el tercer lloc el va 
ocupar amb 181 punts el Grup de Danses d’Ontinyent. 

El diputat de Cultura, Xavier Rius, va anunciar que 
es reunirien en el sector perquè estan analitzant una 
nova visió per al certamen, segurament diferent al 
concurs, per a oferir una mostra més potent i amb 
més representació de totes les comarques.

Aquestes declaracions han fet que l’expectació per 
a l’edició del 2016 siga màxima.
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La temporada)

Enguany compleix ja la quarta edició la temporada 
de Folklore Valencià de Picanya, una temporada on 
cada any es programen diversos dies de folklore 
valencià amb l’actuació dels millors grups de ball 
del moment. Una programació atractiva que ha 
aconseguit reivindicar el nostre folklore i que la gent 
pague una entrada per veure’l. Parlem amb Mari 
Carmen Más, directora del Grup de Danses Realenc, 
que és el grup organitzador d’aquest acte que s’està 
convertint en un referent en el calendari folklòric.

En primer lloc, parla’ns un poc del grup de Danses Realenc.

El Grup de Danses Realenc es va fundar l’any 
1983. A aquella època va haver-hi un moviment de 
recuperació de tradicions i es van crear molts grups, 
sobretot a la nostra comarca. Així que Picanya no va 

ser menys i també va crear un grup que, inicialment, 
era un grup d’amics amb una xicoteta rondalla.

Som un grup modest, de poble. Tot i així, actualment 
tenim uns 25-30 balladors i rondalla pròpia. Açò és 
molt important, perquè tindre la nostra rondalla ens 
permet fer més actuacions i crear projectes. Aquesta 
rondalla que col·labora amb nosaltres és la rondalla 
Faitanar i també tenim col·laboració amb la colla de 
dolçaina i tabal d’ací de Picanya.

Aleshores, amb el grup que tenim tractem de fer, a 
més dels actes propis del poble: dansà, danses del 
Corpus, nadales...; el projecte de la temporada de 
folklore. Encara que ja no és un projecte, perquè ja 
fa 4 anys que la fem.

Aquesta temporada de folklore la fem per posar el 
folklore a disposició del poble i de la gent interessada. 
També ens hem presentat al Sona la Dipu en diverses 
ocasions i ens ha anat prou bé, ja que als últims anys 
estem treballant, quasi exclusivament, unes peces 
que són pròpies de la comarca dels Serrans. Aquesta 
és una comarca molt rica en folklore, però està molt 
despoblada i, els grups que hi havia a aquells pobles, 
han desaparegut o s’han reduït molt. Hi havia moltes 

de Folklore
valencià de Picanya
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peces d’aquella comarca que s’havien perdut o sols 
quedava alguna gravació dels anys 70-80.

Així que nosaltres ens hem bolcat amb aquest 
tema perquè, a més, alguns membres del grup són 
d’aquella zona i són, també, estudiosos del folklore i 
molt interessats en aquest tema.

Portem treballant amb aquest repertori 7 o 8 anys i 
ens va molt bé, perquè la veritat és que aquest és un 
folklore que no es coneixia quasi i que estava molt 
prop de desaparéixer. Inclús fa 3 anys ens van fer una 
menció especial al Sona la Dipu per aquest treball. 

Com sorgeix la idea de fer la temporada de folklore?

La temporada de folklore va sorgir perquè, Antonio 
Alcaide, un membre del grup, va dir que podríem fer 
alguna cosa d’aquest tipus.

I vam pensar a fer una temporada perquè a 
moltes ciutats es fan festivals, tant nacionals com 
internacionals, però els grups com nosaltres no tenim 
moltes oportunitats de ballar dalt d’un escenari a 
no ser que siga al festival del nostre propi poble, i 
menys encara ens sorgeix una contractació pagada. 

Per això, aquest company del grup va proposar 
fer alguna cosa per intentar atreure el públic que 
segueix als grups, però proposant-los alguna cosa 
que fora interessant, és a dir, no havíem de ballar 
sols nosaltres, sinó crear una programació que fora 
interessant tant per als grups que vingueren a ballar 
com per al públic que haguera de pagar una xicoteta 
entrada o un abonament. D’aquesta manera també 
aconseguiríem que el públic li donara al folklore el 
valor que té. 

El problema del folklore debades, que és el que fem 
tots, és que en aquest món sembla que al que no 
es paga no se li dóna valor. Encara que a nosaltres 
també ens encanta ballar debades. De fet, és 
pràcticament l’únic tipus d’actuacions que fem.

Aleshores, la nostra intenció quan marcarem un preu 
d’entrada i d’abonaments, era donar-li un valor a 
l’espectacle i a la feina que desenvolupen els grups 
durant mesos per fer l’actuació. A més, aquesta gent 
també inverteix diners en la indumentària i amb 
l’atretzo de l’actuació.

Els diners que aconseguim els repartim entre els 
grups participants i així ajudem, almenys, a pagar-se 
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l’autobús del viatge o el sopar del grup. Així que, 
realment, no els paguem el que val l’actuació.

Tractàrem de cobrar entrada pels motius que ja he 
explicat però, segurament per aquest mateix motiu, 
no aconseguim un ple total a la sala del Centre 
Cultural. Però sempre hi ha gent interessada a qui 
no li importa pagar l’entrada de 8€ o l’abonament 
de 20€ que dóna accés a les 4 velades. 

Pel que fa al públic com va la temporada de folklore?

Costa aconseguir que la gent vinga. A més, de 
vegades les actuacions coincideixen amb altres 
actes que fan que vinga menys gent. Ens agradaria 
que vinguera més públic.

Actuem a una sala amb una capacitat de 400 
persones i, la mitja d’assistència que tenim, és d'unes 
180 persones.

Al Centre Cultural de Picanya, que és el lloc on 
actuem, hi ha una zona de platea i una llotja a la 
primera planta, i normalment es plena el pis inferior. 
Però, tot i així, l’actitud dels grups sempre és molt 
bona. Tot i trobar-se, de vegades, amb 150 persones. 

Hi ha dies que, tal vegada, ve menys gent i altres que 
en ve més. Però, la veritat és, que ve moltíssima gent 
relacionada amb el món del folklore. I a nosaltres 
això ens agrada, perquè sempre és important veure 
el que fan la resta de grups, valorar-ho i no tancar-se 
sols amb el que fem cadascú.

Està molt bé que cada grup tinga el seu estil, la seua 
escola, el seu repertori... però també seria important 
que els mateixos folklòrics ens donarem suport 
i, quan algun grup organitza un acte o actuació, 
tractàrem d’anar i veure el que fan. Jo crec que és 
interessant i valuós per a tots els grups.

Aleshores, entre el públic, la majoria són folklòrics: 
dansadors, músics... I també ve molta gent que 
segueix amb interés el que fan alguns grups. 

Com és el format de les velades?

Són velades on actuen dos grups i tractem de 
compensar els estils dels grups, és a dir, si tenim 
confirmada, per exemple, l’assistència de 3 grups 
de l’Horta, els separem perquè no coincidisquen 
repertoris i estils en una velada.
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Cada actuació té una duració d’uns 40 minuts i 
sempre es fa un dissabte a les 22:00h. Entre actuació 
i actuació es deixen uns 10 minuts o el temps que 
calga perquè es canvien les coses necessàries 
a l’escenari. I la velada sol acabar a les 00:00h 
aproximadament. 

Quants grups han participat en la temporada de 
folklore en aquests 4 anys?

Hem seguit una pauta des del primer any fins ara 
i és que hem convidat en repetides ocasions a 3 
grups concrets. Aquests grups són: el Grup de 
Danses Montcada, Les Folies i Alimara. El primer 
any ens van fer molt costat , són uns dels grups més 
importants i es van portar molt bé amb nosaltres. 
Així que el segon any els vam tornar a convidar i no 
hem deixat de fer-ho fins ara.

Respecte a la resta de grups, els hem anant variant. 
No sabria treure un càlcul exacte, però crec que la 
xifra total de grups convidats està al voltant de 20-
30 grups.

A més, no tots els grups convidats han sigut de 
la província de València. En principi sí que vam 

organitzar el programa pensant en grups de la 
nostra província pel motiu de la distància, però tot i 
així, l’any passat va vindre el grup Millars de Castelló 
què, a més, va fer una molt bona actuació amb el seu 
repertori del nord; i aquest any ha vingut el grup de 
Bocairent. I la veritat és que això és d’agrair. 

Açò ens demostra que seria molt difícil pagar amb 
diners tot el treball dels grups. No creus?

Sí. A més, sempre s’ha dit que el folklore és la 
germaneta menuda de la cultura, perquè en ser 
una qüestió popular i tradicional, llevat d’algunes 
persones o grups que estan fiançats, la resta som 
considerats aficionats. Encara que realment sí que 
ho som, perquè no ens dediquem professionalment 
a açò. Sí que és veritat que el treball que fem alguns 
grups és molt important i d'una qualitat quasi 
professional a molts casos. Però ningú cobra pel 
que fa.

Per això, la intenció de cobrar entrada a la temporada 
de folklore és intentar reconéixer un poc el treball 
dels grups i recompensar-los una miqueta amb 
diners.
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També et diré que, als últims anys, aquests tipus 
d’activitats no han tingut massa suport institucional. 
Ací a Picanya estem molt contents i molt agraïts 
a l’Ajuntament perquè ens deixa utilitzar el Centre 
Cultural, ens deixa els tècnics que són treballadors 
seus i ens dóna totes les facilitats que es poden. 
Però diners a aquests últims anys no hi ha hagut.

Pensant en l’any que ve, estem valorant la possibilitat 
de fer alguna variació a la programació i de buscar 
patrocinadors per veure si, d’alguna manera, podem 
recollir més diners i, així també, ajudar un poc més 
als grups. 

La vostra intenció és seguir variant els grups 
convidats a la temporada de folklore?

Sí, encara que organitzar l’agenda d’actuacions és, 
possiblement, la feina més difícil, perquè els grups 
tenen les seues activitats i, de vegades, penses en 
un grup i és difícil quadrar les seues activitats amb 
les nostres. 

Nosaltres el que volem és portar diversitat. Per 
exemple, aquest any havíem contactat amb dos grups 
amb els quals no hem pogut tancar una data, i ja se 

Foto cedida per blogdanses.es
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l’hem reservada per al pròxim any, perquè són grups 
que tenen interés de col·laborar i de vindre a ballar.

Aleshores, sí que tractem de portar diferents opcions 
de grups que actuen a escenari i amb rondalla 
en viu. Així que intentem portar diferents tipus 
d’espectacles: grups que ballen una ‘seguideta’ rere 
altra, grups que fan espectacles més complicats... A 
més, per part de l’organització no hi ha cap indicació 
en eixe sentit, és a dir, cada grup pot fer el que millor 
considere i orientat de la manera que vulga. 

Sí que estem pensant que, l’any que ve, tal vegada 
seria el moment d’incloure alguna novetat dins del 
programa de la temporada. No volem desfer-nos 
d’aquestes actuacions que són fonamentals per 
a l’èxit de la temporada, però volem afegir algun 
altre tipus d’acte com: taules redones, exposicions, 
xerrades... I així també es complementaria el que es 
fa a nivell d’actuació. 

Què creus que caldria fer per exportar aquest tipus 
d’activitats a altres pobles?

Que es feren coses a altres pobles com la que fem 
ací seria ideal, el problema és el suport institucional.

Ací a Picanya rebem suport pel què respecta a 
instal·lacions i aquest tipus de coses, però hi ha 
altres ajuntaments que no recolzen gens. Aleshores 
és complicat. 

Seria genial que a altres pobles es fera açò també, 
jo hi aniria.  Però jo crec que també és un poc 
problema dels folklòrics, perquè també et diré que 
tenim molt de públic que és gent interessada, però 
folklòrics en som moltíssims més! Perquè hi ha 
molta gent ballant a grups de danses i tocant. Per 
això he dit abans que també és important anar a 
aquests tipus de coses i veure el que fan la resta 
de grups. Aleshores, hi hauria molta més assistència, 
per exemple, a les nostres velades. 

Jo animaria a qualsevol grup que estiguera disposat 
a treballar i que tinguera el suport d’un ajuntament 
a què fera alguna cosa com nosaltres, perquè hem 
de moure’ns una miqueta i no podem esperar que 
ens ho facen tot.

Nosaltres fem tot açò perquè ens agrada, però 
estaria bé que els grups començàrem a pensar a fer 
les coses per nosaltres mateix i que no siga sols, 
per exemple, la Diputació quan fa el Sona la Dipu 
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qui haja de donar-nos les actuacions. O també 
recorde quan es feia el circuit d’actuacions, també 
organitzat per la Diputació, que nosaltres en féiem 
moltes als anys 90. Però això també va desaparéixer. 
Sempre estàvem depenent d’eixes actuacions que 
ens donava la Diputació, i això no pot ser així, hem 
de fer-les per nosaltres mateix.

I per finalitzar... Com veus el món del folklore en 
l’actualitat?

Jo no sóc cap autoritat en aquest tema, encara que 
sí sóc balladora des de fa molts anys. I el que et puc 
dir és que sí que hi ha vida al folklore: hi ha molts 
grups, moltes falles amb grups de danses... I també 
hi ha cert interés per part de la gent.

Crec que el folklore està molt viu, encara que el 
panorama ha canviat molt des que jo vaig començar 
als anys 80, perquè no hi havia tantes coses per 
fer com ara, és a dir, no hi havia tanta diversitat 
d’activitats per a realitzar ni massa distraccions. 
Això ha canviat molt i, actualment, tot el món tenim 
moltes distraccions i molts compromisos.
Aleshores, a la mateixa vegada que hi ha molta vida 
al folklore, és molt difícil desenvolupar treballs als 

grups, almenys als grups xicotets. Et parle des de 
la meua experiència a Realenc, on som poca gent i 
moltes vegades et trobes amb dificultats per realitzar 
qualsevol cosa per falta de balladors.

Així que jo crec que el folklore està molt viu, però 
ens fa falta una xicoteta espenta, almenys a alguns 
grups. I també opine que, actualment, hi ha un 
panorama molt interessant al món de la dansa, 
perquè hi ha grups que fan coses precioses i molt 
valuoses. Però això sols són alguns, perquè els grups 
xicotets, com nosaltres, tenim la nostra agenda i 
les nostres activitats, però ens trobem amb moltes 
mancances de recursos econòmics i humans.

Perquè els grups de danses no tenim ni un duro. 
Vivim de les quotes que es paguen als grups, a 
aquells grups als quals es pague, i de xicotetes 
subvencions que es reben dels ajuntaments. Però no 
tenim recursos per fer grans coses ni per a motivar 
a la gent a què continue ballant o a què es faça 
indumentària nova.  

I ací finalitza l’entrevista a Mari Carmen Más. 
Volem donar-li les gràcies a ella i al Grup de Danses 
Realenc per la seua col·laboració en el nostre llibret.   
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Si parlem de grups de Danses de la ciutat de 
València, no podem deixar de parlar del grup de 
danses d’una institució centenària com és Lo Rat 
Penat. És un dels grups històrics del folklore del 
cap i casal. Ens varen rebre en la sala de juntes de 
la institució, Ramón Martínez l’actual director, i tres 
dels membres que més temps duen en el grup de 
dansa: Rosa Pulido, Juan de la Fuente i Amparo 
Martí-Villalba.

Vosaltres sou un grup curiós, conteu-nos com és la 
vostra estructura dins de Lo Rat Penat?

Ramón: Nosaltres som un grup de danses, però dins 
de ‘la casa’ és diferent, ja que no som un grup de 
danses independent, sinó una secció més de les 
que conformem aquesta entitat. Ací hi ha multitud 

de seccions: Jocs Florals, la secció de cursos de 
llengua, la secció de concursos de llibrets de falla, la 
secció de concursos de les creus de maig i la secció 
de danses, que som nosaltres. 

La secció de danses es va crear l’any 1958 per Josep 
Cervera i Grifol per ensenyar a ballar a la gent que 
tinguera interés. Això va anar evolucionant i, als anys 
70, es va crear el grup de danses de Lo Rat Penat. 
Així que, cap a l’exterior som un grup de danses 
però, cap a l’interior, som una secció més. 

Els nostres estatuts són els de ‘la casa’ i tots els 
membres del grup de danses som socis de l’entitat. 
D’aquesta forma, actuem com a grup de danses cap 
a l’exterior però també estem molt implicats en la 
vida cultural d’aquesta entitat. 

A part del grup de danses també teniu una escola 
de danses?

Ramón: Sí, tenim l’escola de danses “Maria Teresa Oller” 
que es va crear l’any 1983 quan, Enric Martí que era el 
director, va pensar que una bona manera d’acostar a la 
gent la feina que es feia al grup era crear una escola. 

Lo Rat Penat)
Grup de danses
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Aquesta escola encara continua activa i és el vehicle 
que el grup de danses té en marxa per ensenyar a la 
gent que està interessada en ballar. 

Tota la gent que ve al grup passa primer per l’escola?

Ramón: La majoria sí, perquè el que intentem és que 
l’escola siga la nostra cantera. Per exemple, jo vaig 
començar a l’escola i Amparo també, però açò no 
sempre ocorre, perquè hi ha gent que sols vol vindre 
a aprendre i no vol formar part del grup. Després sí 
que hi ha gent interessada i, si té aptituds i el grup 
de dansa les necessita, passen a formar-hi part. 

Quan vau començar vosaltres al grup?

Juan: Jo vaig començar fa ja uns 25 anys. 

Rosa: Jo vaig començar 4 mesos després de Juan, 
al gener del 1987.

I era al primer grup al qual ballàveu?

Rosa: Jo venia de ballar de l’Associació Cultural 
Carrer de l’Horta. Els vaig veure ballar i em va 
agradar, així que, en arribar a ma casa, vaig agafar 

la guia telefònica i vaig cridar per interessar-me. 
Vaig començar a anar als assajos, vaig estar un mes 
rebent classes i vaig aprendre uns quants passos i 
balls. Després em van proposar vindre ací i, encara 
que no sabia molt de ball, vaig vindre al gener a 
l’escola amb una companya de l’associació, i en juny 
ja vaig passar a formar part del grup de danses. 

Juan: Per a mi sí que va ser el meu primer grup, 
encara que, amb 17 anys jo ja formava part del grup 
de la meua falla i la meua professora em va proposar 
formar part d’alguns grups. Finalment, vaig escollir 
aquest perquè era el que més prop tenia i perquè 
coneixia a gent que pertanyia a l’entitat. 

Ramón: Per a mi també va ser el meu primer grup. 
Després sí que he format part de grups de falla, però 
vaig començar ací. 

Amparo: Jo també vaig començar ací perquè, encara 
que no pertanyia al grup de la meua falla, dos amics 
fallers em portaren ací. Nosaltres a la falla fem una 
setmana cultural i necessitaven una persona per 
ballar al grup, així que vaig vindre ací per ensenyar-me 
alguns passos i vaig ballar aquell dia amb el grup 
de la falla. Em va agradar i vaig continuar venint a 
l’escola fins que, un any després, vaig passar al grup.
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Quina activitat tenia el grup quan vau començar?

Juan: Moltíssima més que ara. Tots els caps de 
setmana teníem actuacions a banda dels dies 
d’assaig. Actuàvem a presentacions de falles, guies 
turístiques, congressos...

Rosa: Sí, teníem actuacions divendres, dissabte i 
diumenge. Fins i tot teníem més d’una actuació en 
un mateix dia. Portàvem la pinta posada tot el cap 
de setmana. Ara ja no és igual...

Heu tingut rivalitat amb Alimara?

Ramón: No, contràriament al que es puga pensar. 
Tenim registres molt diferents, però a pesar d’això, 
amb els qui sempre hem tingut molt bona relació ha 
sigut amb Alimara. 

De fet, quan Alimara va recuperar el ball de Torrent 
i calia presentar-lo al teatre principal, van demanar 
ajuda a diversos grups per a l’actuació, i Lo Rat Penat 
va participar. I quan Alimara va institucionalitzar la 
dansà de la Mare de Déu, al primer grup a qui va 
convidar va ser a nosaltres. Per això a la dansà el 
primer grup a eixir és Alimara i el segon Lo Rat Penat. 

Encara que he de dir que, ens ha arribat informació 
del fet que abans que es ballara la dansà a la plaça 
de la Mare de Déu, es ballava a l’antic carrer de la 
llenya i ja hi havia gent de Lo Rat que hi participava. 

Amparo: De fet, abans de fer-se la dansà com es fa 
actualment, la gent ballava de particular i, un dels 
grups que ballava com a grup i amb indumentària, 
era Lo Rat Penat. 

Lo Rat Penat és el grup més antic de la ciutat 
de València, tenint en compte que els de secció 
femenina, es desferen a meitat dels 70?

Ramón: Exactament no ho sé, perquè la secció ja 
estava l’any 1958, però el grup es va crear després al 
principi dels 70. 

Heu fet treball d’investigació i recuperació?

Ramón: Sí, l’última va ser al concert de Nadal, i va 
ser una peça de Cocentaina de la qual es conservava 
la partitura i que nosaltres havíem vist que el ball 
que es solia ballar a Cocentaina era amb música de 
tabal i dolçaina, així que vam agafar la melodia i vam 
muntar el ball. Aquest ball és l’u de Cocentaina.
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Jo crec que ja queda poc per recuperar.

Amparo: Sí, perquè va haver-hi un ‘boom’ i es van 
recuperar moltes coses, però cada vegada és més 
difícil trobar coses que recuperar.

Rosa: També hem recuperat coses com la Jota de 
Burla o la Jota de Llíria. D’aquesta última recorde 
que una dona es sabia la música, i el seu nebot no 
ens volia donar aquesta música perquè desconfiava 
de nosaltres. Però nosaltres sols volíem que la 
dona ens tocara la música per poder enregistrar-la i 
recuperar-la. 

Ramón: Jo també recorde que, fa uns anys, anàrem 
a Vallada a intentar recuperar les danses que es 
deixaren de ballar a l’inici de la transició. Aleshores 
vam contactar amb el qui era Alcalde de Vallada en 
aquell moment i, amb les coses que ens contava, 
vàrem traure vàries passades i, a les festes del poble, 
vam anar a ballar allò que havíem recuperat. 

Al segon o tercer any que vam anar a Vallada a 
ballar açò, se’ns va acostar una dona i ens va dir que 
anàrem a sa casa, així que alguns membres del grup 
vam anar amb ella i, en arribar a sa casa, va tancar 

la porta i ens va ensenyar algunes coses que no 
estàvem ballant bé. El fet curiós és que ens va portar 
a sa casa perquè no volia que ningú la veguera ballar 
a la plaça. 

Quina és l’actuació més curiosa que heu fet o que 
recordeu amb més estima?

Amparo: Jo recorde el meu debut perquè va ser un 
desastre!

Ramón: En estar dins d’aquesta entitat, tenim 
algunes actuacions ineludibles, i una d’eixes són els 
jocs florals, que es fan al Teatre Principal. Aleshores, 
a la primera part dels jocs florals, sempre es fa 
una actuació, i durant molts anys la realitzàvem 
nosaltres i eren les actuacions més importants que 
féiem cada any.

Juan: També hem fet espectacles molt importants 
com, per exemple, l’espectacle de final de segle.
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I intercanvis nacionals i internacionals heu fet?

Ramón: Hem anat a festivals, però intercanvis no 
hem fet, perquè a València normalment els grups 
no en fem, ja que és molt més difícil fer un festival 
d’un grup a la ciutat que d’un grup a un poble. De 
fet, alguns grups ens han proposat fer intercanvis 
i els hem hagut de dir que no perquè no tenim 
oportunitat de fer-ho. Però sí que hem participat a 
diversos festivals.

L’últim festival internacional al qual vam anar va ser 
als Estats Units, a Tennessee. Encara que cap de les 
4 persones que estem ací vam anar a aquell viatge.

Juan: Sí, és veritat. A més, va ser l’únic any que sols 
4 membres del grup participàvem a la dansà de la 
Mare de Déu, perquè va coincidir la data i la resta 
del grup se’n va anar al viatge. 

Ramón: I en l’àmbit nacional, l’últim festival al qual 
vam anar va ser al de Jumilla, en Murcia. 

I actualment quines actuacions feu al llarg de l’any?

Ramón: Actualment tenim unes cites pròpies 
que són prou importants per a nosaltres, i que 
són: la dansà de la Creu de maig o de la Santa 
Creu, la dansà de la Mare de Déu, la processó 
del Corpus, encara que sols hi podem participar 
els balladors homes; els jocs florals, si sorgeixen; 
l’acomiadament de la regina dels jocs florals i el 
concert de Nadal. 

I si sorgeix algun acte més com una dansà o alguna 
cosa similar, hi assistim també. 

Pertanyeu a la Federació de Folklore?

Ramón: Sí, hi pertanyem des que es va crear.

I trobeu algun avantatge per pertànyer-hi?

Ramón: Puc demanar el comodí del públic? (Tots 
riuen). La veritat és que va haver-hi una època a la 
qual va fer unes preseleccions de grups per donar 
actuacions, i jo crec que això estava bé. Però ara ja no 
opine el mateix.
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Juan: Altra cosa que va fer la Federació va ser crear 
el seu propi grup. Jo vaig anar als dos primers 
assajos, però després em vaig negar a seguir, perquè 
vaig veure que s’anava a crear un grup format per 
gent de diferents grups, i jo pertanyia a Lo Rat i a 
cap altre grup. I seguiré pertanyent-hi fins que les 
meues cames aguanten. 

A més, tampoc comprenc perquè volien crear un 
grup de Federació quan se suposa que aquesta ha 
de dedicar-se als grups federats i no a crear un grup 
propi. I jo sempre he dit que la Federació no ens 
serveix per a res als grups. 

Rosa: Jo sí que vaig fer un viatge a Taiwan amb el 
grup de la Federació, i no em va agradar perquè 
érem gent de diferents grups i, com diu el refrany 
‘’cada maestrillo tiene su librillo’’. Amb açò vull dir 
que, cada grup tenim una indumentària i unes poses 
diferents, i quan ens ajuntàvem a ballar gent de 
diferents grups, estèticament no quedava bé. 

Després vam fer altra actuació ací a València i va 
tornar a ocórrer el mateix. I a mi això no em va 
agradar gens. 

Ramón: No obstant això, també pense que la 
Federació ha fet coses interessants. Una de les 
coses més importants i interessants que crec que 
ha aconseguit és que els grups de dansa poguérem 
incorporar-nos a la campanya de Retrobem la nostra 
música, de la Diputació de València. 

La Federació va negociar amb la Diputació perquè 
dins d’aquesta campanya que, en principi era sols 
per a bandes de música, hi haguera una secció per 
als grups de dansa federats. 

I per a aquests tipus de coses són per les que hauria 
de treballar a Federació. 

Heu participat alguna vegada al Sona la Dipu?

Amparo: No, mai hem participat. 
Jo, i crec que tot el grup en general, opine que el 
folklore no ha de dur-se a concurs, perquè tots 
intentem fugir del fantasma de Secció Femenina, la 
qual es basava en aquests tipus de coses, i ara s’està 
tornant a fer el mateix altra vegada!

A més, quan et presentes a un concurs et trobes 
a mercé d’un jurat i, depenent d’aquest, pots eixir 
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guanyant o perdent. Perquè al món del folklore, 
quins criteris segueixes per a valorar?

Ramón: A la primera edició del concurs sí que vam 
valorar la possibilitat de participar-hi, però l’opinió 
general dels membres del grup era que participar no 
ens anava a conduir a res, així que vam decidir no 
fer-ho. A més, aquests tipus de coses contribueixen 
a rivalitzar als grups. 

Jo hi vaig participar, individualment, a una edició 
amb el grup d’El bolero de l’Alcúdia i vam arribar a 
la final els dos grups d’eixe poble. Doncs no et pots 
imaginar la rivalitat que es va crear al poble!

Juan: De totes maneres, el Sona la Dipu s’ha 
convertit en un concurs on sempre guanyen el 
mateixos grups. 

Jo opine que, si tu has guanyat aquest any, no pugues 
tornar a presentar-te durant 3 anys, per exemple. 
Perquè si tu has guanyat un any, al següent pots 
tindre un millor decorat i escenografia. Per tant, 
tens més possibilitats de tornar a guanyar.

Amparo: Això és altre tema interessant, perquè a les 
bases del concurs s’estipula que per a concursar has 
de fer un xicotet teatre o representació. Aleshores 
què es valora, el ball o el teatre? Som grups de 
danses o som grups de teatre que també ballem?

Què opineu de la dansà de la Mare de Déu?

Juan: Jo fa molts anys que balle a la dansà i crec 
que, actualment, està massa estructurada. Ha passat 
de ser una dansà de carrer on cadascú feia les 
passades que volia i on ningú t’estructurava, a ser 
una cosa tan estructurada que a mi no em sembla 
alguna cosa popular.

Amparo: Jo crec que s’ha perdut el nord, no sols 
amb el ball, sinó perquè ara balla la Fallera Major 
de València i ja es considera que això és el més 
important. Però la dansà no és una cosa de falles. 

Jo vaig a ballar-la perquè m’agrada ballar i perquè 
és una actuació del grup, però no li trobe trellat. 

Com vegeu el moment de la dansa en l’actualitat?

Juan: Jo veig que hi ha més quantitat de grups, però 
amb menys qualitat. 



139

Amparo: Jo he sentit a gent referir-se a la 
indumentària com ‘el traje de ballar jotes’. Així que 
açò demostra que ara açò s’ha ficat de moda i molta 
gent, sobretot dones, ballen per ‘lluir modelet’. 

Rosa: A més, la gent ja no té vergonya. Jo recorde 
que, quan vaig començar a ballar, tenia por i vergonya 
de no saber bé els balls i equivocar-me o fer-ho mal, 
però ara la gent se sap dos passos de ball i ja vol 
ballar. I no se n’adonen que van descompassats i ho 
fan mal, al contrari, es pensen que ho han fet bé. No 
tenen sentit del ridícul. 

Ramón: Un dels problemes és que, els qui entenem 
de ball, sí que ens fixem en la qualitat dels balladors 
i dels grups, però al públic general no li importa això, 
perquè no ho diferencia.

Rosa: Sí, de vegades t’equivoques i, en acabar et 
diuen ‘’Què bonic! Què bé ho has fet!’’, i en realitat 
no ho has fet bé perquè t’has equivocat.

Ramón: A més, ara a la dansà de la Mare de Déu, et 
fan ballar 3 fandangos finals, mentre que a qualsevol 
dansà de qualsevol lloc es balla sols u. Però a la gent 
li encanta que pegues voltes, i com més ràpid, millor. 

I per finalitzar... Quins plantejaments de futur teniu 
com a grup?

Ramón: Doncs hem realitzat diverses exposicions 
d’indumentària, i a mi m’agradaria tornar a fer-ne 
alguna més. I realitzar alguna actuació o espectacle, 
perquè fa anys que no en fem cap. 

Amparo: També seria interessant fer un disc, perquè, 
per exemple l’u de Cocentaina que hem recuperat 
no està a cap lloc. Així que seria bonic fer un disc 
amb peces recuperades. 

I ací finalitza l’entrevista al grup de Danses Lo Rat 
Penat, gràcies al seu director Ramon i als membres 
del grup que ens han acompanyat  per la seua 
col·laboració en el nostre llibret. 
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Pepa i Valentí són els fundadors del grup de 
danses La Xicalla de Catarroja, un dels grups més 
antics de l’Horta que, enguany, en la seua primera 
participació en el Sona la Dipu han aconseguit 
arribar a la final i fer una gran actuació. Amb ells 
parlarem de la seua trajectòria, del grup i de com 
veuen el món de la dansa.

Entrevistador: Comencem per la trajectòria 
personal. Com comenceu a ballar? Com naix la 
inquietud per ballar i per aprendre danses?

Pepa: Nosaltres pertanyíem cadascú a una falla de 
València i ens agradava. Jo era de la falla Cadis-Literat 
Azorín.

Valentí: Jo per a poder pertànyer al grup de Junta 

Central vaig haver de fer-me faller de la Falla Sant 
Josep de Calassanç i adjacents, la falla que hi havia 
allí en aquell moment.

P: Després ens posàrem en Junta Central Fallera, ja 
que per cada cinc persones que ballaven o tocaven la 
dolçaina, donaven cinc punts a la falla per pertànyer 
al grup de JCF. Començàrem allí, ja que teníem 
afició per ballar i allí va ser on ens coneguérem el 
meu home i jo. 

També ballàvem en Educación y Descanso. Quan 
feia falta gent, ens agafaven i anàvem als dos llocs. 
Allí, en JCF, férem el primer viatge a Covaleda i 
després a Bérgamo, un poble d’Itàlia molt bonic on 
estiguérem molt bé. Allí va ser on començàrem les 
danses.

Després ens casàrem i deixàrem les danses. 

Una vegada ja a Catarroja, una amiga nostra ens va 
dir: «Ja que vosaltres haveu estat en la dansa, perquè 
no formem un grup ací?». Aleshores parlàrem amb el 
col·legi Juan XXIII, on estava de directora María Inés 
Puchalt, i li va parèixer bé. Començàrem a ballar a les 
escoles i d’unes coses a altres, va nàixer La Xicalla.

La Xicalla)
Grup de danses

Actuació a la final del Sona la Dipu 2015
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Aquest nom es deu perquè, en principi, el grup el 
formaven sols xiquets del col·legi. No obstant això, 
després, els obriguérem a tot el poble perquè hi 
pogueren participar. 

Vull que em parleu un poc més dels vostres inicis 
en JCF. Quan de temps estiguéreu ballant en JCF?

Pepa: En Junta Central Fallera començàrem el 1957, 
l’any de la riuada. Anàvem al que era l’antiga societat 
del Micalet. Allí era on feien l’exposició els ninots 
indultats. Començàrem allí. Estiguérem 8 anys fins 
a l’any 1965. En Junta Central Fallera, en acabar el 
curs, et donaven nota final i diplomes. També vàrem 
obtindre el títol que atorgava Junta Central Fallera 
per a ser mestre de Folklore Valencià.

I estant en JCF, quines actuacions solíeu tenir? Per 
a les falles? Organitzades per JCF?

Pepa: Mira, per al dia de la Presentació de la Fallera 
Major, que aleshores es feia al Principal, al Centre 
Aragonés, el dia del Pilar; també hi anàrem a la Fira 
de Juliol, a una barraca que hi havia per l’Albereda 
on anàvem totes les nits a ballar valencianes... 

I en Educación y Descanso també estiguéreu quan 
feia falta col·laboració?

Pepa: Sí. Anàrem a Saragossa 

Valentí: Va ser el primer any que es va fer l’Ofrena 
del Pilar. Actuàrem al centre del riu Ebre en un 
taulat que feren els aragonesos. Les persones ens 
veien des de la vora del riu. Un viatge inoblidable!

Pepa: Però no solament hi actuàrem nosaltres, 
també ho feren altres grups.

També viatges a Itàlia. En aquella època haveu dit 
que anàreu a Bérgamo...

Pepa: Sí, a Bérgamo anàrem amb la JCF, i a Covaleda 
també. Amb Educación y Descanso sols anàrem a 
Saragossa.

Valentí: Jo sí que he anat a diversos poblets amb 
Educación y Descanso.

I quan es funda La Xicalla? 

Pepa: El 1981, quan la meua amiga ens va proposar fer el grup.
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Pel que hem pogut veure en les fotos, hi havia 
molts xiquets. La gent tenia ganes que ballaren els 
xiquets? En la formació del grup de La Xicalla, va 
haver-hi molta resposta? 

Pepa: Sí. Després que finalitzaren les classes dels 
xiquets, entràvem nosaltres, en la mateixa escola; els 
xiquets no s’havien de menejar. Després ja va ser 
quan pensàrem que no fóra solament per al col·legi, 
sinó que fóra per a tot el poble. 

I també venien xiquets d’altres escoles?

Pepa: Sí.

I els majors, quan començaren? 

Valentí: Va ser una evolució amb els mateixos que 
començaren.

He vist que també hi ha fotos del Corpus amb 
els xiquets. Els balls del Corpus els fomentàreu 
vosaltres?

Pepa: Sí, ho comentàrem amb l’alcalde que hi havia 
en aquell temps, Antonio Cubillos, i li agradà molt la 

idea. Ens va dir que el que més li agradava eren ‘els 
nanos’. I per això, a pesar que ell ja va morir, sempre 
que passem pel cantó de sa casa, ballem ‘els nanos’ 
en la seua memòria.

Quanta gent ha pogut passar pel grup de La Xicalla?

Pepa: Uf... Moltíssima gent. La majoria de xiquets.

A part d’ensenyar en La Xicalla, haveu ensenyat a 
altres grups?

Valentí: En cada local faller. A les cinc falles que 
hi havia en aquell moment: La Regió, L’Albufera, El 
Charco, La Rambleta i Filiberto.

Pepa: Quan anàvem el dia de la Crida, ballàvem tots 
a l’hora el mateix ball. Ens podíem ajuntar unes 100 
persones ballant allí.

Aleshores, tots els grups que hi havia ací a Catarroja 
en un moment determinat, els haveu portat 
vosaltres?

Pepa: Sí.
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Valentí: Ha vingut gent de fora a aprendre i després 
han continuat al seu poble ballant.

Quines són les actuacions més importants o la que 
més recordeu amb La Xicalla? 

Pepa: Abans La Xicalla ballava per a la regina d’ací 
del poble. També hem fet tres viatges a Portugal. 
Ens s’ho passàrem molt bé i la gent es quedà molt 
contenta. 

També fem molts intercanvis de grups. Cada any en 
un lloc.

Vàreu recuperar un ball que es feia a Catarroja que 
estava perdut. Com el recuperàreu?

Pepa: Ací, a Catarroja, abans hi havia un grup de 
balladors i, de tant en tant, eixien a ballar pels pobles 
les ‘Boleres de Catarroja’ les quals es componien de 
cinc passos. L’amiga de la qual ja t’he parlat abans, 
va conéixer un home dels que el ballava antigament, 
el tio Penella, i ens el va poder ensenyar. Un ball 
que es ballava a l’any 1827 i, gràcies a aquest home, 
el vam poder presentar a l’any 1984 en un festival 
que vam fer ací en la Federació. És un ball que vam 

ballar Valentí i jo. A més, la música es va recuperar 
perquè hi havia una partitura antiga. 

Ens van donar aquesta partitura a piano i nosaltres 
la vam portar a D. Salvador Julià, i ell ens va dir que 
costava molts diners passar aquesta partitura per a 
rondalla. Així que vam anar a l’escola de rondalla 
de Catarroja i el director va passar la partitura de 
piano a guitarra. A més, Amadeo també va passar la 
partitura a dolçaina. I anys després, va ser la rondalla 
Samaruc qui va gravar aquesta peça al seu disc.

I què em dieu del ball de les valencianes d’Albal o 
també conegudes com de l’horta? 

Pepa: Els col·loquiers eren persones que feien un 
teatret amb versos criticant polítics, veïns… i, de 
tant en tant, es paraven i feien un ball, col·loquiers. 
Hi havia en molts pobles, però amb grup de ball sols 
estaven dels de Torrent i Catarroja. Segons el que 
sabem nosaltres, Albal, en aquella època, no tenia 
grup de ball, sinó que hi havia un home que tocava 
les castanyoles. Aleshores jo em preguntava com 
podien ballar-se les valencianes a Albal si no hi havia 
grups de ball.
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Valentí: Jo t’ho contaré... Hi havia col·loquiers d’ací 
de Catarroja que estaven casats amb persones d’Albal 
i als familiars els ensenyaven a ballar. Aleshores, 
quan es va recuperar el ball, Fermín Pardo estava 
de professor a Albal i l’ensenyà allí. Ens posàrem en 
contacte amb ell i sempre s’ha portat molt bé amb 
nosaltres, fins i tot ens ensenyà el ball de Cortes 
de Pallás i altres. Ha fet moltes coses i ha treballat 
molt, però mai no ha volgut protagonisme. Per 
aquest motiu, en recuperar-se a Albal, es quedà amb 
el nom de Valencianes d’Albal o de l’horta, però els 
balladors eren de Catarroja, que és d’on és realment 
originari el ball. 

Penseu que la dansa té suport per les administracions?

Pepa: No.

Valentí: A hores d’ara, no.

I en la vostra experiència?

Valentí: La veritat és que ací ens han ajudat en tot el 
que han pogut a nivell d’Ajuntament. Però nosaltres 
hem fet loteries i més coses per traure diners.

I en la Federació del Folklore, haveu estat des del 
principi? Des que es creà?

Pepa: Nosaltres en l’any 1984 ja estàvem en la Federació, 
però abans hi havia una altra que va desaparèixer.

I quan es va crear la Federació actual, ens vam tornar 
a inscriure.

Algun avantatge especial per pertànyer a la 
Federació?

Pepa: No res. Participàvem en festivals i després 
ens han donat, solament, una o dos vegades alguna 
ajuda per poder fer algun viatge. 

I del concurs del Sona la Dipu que enguany haveu 
participat i haveu quedat finalistes, que n’opineu? 
Per què penseu que es pot fer un concurs de dansa?
 
Pepa: A mi és que els concursos no m’han agradat 
mai, perquè tots els grups que van pensen que són els 
millors i jo mai no he no volgut participar en concursos. 
Ballar en llocs diferents sí, però concursos no. Ara, 
també he de reconèixer que si un grup s’emporta el 
primer premi és perquè està molt ben valorat.
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Com vegeu el moment actual de la dansa valenciana?

Pepa: Molt bé, jo crec que ara hi ha molta més 
quantitat de grups. Perquè s’ha de tindre en compte 
que abans no hi havia tants grups de falles com hi 
ha ara. Per això JCF va fer el seu grup de folklore.

Valentí: A dia d’avui és estrany una falla a València que 
no tinga grup de dansa, però en aquella època no era així.

Pepa: Jo crec que, actualment, el món de la dansa 
està millor.

Valentí: I no està millor encara perquè no es dóna 
suport com cal. Però aquest món va a més.

Què us va paréixer l’homenatge que us va fer l’any 
passat l’Ajuntament de Catarroja en el Festival 
Internacional que organitza La Xicalla?

Valentí: Meravellós! A mi, fins i tot, em van caure les llàgrimes.

Pepa: Va estar molt bé. A mi també em caigueren llàgrimes.

I per finalitzar… Què significa la dansa per a vosaltres?

Valentí: Jo crec que la dansa és un signe de identitat. 
Per a mi, almenys, ho és.

Pepa: Pense el mateix que Valentí. A més, gràcies a 
la dansa el vaig conèixer. Per tant, la dansa es molt 
important per a nosaltres. 

I ací finalitza l’entrevista a Pepa i Valentí fundadors 
del grup de danses La Xicalla de Catarroja, gràcies 
per la seua col·laboració en el nostre llibret.
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Per a nosaltres era important en aquest treball 
sobre les danses valencianes, tindre la visió del grup 
de Danses d’Algemesí, ja que, com tots sabem, les 
festes de la Mare de Déu de la Salut són Patrimoni 
Cultural immaterial de la Humanitat. I volíem saber 
quines danses es ballen en aquestes festes i quina 
és la relació que té el grup de danses de la localitat 
amb aquestes danses, ja que altres treballs de 
recuperació que s’han fet no tenen a veure amb 
aquestes festes. Per a parlar-nos de tots aquests 
temes quedem en Vicent Vidal, director del Grup 
de Danses d’Algemesí.

Com començares a ballar? I com ha sigut la teua 
trajectòria al grup?

Jo vaig començar amb 18 anys, l’any 1985. 

A aquest any, el grup de danses Berca ja feia 4 anys 
que estava en funcionament i jo em vaig incorporar 
perquè, de sobte, se’m va despertar un interés per 
les tradicions valencianes i, en concret, per la dansa 
valenciana. 

Els fundadors del grup van ser Laura i Pepe Castell. 
Ells van prendre la iniciativa de formar Berca per 
raons personals, ja que venien d’altre grup de 
danses d’Algemesí, el primer que hi va haver en la 
democràcia que era Pardines. Perquè sabem que 
abans de la guerra Civil, hi havia un grup de danses 
en Algemesí que en aquell moment s’anomenava 
quadre de Ball, que acabà dissolent-se i formant 
part del ball del bolero dins de la processó de la 
Mare de Déu de la Salut on s’incorporà l’any 1934. 
Durant la dictadura a Algemesí hi va haver un grup 
de danses de “Sección Femenina”.

Jo em vaig incorporar com a un membre més de 
l’agrupació i el grup es mantenia prou estable. A 
més, aleshores no hi havia massa grups de danses, 
tot el contrari a ara, que hi ha grup de danses a tots 
els pobles i inclús alguns pobles en tenen més d’un.

Berca)Grup de danses
d’Algemesí
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En aquells temps, la dedicació de Berca era aprendre 
balls, no sols d’Algemesí, sinó de més llocs difondre’ls 
fent actuacions. Jo tinc molts bons records d’aquella 
època, però fer això no era la meua aspiració personal. 
Aleshores, van sorgir unes discrepàncies al grup per 
temes econòmics, i va haver-hi una divisió entre el 
cos de ball i el cos de rondalla. Aquesta va ser la 
nostra major crisi, al voltant de l’any 1990, i els que 
quedàvem intentant mantenir l’agrupació vam decidir 
fer-li un gir al grup. Però per fer això ens calia una 
nova estructura que havíem de crear des de zero. Així 
que vam aconseguir gent que s’incorporara al grup 
i, d’aquesta manera, vam reflotar-lo i vam continuar 
amb la mateixa línia d’abans, però a mi em quedava 
l’espineta de saber quines coses hi havia a Algemesí 
que no s’havien recuperat. 

Així, vam arribar fins als anys 2000, motivats també 
perquè a Algemesí es ballava la dansà a la Mare de 
Déu des de l’any 1988, però es ballava una versió 
de la dansà de Xàtiva que Alimara havia estés per 
molts pobles de La Ribera. I nosaltres sabíem que 
a Algemesí hi havia una dansà pròpia perquè està 
documentat per poetes, cronistes... i molta gent 
major també ho recordava, però encara no havíem 
trobat a algú que ens la poguera ensenyar. 

Així que ens vam dedicar 2 o 3 anys a parlar amb 
gent major i a aconseguir informació i, finalment, 
vam aconseguir retraure les danses d’Algemesí que 
havien deixat de ballar-se a la dècada del 1950. 

A conseqüència d’aquesta investigació que havíem 
fet, la gent ens havia contat moltes coses: costums 
antigues, cançonetes, nadales... i ens vam adonar 
de la riquesa que teníem al nostre poble. Així que 
ens centràrem en açò,  vam decidir que el nostre 
regnat, per així dir-ho, fora Algemesí, no volíem girar 
l’esquena a la resta, però preferíem centrar-nos amb 
les nostres coses. De fet, el nostre lema és ‘’Som 
poble i fem poble’’.

Una bona prova d’açò és, que l’any 2006, vam fer 
un curs d’aprenentatge de les danses de carrer 
d’Algemesí i es van apuntar 80 persones, per a 
nosaltres va ser tot un èxit. I a l’última dansà de la 
Mare de Déu vam ser 450 persones, això demostra 
que, el treball que hem fet des d’aleshores, està 
ben fet. I sobretot, hem d’agrair a Algemesí i als 
algemesinencs que s’hagen interessat per açò.  

Així que ara ens dediquem a ‘’ser poble i fer poble’’ i 
hem recuperat cançons, balls i fins a 19 nadales.

Foto cedida per blogdanses.es
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A més, amb aquest treball que realitzàrem, ens 
adonàrem que a la processó de la Mare de Déu de la 
Salut, hi havien gegants i cabuts, i els recuperàrem 
per al poble i l’ajuntament ens proposà que eixiren 
en la processó. Amb la recuperació que hi ha avui en 
dia de la processó al ser patrimoni de la humanitat, 
que sona molt bé, i és molt bo però el gran treball 
que hem fet a Algemesí, ha sigut conservar durant 
dècades, el que era una processó típica valenciana, 
on en molts llocs s’havia abandonat eixes costums i 
eixos balls. I s’ha recuperat a pesar que als anys 50 
i 60 s’arriben a perdre molts costums, i quan tocà 
fons la processó és en l’any 73, perquè eixe any no 
va eixir la muixeranga en ella.  A partir d’allí el poble 
es volcà en la processó i tornà a recuperar la seua 
esplendor, però es recuperà soles els aspectes de 
la processó, no tota la cultura tradicional del poble, 
que és la tasca en la qual s’ha centrat la nostra 
agrupació. Pensem que tot el que era recuperable 
del nostre poble ho hem pogut recuperar.

Pel que contes, heu fet un gran treball d’investigació. 
Tots els balls que heu recuperat són balls de carrer?

Sí, hem recuperat les danses, però no només això.



149

L’any 1982 es va fer un homenatge als balladors 
del quadre de ball que hi havia a Algemesí, i es va 
enregistrar en vídeo i es van fer entrevistes. I aquestes 
persones feien referència a un bolero, un bolero vell 
del qual no teníem informació, sols coneixíem la 
música. Eixa música era del que ací coneguem com 
‘bolero mallorquí’, el nom del qual ens dóna una 
pista d’on prové, però la gent major el coneixia com 
a ‘bolero vell’. Però, fins a aquell moment, ningú li 
havia donat importància a aquest fet. 

També vam parlar amb dones que ens van cantar 
una cançoneta que anomenaven ‘la cebera’. Una de 
les dones recordava que sempre cantaven aquesta 
cançó quan anaven a treballar al magatzem de ceba, 
un dels grans cultius d’Algemesí a l’època, aleshores 
vam trobar sentit al nom de la cançó, que era una 
jota. Aquesta no tenia mudances, així que li hem 
acoblat passos basats en altres balls de la Ribera. 

D’aquesta forma, des de l’any 1987, ballem 6 boleros 
a la processó. Encara que no són exactament boleros, 
sinó com diu Fermín Pardo: pseudoboleros. Ja que 
tot aquell que ho tinga clar, sabrà que un bolero ha 
de tindre, com a mínim, 3 parts, però els boleros 
d’Algemesí sols en tenen 2. Açò és així, segons ens 

ha contat la gent major, perquè al principi es va 
incorporar un bolero a la processó, i aleshores els 
boleros tenien 6 parts, de forma que el bolero durava 
massa, i una dansa processional ha de ser ràpida i 
avançar. Així que suposem que a algun mestre se li 
ocorreria retallar. 

A més, també ens vam adonar que les mudances 
del començament de cada bolero són molt similars 
a les mudances d’altres boleros d’altres pobles de 
la Ribera. Així que, com també se n’hem adonat 
que hi ha mudances que no quadren, vam arribar 
a la conclusió del fet que hi havia unes mudances 
originals i després, van haver d’intentar fer i quadrar 
altres per fer un repertori més extens. 

Mentre feren tot açò que he explicat, músics locals, 
supose que a petició del mestre del ball, anaren 
inventant i component les melodies, per això en 
teníem 5 i no 6. Fins a l’any 2006, quan l’associació 
del Ball de les Llauradores va demanar a un músic 
actual d’Algemesí que componguera el Bolero del 
Centenari, per celebrar-lo. 

Foto cedida per blogdanses.es
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Ens has dit que el que es fa no són boleros 
exactament, però clar, ací tot el món els coneix com 
a ‘balls de la processó’, no?

Clar, inclús molta gent que ho balla no ho sap, a 
no ser que et dediques amb més profunditat a açò. 
Però els que entenem, diferenciem entre ‘bolero 
processional’ i ‘bolero’.  

I les danses de la processó quines són? Parla’ns un 
poc d’aquesta festa que és Patrimoni de la UNESCO. 

Doncs en aquesta processó, com en tota processó 
valenciana té un poc el guió del Corpus de València, 
així que hi ha una part profana i altra religiosa. 

Hi ha gent que diu que és ‘de tota la vida’, però en 
temps de guerra no hi va haver processó. A més, la 
imatge primitiva, que era romànica, de la Verge va 
ser cremada a la porta de l’església i, per tant, el 1939 
quan va acabar la Guerra no teníem res, així que sols 
es va fer la processó religiosa. I ací es va tallar la 
forma en què es feia la processó fins al moment.

Després, diverses organitzacions controlades pel 
règim del moment, van voler recuperar l’esplendor 
de la processó i van establir un ordre i una quantitat 
de participants, quan abans de la guerra, els qui 
atorgaven l’ordre i la participació eren l’economia i els 
festers. Ja que els festers depenien de la recaptació 
que havien aconseguit per llogar danses, dolçaines, 
roba..., quan més diners aconseguien, més gent eixia 
en la processó i més esplendorosa era la festa. 

Però, en acabar la Guerra, van establir uns balls i un 
ordre, encara que després han volgut adornar-ho 
dient que els balls són els més antics i coses similars. 
Així que es van quedar: la muixeranga, la dansa dels 
bastonets i les danses dels més menuts: les pastoretes, 
la carxofa i els arquets i després el ball del bolero o les 
llauradores, i després els tornejants, que es conforme 
s’arregla la processó després de guerra. Cada col·lectiu 
del poble es va fer càrrec d’una dansa, la “cooperativa 
del sagrado corazon de Jesús” , l’ajuntament es va 
fer càrrec dels bastonets, el “Circulo católico” d’una 
altra, i entre tots muntaren  la processó, i des d’aquell 
moment s’ha realitzat igual. Molts balls són pareguts a 
altres que es realitzaven en pobles dels voltants, perquè 
les festes eren molt paregudes en pobles propers, i és 
molt complicat que cap poble poguera tindre cap ball 
en exclusiu, la sort que hem tingut nosaltres com t’he 
dit abans és poder conservar fins els nostres dies els 
diferents balls que hi havia, quan en molts altres llocs 
que també es feien s’han perdut.

En la festa a banda dels balls, també ixen les figures 
bíbliques, al·legories femenines, com en qualsevol 
altra processó valenciana. 

Com t’he dit abans a partir del 73 és quan la festa toca 
fons i el poble es volca sobre tot en els ball de la processó, 
hi passa a haver un boom de participació: la muixeranga 
passa de 30 persones a ser 300, els bastonets de ser una 
única colla, a ser hui en dia 3 o 4 i dos més de dones. 
Els xiquets també s’ha desbordat, han de fer torns, hi ha 
llista d’espera per a quasi tots els balls, com per exemple 
el de les llauradores que han passat a ser 120 parelles. 
En això s’ha volcat el poble però hi ha altres aspectes en 
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els quals no tant, com en els personatges bíblics, que a 
banda d’enriquir més la processó, li dóna més vistositat. 
Nosaltres per la nostra banda vam recuperar els gegants.

I la declaració de Patrimoni de la humanitat de quan és?

Si no recorde mal del 21 de novembre de 2011, 
prèviament hi van haver uns passos: festa d’interés 
turístic nacional, després internacional, fins que 
s’aconseguí la declaració de Patrimoni Cultural 
immaterial de la Humanitat.

Una vegada ens has contat tot allò relacionat en els 
balls de la processó, tornem a parlar de l’actualitat 
del folklore, penses que aquest món està recolzat 
per les administracions?

A escala local, per la nostra experiència i la nostra 
trajectòria estem molt contents en tots els 
ajuntaments que ha tingut aquest poble. Sempre 
està clar que hem hagut de lluitar, presentar 
projectes i oferir un producte, que els ha agradat i ens 
han donat suport. A escala autonòmica fins ara no, 
veurem si amb el nou govern açò canvia. La sort que 
hem tingut és que gràcies a la dedicació de molta 
gent de manera altruista hem pogut recuperar molt 
a la nostra comunitat, que és molt rica en folklore, 
perquè  si haguera depés de les administracions, 
poc s’haguera recuperat.

Quines actuacions soleu fer al llarg de l’any?

La veritat és que nosaltres ens centrem en el nostre 
poble i les actuacions que fem són sempre ací en 

Algemesí. No ens preocupa anar fora, el noranta cinc 
per cent d’invitacions que tenim les rebutgem, perquè 
per experiències viscudes, no sempre les relacions 
en altres grups han sigut bones, així que preferim 
no eixir, i a més a més perquè ací tenim activitats 
per a tot l’any. Col·laborem en les associacions 
que ens ho demanen, com l’associació de jubilats 
i pensiones, participem en accions solidàries, mans 
unides, pobresa cero, també en l’associació musical 
d’Algemesí, etc. Aleshores, poquet temps ens queda 
per anar fora. A més a més, a mi em sap mal que 
ens criden de pobles per a anar a fer actuacions, 
quan en eixe poble hi ha un grup de dansa que pot 
fer-la. Crec que cada ajuntament ha de recolzar els 
grups que té al seu poble, ja que millor o pitjor tots 
treballem pel mateix i fem el nostre esforç  i crec 
que no ha d’haver-ne de millors i pitjors. 

Com veus el món del folklore en l’actualitat?

Crec que ara estem en un moment d’esplendor. 
Quan jo vaig començar l’any 1985, anaves de 
València a Xàtiva pel camí real i per tots els pobles 
que passaves hi havien molts pocs grups de dansa. 
I ocupaven totes les actuacions, en aquells temps 
hi havia moltes actuacions, ja que hi havia molt 
d’interés en veure la riquesa folklòrica valenciana. 
Avui en dia, hi ha grups de danses en tots els pobles 
i molta més gent balla i s’interessa pels balls i això 
es d’agrair.

I ací finalitza l’entrevista a Vicent Vidal. Volem donar-li 
les gràcies a ell i a Berca grup de danses d’Algemesí 
per la seua col·laboració en el nostre llibret. 
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Mercedes Gracia és la directora del grup de 
Danses de Moncada, un dels grups més antics de 
l’Horta Nord. Ens va rebre al seu local d’assaig, un 
centre social a San Isidro de Benagéber, un divendres 
de nit del mes de desembre. Amb ella vam parlar de 
l’actualitat del món del folklore valencià.

Com començares a ballar?

Tot em ve de ma mare. Ella pertanyia als ‘cors i 
danses’ de la Secció Femenina i la seua trajectòria 
va ser tota la vida com a balladora i també va ser 
professora. Ella fomentava el folklore per tots els 
pobles pels quals anava a ensenyar dansa. I jo no 
podia eixir d’altra forma... Així que amb 5 o 6 anys 
vaig començar a ballar amb un districte de la Secció 
Femenina i he continuat ballant fins ara.

Amb quin grup vas començar?

Vaig començar amb un grup de la Secció Femenina. 
Vaig continuar amb el grup universitari i allí ballàvem 
on ens cridaven: falles, etc.

Després em va sorgir l’oportunitat de formar part 
del grup de Montcada i em vaig unir a aquest grup.

Com vas arribar al Grup de Danses Montcada?

Vaig arribar de la mà d’Amparo Anó. Ella pertanyia 
també a la Secció Femenina i, a través d’uns 
coneguts, ens vam vindre ací.

El grup de Montcada estava reestructurat perquè 
s’havien separat en dos grups i necessitaven gent. 
Es van dividir en l’Agrupació Folklòrica i el Grup de 
Danses Montcada. I nosaltres hi vam vindre. 

Nosaltres estem ací ja molts anys. Em sembla que 
es va dividir a l’any 1976 i nosaltres vinguérem a l’any 
1978-1979.

I el grup, gràcies a Déu, s’ha anat reciclant i nosaltres 
no hem deixat d’expandir el folklore tant a falles, 

Montcada)
Grup de danses
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altres grups, col·legis... Les meues germanes i jo som 
professores i les tres ens hem dedicat a fomentar el 
folklore, sobretot als col·legis. I així també fem una 
cantera perquè açò no es perda. 

Ho feu com a una activitat extraescolar?

Sí, com a activitat extraescolar.

Es va posar molt de moda el que eren les danses 
del món i jo vaig lluitar molt perquè en aquestes 
danses del món s’inclogueren les valencianes. 
Perquè els xiquets no podien estar aprenent danses 
d’altres llocs sense saber què era una dansà. Tu els 
preguntaves què era una jota i es pensaven que era 
una cosa d’Aragó. 

La gent coneix els boleros, les sardanes, les jotes, les 
sevillanes... però no coneixen la dansa valenciana i el 
folklore que tenim.

Encara que, últimament, pareix que hi ha un boom i 
tant les falles com les institucions estan posant-se 
un poc les piles tant en l’àmbit de la indumentària 
com en el de la dansa. Als pobles es fomenta un poc 
més el folklore.

Així que tu consideres que ara estem en un bon 
moment per a la dansa?

Sí. Potser, perquè als anys 90 el folklore estava molt 
apagat i érem molt pocs els qui tréiem danses a la 
llum o indumentària. Eixíem al carrer i la gent ens 
preguntava de què anàvem vestits.

Per això també hem hagut d’introduir les 
indumentàries a les falles, perquè sols coneixien els 
vestits de fallera, i no és el mateix. 

Així que tu has participat en diversos grups i falles?

Sí, he estat molts anys al col·legi Jorge Domus i 
a altres. Sempre intentant expandir el folklore, 
sobretot als xiquets. Perquè, encara que després ells 
no es dediquen a això, ja tenen una cultura mínima 
del que és una dansà, una jota o un bolero. I que 
s’assabenten que a València tenim molt de folklore.

Tornant a parlar de la formació del grup. Ens podries 
parlar de Paco Tormo?

Paco Tormo va ser un dels impulsors d’aquest 
grup de danses quan el grup es va separar. Va ser 
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president i relacions públiques. S’encarregava de 
pràcticament tota la gestió del grup. 

Aquest any li vam fer un homenatge. Perquè s’ho 
mereix i, sobretot, perquè s’ha deixat la vida pel 
grup. La seua vida era el Grup de Danses, però per 
motius de salut va haver de deixar-s’ho, així que el 
vam fer President Honorífic.

Quanta gent ha passat pel grup al llarg d’aquests anys?

Al llarg de tots aquests anys ha passat pel grup 
moltíssima gent. 

Va haver-hi una temporada en què ens vam estancar 
un poc, però sí que és veritat que, per a entrar al 
nostre grup, nosaltres som molt especials. Molta 
gent ens critica perquè no és fàcil entrar al grup, 
perquè hi ha moltes persones que es proposen 
entrar en un grup per a ballar i res més. Però per a 
entrar al nostre grup s’ha de tindre certes aptituds. 
Així que el primer requisit que demanem és saber 
ballar. 

I no deixem entrar ningú que no sàpiga ballar perquè 
nosaltres no som una escola.

Antigament sí que teníem una escola dirigida per 
Paco Tormo ací a Montcada a l’escola pública de 
Blasco Ibánez. I arran d’aquesta escola sí que hi 
havia molta gent que començava a ballar i passava 
al Grup de Danses. Però a partir del tancament 
d’aquesta escola, per motius econòmics, cadascun 
hem continuat ensenyant fora del poble.

Per això, per formar part del nostre grup, demanem 
una base de ball i una mínima indumentària. 
Nosaltres podem ensenyar a ballar les danses que 
assagem ací, però no a ballar des de zero, perquè si 
no, el grup baixaria de nivell.

Aleshores, fem una espècie de selecció quan hi ha 
gent que vol entrar al grup i els membres del grup 
votem si la persona està capacitada per entrar o no. 
O també hi ha gent que col·labora amb nosaltres 
un temps i, si s’adapta tant a nivell personal com de 
ball, entra al grup sense cap tipus de problema.

Ací no paguem cap quota. Simplement, pel fet de 
pertànyer al grup, tens una sèrie de drets i de deures. 

-
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Com ha evolucionat el grup des que tu arribares 
fins a l’actualitat?

Quan jo vaig començar ací, per a mi aquest grup 
era el millor del món. Era un lloc on ballava, on feia 
el que m’agradava, on hi havia molta gent jove i un 
molt bon ambient.

Jo vaig vindre ací amb 14 o 15 anys. I quan en tenia 
20, preferia vindre a ballar ací que anar-me’n de 
festa a una discoteca. És altre tipus de vida.

A part d’això, aquest grup ha tingut diverses etapes. 
Hem tingut etapes malíssimes on pensàvem que el 
grup s’enfonsava perquè la gent deixava el grup per 
diversos motius. Aleshores va arribar un moment en 
que érem 4 o 5 parelles i no podíem fer grans actuacions 
i la rondalla, a poc a poc, es va anar desmembrant. 

A més, aquest moment va coincidir també amb el fet 
que l’Ajuntament de Montcada ens va denegar el local 
d’assaig i això va fer que la gent es dispersara encara més.

Però, a poc a poc, vam aconseguir que la gent anara 
tornant i, els qui no tornaren, els vam substituir per 
gent jove.

I d’aquesta manera el grup ha tornat a ser el que era 
abans: un grup jove i amb molta participació.

Així que ara estem en un bon moment.

Quines actuacions soleu fer al llarg de l’any?

La veritat és que això és una loteria, perquè igual et 
sorgeixen tres o quatre actuacions en un mes o no 
te’n sorgeix cap en tot l’any.

Aleshores el que fem és participar en festivals o 
coses similars, així no estem parats molt de temps; 
encara que no tinguem actuacions pagades.

Així que, principalment, participem a les festes de 
Montcada, a la mostra de Picanya i a la dansà de la 
Mare de Déu. I també, alguna vegada, hem participat 
en presentacions de falles, mostres, taboles... 

Quina és l’actuació més important o més curiosa 
que haveu realitzat?

D’aquest any, indubtablement, ha sigut l’homenatge 
a Paco Tormo. Va ser una actuació amb molt de 
sentiment. Se’l veia tan emocionat! Fins i tot, va 
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pujar a l’escenari a ballar uns passos de la Jota de 
Benagéber, ja que ha sigut un ball recuperat per 
nosaltres. Va ser tot molt emotiu.

Després, també tenim el record agredolç de la 
semifinal del Sona la Dipu, ja que aquest any no 
la vam superar injustament, en la meua opinió. 
Vam posar molta il·lusió, ja que va ser una actuació 
molt treballada. I encara que ens va deixar un poc 
desmoralitzats, s’ha de continuar endavant.

De fet l’any passat vàreu quedar en tercera posició...

Sí, l'any passat vam quedar tercers. Però jo crec 
que el grup tampoc no ha canviat tant de tindre un 
tercer lloc a ser eliminat en una semifinal.

Una semifinal que, a més, va tindre moltes irregularitats 
com, per exemple, que l’Ajuntament de Montcada no 
enviara cap representant i la Federació va posar el 
representant que va voler. D’aquesta forma ens vam 
trobar que ningú ens defenia i, quan vam empatar, 
per descomptat, el desempat no va ser favorable per 
a nosaltres. I aquesta era altra de les irregularitats del 
concurs. No hi havia unes bases en què s’explicara 
què es feia en cas d’empat. Però ja vam parlar amb la 

Diputació i ens van dir que hi havia hagut irregularitats, 
així que esperem que açò servisca perquè aquesta 
situació no es torne a repetir.

Tampoc m’agradaria que, per aquest succés, no es 
tornara a fer el Sona la Dipu.

També es diu que tal vegada es fa una mostra en 
comptes d’un concurs...

Sí... A més, també s’han fet coses com, per exemple, 
que al principi sols es podien ballar danses de la zona 
de la qual provenia el grup, però... Quina culpa tenim 
nosaltres que a la Ribera hi haja més folklore que a 
l’Horta? No podem comparar el bolero d’Algemesí 
amb una dansa de Carlet o amb la jota d’Alfarp. És 
que no es poden comparar, perquè cada peça té la 
seua història. L’única cosa que pots fer és avaluar la 
interpretació.

Però també caldria distingir entre avaluar la 
interpretació i avaluar tot el que hi ha al voltant, 
perquè si tu has guanyat l’edició de l’any anterior, 
tindràs mitjans per a fer un millor espectacle al 
voltant del ball.
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També pense que, qui guanye, no puga participar a 
l’any següent. Que participe per a fer una exhibició, 
però no per a optar a ser el guanyador altra vegada.

La millor posició que haveu aconseguit va ser el 
tercer lloc del passat any?

Sí, encara que, al principi no pensàvem arribar ni a 
la final. Però a les primeres semifinals vam tindre 
prou sort i, a la final, la veritat és que no sabíem molt 
bé de què anava el tema. Nosaltres pensàvem que 
ompliríem el Teatre Principal de València i, a nivell 
personal, feia il·lusió a tot el món.

Anàrem nou parelles a ballar i anàvem tots vestits 
igual. Fins i tot ens van dir que pareixíem soldats.

A més, a la final del Sona la Dipu, sempre s’ompli el 
Teatre Principal.

Sí, encara que després és una llàstima, perquè potser 
fas altres actuacions i la gent no va.

Per exemple, ací a Montcada aquest any jo em vaig 
sorprendre perquè estava molt ple, ja que van vindre 
artistes convidats com El Botifarra o Al Tall. Va ser 

una actuació que pagava la pena veure. Però altres 
anys hem fet actuacions al teatre de Montcada i ha 
sigut desastrós perquè no ha vingut quasi ningú. 

També, el que ens ocorre a Montcada és que no tenim 
un lloc específic on ballar, perquè abans actuàvem a 
la Casa de la Cultura, però ara fan sessions de cine 
els caps de setmana i, si vols fer una actuació, has de 
fer-la entre setmana. 

Així que no teniu massa suport?

No en tenim cap. De fet, ens han retirat, fins i 
tot, la subvenció perquè diuen que no tenim unes 
despeses mínimes. Però, si no tenim despeses és, 
simplement, perquè no tenim diners.

I a nivell autonòmic?

No res.

Per això, quan ens va ocórrer el que he contat 
abans amb la Diputació, vaig anar a parlar amb la 
regidora de Cultura i li vaig dir que el fet d’haver 
perdut aquesta oportunitat al concurs ens afectava 
molt, perquè amb els diners que podíem aconseguir 
vivíem una temporada. 
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Després te’n vas, per exemple, a Yecla, i et comenten 
que allí els donen uns 3.000 € de subvenció. I a 
nosaltres que ens costa molts diners la indumentària i 
que estem lluitant perquè la gent conega les tradicions 
del seu poble, dels seus avis o besavis... no rebem res.

A més, tampoc entenc com la gent pot anar a veure 
actuacions de playbacks, o coses similars, i no ve a 
veure’t ballar una jota del teu poble. Però així és. 

Vosaltres haveu recuperat moltes cançons?

Sí, perquè quan vam començar amb el grup, el 
repertori que hi havia a Montcada era molt limitat. 
Ballaven coses d’ací i altres que havien aprés 
com la Jota de Cofrents, el Velatori, la Xàquera... 
Aleshores, alguna gent ens vam implicar molt amb el 
grup universitari i vam conèixer gent com Salvador 
Mercado, Manolo Gil o Vicente Espana, és a dir, 
gent molt entesa. 

Així que, nosaltres anàvem, per exemple, a un poble amb 
Fermín Pardo per a veure in situ com es trau un ball, és 
a dir, veure com una persona major t’explica com és el 
ball o et toca la música amb una guitarra i després tu 
has d’interpretar tot això. Això és molt gratificant.

Així que el grup de Montcada en si no ha recuperat 
molts balls, però hem col·laborat en tot aquest tipus 
de coses com, per exemple, en la recuperació de la 
Jota de Jérica o el Fandango de Cortes de Pallás.

Què opines de la dansà de la Mare de Déu? Creus 
que s’hauria de modificar?

No, modificar-la no. El que caldria fer és
prendre-se-la seriosament. Perquè aquesta dansà 
és un ball cerimonial i, per tant, té unes pautes que 
s’han de complir. 

La gent diu que aquesta dansà s’ha ballat així tota la 
vida, però no. Abans no hi havia dansà i es va prendre 
com a referència la de Font de la Figuera. Però és 
que a cada poble hi ha una dansà diferent... Així que 
a València es va decidir fer el mateix que als pobles 
i fer una dansà la vespra de la festa.

Aleshores, Salvador Mercado i Fermín Pardo 
juntament amb Alimara, el seu grup, ens van convidar 
a alguns grups com nosaltres, Lo Rat Penat i El 
Garrull, i aquests vam ser els grups que vam començar 
a ballar la dansà. No n’érem més. Aquests grups vam 
anar formant el que és, a dia d’avui, la dansà.

-
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I jo, actualment, estic totalment en contra que les 
falles hi participen, perquè els grups de dansa no 
anem a l’ofrena... i la dansà és una cosa nostra. A 
més, la gent que forma part dels grups de falla està 
aprenent. Així que quan tu estàs aprenent és millor 
que mires i aprengues, perquè tu ara vas a la dansà i 
no saps ni cap on mirar... Hi ha massa gent, no hi ha 
ordre, i molta gent va sols pel fet de ballar a la dansà 
i no té ni inquietud ni intenció de fer-ho bé.

Ballen parelles de xiques i, aquest any, he vist, fins 
i tot, trios! Quina manera d’anar a dansar a la Mare 
de Déu és aquesta? 

També hi ha hagut certa persona que va dir que açò és la 
dansà de la Fallera Major! La Fallera Major per damunt 
de la Mare de Déu? Quan nosaltres vam començar, la 
Fallera Major no hi participava. De fet, aquella època 
no se’ns feia ni cas. A les 12 de la nit ens apagaven els 
llums i nosaltres seguíem ballant a fosques. Fins i tot 
ens denunciaren per escàndol públic! 

Aleshores, va arribar un any en què una fallera major 
pertanyia a Lo Rat Penat i Rafael Simarro va fer que 
participara a la dansà perquè les autoritats ens feren 
un poc més de cas. I així va ser.

Però ens han fet tant de cas que hem eixit perdent. 
Ara les autoritats s’han fet amb el control d’aquest 
acte i han obert la participació a tot el món. Però a la 
plaça hi ha un espai determinat i no cabem tots, així 
que s’haurien de fer torns per ballar, per exemple.
Açò no vol dir que jo estiga en contra del fet que 
puga participar-hi tot el món, però s’ha de fer amb 
un ordre i que participen grups de danses, no falles, 
perquè també s’ha d’exigir un cert nivell.

Pertanyeu a la Federació de Folklore?

Hem estat a la Federació tota la vida, però vam 
tindre uns problemes a causa d’un viatge que férem 
al Japó, perquè vingueren uns japonesos, realitzaren 
un concurs i ens van escollir a nosaltres per a anar 
a ballar al seu país. Açò era una cosa aliena a la 
Federació, però ells es van enfadar perquè no vam 
comptar amb ells per a realitzar aquest viatge. Així 
que, a l’any següent no ens van cridar per a participar 
en la Fira de Juny i, quan ens van cridar, ens van fer 
ballar darrere de les brasileres. 

Així que va arribar un moment en què les relacions no 
eren bones i vam decidir anar-nos de la Federació. 
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Aleshores tu creus que és útil pertànyer a la 
Federació?

Abans ho era, però ara no.

Jo crec que ara que s’ha canviat de president, tal 
vegada les coses vagen millor. O no. No ho sé.

I com que aquest any hem vist que si no estàs a 
Federació, no compten amb tu per a res, hem decidit 
tornar a federar-nos. 

Encara que nosaltres també pertanyem a FACIDE, la 
Federació Espanyola de Folklore i la veritat és que 
és una federació més seriosa: tots els mesos fan una 
revista, hem passat un càsting per poder formar-ne 
part...

I per finalitzar... Quins plantejaments teniu per al 
futur?

M: Arriba un moment en què el nivell de folklore és 
amateur, i jo, per exemple, tinc la meua família, la 
meua vida professional i, després, tinc açò. Per tant, 
no em puc dedicar totalment a la dansa. 

Així que, nosaltres hem passat etapes molt bones 
i molt males, però a l’etapa actual tampoc no ens 
plantegem fins on arribarem. 

Ara tenim un nou membre, Miquel, que ens ha portat 
un poc d’aire nou quant a la indumentària, i sentim 
que ens hem deixat portar un poc i que som un grup 
més renovat. I això ens agrada.

Però, realment, no tenim cap objectiu clar que 
complir, sols aprofitar el bon moment del grup. 
Encara que sí que ens agradaria que ens anaren 
millor les coses respecte a les actuacions i la 
Federació. Així que esperem que aquesta vegada 
ens vaja millor l’aventura a la Federació.

Alguns directors d’altres grups ens han dit que 
estaria bé que hi haguera una programació de 
folklore.

La veritat és que sí.

Jo recorde que Alimara va fer una federació 
alternativa i tots els grups fèiem una actuació 
conjunta.
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Això era perfecte perquè ballàvem tots el mateix, 
però amb diferents vestuaris, d’hivern i d’estiu. A 
més, apreníem balls uns d’altres, ens comunicàvem 
molt i teníem molt bona relació. Però tampoc no 
teníem un circuit d’actuacions...

També és veritat que, a altres pobles com Quart de 
Poblet, per exemple, sí que tenen unes instal·lacions 
per realitzar aquest tipus de coses. Però a Montcada 
no en tenim. Per tant, no ho pots fer si no tens un 
lloc on fer-ho ni un suport.

Ací està la Unió Musical, la Llar de la Música... 
però el grup de dansa està desplaçat, perquè 
tot va dirigit a les bandes de música. Fins i tot 
alguna vegada ens hem plantejat anar-nos de 
Montcada, encara que amb el canvi de govern 
local, esperem que ens ajuden més. Però, de 
moment, encara no ens han rebut. Esperem que 
ens reben més endavant.

Ara bé, el més important és que la gent del grup es 
trobe feliç. Ens portem bé entre nosaltres i no tenim 
problemes grossos. Som una gran família i això és 
el millor de tot.

Per això ens trobem molt bé en el moment actual i 
no pensem en unes grans expectatives de futur. 

I ací finalitza la  entrevista a Mercedes Gracia 
volem donar-li les gràcies  a ella i al grup de Danses 
Montcada per la seua col·laboració en nostre llibret. 
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Sebastià Garrido i Raquel Langa són dos dels 
fundadors de l’Escola de Danses de Xàtiva. Raquel 
és actualment la directora i sempre ha tingut 
el suport de Sebastià. Els dos han estat sempre 
dirigint l’escola de manera conjunta. L’Escola de 
Danses de Xàtiva és una de les principals escoles de 
la comarca de la Costera. Ens varen rebre al Centre 
Cultural de Xàtiva, un imponent edifici de recent 
construcció on assagen tots els dies els diferents 
grups de l’escola. 

Com vàreu començar la vostra trajectòria com a 
balladors?

Raquel: A mi el que realment m’agradava era el 
ballet i, com que ací no hi havia manera de fer 
ballet, vaig començar a ballar dansa en Falange, ací 

a Xàtiva, amb 7 o 8 anys. Vaig estar durant sis anys 
ballant, fins que va parar el grup. Quan teníem uns 
20 anys, vingué a buscar-nos un senyor anomenat 
Pepe Ricard que volia formar un grup de danses 
dins de la “Sección Femenina” (xarxa d’escoles de 
ball oficial de la dictadura, que tenia grups en molts 
pobles i que cada any feien concurs de balls entre 
elles). En cada poble hi havia delegats de “Sección 
Femenina” que allà on veien que hi havia tradició de 
ballar, s’encarregaven de fomentar i formar els grups, 
així com de buscar els professors. Entràrem en el 
grup, però com que no hi havia moltes actuacions 
i nosaltres volíem ballar més, passàrem al grup de 
Xàtiva d’“Educación y Descanso”, que era una altra 
xarxa de grups de ball de diferents pobles (hi havia 
una gran rivalitat entre els grups de ball “Educación 
y Descanso” i “Sección Femenina”) i després de 
passar per aquest grup, ja fundàrem l’Escola de 
Danses de Xàtiva.

Sebastià: A mi sempre m’havia agradat ballar, però 
no vaig començar a ballar en grup fins als 18 o 19 anys, 
quan Pepe Ricard ens buscà per muntar el grup de 
“Sección Femenina” amb la idea de competir a nivell 
local, comarcal i provincial. Ell va ser l’encarregat de 
buscar els balladors i els dos o tres mestres de ball 

Xativa)
Escola de danses
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que afortunadament hi havia ací a Xàtiva. Ara bé, 
no sols ensenyaven balls populars, sinó també la 
dansà. Ací a Xàtiva hi havia tradició de ball des de 
molt abans de la guerra, de fet el 1929, a l’exposició 
universal de Barcelona, hi anaren quadres de ball 
i mestres d’ací de Xàtiva. Afortunadament tots 
aquestos balls previs a la guerra es van mantindre 
gràcies als diferents mestres de ball del poble. 

Quines actuacions es feien en aquells temps?

Sebastià: Les actuacions eren les del mateix concurs 
de “Sección Femenina” en les diferents competicions 
locals, comarcals o provincials i, quan hi havia alguna 
actuació fora d’aquests concursos, les organitzava 
també la “Sección Femenina” o bé deia quins grups 
anaven. La labor de la “Sección Femenina” va ser 
bona i dolenta. Va ser bona perquè va mantindre i 
recuperar gran quantitat de balls, que d’altra manera 
no s’hagueren recuperat, però, per l’altra banda, ells 
marcaven les normes d’actuació i deien quins balls 
es ballaven i sempre era dalt d’un escenari, amb 4 o 
5 parelles com a molt, amb balls vistosos i rapidets, 
amb un màxim de 3 minuts, per tant, tots els balls 
de carrer, dansades o danses rituals, ho relegaven a 
un segon terme.

Com es forma l’Escola de Danses de Xàtiva?

Sebastià: En el moment en què s’acaba la dictadura, 
també s’acaba la “Sección Femenina” i les mateixes 
persones que estàvem ballant en “Sección 
Femenina” comencem a l’escola de Danses de 
Xàtiva. En aquest moment fem un gir al repertori, 
deixem a banda els balls de “Sección Femenina” i 
ens centrem en els balls propis, els balls populars i 
la dansà, que era un ritual que ja s’havia perdut en 
quasi tots els llocs, però que afortunadament no a 
Xàtiva, que encara es ballava en la festa del carrer 
de Sant Josep, a l’octubre. Nosaltres ens centràrem 
a recuperar-la i millorar-la, afegint passades, més 
melodies, millor indumentària i convidant balladors 
d’altres pobles. Passàrem d’una dansà xicoteta a una 
dansa apoteòsica. La part dolenta és que els veïns 
que eren els que ballaven antigament, ja deixaren 
de ballar-la. 

També ens hem centrat a recuperar totes les peces 
pròpies de Xàtiva. Tenim més de vint balls tots 
d’ací que hem anant recuperant fruit del nostre 
treball d’investigació amb les seues corresponents 
partitures i encara hi ha balls que hem recuperat 
però falta muntar. Aquests balls els hem recopilat en 
dos discos i ara estem mirant de gravar-ne un tercer.

Actuació a la final del Sona la Dipu 2014
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Raquel i jo, des que vam començar a ballar en 
Sección Femenina i anàvem a actuar al Teatre 
Principal de València, sempre hem sigut parella de 
ball, sempre hem ballat junts i tota aquesta evolució 
l’hem viscuda junts. 

Escoltàvem les persones majors com Carmen Peris 
i Carmen Bru, la Cadillera, que era una font. Elles 
ens transmetien la informació de com es ballava i 
nosaltres que coneixíem l’esquema d’ací, perquè 
això sí que ens ho explicaren molt bé els nostres 
mestres de ball, a contar el ball (el ball de comptes) 
i acoblar-lo matemàticament a la música. És una 
cosa que costa molt d’entendre i d’aplicar, però açò 
ens ha donat peu a muntar i recuperar molts balls. El 
ball que ha eixit d’ací ha eixit sempre clavat.  

Quan vam començar a treballar dalt d’un escenari 
ens vam adonar que el que calia fer era un espectacle, 
una coreografia, amb una indumentària adequada i 
apostàrem per evolucionar el ball i ser creatius en 
l’espectacle. Això ho hem aconseguit amb Raquel, 
que sempre ha conegut, ha sentit i ha ballat cadascun 
dels espectacles que ha compost. 

El vostre repertori està compost sols per balls de 
Xàtiva?

Sebastià: La veritat és que obrir-nos no ens hem 
obert mai massa, perquè la veritat és que ací tenim 
molts balls. La diferència nostra respecte als grups 
de València és que els que no tenen molts balls 
propis de la seua zona han de ballar els balls d’altres 
llocs, però nosaltres no hem tingut mai aquesta 
necessitat. Ací tenim valencianes, fandango, velatori, 
dotze i u, jotes d’estil, boleros...

Raquel: l si vas fora a dansades, te n’adones que 
el 70% de les passades que fan són d’ací. Molts 
balls nostres els ballen grups d’altres zones, com la 
jota de Xàtiva, i després veus cada cosa... que si a 
nosaltres vingueren a dir-nos que els ho ensenyem, 
ho faríem encantats. Nosaltres el que volem és que 
la gent balle i els ho ensenyaríem a qualsevol que 
vulguera aprendre, perquè jo, quan vull aprendre un 
ball d’un altre lloc, m’agrada que m’ho ensenyen les 
persones d’aquest lloc i anar on es balla. 

Però la veritat és que ara estem començant a ballar 
balls d’altres llocs perquè hi ha gent que està des 
d’un principi en el grup i ja se sap tots els nostres 
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balls i volen ballar balls d’altres llocs. A aquestes 
persones cal donar-los alguna cosa més. 

Quantes persones hi ha a l’escola?

Raquel: Ací tota la setmana hi ha activitat. Tenim 
diversos grups depenent de l’edat i del nivell en 
majors i en xicotets que denominem escoletes. El 
grup de l’escola assaja el divendres de nit i el dissabte 
també hi ha una altra escoleta. Cada començament 
de curs fixem els balls a aprendre per cada grup.

En tots els grups hi haurà més de 100 persones 
aprenent a ballar i no sols de Xàtiva. Ací ve gent de 
Gandia, d’Agullent, d’Ontinyent, d’Algemesí, de la 
Llosa, i de més pobles. 

Aleshores teniu una bona pedrera per al grup?

Sebastià: No et penses! No tota la gent que està en 
les escoletes vol ballar en el grup de l’escola. Estar 
al grup de l’escola suposa molt d’assaig, sobretot 
quan hi ha actuacions. Tenim gent que li agrada 
saber ballar i aprendre però no poden dedicar-li el 
temps que es necessita. El més bonic és quan fan 
dansades i conviden la gent que està ensenyant-se 
i que, a poc a poc, van agarrant-se. 

Raquel: El dia 5 d’agost és el dia de la patrona i fem 
la dansà de Xàtiva. Hi ha hagut anys que hem tret 
més de 50 parelles de l’escola, més els grups que 
convidem de fora. La veritat és que fem una dansà 
grandíssima i molt bonica.

Quins plantejaments teniu ara en l’escola?

Raquel: Ara en l’escola estem centrats a innovar 
perquè com són tants anys ja, s’ha de renovar o 
morir. Si entenem que aquests balls són tradicionals, 
i entenem que la tradició és inamovible, per a mi és 
un error. La tradició, l’origen i el fonament està ací, 
però ha d’evolucionar oferint altres coses. Perquè 
si ens pensem que la Jota de noseaon és com la 
ballava la tia Maria al segle passat, això no és de 
veres, perquè jo he vist balladors i mestres que 
ballaven molt, ballaven peces fa 60 anys, que si ho 
veiérem ara com les ballaven amb la indumentària 
que duien i l’acompanyament a la guitarra que els 
fèiem, això no hi hauria com agarrar-ho; però era 
el que hi havia abans. I això avui no es pot tolerar. 
Això s’ha de dignificar per dues raons. Una, perquè 
avui hi ha més mitjans, i dos perquè això no ho 
voldria veure ningú. La gent vol veure un espectacle, 
i un espectacle ha de tindre una coreografia, però 
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sempre que el tufet siga tradicional. Que es vegen 
les passades o els moviment sí que són una cosa 
fora del normal o exclusiva. 

La recuperació de les danses del Corpus ací a Xàtiva, 
també la va fer l’escola?

Sebastià: Sí, ho vam moure tot Raquel i jo. Vam 
fer un conveni amb l’ajuntament del moment, ja fa 
més de vint anys, on acordàrem ensenyar una de les 
dansetes del corpus en cadascun dels 12 col·legis de 
Xàtiva. Raquel va assajar a totes les escoles dos o 
tres mesos abans per ensenyar els balls.

Raquel: Si les dansetes no eixiren al Corpus, a la 
processó no aniria ningú, perquè abans la processó 
era molt pobra. Ara ixen els xiquets i van els pares, 
els iaios, els tios..., tots a veure’ls.

I els assages tu a tots els xiquets?

Raquel: Sí. Dos o tres mesos abans vaig a les escoles 
i els ensenye els balls. A cada escola, un diferent. 
Vaig, en hora de classe, en el pati o en acabar la 
classe, perquè si no, els xiquets no vindrien a assajar 
o els pares no els durien. Sempre ixen els xiquets 

d’una edat determinada, de manera que cada any 
canvien tots els xiquets. Des de tres mesos abans, 
quan comencem a assajar, hi ha dies d’anar a un, 
a dos, o fins i tot a tres col·legis a ensenyar els 
balls, ja que en assajar sols una hora a la setmana 
necessites dos o tres mesos perquè els xiquets ho 
aprenguen. La veritat és que, en general, tant pares 
com mestres hi col·laboren. Amb mi sempre hi ha 
un mestre en els assajos. Cada any ixen 150 xiquets 
i cada any cal ensenyar-los perquè mai repeteixen 
els mateixos xiquets. I ho fan bé, perquè si no ho 
feren bé, no eixirien. És una gran satisfacció saber 
que s’ha fet bé. 

Sebastià: L’Escola de Danses també participa en la 
processó i ballem la moma, els cavallets i els nanos. 
La nostra moma té una peculiaritat que ara et 
contaré. Jo vaig ser un dels fundadors d’Alimara i 
un dels primers a ballar la moma. La moma ací no 
estava i la muntàrem nosaltres. Nosaltres sempre la 
fem de manera que els pecats sempre van assetjant 
la moma, no acompanyant-la, sinó contra ella, de 
manera que ací teatralitzem més el ball i els gestos 
donant-li més realisme al ball perquè es parega més 
al que representa, els set pecats capitals tractant 
d’anar en contra de la virtut.
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I del Sona la Dipu, què em digueu de la vostra 
participació de l’any passat que tant ha donat que 
parlar?

Raquel: Et diré que allí ho volen tot perfecte, roba, 
monyo, rondalla... Nosaltres vam fer la semifinal ací 
al Gran Teatre de Xàtiva i ens vam gastar un dineral 
perquè escenificàvem un ball en un palau i la veritat 
és que l’actuació ens va eixir perfecta, de les millors 
que havíem fet, tots coordinats amb balladors amb 
molta experiència que ho feren molt bé. I que quan 
acabem ens diguen que esperaven més de l’escola de 
Xàtiva i després veus que et guanya un grup, perquè 
quedàrem segons, que el ball feia olor a naftalina, 
amb un vestuari inapropiat, homes amb res al cap... 
En fi, no ens va agradar gens el que passà. Així que 
vam fer una assemblea i jo vaig dir: «Jo no vaig a la 
final i si els altres penseu com jo, no anem». Però 
ho vam parlar i, per respecte als altres grups, per 
respecte a la gent i per educació, decidírem anar. 
Però diguérem: «Farem que ens desqualifiquen». 
Començàrem en les arrels, amb una cançó de 
batre, i la segona cançó vam eixir en vaquers. Jo 
pensava que en veure’ls darrere de l’escenari així, no 
els deixarien eixir. Jo estava en el públic i, quan va 
començar el fill de Pere va dir: «Jo no vull competir! 

Jo no vull enfrontar», i la gent aplaudint com a bojos, 
vaig pensar ‘Ah pues! A la gent li ha agradat’. Van 
estar 20 minuts pensant si ens desqualificaven o no, 
perquè el ball va ser preciós. Era la malaguenya de 
Barxeta, ball en contemporani.

Sebastià: De fet, enguany ja ha abaixat el nombre 
de grups participants. En fi, el tema del concurs. La 
veritat és que aquest concurs, si és concurs de ball, 
ha de prioritzar el ball, però s’ha de presentar amb 
gràcia. Abans es feia un ball darrere d’un altre i vam 
ser nosaltres els primers que començàrem a donar-li 
algun detall per trencar la monotonia. 

Raquel: Va ser l’any que quedàrem segons. Hi havia 
dues xiques que representaven canelobres, totes 
pintades de daurat, i vam representar un palau. Aquell 
any ens criticaren molt perquè deien que s’anava a 
ballar i no a omplir l’escenari de trastos, però ara tot 
el món tracta de fer les actuacions escenificades. 

Sebastià: Jo mai he estat a favor dels concursos 
perquè no es poden comparar les jotes de dos llocs 
diferents. No pots dir quina és millor que l’altra, 
perquè tant important és recuperar l’una com l’altra. 
Hi ha danses o balls rituals que mai no guanyaran 
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aquest tipus de concursos. Crec que seria millor 
una mostra. Però si fas concurs, tens unes bases.
Aplica-les com cal i posa com a jurat gent que 
conega el món del folklore, perquè de cada 
ajuntament envien una persona i no sempre tenen 
els coneixements necessaris per ser jurat. 

Us sentiu amb el suport de les administracions?

Raquel: Sí, per l’ajuntament sí, i ara més encara. 
En el nostre últim espectacle “De la terra venim” 
hem tingut disponibilitat total per a assajos sense 
cap problema. Abans això no passava. Ens deixaven 
assajar un dia i prou. Però també hem de dir que 
nosaltres estem sempre disponibles per anar a tot el 
que ens demanen.

Entrevistador: Quina és la línia que voleu seguir en 
un futur per a l’escola?

La que estem seguint ara de la innovació. Barrejar 
tradició i innovació. Crear espectacles i no una 
seguida de cançons una darrere de l’altra. Això és 
una de les coses que hem fet, ja fa molt de temps, 
i molts grups ho fan, però nosaltres no ho volem 
tornar a fer. 

Com vegeu el moment actual del folklore?

Sebastià: Jo a Alimara li done la categoria d’haver 
sigut el primer grup que va trencar els esquemes de 
l’antic règim en indumentària i en posada en escena 
d’espectacles. Jo vaig ser fundador. M’ho vaig deixar 
en aprovar una oposició fora. I els primers anys Alimara 
era el millor grup del moment i teníem un muntó 
d’actuacions. Acabàvem a les 4 del matí d’una actuació, 
arribàvem a les 6 a casa i a les 9 a treballar. A més, 
assajos quasi tots els dies. Era un ritme difícil de dur.

El grup de Folies de Carcaixent tenen molt bon grup, 
amb molt bona indumentària, molta gent jove i s’ho 
treballen molt. Xavi, que el coneguem, ho du molt bé.

Raquel: D’ací de Xàtiva tenim Pep botifarra que ha 
sigut 19 anys cantador de l’Escola i està duent el 
folklore a molta gent que no el coneixia. Ell és molt 
planot i molt bona persona. No sap dir que no i està 
sempre d’actuació en actuació.

I ací finalitza l’entrevista a Sebastià Garrido i a 
Raquel Langa. Volem donar-los les gràcies a ells i a 
l’Escola de Danses de Xàtiva per la seua col·laboració 
en el nostre llibret. 
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Xavi Rausell és fundador i director del grup 
de balls populars Les Folies de Carcaixent. Vam 
quedar amb ell per fer-li l’entrevista en el seu 
local d’assaig, el col·legi Josep Maria Boquera de 
Carcaixent. Utilitzen per a assajar el saló d’actes de 
l’escola, és l’espai més gran que hi ha. La rondalla 
utilitza una aula més xicoteta per a assajar i nosaltres 
anem a una altra aula on podem fer l’entrevista, 
tranquil·lament. Allí vam estar durant quasi dues 
hores parlant amb ell del grup, un dels punters 
actualment al món del folklore i de com veu Xavi el 
panorama actual del folklore valencià.

Com vas començar la teua trajectòria com a 
ballador?

Jo vaig començar perquè em vaig ‘picar’ amb una 

amiga per eixir a ballar les danses de Meliana a l’any 
1989. Aquesta xica em va dir que s’havia creat un 
grup de danses al poble, que volien ensenyar-los 
a ballar i que ella no tenia parella. Així que em va 
preguntar si jo m’atreviria a ballar amb ella i, amb el 
pique de ‘t’atreveixes, no t’atreveixes...’ vam acabar 
ballant aquella nit la dansà a Meliana. Ella sols va 
ballar aquella nit i a mi, com em va agradar, em vaig 
enganxar a les danses.

Vaig ballar alguns anys al grup de Meliana i després 
vaig passar a Alimara.

Mentre ballava a Alimara, sovintejava altres grups 
per ensenyar-los dansa i em vaig adonar que el 
que ocorria al món del folklore no m’agradava. Als 
grups als quals havia estat hi havia una paret que 
no permetia fer més coses, ni estudiar altres coses; 
no hi havia un visió amb la qual encaixara la meua 
forma de ser. Així que vaig decidir eixir-me dels 
grups de València. 

A més, en aquell moment tenia la meua parella a 
Carcaixent i vam decidir muntar un grupet perquè 
sols érem tres persones. Però vam decidir ajuntar-
nos per ballar i passar-ho bé, i vam començar a eixir 
en algunes dansades de pobles propers, perquè ací 

Les Folies)
Grup de Balls Populars
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a la Ribera sí que s’ha conservat més, hi ha més 
gust per veure la gent ballar i, per tant, hi ha més 
contractacions.

Així que, a poc a poc, des de l’any 1998, que va ser 
quan es va conformar com a grup Les Folies, fins 
ara, hem crescut molt. I jo estic molt content de 
veure que ara ve a ballar a Folies gent de Castelló, 
d’Alacant, de Murcia...

Des de tan lluny vénen fins ací?

Sí, sí. Assagem dos dies a la setmana, però a ells 
els dic que vinguen sols un, perquè jo pense que ho 
aprofiten més i també perquè així estalvien diners 
en gasolina, ja que açò és una cosa que cadascú es 
paga de la seua butxaca.

Són molts quilòmetres per a vindre a cada assaig i que 
facen aquest esforç és d’agrair, perquè això et demostra 
que el que estàs fent agrada a la gent, la manera de 
treballar funciona i, sobretot, perquè aquesta gent ve 
a fer el que li agrada i a aprofitar el temps.

Això és realment el que ens interessa: fer coses, fer-les 
el millor possible, que la gent s’ho passe bé i estar 
tots en harmonia. 

Has fet classes a molts grups?

Des que vaig començar, he fet classes a falles de 
València, a grups d’altres localitats que necessitaven 
algú que els ensenyara, i així és també com et vas 
formant per a ensenyar. 

També vaig participar en un projecte de la Universitat 
de València al qual s’inculcava la dansa en un col·legi 
de gent discapacitada.

El que vull dir és que, a poc a poc, amb totes aquestes 
coses te n’adones de com has d’ensenyar a cada 
persona. Perquè cada persona té una edat i unes 
característiques i tu has d’adaptar-te. 

Fa uns anys vaig estar formant-me al conservatori 
Mestre Vert i vaig aprendre dansa espanyola, encara 
que la meua especialització era escola bolera. 
També vaig aprendre ballet perquè a les danses 
valencianes hi havia molta tècnica de ballet. Així 
que em vaig formar jo primer i ja, gràcies al patrocini 
de l’Ajuntament de Carcaixent i del Conservatori 
Mestre Vert, tots els membres de Folies han realitzat 
un curs pont entre ballet i dansa espanyola i dos 
anys de preparació al conservatori per tindre una 
base tècnica.

Actuació a la final del Sona la Dipu 2015
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Així que ara, qui ve a Folies és perquè té una base 
tècnica.

Així que tot aquell que balla a Folies és perquè ha 
passat tres anys pel conservatori?

Sí. A més, també han rebut classes de música. 
Perquè jo el que vull és que, qui vulga ballar, siga 
conscient d’allò que està fent. 

Jo he pogut encarregar-me de la part històrica i he 
fet treballs amb musicòlegs com Carles Pitarch o 
Victorieta Sousa, la cantadora; però el pes gros l’han 
de fer ells anant al conservatori. 

És a dir, que els membres del grup tenen una classe 
de conservatori a part dels assajos? 

Sí, i d’aquesta manera tot el món es troba igualat. 

És cert que hi ha qui de xicotet ha fet ballet, música... 
i, per tant, té més nocions i porta avantatge, però 
així tots tenen una base.

Aleshores  qualsevol persona que vinga nova ha de 
passar per açò per  tindre una base?

Sí. De fet estem intentant fer un altre grup perquè 
ha vingut gent nova i estan esperant que en vinga 
més per poder fer un grup al conservatori.

Perquè clar, no es farà un grup de 2 o 3 persones 
al conservatori. Així que estem esperant a tindre un 
grup de 7 o 8 persones.

Gràcies al patrocini de l’Ajuntament funcionem molt 
bé, ja que ens patrocinen el preu de les classes al 
conservatori municipal on, tot i formar-se, tenim les 
millors professores tant de ballet com de dansa espanyola, 
ja que elles han treballat amb balladors o amb gent com 
Pepito Espadero, d’Alacant; és a dir, han treballat amb 
persones que entenen molt de tot aquest tema.

Aleshores no és imprescindible fer tot açò abans 
d’entrar al grup?

No, simplement es forma un grup i es diu a la persona 
que s’ha d’acabar de formar per poder avançar bé 
dins del grup de dansa.

Tot açò es gestiona a través de l’Ajuntament i parlant 
amb les professores del conservatori. D’aquesta 
forma es fan els grups i els horaris.
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Qui entra a Folies és perquè vol ballar, és a dir, ací no 
ve ningú a passar el temps i sap que ve a treballar dur.

Açò es fa en altres grups?

Jo pense que som l’únic grup que està fent açò 
perquè conec com està el panorama folklòric, conec 
altres grups i sé més o menys com treballen. Per 
això vaig decidir que al meu grup volia treballar 
d’aquesta forma, perquè necessitàvem una base per 
poder avançar i treballar d’una manera diferent a la 
resta.

Realment hi ha dues formes de treballar: amb una 
base popular o amb una base escolaritzada, encara 
que ambdues són inventades per persones que van 
decidir que s’havia d’apostar per una d’aquestes 
línies.

Aleshores, podem dir que Folies és escolaritzada 
perquè tenim una tècnica: moviments, postures del 
cos...

Per quanta gent està format el grup actualment?

Actualment som 61 persones en actiu.

Sempre hi ha qui pot estar o no. Però els que sempre 
estem amunt i avall, entre rondalla i balladors, en 
som 61.

A més, som un grup que ens ho prenem seriosament 
encara que som un grup amateur. No podem ser 
professionals , encara que sí que ens agradaria poder 
funcionar com a professionals o semiprofessionals, 
però les condicions del mercat no són suficients 
com per a poder ser-ho.

Amb tanta gent, com us repartiu per a fer les 
actuacions?

Quan tenim una actuació publiquem unes llistes 
perquè la gent s’hi apunte, perquè algú pot tindre 
algun problema, algun compromís familiar, feina, 
estudis... aleshores, com tenim gent de totes 
les edats, des dels 15 anys fins als 70, i no som 
professionals, hem d’anar ajornant un poc a la gent.

Ací a Carcaixent no hi havia cap grup abans de 
vosaltres?

Ací hi va haver un grup als anys 80, com els que hi havia 
a moltes comarques de València, sobretot a les centrals.
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El grup d’ací de Carcaixent es deia La Farcia, 
format per la gent més preocupada per recuperar 
les tradicions després del franquisme. Però, 
llastimosament, el treball que van fer es va veure 
molt afectat per la pantanada i, amb els anys, aquest 
grup va acabar desfent-se.

Un temps després, es va tornar a fer altre grup amb el 
mateix nom, però amb gent completament diferent. 
I encara que ho van intentar, no va acabar de quallar. 
I, des d’aleshores, no va haver-hi cap grup més fins 
que vam aparèixer nosaltres a l’any 1997. Encara que 
nosaltres tampoc no anàvem amb la necessitat de 
crear un grup ni sabíem molt bé, perquè a més, molta 
gent eixíem escaldats d’altres grups de València i, 
aleshores, no veiem quina era la millor manera de 
començar amb un nou grup. Veiem que a la resta de 
grups no funcionava bé la cosa, que sempre estaven 
dirigits per les mateixes persones, amb els mateixos 
criteris i no podies oferir res.

La resta de grups es troben ancorats als anys 
80. Tenen el mateix repertori, les mateixes 
representacions i la mateixa forma de fer folklore 
que a aquella època, encara que això tampoc no és 
un folklore antic, perquè si et pares a estudiar un 

poc els quadres de ball, pots trobar molta informació 
d’abans de la Guerra Civil.

I això va ser el que férem nosaltres. Vam decidir fer 
les coses diferents a la resta de grups i fer estudis 
amb l’ajuda de musicòlegs i de cantadors d’estil, i 
així, amb visionats i amb entrevistes a cantadors i 
balladors, hem aconseguit fer alguna cosa diferent. 

Aleshores haveu fet molt de treball d’investigació?

Sí. I no sols de Carcaixent. De fet, el treball va 
començar a Simat de la Valldigna, ja que em van 
cridar per poder transmetre i ensenyar unes danses 
de Simat que se les sabia una dona, però ella no 
sabia ensenyar-les a la resta de gent.

Aquesta dona es deia Aurora Mansanet i sabíem 
que en el moment en què la dona faltara, es perdrien 
aquelles danses. 

Així que jo em vaig entrevistar amb aquesta dona i 
vaig transmetre els balls a la gent del poble la qual, 
actualment, segueix ballant-los.
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Després d’això, vam començar el nostre treball a 
Carcaixent i vam parlar amb dones que havien ballat 
a l’època de la Falange a la Secció Femenina. Va 
ser molt interessant perquè Carcaixent va ser una 
ciutat amb prou riquesa al principi de segle gràcies 
al cultiu de taronges i a aquella època van haver-hi 
tres agrupacions de dansa.

De Carcaixent vam passar a Alzira, Vall dels Alcalans, 
Alginet, Antella, a la Comarca de la Costera, Gandia, 
Xeresa, Xeraco... Hem anat obrint el cercle i, fins i 
tot, hem arribat a València, on hem treballat amb 
dones que encara viuen i que van ballar al quadre de 
balls d’Enrique Vicent.

D’aquesta manera vas teixint una xarxa i vas 
aconseguint molt de material.

I açò és el que realment sempre s’ha trobat a faltar al 
folklore, perquè a dia de hui s’està fent un repertori 
de fa uns anys, però sense aprendre realment res. 
De fet, molta gent m’ha dit que aprèn mirant vídeos 
del Youtube, però jo preferisc fer altra cosa que és 
intentar tindre la màxima informació possible.

Ara estem treballant amb un repertori de la comarca 
de la Ribera, que es va recuperar als anys 80, i amb 
tota la informació que tenim estem intentant veure 
si el que es va recuperar als anys 80 concorda amb 
la informació que hem aconseguit nosaltres. 

Us heu sentit ajudats per les administracions per a 
realitzar tot aquest treball?

Realment, de l’Ajuntament de Carcaixent, no en 
tenim cap queixa perquè sempre ens han donat 
suport i sempre han estat al nostre costat d’una 
forma o altra.

Però per part de les institucions valencianes amb 
poder, no hem rebut cap suport mai. Perquè 
políticament, o pel que fóra, no els ha convingut, i 
de la gent que ha estat manant ací a la Ribera sí que 
hi ha gent del mateix partit polític que governava 
abans a la Generalitat Valenciana que ha potenciat 
açò, però a València no se’ns contractava per fer 
actuacions.

El que passa és que entre els uns i els altres s’han 
carregat la xarxa d’actuacions que hi havia. Si a 
un ajuntament li demanes el finançament per a 
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les festes de l’orquestra, el cor que ha de cantar 
a missa, els inflables, les paelles i les discomòbils; 
un ajuntament amb escassos recursos optarà per 
escollir les quatre coses bàsiques: la discomòbil, el 
correfoc... i, realment, les coses de cultura, acabaren 
reduïdes al concert de la banda del poble, al cor de 
la missa i poc més.

Un dels greus problemes que hi ha hagut a les 
administracions valencianes és que ens han anat 
deixant morir, perquè no s’ha donat suport als 
treballs de les agrupacions.

Als anys 80 sí que es van donar diners, però s’ha de dir 
que ho gestionaren uns pocs grups i la resta passaren 
la mà per la paret. I l’etapa que s’ha viscut després 
dels 80 ha sigut una etapa fosca per al folklore.

Sí que és cert que es va crear la Federació de Folklore, 
però ells tampoc tenien les subvencions ni els diners 
que s’havien de tindre per a totes les agrupacions. Per 
tant, no s’han potenciat investigacions i hem hagut 
d’esperar que se celebrara un concurs de folklore per 
poder revifar alguna cosa. I llastimosament, ha sigut 
un concurs el que ha tornat a encendre la flama, 
perquè si ho penses bé, un concurs de folklore no és 
correcte, perquè no pots fer competir un ball d’un 
poble amb un ball d’un altre.

Nosaltres hem guanyat dues edicions i, més que res, 
ens ha servit per donar-nos a conèixer.

Així que creus que s’hauria de canviar el sistema del 
Sona La Dipu?

Sí. Perquè a més, si ho penses, qui té els criteris per 
formar part del jurat? Moltes vegades el jurat no 
s’ajusta a les condicions. Hi havia indumentaristes, 
per exemple, però no hi havia cap expert en ball.

Nosaltres sí que vam aportar una professora del 
conservatori, però si no estava ella no hi havia ningú 
que fóra expert en ball.

Jo, personalment, he intentat fer arribar la idea 
d’invertir més diners. S’ha de potenciar la dansa i 
s’han de crear les xarxes de mostra, perquè mentre 
no hi haja actuacions i llocs on actuar, el que es faça 
no valdrà per a res. No val per a res fer un concurs si 
després no es fan actuacions per mostrar el treball 
que han fet els grups.

A mi em pareix bé que es faça un concurs, sempre 
que servisca per establir una classificació i unes 
categories de grups, igual que ocorre amb les falles 
o amb les bandes de música. I així també saps 
quins grups t’oferiran un bon espectacle. Perquè 
ara, realment a València poden haver-hi uns quatre 
grups que t’ho puguen oferir, i crec que tal vegada 
estic sent un poc benvolent. Després hi ha altres 
grups que van a rebufo d’aquestos primers, i altres 
molts que fan el que poden, que ja és prou.

Realment, açò s’hauria de gestionar d’alguna forma 
perquè tots tinguérem les mateixes oportunitats. Per 
què no es pot fer una programació de folklore al Palau 
de les Arts? Però clar, ací sols podrien actuar els grups 
que aportaren certes condicions escèniques i de qualitat 
artística, perquè el que es mostrara tinguera una qualitat 
i es pagara per veure folklore com es fa a altres llocs. 
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Si aconseguirem que això es fera, els grups que 
tenen un nivell entremig, tindrien també les seues 
seus on actuar, com el teatre de La Rambleta o El 
Musical, a València, per exemple. I així es tindria 
una programació estable d’actuacions de folklore, 
perquè actualment a València no pots veure’n cap i 
la gent no pot gaudir ni apreciar el folklore.

Creus que el folklore està pitjor ara que fa, per 
exemple, 10 anys?

Clar que sí. Jo porte molts anys en aquest món i sé 
com estaven els grups abans i ara. I ara estem pitjor 
que fa 10 anys.

En quantitat o en qualitat?

En quantitat no, perquè ara hi ha més grups. La 
dansa s’ha diversificat molt i també hi ha molts 
grups de falla. 

El problema és que ara ensenya dansa qui no està 
capacitat per fer-ho. I el primer que sap la Jota 
d’Alfarp, que és el més bàsic, ja es posa a ensenyar 
dansa. I això no està reglat. Així que jo crec que això 
s’hauria de reglar, no per anar en contra d’aquestes 
persones, sinó perquè això va en contra de tots.

A més, hi ha molts grups que fa molt de temps que 
no fan una actuació per la qual els hagen contractat 
i pagat. Nosaltres, per exemple, per al 2016 ja en 
tenim tres contractades. Però fa 10 anys no en 
teníem tres, en teníem 30! Érem més roïns i teníem 
30 actuacions pagades, i ara que som millors en 
tenim tres.

Respecte al tema d’indumentària, també l’haveu 
recuperat com les danses?

La veritat és que a mi m’apassiona el món de la 
indumentària des de fa molts anys i he intentat, 
d’una forma o altra, recopilar informació. He vist 
exposicions, he visitat museus, he rebut formació... 
i, encara que també he aprofitat el treball de 
recuperació a la Ribera per aconseguir informació 
d’indumentària, és un treball que porte per altra 
banda. L’he fet al meu temps lliure i he realitzat 
llibres d’indumentària amb la visió més científica 
possible. Vaig escriure el primer volum i d’ací poc es 
publicarà el segon. 

Tornant a parlar del grup. Quines són les actuacions 
que soleu fer? I quina és la més important o curiosa 
que haveu fet?

De totes les que hem fet, la que més recorde pel 
motiu que es va fer eterna, és l’actuació que vam 
fer a la Font de la Figuera en homenatge a Angelita 
Ros, la balladora més longeva que tenim al grup i 
que enguany complirà 76 anys.

Angelita balla des que té 3 anys, ha passat i ha 
col·laborat per infinitat de grups, és un encant de 
dona i fa un parell d’anys li vam fer un homenatge. 

L’Ajuntament de la Font de la Figuera, que és el seu 
poble de naixement, ens va ajudar a organitzar un gran 
homenatge i vam obrir la participació a tots els grups 
que hi volgueren ja que Angelita ha ballat en molts.
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Així que l’Ajuntament va voler que, 
extraordinàriament, es ballaren les danses del poble, 
que sols s’interpreten al setembre en les festes del 
poble. I amb aquestes danses i amb tots els grups 
que van participar, el festival va durar cinc hores! I 
Angelita les va aguantar.

Al llarg de l’any, portem quatre anys molt contents 
anant a Picanya, on participem en la seua programació 
cultural i on, fins i tot, tenim llibertat per fer alguna 
transgressió que en altres llocs no es permet. 

Ací a Carcaixent fem un festival al mes d’octubre 
per a les festes. I a Simat també participem a les 
festes el 25 i 26 de juliol. Nosaltres diguem que són 
les festes de la fundació de Folies, ja que el grup el 
vam fundar allí.

Intercanvis nacionals i internacions feu amb altres 
grups?

Sí que en fem, el que ocorre és que des que se’ns 
han reduït les ajudes institucionals, també hem 
reduït açò.

Però, per exemple, l’any passat vam estar a Portugal 
i a Ciudad Rodrigo (Salamanca), on vam donar uns 
cursets sobre valencianes. Això era una espècie 
d’escola d’estiu on es reuneix gent interessada pel 
folklore i vam ensenyar valencianes als mestres 
del conservatori i gent experta en ball d’altres 
ciutats com Madrid, on ara estan fent peces de ball 
recuperades per nosaltres.

Per a mi va ser un goig poder fer classes de 
valencianes a mestres de conservatori d’altres llocs.

Què opines de la dansà a la Mare de Déu?

T’ho vaig a dir clar perquè sempre ho he dit clar a 
tota la gent: Això és un desastre. No té cap trellat!
El problema que ha passat a València, encara que 
també hauríem d’estar tots molts contents, és que 
de no haver-hi res, s’ha fet aquest megaacte. Hem 
d’estar molt contents perquè s’ha fet gràcies a 
aquesta gent que ha estat lluitant i organitzant-ho 
durant tots els anys, que això és una feina molt gran. 
Primer ho ha fet una gent, després altra... Els primers 
van ser Alimara, després l’Ajuntament i després la 
Federació. Tant per a uns com per a altres suposa 
una feina descomunal.

Però dins d’aquesta organització s’han de posar 
unes regles i jo ja les vaig dir a la reunió: no deixaria 
ballar a ningú que no fóra una parella mixta. I així 
es llevaríem durant uns anys el problema de la 
massificació a la dansà. A més, tampoc queda bé 
que ballen parelles de xiques.

Un altre dels problemes és que tot el món vol 
participar i, realment, tot el món té dret, però hi ha 
molts grups. Per això crec que hauria d’haver-hi 
una bona voluntat per part de tots els grups i reduir 
parelles de cada grup perquè hi puguen participar 
tots els grups.

També crec que s’hauria de deixar de canviar la 
dansà quan els abelleix, perquè si la dansà estava 
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malament des del principi, doncs que la deixen 
malament. Però això que canvien les danses perquè 
creuen que està millor d’una forma o d’una altra, 
haurien de deixar de fer-ho. Perquè el que es fa ara 
és una neodansà, una cosa estranya, una mescla de 
musiquetes... Jo isc a ballar perquè vull passar-m’ho 
bé, però realment la dansà no té cap trellat.

Per això crec que s’ha de deixar de canviar les coses 
i deixar-ho com està. Fer-ho com un ritual i així la 
gent que ha ballat encara que sols siga una vegada en 
la seua vida, ho recordarà sempre i es va creant una 
tradició. Perquè abans no hi havia costum de fer açò, 
i nosaltres el que hem de fer ara és que açò continue.

I, per finalitzar... Quins plantejaments teniu per al 
futur del grup?

Volem seguir evolucionant en la tècnica i amb el 
treball que estem fent actualment. Volem seguir 
amb la línea amb la qual estem ara perquè creguem 
que cap altre grup l’està seguint.

Hem de seguir treballant amb la línea que tenim, però 
sempre adaptant-nos a les noves investigacions que 
anem trobant i sempre anar un passet per davant.

I ací finalitza l’entrevista a Xavi Rausell. Volem 
donar-li les gràcies a ell i al Grup de balls populars 
Les Folies de Carcaixent per la seua col·laboració 
en el nostre llibret.

Fotos cedides per blogdanses.es
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Salvador Mercado és un dels noms destacats 
del folklore valencià, fundador i director del Grup de 
Danses Alimara, que ha sigut el grup de referència 
del folklore valencià per on han passat. També han 
col·laborat altres directors de grups que entrevistem 
al nostre llibret com Fermin Pardo, Sebastià Garrido i 
Xavi Rausell. Alimara forma part de la Societat Coral 
el Micalet i és en la seua seu, en el carrer Guillem de 
Castro, on ens reben per parlar amb Salvador,  durant 
un assaig, un dimecres del passat mes de novembre.

Salvador, com començares a ballar? En quin any i grup?

La meua trajectòria folklòrica ve per part de ma mare. 
A ella li agradava molt el folklore i quan aplegava la 
fira de juliol sempre anàvem a veure-ho. Ella també 
ballava el ball pla allí i va ser de les primeres. 

Jo vaig començar a ballar quan estava estudiant 
magisteri. Em vaig ajuntar en Fermí Pardo, un amic, 
i com als dos ens agradaven aquestes coses vam 
buscar on començar a ballar.

No era fàcil. Pareixia que no existien, perquè 
els que veiem a l’Alameda sempre eren grups 
semiprofesionals: del mestre Porta, de Gadea... dels 
últims mestres que havien quedat en la ciutat de 
València, perquè tota la resta ho tenia ocupat la 
secció femenina. 

Al final vam trobar un grup en la secció femenina, 
Santa Bàrbara. Allí vam començar a aprendre a ballar 
i a formar-nos sobre l’any 1964. Mentre estàvem allí 
començàrem a escorcollar, a veure quins concursos 
feia secció femenina i venien als pobles a ballar. I d’allò 
que veiem de vegades ballar a un poble a allò que 
ens ensenyaven ací hi havia diferències. Aleshores, 
per curiositat anàvem al poble per a veure per què la 
diferència era enorme. Ací va ser un poc la qüestió 
d’investigar. El mateix que la indumentària. Sempre 
m’havia agradat i també m’agradava comparar amb 
altres pobles. La qüestió és començar i, a poc a poc, 
et vas enganxant.

Alimara)
Grup de danses
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De formació professional de mestre, he creat un 
camí, perquè en aquells temps estava mal vist que 
ballares... es burlaven. Jo pensava que era perquè la 
gent no ho coneixia bé, no sabia com era el folklore 
i tampoc l’entenien. Aleshores buscàvem alguna 
manera de fer entendre el ball. Jo vaig pensar: ‘’no 
l’entenen perquè està tret del seu context’’. Es 
ballava un ball, altre, altre... El que vam fer és que 
al primer espectacle, que va ser “Faena i festa”, vam 
envoltar cada ball d’una acció teatral perquè la gent 
mirara i entenguera per què es ballava. En més o 
menys encert, perquè era la primera vegada... 

I d’ací vam començar a obrir una sèrie de camins, tant 
en la forma de presentar el folklore, com en la forma 
d’explicar-lo, com en la indumentària... per a què la 
gent veiés gravats o el poc que hi havia escrit per alguns 
viatgers romàntics en valencià. D’ací hem anat obrint 
un espai que ara molta gent que està en el folklore 
pensa que és de tota la vida, però que realment vam 
ser els d’Alimara els qui vam obrir eixe camí.

Has parlat de la secció femenina. Què era exactament?

Va ser un moviment, com un partit polític, direm, 
dins de l’estat, que era de dones. Aleshores elles es 

preocupaven per educar a les dones d’una manera... 
submisa. I una de les coses que van fer bé va ser 
recollir el folklore i que les dones ballaren. 

Després ja van admetre als homes que acompanyaven 
a les dones per a ballar. Van ser un poc el principi 
de recuperar els balls tradicionals. No és que tot ho 
feren bé, perquè hi havia persones d’aquestes que 
sabien de música però d’altres no... va haver de tot. 
Això va ser la primera llavor, que hem treballat, per 
exemple, arreglant alguns balls perquè no acoblaven 
amb el ritme o perquè allò que s’ensenyava en 
València ciutat no era el mateix que al poble o 
perquè s’havia deformat... És a dir, feina. I moltes 
vegades recuperàvem balls inclús després, perquè 
en alguns pobles la gent que se’n recordava del ball 
no era políticament de dretes... O, pot ser, no es 
volia ensenyar per a què ningú el sabés perquè qui 
ho sabia era un’ roig’. Després dels anys, hem pogut 
recuperar tot allò, coses de pobles on no hi havia res. 

També cal dir que la feina d’escorcollar a tots els 
pobles va ser un poc superficial, tampoc érem unes 
persones preparadíssimes per a tal cosa. Però bé, 
se’ls ha d’aplaudir perquè han fet una llavor que 
després altres hem pogut continuar.
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Estem parlant de l’oficialitat de les tradicions, és a dir, 
hi havia uns balls tradicionals perquè eren els que ells 
deien i el que no estava allí era com si no existira... 

Sí... la major part de les coses d’escola dels mestres de 
la ciutat, secció femenina no les va agafar perquè no 
va voler o perquè alguns se n’anaven de la rama més 
popular i feien una barreja amb el ballet clàssic en la 
que s’ha de saber diferenciar què coses s’inventaven 
aquests mestres. Perquè ells eren pràcticament 
professionals i anaven a distraure al públic. 

Aleshores s’inventaven música i s’inventaven balls. 
Però va arribar un moment en què van barrejar el 
tradicional amb el ballet clàssic. Aleshores van 
fer una barreja en la qual, a mi personalment, no 
m’interessa plasmar-lo. M’interessa més el que feien 
els mestres fins a principis del segle XX. Però alguns 
ja feien coreografies i coses que desvariaven d’allò 
més tradicional. Si haguérem seguit per ací, potser 
estaríem fent el que fora anomenen ‘ballet folklòric’, 
i és mentida: és ballet ‘pseudoclassicfolklòric’. Fan 
més de coreografies i de ‘passadetes’ de ballet 
clàssic que de folklore. Aleshores m’interessa fins 
a eixe punt, és una ratlla un poc que et fa entendre 
l’experiència.

A aquella època, abans de formar Alimara, hi havia 
moltes actuacions?

A la fira de juliol anaven quasi sempre aquests 
mestres de balls, però no sé per què, secció femenina 
no anava. Secció femenina anava pels pobles, en 
algunes festes, perquè l’alcalde també era del 
moviment... Aleshores les llogaven i, per tres i no res, 
anaven a ballar perquè era una activitat cultural que 
elles tenien. Hi havia animacions però tampoc massa.

Com es va formar Alimara?

A la fi de la nostra estada en secció femenina, com 
érem massa curiosos, la cap provincial no ens va 
perdre d’ull i se’n vam haver d’anar perquè féiem una 
sèrie de coses que segons deia ‘’era llevar-li el seu 
folklore’’. L’any 1974 vam passar al grup universitari 
de València. Les caps del grup i la gent universitària 
tenia  altra mentalitat, era una altra història. 

En principi allà vam estar molt bé. Però vam durar 
allà molt poc, perquè em vaig adonar que tenia 
els mateixos problemes que en secció femenina. 
Problemes no d’estatus, sinó que érem universitaris 
i havíem d’estudiar, treballàvem molt, teníem 



183

exàmens... Havíem d’assajar a la universitat de nit 
i havia d’estar el conserge, però quan aplegaven les 
vacances la universitat estava tancada. I vaig dir: ‘’No 
pot ser, jo m’obric a tota la societat de València, a 
treballadors, a estudiants...’’. Aleshores vam vindre al 
Micalet i la seua directiva de seguida ens va acollir. 
L’any 1975 ja estàvem ací. En la universitat vam estar 
set mesos o vuit com a molt. Des d’aleshores estem 
ací treballant quaranta anys.

Al principi hi havia molta gent al grup?

No, molta gent no. Hi seríem quatre o cinc xics com 
a molt i sis o set xiques... una cosa així. D’aquella 
gent en quedem tres. La gent va canviant, alguns 
morint també...

I al llarg d’aquests anys ha passat molta gent pel grup?

Sí. No sé quanta gent, però moltíssima. Clar, són 
quaranta anys. I hi ha gent que ha estat vint anys, o 
dos, o ha estat mesos..

Dels grups actuals, saps si hi ha algun grup de la 
vostra longevitat?

Per exemple Santa Bàrbara, que venia de secció 
femenina. Lo Rat Penat també més o menys. Això 
de la ciutat de València. Però exactament no podria 
dir-te si eren d’uns anys abans o uns darrere. Santa 
Bàrbara sí que t’ho puc assegurar perquè jo vaig 
anar a aprendre allí.

És a dir, que secció femenina era com una espècie 
de federació, digue’m-ne...

Sí... perquè tenia molts grups. En quasi tots els 
pobles hi havia un grup de secció femenina.

Seria com ara la Federació de Folklore, per exemple?
 
Sí, sí. La Federació de Folklore es va fer a imatge 
i semblança de secció femenina. Perquè ho va fer 
un senyor que estava en secció femenina, com era 
Manuel Camarasa, de Moixent. I ens coneguem de 
tota la vida, de ballar i això. I, per a mi, és una còpia i 
pega. De fet, al principi Alimara estava a la Federació 
i se’n va eixir.

Foto cedida per blogdanses.es
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Com van ser els primers anys i les primeres 
actuacions? Vos va costar?

Resulta que va ser durant l’època de la transició i 
vam tindre moltes actuacions. Recorde un estiu que, 
si dos mesos són seixanta dies, nosaltres vam tindre 
quaranta actuacions.

Això són moltes... I al principi, a totes les festes dels 
pobles aniríeu.

Sí, sí, anàvem com a bojos. Després ja va rebaixar 
la cosa. Molts ajuntaments democràtics van crear 
escoles de dansa als pobles i els del poble, doncs 
també actuaven.

I el tema de la dansà a la Mare de Déu... La instaureu 
o la recuperareu?

S: A València hi havia danses. De fet, no fa molt, 
un company m’ha tret una documentació de 1720 
aproximadament, a la qual consta que hi havia 
danses. I una persona que estava acollida en el 
Convent de Santa Anna i li deien “el nano”, que 
segurament és perquè era menut, va ser el cap de 
les danses que s’havien fet a la plaça. És a dir, que sí 
que hi havia danses a la plaça de Santa Anna. 

Aleshores si hi havia danses a la ciutat, hi havia als 
pobles, perquè la ciutat sempre marca tot allò dels 
pobles. Falles hi ha fins a Vinaròs, Utiel, Benidorm... 
on siga. Aleshores hi havia danses per tot arreu. El 
que ocorre és que, com a capital, és la primera que 
ho perd, perquè és la que està oberta a totes les 
modernitats. La dansa plana és molt senzilla i molt 
simple allò, és a dir, que és popular, però agafarien 
altres balls i deixarien aquest com una cosa antiga. 
No obstant això, estem rodejats per comarques a les 
quals s’ha conservat la dansa. 

Ací em sembla que algun mestre d’aquests que 
muntava, va recollir tot això i va formar la xàquera 
vella. La xàquera vella és la dansa de València 
transformada per a l’escenari. Han canviat ritmes a 
jota, han canviat algunes coses, però té les parts que 
ha de tindre: una entrada, una dansa plana, després 
allò que diuen valenciana i després un ‘fandanguet’. 
És a dir, complet però transformat per a què quede 
més bonic damunt de l’escenari. Perquè realment el 
que són les danses damunt de l’escenari és una cosa 
avorrida... és per a ballar per la plaça i pel carrer.

I vosaltres recuperàreu la dansà a la Mare de Déu?

Foto cedida per blogdanses.es
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En aquell moment suposàvem que aquesta dansà 
havia estat a València. I vam dir: ‘’Anem a fer una 
dansà’’. Com? Doncs com es fa a la resta de pobles: 
la vespra a la festa grossa del poble o la setmana de 
festa ballàvem. Sempre hi ha hagut molts dies de 
danses. A veure si ara aconseguim ací alguns dies 
de danses també... 

La dansà marca el final com a universitat i el principi 
com a Alimara, va ser en 1975.

Ha progressat i cada vegada s’han afegit més grups...

Cada vegada el senyor Camarasa m’ha clavat a més 
grups i no es pot ballar. Allò no és una dansà. Una 
dansà és una comitiva i l’has de veure com una 
processó que va rodant la plaça i no una amuntonada 
de gent que camina un poc, això no és una dansà. 
Estava fart de dir-li-ho, però a ell li interessava que 
entraren i que s’apuntaren a la Federació.

Jo enguany l’he ballat per primera vegada amb La 
Xicalla de Catarroja.

Pel mateix conducte...

Jo vaig fer eixa dansà però per a la ciutat i per al 
grup de la ciutat. No tinc res en contra dels pobles, 
ni res d’això, però era una cosa per a la ciutat. Si tu 
eres de Silla, doncs fas la dansà a Silla i així a tots 
els pobles. Però clar, la Mare de Déu és important i 
tots volen anar a ballar la dansà. 

Ara jo he proposat com a solució que es facen 
diversos dies de danses, com a qualsevol poble. I 
que un dia siga als pobles, altre dia siga a la ciutat i 
altre dia els fallers a les falles. Veure’m si em fa cas 
el senyor Pere Fuset.

El que dius és totalment cert. Jo avançar, vaig 
avançar poc.

Clar, això no és una dansà. I la gent diu ‘’Què bonic!  
Quanta gent!’’. Però és el contrari. Si tu estàs 
mirant les danses has de veure la gent que passa 
per davant teua i la que passa per l’altre costat. I no 
una amuntonada de gent, que no es veu res.

Foto cedida per blogdanses.es
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I el ball de la moma, també l’heu recuperat vosaltres?

Sí. El ball de la moma i els nanos.

No es ballaven abans al Corpus en València?

No, va estar molts anys sense ballar-se. Es va 
començar a recuperar durant els anys 40 pel cronista 
de la ciutat, Don Manuel. I li va dir al mestre Porta 
que li fera una coreografia, que s’havia perdut, ja que 
estava la música però no el ball. Es va ballar un any 
o dos i ja no es va ballar més. Aquest cronista tenia 
l’esquema i el va passar. Perquè des de l’ajuntament, 
aquest senyor i el director de museus Miquel Àngel 
Català, tenien molt d’interés a recuperar la processó. 
Al final, vam muntar això i també els nanos. Eixes 
dues danses les va recuperar Alimara.

I les altres que també tenim ara?

Eixes altres les va recuperar un membre d’Alimara 
que va continuar des del coratge. Era amic meu 
d’estudis. I des de l’escola on estava, per exemple 
a Albal, doncs amb els xiquets d’allí va muntar els 
cavallets, els arquets...

Parlem de Fermín Pardo?

Sí.

Al llarg de la trajectòria d’Alimara, quines han sigut 
les actuacions més importants que recordes o que 
hagen cridat l’atenció per algun tret en particular?

Hem anat al Japó, a Moscou, a Nova York, a Grècia, 
a París, a Alemanya... hem anat a moltes parts del 
món. I molt bé. 

De les actuacions que més m’emociona és la ronda 
a la Verge, perquè és a la ciutat i és un públic 
pràcticament de la ciutat. Veure que en eixe moment 
la ciutat t’estima és una cosa que t’ompli, perquè 
moltes vegades al teu poble és on menys et volen. 
No obstant això, en eixe acte et sents acceptat i 
valorat. També hem fet dues vegades la presentació 
de la Fallera Major de València, coses en la fira de 
juliol, en el Palau fem moltes coses en benefici 
d’algú... tantes coses en tants anys!
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A part de ballar, teniu llibres d’indumentària, teniu 
discos...  Teniu indumentaristes al grup?

Sí, jo sóc el indumentarista.

Tot allò d’indumentària ho has recuperat tu?

Jo vaig ser qui, al principi, va començar a interessar-se 
per la indumentària i qui ha obert eixa porta a què 
hi hagen moltes botiguetes d’indumentaristes que 
després fan el que fan... Però en aquell moment 
estava Casa Insa i Casa Pinazo solament. 

Allí la gent es llogava el vestit per a les falles perquè 
quasi ningú el tenia propi, tots el llogaven. Jo el 
que veia per allò que estudiava, pels gravats i per 
tot, era que el traje de la llauradora, realment era 
una vestificada, ara ja és un petard el de les falleres. 
En aquells moments, tot i que estava dins del que 
és coherent, doncs ja començava a tindre coses 
que no quadraven. Aleshores em vaig interessar 
moltíssim i jo crec que he obert una porta a què hi 
haja una manera de vestir-se en rigor a aquell que 
vol vestir-se sense ficar un llaç ací, altre allà...

Al final en la indumentària valenciana ocorre com 
amb tot, acabes anant a la moda...

Però la moda no hauria d’influir. Perquè si tu et vols 
vestir de romà, et vestiràs de romà. És una moda 
d’un moment determinat. Per això nosaltres hem 
fet una mostra de roba del segle XVIII i XIX, que són 
200 anys i en 200 anys les modes canvien. Durant 
el segle XIX més que al XVIII. Al segle XVIII era més 

per a la societat alta que per al poble. Aleshores 
nosaltres traguem roba de moda en cada moment i 
veiem com el poble, d’alguna forma, va acomodant-se a 
eixes modes. Sempre tenint en compte eixa distància 
entre la vestimenta del poble i de la societat alta. 
Sobre això tenim dos llibres i un en el qual estem 
treballant ara.

Discos també en teniu?

Sí. Ara volem retornar-los. Tenim quatre vinils i tres cd’s.

Però allò que hi ha als discos són cançons recuperades 
totes per vosaltres o també interpreteu algunes 
que ja hi havia?

També algunes que ja hi havia. De tot un poc. 

La banda de Llíria, la de Bunyol... tots han gravat “es 
xopà hasta la moma”, perquè no podem nosaltres 
gravar una cosa que ja està gravada?... Una altra 
versió o una altra interpretació. La gent moltes 
vegades critica que al disc nou hi ha cançons ja 
interpretades, bo i què? Contra més es grave, millor.

I tots els espectacles que feu són, com tu dius, 
contextualitzant sempre el ball i com es ballava a 
l’època.

Sí, donant-li una acció per a què la gent ho entenga,  
les noces, el ball de Torrent que es va recuperar. I 
algunes més: de la seda al cotó, a l’aire de la terra...
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Ara estem amb el somni, que és una barreja de somnis 
que és una cosa incoherent. Uns personatges d’un 
espectacle es claven en altre espectacle... realment 
una actuació nostra no és simplement un ball darrere 
d’altre, sinó que hi ha un guió, una escenografia, 
una coherència en la indumentària... Sempre és 
voler ensenyar. Sempre la meua idea ha sigut eixa. 
Jo sempre ho porte de formació professional fins 
al folklore.

Pot ballar qualsevol en Alimara o ha de tindre
una formació?

Ací no hi ha ningú que faça classes. Ací ve gent 
major que ve per a aprendre la dansà i coses 
d’aquestes i passar l’estona. Però si tu vols vindre 
a Alimara doncs si no saps res, a poquet a poquet 
se’t va ensenyant. Si saps alguna cosa, a poquet a 
poquet et vas acomodant. Però pot entrar qualsevol. 
Pot provar i si no li interessa, pot deixar-ho estar.

Penses que la dansa i el folklore estan secundats 
per les administracions?

Pot ser que d’ara en avant sí. Fins ara estava la 
Federació perquè el senyor Camarasa treballava a 
l’Ajuntament i estava políticament molt enganxat. 
Aleshores ell treia molt per a la Federació. Que fos 
profitós o no, o que tot el que treia aplegués a tots 
els grups és diferent... 

Molta gent es federava perquè pensava que allí 
podria tindre actuacions i després no ha tingut cap. 
Ha tingut actuacions qui aquest senyor ha pensat 

que deuria eixir perquè ballava millor o perquè el 
representava millor a ell o per qualsevol cosa... Però 
no tots tenien actuacions.

Ara ha ocorregut un canvi, tant polític com de Federació.

A la Federació hi ha altre senyor. Jo he parlat amb 
ell i em pareix prou coherent.

Home, jo també quan parlava amb Camarasa al 
principi molt bé, però després no... Ja veurem.

Què opines del concurs del Sona la Dipu? No haveu 
participat mai?

No hem participat mai. Jo ja vaig fer tots els 
concursos en secció femenina. Mai més un concurs 
per a folklore, ho veig contra natura. El folklore no es 
pot valorar així. Què és millor aquesta jota o aquell 
bolero?... Aquest balla millor o pitjor?... Doncs anem 
a les bandes de música i ballem tots “es xopà hasta 
la moma”. Així veurem qui balla millor. 

Si vas a valorar el grup, doncs bé, però el que estan 
muntant és un festival. Aleshores fas un festival o 
una mostra, que segurament açò canviarà, i la gent 
que faja el que puga fer. Però no dir quin és millor 
o pitjor. Perquè la resta es queden frustrats també. 
Aleshores jo no he volgut mai participar. Perquè jo ja 
a l’últim de secció femenina vaig quedar malhumorat 
i va ser en 1972. 

I això li ho deia a Manolo:’’ Però tu no has patit ja 
els concursos de secció femenina?’’. Ell deia que no 
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era el mateix... però contes. Perquè si dones una 
sèrie de premis, la resta què? La gent s’ha d’esforçar 
per a mostrar el folklore bé, no per un premi. I qui 
són els concejals dels pobles per a premiar a uns o a 
altres? Eixos senyors què entenen de folklore?

Com veus la situació actual de la dansa valenciana?

Hi ha de tot, com sempre. Hi ha grups que tècnicament 
estan bé, altres que fan el que poden. Perquè no és 
com una banda de música a la qual se’ls educa des 
de xicotets, al ball no som professionals ningú, però 
uns estan millor que altres o treballen o assagen 
més. Hi ha de bo i hi ha de coent.

I en comparació amb fa deu anys, quant a qualitat i quantitat?

Més quantitat i diria que més qualitat també. Tot i 
que, en secció femenina hi havia alguns grups que 
estaven molt bé: l’Alcúdia, Carlet, Bocairent... Hi 
havia grups que en aquell moment em pareixien a 
mi que estaven molt bé.

I el futur com el veus? Ja està tot descobert o hi ha 
coses a investigar?

Sempre queda alguna cosa, una investigació no 
acaba mai. Potser tu saps una cançoneta que 
t’ensenyà la teua àvia o ta mare i que ve de la teua 
besàvia o del teu rebesavi... ho transmets i no estava 
arreplegat en cap lloc. Perquè, clar, les persones 
majors que estaven quan jo vaig començar amb 
19 anys, estan ‘criant malves’. Però la transmissió 
oral existia abans més que ara, la gent transmetia 

més coses. Aleshores, encara avui dia, gent no molt 
major et canta coses o et transmet coses que potser 
siguen una variant.

I per finalitzar... Quines expectatives teniu per al 
futur d’Alimara?

La línia sempre ha sigut anar evolucionant. Com?... 
no ho sé, va sorgint. Com vaig obrir les portes?... no 
ho sé. Amb les ganes de dignificar, amb les ganes 
d’ensenyar... Eixes ganes continuen i sempre hi ha 
espectacles o actes que et fan estar en una constant 
evolució. No és que digues ‘’Em vaig a marcar tal 
repte’’, sinó que estàs caminant sempre. 

Després de tant de temps, volem continuar, que la 
gent estiga formada dins del grup i que estiguen 
capacitats per a continuar la llavor. I també que 
ensenyen a altres grups i que això s’escampe, que 
és el que ha ocorregut, que molts grups han sigut 
fillols d’Alimara perquè han sigut educats per gent 
d’Alimara o perquè s’han copiat, perquè ho hem fet 
per a això, no per a guardar-nos-ho, sinó per a tots.

El que ha fet Alimara ha sigut per a què la gent ho 
agafés i ho copiés bé.

I ací finalitza l’entrevista a Salvador Mercado volem 
donar-li les gràcies  a ell i al grup de Danses Alimara 
per la seua col·laboració en el nostre llibret. 
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FERMIN)
  PARDO)
Una de les persones de qui més hem sentit 
anomenar al llarg del nostre cicle d’entrevistes és 
Fermí Pardo. És un del noms il·lustres del folklore 
valencià. El seu treball d’investigació per recuperar 
balls i cançons és reconegut per totes les persones 
d’aquest sector. Molts balladors han ballat peces 
recuperades per ell. Per a nosaltres és un honor 
entrevistar-lo per al nostre llibret. Ens obri les 
portes de sa casa a Requena per a rebre’ns i contar-nos 
la seua visió del món del folklore.

Quan va començar a ballar i a interessar-se pel món 
del folklore?

M’interesse des de sempre, des que la meua iaia em 
cantava. De xicotet veia, a l’aldea, els iaios ballar la 

jota. Tot açò era atracció per a mi. I després, quan 
vaig anar a València, m’agradava cantar i vaig agafar 
la guitarra per a tocar. Ballar també m’agradava, 
però m’agradava més cantar. 

Amb Salvador Mercado, a qui vaig conèixer en 
la Facultat de Magisteri, ell ballant i jo cantant, 
comencem a anar al Centre Aragonès; després al grup 
de Santa Bàrbara; després formem un grup de Sección 
Femenina i un grup universitari de Sección Femenina. 

En acabar les seccions femenines vam estar a la 
Facultat de Geografia i Història formant un grup en 
el Departament d’Història de l’Art i ens van cridar 
del programa televisiu de La banda del Mirliton per 
a fer una representació. 

L’any 1975, Salvador Mercado (que ja havia volgut 
formar un grup de danses), jo i altres persones 
que pertanyien a Lo Rat Penat, en tornar d’aquest 
viatge a Madrid,  vam formar el grup Alimara. Tant 
Sebastià Garrido com jo havíem entrat en un 
equip de recopilació de música tradicional, anàvem 
aportant documentació al grup, recopilació de balls, 
de cançons... i a partir d’aquell moment ja no he 
parat de treballar per a aquest món del folklore.

La actuació en el programa “banda de Mirliton”
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L’any 1975 a l’estiu, quan jo estava a Hortunas, la 
meua aldea, gent de la Portera em va demanar que 
els ensenyara a ballar i a cantar i formàrem el Grup 
d’Estudis Folklòrics Jaraiz. Després, a València, va 
haver-hi una escissió d’Alimara i es forma el Grup 
Aldarull, i em cridaren també. Aquest grup deixà de 
funcionar i em cridaren, junt amb Vicent Torrent, per 
fer  uns programes en Ràdio Nacional d’Espanya de 
música tradicional. I gràcies a la gent que aportava 
els seus coneixements per a aquest programa es 
formà el Grup de Restauració.

En els anys 90 es desfà el Grup  d’Estudis  Folklòrics 
Jaraiz i jo continue amb alguns balladors i cantants 
formant el Grup “Cantares Viejos” de Requena.

Vosté ha sigut de la part musical o també de ballar?

Jo sempre he tocat i he cantat. A Requena sí que 
he cantat, he ballat i he ensenyat a ballar, però a 
València, ho feien altres i jo cantava.

Com ha desenvolupat el seu treball de recuperació 
i recopilació?

Tot aquest treball de recuperació s’ha vist plasmat 
en una sèrie de quaderns o llibres editats per la 

Diputació o per la Conselleria. Es divideixen en dues 
èpoques: la primera en els anys 50 i la segona quan 
estava amb Salvador Seguí i Maria Teresa Oller. 
Aquests quaderns s’editen entre el 1978 i 1979. 
Es va editar molta documentació relativa a balls, 
posicions dels balls, cançons, partitures, cançonetes, 
tradició musical, festes religioses o profanes, la 
instrumentació, la literatura, la mètrica...

Totes aquestes publicacions s’han fet amb la idea 
que es puguen consultar per la gent que està 
interessada per a poder millorar en els balls, en les 
cançons, saber d’on vénen les tradicions...

En els anys 80, amb la col·laboració d’una sèrie 
de cantadors, es publiquen una sèrie de discos 
del Cancionero de la Província de Valencia. D’una 
manera totalment amateur he publicat uns 50 llibres 
i uns 20 discos, perquè jo sempre he sigut mestre 
i feia la meua faena. Després, tot el temps lliure, el 
dedicava al folklore. Ha sigut una labor de recopilació 
de molts anys amb la il·lusió que les generacions 
futures puguen gaudir del món del folklore. La meua 
por sempre ha sigut no saber què passaria amb 
tota la documentació que tinc guardada, ja que no 
tinc fills, però actualment tota la documentació es 
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pot trobar a l’arxiu municipal de Requena. Gràcies 
a col·laboradors i subvencions, actualment tota la 
documentació gràfica i sonora es troba digitalitzada. 
Tots els llibres estan traduïts al valencià i, és per 
això, que alguns han perdut riquesa perquè s’han 
normalitzat alguns noms i no es reconeixen massa 
en el valencià  que es parlava al segle XVIII.

Ha tingut a veure vosté en la recuperació del Corpus 
de València?

Vam estar en un congrés a Palma de Mallorca 
l’any 1975. Era un congrés de cultura i costums 
populars que realitzava la Diputació de Saragossa. 
En acabar el congrés, ens sol·licitaren als assistents 
que recomanàrem una sèrie d’actes o costums que 
serien importants per a recuperar o millorar cadascun 
del nostre territori. Nosaltres vam comentar que 
la processó del Corpus es trobava en una situació 
deplorable i que es feren escoles de dolçaina perquè 
en quedaven molt poques. 

L’Escola de Dolçaina va començar de seguida amb 
Joan Blasco i el Corpus va ser dos anys després, 
el 1977. Em va cridar Miguel Àngel Català, de 
l’Ajuntament de València, i em va preguntar si jo 
estaria disposat a recuperar les danses del Corpus. 
Així que vaig buscar ajuda i documentació i amb 
tota la il·lusió es recuperà el Corpus de València.

En els anys 70, de la processó només quedaven els 
nanos i els gegants. Es van començar a recuperar 
danses, imatges, figures, simbologies, etc. Gràcies 
al senyor Arenes Andujar, que posseïa molta 

informació dels anys 40, es va poder anar recuperant 
una sèrie de passatges de la processó que ell tenia 
documentats. 

Es va començar amb els xiquets d’Albal, on jo 
impartia classe, i del grup Alimara els que hi 
volgueren participar, ja que no tots volien participar 
en una processó eclesiàstica. 

Després jo em vaig anar d’Alimara, però vaig seguir 
duent els balls del Corpus. Uns anys després, el 
grup d’Alimara desapareix de la processó, ja que 
volia l’exclusivitat dels balls, però l’Ajuntament es 
va negar, ja que els altres grups de ball de València 
també tenien dret. 

He estat 22 anys encarregat de l’organització de la 
processó del Corpus de València. En desplaçar-me 
a Requena, es comença a organitzar la processó 
del Corpus també en aquest municipi, més senzilla, 
però igual de vistosa. I vaig estar un parell d’anys 
organitzant-la en els dos llocs. Finalment vaig deixar 
l’organització de la processó de València. 

Quan es forma el grup Cantares Viejos?

Es forma en el 2006, com a continuïtat del Grup 
d’Estudis Folklòrics Jaraiz. Es continua sols amb 
la música i, a partir del 2007, hi hagué gent que 
s’interessà a ballar i s’incorporà al grup. Començàrem 
a fer actuacions, participar  en concursos i gravàrem 
discos de tots el balls de la comarca. Tota aquesta 
documentació es troba en l’arxiu digitalitzat per a 
consulta de qualsevol. El meu únic objectiu, a més 
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d’agradar-me a mi, ha sigut sempre la conservació i la 
transmissió. Qualsevol persona que vulga pot vindre 
a consultar l’arxiu, però ha d’avisar a l’Ajuntament 
i, de vegades, em criden a mi directament i jo els 
acompanye i els ensenye el que vulguen. Hi ha 
gravacions d’àudio i de vídeo de molts pobles de la 
Comunitat, encara que, malauradament, hi ha hagut 
gravacions en què s’ha trencat el cassete on estaven 
i no han pogut digitalitzar-se.

El meu problema era aquest. Jo no tenia mitjans 
per a digitalitzar-ho tot i la meua preocupació era 
què passaria amb tot aquest material quan jo no 
estiguera. Ara ja estic tranquil perquè sé que tot 
aquest material es quedarà disponible per tots els 
que vulguen consultar-lo.

Quines actuacions solen tindre?

Sempre participem en les festes, actuant al pati 
d’armes del castell, ballem en la processó de Sant 
Nicolau que és el patró i en la processió del Corpus. I, 
sobretot, en la Mare de Déu de la Soterranya que és 
cap al 8 de setembre, un diumenge de setembre, quan 
han acabat les festes. Ací es fa la dansa del portalejo, 
que és la recuperació de les danses de plaça antigues. 
I també el dia de la processó de les dansetes.

Han participat en Sona la Dipu i han sigut finalistes. 
Què li pareix fer un concurs de ball?

Vam ser finalistes l’any passat, però enguany no hem 
participat, ja que no estava tota la gent preparada i 
no érem els suficients per a l’actuació. La joventut 

està treballant fora d’Espanya i cada vegada és més 
complicat. A mi personalment no m’agrada fer un 
concurs, m’agradaria com a preselecció. Els balls i 
les danses no es poden comparar i un jurat no pot 
establir si una dansa és millor que una altra. Totes són 
boniques i diferents entre elles. S’han de promoure 
tots els balls. Tots són rics en alguna cosa.

I per finalitzar... com veieu el moment actual de la dansa?

Per una banda hi ha molts desbarats, però per altra, hi 
ha molta gent jove que mira, s’informa i s’interessa. 
En la meua època la gent jove no s’interessava, fins 
i tot estava mal vist. Antigament, sense els permisos 
necessaris, no es podia ni actuar ni tan sols informar-se. 
En tots els grups hi ha gent molt bona que sap molt i 
que és capaç de transmetre el seu saber als altres. A 
més a més, s’està publicant molt. Abans no hi havia 
quasi documentació. Paga la pena que siguen molts 
que pocs, així es pot triar.

I ací finalitza l’entrevista a Fermí Pardo. Volem 
donar-li les gràcies  per la seua col·laboració en el 
nostre llibret. 

Entrega de documentació a l’arxiu municipal de Requena
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José Ramón Peinado és, des del passat mes    
    d’abril, el nou President de la Federació Valenciana 
de Folklores, substituint  Manolo Camarasa, l’únic 
President que havia tingut en la seua història 
aquesta Federació. Als pocs mesos de la seua 
presidència, parlem amb ell per a que ens parle com 
veu el món del folklore i quines idees i projectes té 
per a aquesta nova etapa en la Federació. 

Des de quan estàs en la Federació Valenciana de 
Folklore?

Duc més de dotze anys com a vocal en la Junta 
Directiva, ajudant en molts apartats, encara que 
els meus apartats principals han sigut sempre les 
orquestres de pols i pua i els cors.

Toques en una orquestra de pols i pua? Cantes en 
algun cor?

Sóc músic de professió. Sóc professor de música i 
em dedique plenament al món de la música coral i 
la música de pols i pua fins que, des d’abril del 2015, 
he substituït l’anterior president en el càrrec.

Pertanys a algun grup de folklore?

Sóc director de tres grups federats de cors i una 
orquestra de pols i pua. Tot açò implica assajar quatre 
vegades a la setmana amb les seues respectives 
actuacions. 

Realment és una gran dedicació setmanal al món de 
la música. Faig classes fins a les 17 h de la vesprada 
i després comence els assajos amb els respectius 
grups als quals pertany; tres a València ciutat i l’últim 
a Quart de Poblet.

Els grups són l’orquestra de pols i pua “Nuestra 
Senora de Tejeda” a Benicalap; el cor “Acema”, que 
és el cor dels antics alumnes del col·legi Marni on 

Federacio)Valenciana
de Folklore

-
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jo treballe; la A.C. Cor i Rondalla del mateix col·legi 
Marni, i el de Quart de Poblet que és l’escola Coral 
Veus Juntes. La veritat és que quan arriba l’època de 
Nadal cal lligar bé les actuacions per no coincidir unes 
amb altres, ja que en ser el director he d’estar en totes. 

La Federació és una associació sense ànim de lucre?

És una entitat sense ànim de lucre que intenta 
aglutinar molts grups de folklore com rondalles, 
cors, cant d’estil, pols i pua, tabalet i dolçaina i grups 
de dansa. 

Va començar amb molt poques agrupacions i 
ha anat creixent fins a complir més de 22 anys 
defenent el folklore, aconseguint ajudes, intercanvis 
i subvencions, i ha anat creixent al llarg dels anys.

És un òrgan totalment autònom?

Correcte. Cada dos anys es renova la meitat de 
la Junta i es realitzen eleccions per a cada càrrec. 
Anualment es realitza un balanç de comptes. Tenim 
una línia pressupostària de la Conselleria de Cultura 
(CulturArts) a més de la quota dels socis. Tots els 
càrrecs són totalment altruistes, a excepció del lloc 
de secretària, ja que és una dedicació exclusiva que 
és necessària per poder dur bé tots els assumptes. 
De les subvencions que rebem es paguen una sèrie 
de despeses, així com el lloguer i el manteniment 
del local.

Quins avantatges té ser membre de la Federació?

Primer estàs informat de tot allò que ocorre en la 
Federació, ajudes, concerts, etc. Els grups que estan 
federats tenen dret a participar en subvencions que 
atorga la Diputació, a participar en Sona la Dipu, en 
concerts, etc. 

Quants grups estan federats actualment?

El nombre exacte no ho sé, però al voltant de 160 
grups. Afortunadament cada any tenim més altes 
que baixes.

Teniu grup propi de ball en la Federació?

Actualment els grups de Federació en són dos, un de 
ball i un altre de rondalla. Són grups d’especialització 
on pot vindre a ballar qualsevol persona que forme 
part d’un grup federat per aprendre passos o peces 
que posteriorment s’ensenyen als diferents grups. 
Enguany ha sorgit el grup de xiquets que està 
funcionant molt bé.

Quantes edicions porteu del Festival Internacional 
de Folklore i quants esforços cal fer per fer-lo?

Portem 16 edicions i un esforç grandíssim, ja que un 
any abans de l’esdeveniment cal estar buscant grups 
per a les diferents actuacions, per a després oferir 
a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana 
la contractació dels diferents grups participants. 
El funcionament és com qualsevol intercanvi que 
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solen fer els grups de danses. Els grups que vénen 
de fora es financen el viatge, però les despeses de 
manutenció van a càrrec del festival i se sufraga amb 
les contractacions dels diferents grups. Fins ara hem 
tingut una línia de finançament en la Diputació per 
fer al festival, però ara mateix no sabem encara si la 
mantindrem per al pròxim any. En principi no ens 
han dit que no. 

Després heu de tornar la visita als grups participants 
o enviar algun grup?

Normalment no. La major part dels grups que vénen 
no organitzen esdeveniments o no ens conviden. 
Hi ha altres que sí que ens conviden. Per exemple, 
el grup de la Federació estigué a Taiwan i altres 
vegades ens han convidat i no hem pogut anar. 
En fer l’intercanvi, la porta està oberta, ja que fas 
relacions i és possible que ens criden. 

S’ha comentat entre alguns membres dels grups 
de folklore que no veuen quins són els avantatges 
d’estar federats, ja que no acudeixen a festivals, no 
reben subvenciones...

Des de la Federació s’organitzen actuacions i es 
col·labora amb ajuntaments, Junta Central Fallera i 
entitats en diferents concerts als quals són convidats 
tots els grups de la Federació. Està clar que no hi ha 
lloc o subvencions per a tots, però també cal dir que 
no tots els grups als quals se’ls envia la informació, 
que són tots, estan interessats en les diferents 
col·laboracions de la Federació amb les entitats. Per 

exemple, tenim tres dies d’actuacions que es fan en 
el Palau, que ens el cedeixen i ho oferim al grups. 
Cal demanar-ho amb temps, cal muntar projectes 
interessants i, en l’última data, sols hi havia un 
grup interessat a actuar, que va ser la Senyera, amb 
l’espectacle de Sorolla. Enguany l’Ajuntament ha 
fet cant de nadales en valencià i se li ha dit a tots els 
cors. Abans venien d’altres ajuntaments a demanar-nos 
grups per a actuacions, ara el tema està més parat. 
No som una màquina de fer actuacions i el que ix 
s’intenta repartir. Però no hi ha més. A més, quan 
una entitat ens demana grups, és la mateixa entitat 
la que marca les pautes i les característiques que 
han de complir els grups a actuar. Sempre procurem 
informar a tots els associats.

Les falles són un món interessant per a la Federació?

Ja hi ha falles que pertanyen a la Federació i que 
hi acudeixen als actes que s’organitzen, com la 
dansà que es realitza a la plaça de l’Ajuntament el 9 
d’Octubre. En aquest acte estan convidades totes les 
falles que tenen grup de dansa. Lògicament, primer 
es convida a les falles federades i als grups federats 
i després als no federats. Tenim col·laboracions 
directes amb Junta Central Fallera, els mestres de 
tabal, dolçaina i de cant d’estil són de la Federació, 
i qui ensenya a les falleres majors per a la dansa 
també. Col·laboració hi ha. Que segurament es 
podria veure de fer més en els grups de les falles..., 
seria una idea interessant.
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En premsa s’ha publicat que l’Àrea de Cultura de la 
Diputació tenia pensat no fer concurs, sinó mostres. 
Què ens pots dir d’això?

Sobre aquest tema s’ha parlat, però s’ha deixat parat 
com les subvencions, les actuacions i altres aspectes 
que encara queden per definir i solucionar fins al 
pas de les eleccions. 

Estem en un impàs que no sabem si molts dels 
concursos que s’han realitzat fins ara seguiran 
realitzant-se. 

I organitzar alguna cosa com el Festival Internacional 
en què els grups de fora es contracten pels pobles, 
amb grups de la Federació, per programar una sèrie 
d’actuacions pels pobles, seria possible?

Es va comentar a la Diputació que al Festival 
Internacional s’incorporara l’actuació d’alguns grups 
de la Comunitat perquè els serviria de promoció i els 
va parèixer bona idea, però tornem al que parlàvem 
abans. Estem en un moment de canvi i no sabem res. 
Està tot en l’aire fins que no s’aproven pressupostos. 
Des de Cultura, hem parlat amb ells per poder utilitzar 
una sèrie de dies el Teatre Principal de València, el 
de Castelló i el d’Alacant, i de moment de paraula 
ens han dit que sí, però ens falta concretar-ho tot. 

Què se sap de la dansà a la Mare de Déu?

Les actuacions més significatives de València s’estan 
organitzant a poc a poc. És el primer any del nou 

govern i, quan passa un acte, se centren en l’altre. 
En la Fira de Juliol es parla i s’organitza la dansà 
del 9 d’Octubre, que es canvia al dia 8 d’octubre. 
Després, s’organitza Nadal i ara toca parlar i 
organitzar la dansà de la Mare de Déu. Però fins ara, 
no en sabem res. Nosaltres estem recopilant idees 
i volem tractar-ho en Junta abans de la reunió de 
l’Ajuntament, ja que és un acte multitudinari al qual 
tots volen anar.

Per finalitzar, com veus en l’actualitat el món del 
folklore?

Veig que ha millorat tant en quantitat com en 
qualitat. De fet ja hi ha col·legis que s’estan 
plantejant l’estudi del tabal i la dolçaina, classes de 
ball, etc.

Hi ha molts més grups que abans i les falles també 
cada vegada tenen més grups. Jo crec que anem 
bé. Ara falta que les administracions ens ajuden un 
poc més. Però, ho veig bé. La prova la tens en la 
Federació, la qual ha anat sempre augmentant els 
seus associats. També hi ha molts grups de xiquets, 
sobretot en els cors. La rondalla és segurament el 
que més costa, però veig que cada vegada hi ha més 
gent que hi participa.

I ací finalitza l’entrevista a José Ramón Peinado, 
president de la Federació Valenciana de Folklore, a 
qui volem donar les gràcies per la seua col·laboració 
en el nostre llibret. 



198

Tal com ha anat desenvolupant-se el nostre 
treball sobre el folklore ens hem vist en la necessitat 
d’intentar parlar amb els polítics que dirigixen les 
àrees relacionades amb la nostra cultura i tradicions 
en les diferents administracions, ja que ells ens tenen 
poder de decisió per a definir les línies d’actuació 
en els pròxims anys a nivell d’events i subvencions. 

Ho intentarem en Diputació, però no hi hagué 
manera de contactar en els dos diputats de cultura 
que hi ha hagut durant l’últim any.

En qui sí poguérem contactar fou amb Pere Fuset, 
Regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de 
València i President de Junta Central Fallera. Des 
d’ací volem  agrair-li la seua col·laboració, ja que 
tot i no avisar-lo en massa temps va traure uns 

minuts en la seua plena agenda per a atendre’ns 
telefònicament i dir-nos la idea que porta 
l’Ajuntament de València respecte a les activitats 
relacionades amb el folklore.

Pel primer que li preguntem és pels “Balls al 
Carrer”, una iniciativa que du fent ja alguns anys 
Junta Central Fallera, on cada diumenge d’octubre 
a febrer, quatre o cinc grups de balls de diferents 
falles de Junta Central, ballen a la plaça de la verge, i 
mostren els seus balls a les persones que passen pel 
centre històric. En l’edició d’enguany participaran 
un total de 53 grups de danses.
 
S’han plantejat obrir els balls al carrer als grups de 
dansa no fallers de València, o als grups de dansa de 
falles d’altres juntes locals?

En principi volem que València actue com a cap i 
casal, i siga referència dels pobles de la província, 
però la nostra missió principal es dinamitzar l’activitat 
cultural de la nostra ciutat i de les associacions 
de València, però les portes sempre estan obertes 
a grups que no siguen de València, i no et puc 
contestar, en quin moment, ni a quin grup concret, 
però sí que al llarg de la legislatura, convidarem a 

Pere Fuset)
Regidor de Cultura Festiva 

de l’Ajuntament de València
i President de JCF
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participar en diferents actes a grups de danses de 
fora de València i altres comarques. 

I s’ha pensat a crear algun acte en un lloc tancat, 
que permeta fer una posada en escena millor als 
grups, amb música de rondalla en directe, més 
espectacle...?

Ara col·laborem en la Federació de Folklore 
Valencià en diversos festivals, cedint espais com el 
Palau de la Música i  altres llocs i estic segur que la 
recuperació del Teatre Musical del Cabanyal com a 
teatre municipal és una bona oportunitat perquè les 
danses entren allí. 

A la dansà del 9 d’octubre enguany hi ha hagut 
un canvi de data i ubicació, com el valoreu? Hi ha 
hagut més participació que altres anys? La idea és 
seguir fent-la en la plaça de l’ajuntament, o tornar 
a la plaça de la Mare de Déu? 

Enguany, el 9 d’octubre el varem cel·lebrar la vespra, 
el dia 8, vàrem tindre primer que res l’actuació de tres 
grups de dansa, més professionals per dir-ho així, que 
varen ser Alimara, Folies i La Senyera. Varen ballar i 
desprès va tindre lloc una dansà popular on varen 
participar tots els grups de ball de falles i danses que 
volgueren i també gent de particular. Tinguérem més 
de 400 parelles ballant a la plaça de l’ajuntament. La 
valoració és molt positiva, la mala sort és que va ploure, 
així i tot la resposta va ser massiva. Veure tot el que 
és la part central de la plaça del ajuntament, plena de 
persones ballant va ser espectacular. De cara a l’any que 
ve volem mantindre l’ubicació i fins i tot  ampliar-ho i 

tractar d’ocupar tota la plaça. És millor horari també 
perquè no coincidís en l’entrada de moros i cristians, i 
per tant no es fa la competència entre actes, i a banda 
és que ja es sap que de la festa la vespra.

De la Dansà de la Mare de Déu, hi ha diferents veus 
del món de folklore que pensen que cal canviar, fer 
alguna cosa, ja que són moltes parelles les que hi ha 
i la plaça està molt plena. Hi ha algunes propostes, 
des de fer diversos dies de dansà o obligar sols 
parelles mixtes... heu pensat en alguna solució?

Estem meditant-ho, estem valorant-ho, i encara no 
ho tenim confirmat però en la dansà de la Mare de 
Déu la intenció que tenim és ampliar la  dansà, de 
manera que es puga obrir a altres grups i ampliar 
els dies que se realitza. Així, tot el que vulga puga 
participar en alguns dels dies que es facen. 

Teniu en ment nous projectes que puguen ficar en 
valor el folklore, ja siga dins del món faller o fora d’ell?

L’aposta d’aquesta  regidoria és tractar d’utilitzar el 
ric calendari festiu valencià per a introduir elements 
com les dansades i saraus en diferents aspectes 
de la  festa. La festivitat de la fira de juliol també 
es un bon lloc per a introduir la dansa, es podrien 
fer tallers i que el públic poguera aprendre a ballar 
dansa durant alguns dies i ,l’últim dia, fer una dansà 
per a què totes les persones que han après ballaren 
i participaren en la festa. 

Fins ací l’entrevista a Pere Fuset. Moltes gràcies 
per haver-nos atés i col·laborar en aquest llibret. 
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La Dansa)
NOTA PRELIMINAR 

Aquest article reproduix una investigació més 
extensa sobre la “Dansa dels Porrots de Silla” del 
que és autor Joan Carles Saragossà Saragossà, amb 
lleugeres modificacions i correcció d’errates que el 
propi autor ha introduït. 

L’investigació duta a terme per l’autor no està 
finalitzada i aquest disposa de noves dades 
documentals sobre l’origen de la Dansa dels Porrots i 
de les poques danses pírriques europees que es ballen 
a l’actualitat, relacionades, com la Dansa dels Porrots 
de Silla, amb el personatge mitològic d’Hèrcules. 
Aquesta investigació formarà part d’una publicació 
futura amb la intenció de difondre en un camp més 
ampli l’importància de la Dansa dels Porrots. 

INTRODUCCIÓ 

L’estudi de la Dansa dels Porrots de Silla troba 
obstacles difícils de bandejar si es volen oferir altres 
conclusions que no siguen les que sovint definixen 
la dansa remuntant-la a uns orígens mil.lenaris o 
antiguíssims. 

El desconeixement de matèries aparentment tan 
senzilles com la identificació dels dansadors més 
enllà dels darrers cent anys; l’evolució o canvis en 
la seua indumentària; les variades interpretacions 
musicals al llarg dels dos darrers segles; i, fins i tot, 
l’arrelament de la Dansa dels Porrots a Silla, són 
extrems que la investigació d’escasses fonts escrites 
no permet reconstruir amb total fidelitat i que obri 
seriosos dubtes del que ha sigut la realitat de la 
dansa en el context de les manifestacions festeres 
a Silla. 

Altres qüestions molt més importants i profundes 
com és el tractament dels orígens i significat de 
la dansa o l’atribució al nostre poble de la seua 
paternitat, ens du a oferir interpretacions que 
sempre quedaran en el camp de la hipòtesi, partint 
de l’estudi d’altres danses amb trets semblants, però 

dels Porrots
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amb la cautela pròpia a què estem obligats per la 
manca de referents documentals que ajudarien a 
desxifrar amb seguretat els interrogants apuntats. 

Les dificultats no sols es presenten quan s’intenta 
fer una aproximació a la història de la nostra dansa. 
També trobem els mateixos entrebancs a les 
investigacions que d’altres danses he pogut examinar 
i que compartixen amb la Dansa dels Porrots un 
tret idèntic i comú: l’organització en temps llunyans 
d’aquest tipus de manifestacions folklòriques no ha 
nascut dels poders civils o religiosos sinò del mateix 
poble, caracteritzant-se totes per un indubtable 
caire popular. 

Aquesta circumstància ens explica l’escassesa de 
documentació als arxius sobre les anomenades 
danses guerreres, que en canvi sí que és nombrosa 
quan tractem d’historiar altres festivitats com les 
creades pels estaments religiosos, organitzant 
processons, romeries o actes litúrgics, fins al punt 
d’absorbir festes paganes amb la finalitat de dominar 
qualsevol manifestació popular; o les festes que, 
promogudes pels estaments nobiliaris, tenien per 
finalitat mostrar el poder i el fast de les institucions 
civils o el mateix poder dels monarques. 

En relació amb altres danses, la Dansa dels Porrots de 
Silla, no ha tingut l’atenció dels etnòlegs, folkloristes 
i antropòlegs, i en són ben pocs els comentaris que 
ha merescut la nostra dansa en els darrers cent 
anys, limitant-se la majoria a opinions en revistes i 
periòdics que només parlen de breus descripcions 
de la dansa sense aprofundir en les qüestions que 
vertaderament ens importen. 

Totes aquestes circumstàncies han propiciat una 
conceptualització del significat i origen de la 
Dansa dels Porrots des de la repetida creença de 
trobar-nos davant un ball al que se li atribueixen 
uns orígens i una datació antiguíssims, atés la seua 
veritable semblança amb remotes danses pírriques 
i guerreres, pròpies de l’antiguitat grega o romana. 
Aquestes interpretacions de la nostra dansa que no 
passen de ser conjectures, però que sempre troben 
antecedents i similituds amb danses pírriques 
ballades a l’Edat Antiga, han sigut possibles per 
les seues destacades característiques que la 
diferencien molt d’altres danses amb components 
suposadament bèl.lics: 

J. Carles Saragossà i Saragossà
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1) La vestimenta dels dansaires netament romana, 
si bé amb canvis al llarg dels darrers cent anys i 
especialment diferent si fem cas de dibuixos i gravats 
del segle XIX que he localitzat i que donen als 
dansaires un evident caire còmic, que res té a veure 
amb la indumentària actual, encara que aquests 
dibuixos responen a una elaboració imaginària, 
gens fiable, d’un autor que a les darreries del segle 
XIX volgué reconstruir l’anomenat ball de Torrent, 
aleshores desaparegut. 

2) La corona de llorer que hi porten els dansaires al cap, 
símbol del triomf i prestigi entre els romans i grecs. 

3) El porrot, denominat clava pel seu remat, com a arma 
arcaica i pròpia de l’heroi mitològic dels grecs, Hèracles, 
i dels romans, Hèrcules, també anomenat Alcides. 

4) La realització del ball que clarament mostra un 
enfrontament després de mutus desafiaments entre 
els dansaires. 

Aquests trets han propiciat definicions de la 
dansa carents de recolzaments fiables, però que 
magnifiquen la importància de la dansa dels Porrots 
més enllà del que possiblement ha estat considerada 

fins fa ben poc entre els veïns de Silla, dins d’un 
context comicofestiu. 

L’atribució a la dansa d’un origen remot ha estat una 
constant entre els autors que breument han escrit 
sobre ella, sent una qüestió comprensible davant la 
fascinació que causa la visualització dels esmentats 
elements de la vestimenta i la singularitat del ball, 
gens semblant a altres danses. El més fàcil és definir 
el ball amb allò que més aviat ens ve a la ment, sense 
preocupar-nos de tractar la dansa des d’altres punts 
de vista i sempre tenint present l’estudi d’altres 
fonts que no siguen les habituals opinions dels 
articulistes als diaris, avançant que d’eixes fonts 
s’obtenen altres conclusions no menys interessants. 

L’atribució d’un origen remot a tot tipus de danses 
guerreres, no és un corrent conceptual novedós, sinò 
que ja ve traçat en certs repertoris d’etimologia i en 
diccionaris dels segles XVI a XVIII que definien les 
danses guerreres coetànies com veritables danses 
pírriques d’origen romà i grec. Això ha ocasionat que 
els erudits, majoritàriament filòlegs i etnòlegs dels 
segles XIX i XX, continuaren eixe corrent que fixa 
el seu naixement a l `Edat Antiga i derivant-les de 
danses pírriques interpretades fa més de dos mil anys. 
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L’eminent etnòleg Julio Caro Baroja, ens 
manifestava aquestes hipòtesis, en fer-se ressò de 
certa polèmica entre els que anomenava classicistes 
i anticlassicistes, al parlar-nos de la identificació 
de les danses guerreres amb les danses pírriques; 
concloent que els antics erudits espanyols i 
principalment filòlegs del segle passat comparaven 
especialment la dansa d’espases amb la pírrica, volent 
trobar en una l’origen de l’altra. Per això, les seues 
conclusions en estudiar les anomenades danses 
guerreres es resumixen en allò que he apuntat i que 
és vàlid per a la nostra Dansa; falla, com sempre, 
l’anàlisi històrica particular, i s’ignora el mecanisme 
de la creació, difusió i evolució de tots els ritus antics 
i moderns que als seus menors detalls ofereixen 
semblances, i tota explicació relacionada amb altres 
danses de l’antiguitat grega o romana, no són altra 
cosa que pures aproximacions, que res indiquen 
sobre una possible imitació concreta, herència 
segura, transmissió històricament demostrable, 
però que caldrà respectar perquè certes formes i 
funcions semblants són molt paleses. Haurem de 
buscar la significació primitiva de les danses en un 
exercici que es pot fer, però sense gran confiança en 
el resultat. 

Aquest article té la intenció d’estudiar tot allò que 
s’ha escrit sobre la Dansa dels Porrots i aportar altres 
novetats. incloent-hi fotografies del primer terç del 
segle que ens ha permés observar els canvis en la 
vestimenta dels dansaires. 

També és un objectiu traure a la llum la investigació 
feta al voltant d’escrits impresos fa quasi dos cents 
anys que aclarixen qüestions no esbrinades fins ara. 
A més, he tingut la sort de localitzar les partitures 
musicals de la dansa des del segle XIX fins a la meitat 
del segle XX, observant-hi canvis en la música de la 
dansa que ja no s’interpreten. 

D’altra banda, l’estudi dels documents sobre el ball 
de Torrent i sorprenentment de la Muixeranga ha 
descobert que aquesta última fou interpretada a Silla 
als segles XVIII i XIX, relacionant-se sense cap dubte 
els dos balls amb la Dansa dels Porrots, i descobrint 
un camp novedós i apassionant que possiblement 
explique algunes de les incògnites de la Dansa dels 
Porrots en relació amb el seu origen i significat. 

Finalment, he volgut mostrar les relacions de la dansa 
amb l’eclosió de la cultura clàssica grecoromana 
dintre del moviment artístic del Renaixement 
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dels segles XVI i XVII, a través de la representació 
arquitectònica de guerrers o Hèracles que, a vegades 
sorprenen per l’extraordinària semblança amb els 
Porrots, seguint el gust i la moda per la imitació dels 
cànons clàssics i els fets dels personatges mitològics, 
dels que sens dubte, participa eixa conceptualització 
apuntada pels erudits de l’Edat Moderna en buscar 
a les danses guerreres un origen grecoromà. 

ELS DANSAIRES I LA VESTIMENTA 

La Dansa dels Porrots és actualment interpretada per 
tres colles de huit dansaires cadascuna, una de les quals 
està formada per xiquets. La dansa és ballada el dia sis 
d’agost pels carrers de Silla, amb motiu de la festivitat 
del Santíssim Crist, festa major del poble. Aquest 
nombre de colles ha estat variable durant els darrers 
catorze anys, en afegir-se a l’única colla d’homes que 
l’ha ballada fins a l’any 1986, una colla de xiquets que 
ha eixit pels carrers del poble des de l’any 1987, si bé 
no tots els anys, i a més des d’aquest darrer any, dues 
colles de joves. L’any 1990 es va crear una colla de 
xiques que regularment, a excepció d’algun any, també 
l’han ballada el dia del Crist. La Falla Port de Silla va 
crear la seua colla de Porrots l’any 1987, eixint el dia 6 
d’agost pels carrers del poble fins a l’any 1998. 

Els dansaires van vestits amb les peces següents: 

a) Falda roja de vora ondulada i adornada amb 
voreres daurades, rematada amb flecs de fils 
grocs. La mida de la falda és més aviat ampla i sol 
cobrir les cames del dansaire fins poc més amunt 
del genoll. 
b) Xicotet mant de color roig amb forma de triangle 
invertit i adornat amb voreres daurades, rematat 
amb flecs de fils grocs. Aquest mant cobrix el cos 
del dansador a l’altura del pit i l’esquena. 
c) Corretja ampla de cuir que creua des de la cintura el pit 
i l’esquena del dansador, fent conjunt amb monyiqueres 
de cuir que els dansadors porten als braços. 
d) Una mena de cinturó ample de cuir que des de 
1968 ha sustituït la faixa dels dansadors, i del que ix 
un sarró, també de cuir, que els dansadors porten a 
un costat. 
e) Espardenyes de careta típiques del llaurador 
valencià. 

Els dansadors, amb corones de llorer al cap 
duen descobertes les cames i el cos des del 
pit a la cintura i van armats amb bastons verds 
d’un tamany considerable, clavetejats als seus 
extrems superiors. 
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La indumentària ha sofert canvis substancials, ja 
que fins a l’any 1967, els dansadors a més de les 
citades peces i a excepció de la corretja-faixa de 
cuir i les monyiqueres, cobrien les cames amb calces 
i camisa de maneges llargues, aquesta última peça 
freqüentment arromangada. El color de les dos 
peces imitava el cos amb un color entre blanc cru 
i marró, i a més duien una faixa de tela de color 
semblant al de la falda. Al voltant de l’any 1963 i fins 
a l’any 1967, la camisa i les calces passaren a ser d’un 
color obscur. 

Sens dubte, el fet que l’any 1968 s’optara per eliminar 
les esmentades calces i la camisa obeïa a una petició 
dels dansadors, per la calor sufocant que patien el 
dia sis d’agost. La major relaxació dels costums ja 
permetia despullar les parts del cos cobertes. 

El folklorista Lisard Arlandis, publicà dues fotografies 
de la dansa fetes als anys cinquanta, on es veuen 
els dansadors amb les mànegues de les camises 
totalment arromangades, fent-nos el següent 
comentari: 

“Cubre el tronco y las extremidades superiores una 
camiseta color carne que quieren demostrar que 

esas partes del cuerpo están desnudas, pero resulta 
que esta camiseta, o es de manga corta o ha sido 
arremangada por efecto del calor .... alrededor del 
cuello se luce un panuelo de seda con dibujos y 
colorines, que pende sobre el pecho y espalda y del 
que ignoramos su misión”. 

Aquesta darrera observació és clarament inexacta, 
perquè les fotografies del mateix autor de l’article 
mostren que no es tracta d’un mocador sinò del 
xicotet mant que duen els dansadors al voltant del 
coll fins al pit i l’esquena. 

Des de l’any 1939 la dansa ha sigut ballada tots els 
anys, a excepció de l’any 1978 en què els dansadors 
reclamaren a l’Ajuntament de Silla un major sou; com 
l’Ajuntament es va negar, aquests es van oposar a 
eixir pels carrers del poble. L’actitud de l’Ajuntament 
tenia un evident component polític, ja que eren els 
darrers mesos de l’última corporació franquista, fins 
al punt que aquell any el mateix consistori no va 
patrocinar el tradicional llibre de festes, limitant-se 
a repartir als veïns un programa de huit fulls tirades 
a ciclòstil. 

-
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La indumentària dels dansadors ha estat 
substancialment la mateixa fins a l´any 1967, si bé en 
la recerca de documentació gràfica que comprén els 
últims vint anys del segle XIX i primer terç del XX, he 
tingut la sort de trobar en diverses revistes gràfiques 
tres fotografies de la dansa. Dues corresponents 
a l’any 1929 i l´altra a l´any 1909. Aquesta darrera 
és el testimoni gràfic més antic de la nostra dansa, 
observant-hi alguns canvis en la vestimenta. 

La fotografia de l´any 1909 (foto 1) està presa a 
València, el 3 d´octubre en l´anomenada “ Gran 
Pista” de l´Exposició Regional Valenciana, amb 
motiu dels actes organitzats sota el nom de “ La 
fiesta de la danza”, on participaren els Porrots de 
Silla, a més d´altres grups folklòrics valencians. 

A la fotografia s´aprecien alguns dansadors en la 
desfilada de presentació, on porten calces, camisa 
de mànega llarga i una mena de faixa suposadament 
blanca pel color més clar, en relació amb les altres 
peces. La peça que cobrix els dansadors a l’altura 
del pit i l’esquena és més xicoteta que la que 
actualment porten els dansadors. Els adornaments 
de la falda i el xicotet mant estàn vorejats per 
flocs de fils grossos i separats que cauen sobre les 
cames, i que s’ha conservat molt semblant fins a 
l’actualitat. El calcer és prou diferent a l’actual, tot i 
que els dansadors no porten espardenyes de careta 
sinó sandàlies amb punta coberta, molt més fidel 
al calçat romà. No se’ls aprecia la corretja de tela o 
cuir que creua el cos. 

Finalment, els dansadors no sols porten barbes 
postisses sinó també perruques que els cobrixen 
fins al coll, donant-los un marcat aspecte salvatge. 
Aquests postissos no són casuals sinó que responen 
a una exacta rèplica d’allò que vol imitar-se i que no 
és altra cosa que el personatge mitològic d’Hèrcules 
o Hèracles, també anomenat Alcides com indicarem 
al llarg d’aquest article. 

Foto 1. Els Porrots en la desfilada de presentació 
a la Gran Pista de l’Exposició Regional 

Valenciana. València, 3 d’octubre de 1909. 

Foto 2. Els Porrots a la Plaça Major del Poble 
Espanyol de Montjuic, Barcelona, 15 d’octubre de 1929. 
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El 15 d’octubre de 1929, la Dansa dels Porrots fou 
ballada al Poble Espanyol de Barcelona, ubicat a 
Montjuïc, dins dels actes convocats per a celebrar 
la Setmana Valenciana amb motiu de l’Exposició 
Internacional de Barcelona. 

El marc on fou ballada la nostra Dansa va ser 
espectacular, perquè va ser interpretada a la plaça 
Major del Poble Espanyol, inaugurat aquell any, 
envoltada de monuments i enmig d’un gegantesc 
entaulat. Potser, haja sigut el moment en què més 
ha relluït la Dansa dels Porrots, atés l’excepcional 
marc i proporcions del lloc on fou interpretada. 
La fotografia 2, és ben eloqüent d’eixe magnífic lloc. 
A més disposem d’un primer plànol dels dansadors, 
desfilant a l’esmentada plaça, tenint l’ocasió 
d’examinar la vestimenta. 

Els dansadors continuen portant les barbes 
postisses, però ja desprovistos de les perruques. 
El calcer és el que es porta actualment, però 
observem que la falda i el mant no són d’un sol 
color llis, sinò adornats per ratlles de diverses 
tonalitats i amb sanefes de dibuixos geomètrics. 
Els remats de les dues peces continuen sent de 
flecs formats per fils grossos que cauen sobre les 

cames dels dansadors, però en aquest cas més 
junts i nombrosos. A més s’observa que el mant 
porta un remat a l’altura del coll del dansador amb 
forma de golgera ratllada, fent conjunt amb la 
resta del vestit. La falda és més llarga i el mant 
cobrix per davant tot el cos fins a la cintura, a 
excepció dels costats, mentre que per l’esquena 
els dansadors duen el mant més llarg que vint anys 
abans. La faixa dels dansadors és d’un color fosc, 
possiblement negra, i per primera vegada se’ls 
aprecia una corretja creuant-los el cos _ fixeu-vos 
en la foto 2, amb els dansadors d’esquena-. 

A diferència de la indumentària actual, en els dos 
tipus descrits d’antiga vestimenta els dansadors no 
porten les monyiqueres, si bé no poden afirmar que 
no portaren el sarró, ja que no es veu amb claredat a 
les fotografies. També duien faixes que actualment 
han desaparegut, sent la falda i mant molt més llargs 
que les que es porten en l’actualitat. 

És possible que la vestimenta exhibida l’any 1929 
fóra expressament elaborada per a ballar en eixa 
ocasió, doncs no ha tingut continuïtat des de l’any 
1939, semblant-se més la vestimenta utilitzada des 
d’aquest any a la més antiga de l’any 1909. 
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El ressó als mitjans de comunicació valencians 
per la marxa dels Porrots de Silla a Barcelona fou 
molt gran, anunciant l’esdeveniment com un fet 
prou rellevant, atesa la importància de l’Exposició 
Internacional de Barcelona. Així, ens comentaven la 
notícia dient-nos el següent: “ El domingo por la 
noche salieron para Barcelona los componentes de 
la popular Danza dels Porrots. Iban muy alegres y 
ruidosos y con grandes deseos de demostrar en la 
capital de Cataluna la calidad de sus bailes”. 

“Exposición Internacional de Barcelona. Semana 
Valenciana. Las danzas: En Sueca, Algemesí y Silla 
menudean los ensayos. Todos se aprestan con 
entusiasmo a rivalizar en gracia y disciplina artística”. 
“Esta noche a las 10,10 saldrá para Barcelona el tren 
especial que transportará las primeras comitivas 
para la Semana Valenciana. Están formadas por los 
cuadros de danzas de Algemesí, Sueca, Liria, Silla y 
Valencia, con un total de 400 individuos. Este tren 
especial llegará a Barcelona artísticamente adornado 
y tendrá su parada precisamente al lado del lugar 
de atraque del gran trasantlántico Magallanes que 
será el hotel de todas las comitivas de la Semana 
Valenciana”. 

Els diaris “El Pueblo”, “Las Provincias” i “La Voz 
Valenciana” anunciaven que al Poble Espanyol 
de Barcelona, i el següent dimarts 15 d’octubre 
de 1929 a les quatre i mitja de la vesprada, es 
ballaría per deu executants la Dansa dels Porrots 
de Silla, anomenada pel programa de l’Exposició 
Internacional de Barcelona, “Porrots u homes de la 
Força de Silla”. 

Pel que fa al nombre de dansador que hi participaren, 
els “Cuadernos de Música Folklórica Valenciana” 
ens diu que la dansa fou ballada per setze homes 
a l’Exposició Internacional de Barcelona, amb la 
finalitat de donar-li major sumptuositat. Els huit 
afegits només dansaren en qualitat d’auxiliars ja 
que, segons l’autora, la dansa es transmetia de pares 
a fills, sempre que això fóra possible, i no s’admetien 
intrusos.

Aquest comentari el recull qui fou cronista de Silla, 
Julio Carbonell Primo, encara que no pareix massa 
clar que la dansa fóra ballada per huit homes més, 
ja que tot i ser possible això, no es recullen a les 
fotografies més que huit dansadors, i al programa 
de l’Exposició s’anunciava el nombre de deu. El que 
sembla clar és que per deu homes no fou interpretada 

-
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a Barcelona, segons la fotografia examinada, 
incorrent en equívoc el programa anunciat als diaris 
i el diari “El Pueblo” també, en donar la notícia que 
la Dansa dels Porrots havía estat ballada per deu 
executants. 

La persona que va fer possible que la Dansa dels 
Porrots es donara a coneixer, tant a Valéncia, l’any 
1909, com a Barcelona, l’any 1929, fou Maximilià 
Thous Orts, conegut per ser l’autor de la lletra 
de l’Himne Regional, pioner del cinema valencià i 
promotor del primer museu valencià de l’etnografia 
i el folklore. 

El propi Thous ens descobria eixa circumstància, 
dient que: “Otrora mostré a nuestro buen público 
festero los cómicos Alcides, Porrots de Silla .... 
Mucho antes, en el estadio de la Exposición 
Regional, ya había reunido esas folklóricas notas ... 
mucho después, ante millares de espectadores de 
todos los paises del mundo, presentaba en el pueblo 
Espanol de Barcelona ...” 

En efecte, a l’esmentada revista “Diario Oficial de 
la Exposición Internacional de Barcelona”, trobem 
l’article sobre la iniciativa de Thous per tal d’organitzar 

la “Semana Valenciana” dins dels actes que es feren 
a l’Exposició Internacional de Barcelona. 

Segons Julio Climent i Saragossà (Malagar), 
dansador des de l’any 1942 fins a l’any 1968, i fill 
d’un altre dansador que va estar a Barcelona l’any 
1929 - Julio Climent i Carbonell -, l’encarregat de 
pagar i organitzar als Porrots va ser Rafael Dutrús, 
“Llapissera”, director de la banda d’”El Empastre”, 
actuant com una mena de mànager dels Porrots. 

-

 Foto 3. Primer plànol dels Porrots 
al Poble Espanyol de Montjuic, 

Barcelona, 15 d’octubre de 1929.
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Els dansadors cobraren la quantitat de trenta 
pessetes cadascun pels tres dies que van estar 
a Barcelona, quan el jornal diari al camp estava 
establert en cinc pessetes diàries. 

Actualment la dansa és ballada per huit dansadors, 
nombre que pareix ser el més habitual des de 
principis del segle XX; però des dels anys seixanta 
fins a l´any 1986, ha estat interpretada, quasi sempre, 
per deu homes, i podem dir que aquest nombre de 
dansadors ha donat major vistositat a la dansa. 

De l’any 1949 disposem de fotografies, publicades 
als “ Cuadernos de música folklórica Valenciana”, 
on es pot examinar la indumentària dels porrots en 
diverses seqüències del ball a la plaça del Poble. 

A més d´identificar els dansadors , trobem que la 
indumentària és prou semblant a la comentada per 
a l´any 1909, però ja observem com han desaparegut 
les barbes postisses dels dansadors, eliminades 
segons Julio Climent, dos anys abans de fer-se les 
fotografies, sent alcalde Roberto Hernández Arévalo. 
També apreciem que la corretja que creua el cos 
dels dansadors és de la mateixa tela que la falda, i 
no de cuir. Per primera vegada s´observa el sarró, 
més aviat de borsa, d´una tela de color blanc. 
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Julio Climent ens diu que la roba i els porrots sempre 
eren llogats a la casa “ Viuda de Insa” de València, 
especialitzada des de les darreries del segle passat 
en lloguers de sastreria de teatre i de roba usada, ja 
que els dansadors mai en tenien de pròpies. Fins i 
tot, algunes peces eren tan velles que els dansadors 
tenien més prompte un aspecte de mendicants. 

En allò que fa a la identitat dels dansadors, és difícil 
identificar no sols a qui veiem a les fotografies dels 
anys 1909 i 1929, sinó que a més, no he aconseguit fer 
una relació completa dels dansadors de pricipis del 
segle XX per no ser fiable el recull oral de persones 
del poble, ja d´avançada edat. 

Tot i això, tenim feta una relació dels huit participants 
que ballaren la Dansa del Porrots l´any 1902, segons 
la nòmina del jornal que en quantia de dos pessetes 
i cinquanta cèntims va cobrar cadascun per ballar-la 
el dia del Crist, sent els següents: 

Francisco Pont Baixauli, qui actuava de cap de colla; 
-el seu primer cognom encara que transcrit Pont és 
més provable fóra el cognom Pons-; Daniel de San 
Daniel, aquest dansador podia tenir al voltant de 
trenta anys, considerant l’edat dels seus descendents 

que hui viuen a Silla; José Cervera; José Lluesma; 
Vicente Matínez Zaragozá; Andrés Alfonso Valero; 
Salvador Giner Carbonell; i Victoriano Valero. 

Molt probablement alguns d´aquests Porrots foren 
els mateixos que hem vist a la fotografia de l’any 
1909 que participaren en la “ Fiesta de la Danza”, 
organitzada a l´Exposició Regional Valenciana”. 

També, a la foto 3, he pogut identificar al dansador 
ubicat més a l´esquerra , José Sanramón García, “ 
Tramusser”, que l´any 1929 tenia trenta-tres anys, i 
fou dansador als anys vint del segle. També sabem 
que els dansadors més vells que apareixen en les 
fotografies de l’any 1949, són els germans Rafel i 
Francesc Andrés i Primo, apodats “el de la pela” 
i “el guapo”, respectivament, així com Salvador 
Alapont i Alba, “el tio Alba”. Els tres van ser Porrots 
que ballaren la dansa a Barcelona l’any 1929. Tots 
ells ens apareixen a la foto 2, observant a Francesc 
Andrés, d’uns trenta cinc anys, que amb el porrot en 
alt i d’esquerra a dreta, és el segon de la fila, i al seu 
germà Rafel, assenyalant amb el dit, és l’últim de la 
dreta a l’altra fila; el primer per l’esquerra d’aquesta 
darrera fila és, Julio Climent Carbonell “Malagar”, a 
l’edat de vint-i-nou anys, que fou Porrot fins a l’any 
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1961. Encara que les seues barbes i la joventut ens 
impedixen identificar-los amb seguretat, sabem que 
també hi són a les dues fotografies de l’any 1929, 
Salvador Alapont Alba i Alvaro Baixauli “Pelo”. 

A les fotografies de l’any 1949, identifiquem els 
huit dansadors que són: Foto 4-Fila esquerra, en 
primer plànol: Manuel Alcaide, natural de Posadas 
(Còrdova). Era un dels joves dansadors; fou Porrot 
des de finals dels anys quaranta, durant quatre o 
cinc anys, a l’edat de vint-i-tres fins als vint-i-set 
anys, aproximadament. Aquest dansador no era, per 
tant, fill de cap dansador més vell. Darrere, Francesc 
Andrés i Primo, natural de Silla. Era un dels veterans, 
doncs ja contava amb l’edat de cinquanta-cinc anys. 
Com hem vist més amunt, havia estat vint anys 
abans a Barcelona. Al fons, Salvador Alapont i Alba, 
natural de Silla, i que a la foto ja tenia al voltant 
dels seixanta anys. El conegut per “tio Alba”, ja 
retirat pocs anys després, eixia al costat de la dansa 
per arreplegar els diners del públic i anava vestit 
amb brusa recta, botonada per davant, i pantalons 
llargs, totes dues peces de tela basta i ratllada amb 
franges amples de diversos colors, vulgarment dita 
de matalàs. Aquesta disfressa, després d’ell, no l’ha 
portada mai més cap “arreplegador”. A la fila dreta 

i en primer plànol, Rafel Andrés i Primo, natural de 
Silla, germà de Francesc i pocs anys més jove que 
aquest. Era un altre dels dansadors de Barcelona. 

A la fotografia cinc, al fons i en la fila dreta, veiem 
Alberto Ventura, “Pintoret”, natural de Silla. Aquest 
fou un dansador que només tenia vint anys, pero 
ballà la dansa més de deu anys. 

A la fotografia vuit, al fons i a la dreta, es veu Julio 
Climent i Saragossà, “Malagar”, natural de Silla, a 
l’edat de vint anys. Ballà la dansa amb son pare des 

Foto 4. Els Porrots a la Plaça del 
Poble de Silla. 6 d’agost de 1949. 

Foto 5
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de l’any 1942, a l’edat de tretze anys, fins a l’any 1961; 
després continuà, ja amb son pare retirat, fins a l’any 
1968, primer en què la dansa fou ballada sense calces 
ni camisa. D’esquena i a l’esquerra, Miguel Natividad, 
“Calixtro”, fou un altre dansador jove que tenia vint 
anys i que ballà la dansa fins als anys seixanta. 

A la fotografia deu, el que està dalt d’un dansador 
és Julio Climent i Carbonell “Malagar”, natural de 
Silla, a l’edat de quaranta-nou anys; fou un altre del 
dansadors de Barcelona. 

Aquest dansador que es va retirar dotze anys després, 
tenia una extraordinària habilitat i no li pesava l’edat 
per a realitzar les escenes més esforçades de la 
dansa fins al moment de retirar-se, ni més ni menys 
que als seixanta-un anys d’edat. 

Hem vist com apareixen pares i fills _ el cas dels 
“Malagars” o el de Francesc Andrés i el seu fill 
“Els guapos”, - aquest últim encara que no és a la 
fotografia, també ballà la dansa els anys cinquanta 
i seixanta; i els germans _ Rafèl i Francesc Andrés-, 
sent els d’avançada edat presents a Barcelona en 
1929. Eixa constatació, que de segur sorprenia els 
espectadors, no tè res a veure amb una pressumpta 
inadmissió d’intrusos, com deia María Teresa 

Foto 6

Foto 9

Foto 7

Foto 8
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Oller i recollia Julio Carbonell. La vellesa d’alguns 
dansadors, i la circumstància de ballar la dansa 
amb els seus fills i germans, fou possible perquè 
sols els pares o germans podien ensenyar els seus 
com s’havia de ballar, doncs no hi havia cap mestre 
dedicat a aquesta tasca, i hem de tindre en compte 
que el paupèrrim nivell econòmic dels veïns de Silla 
als segles passats, i fins i tot a bona part del segle 
XX, n’era prou motiu per a fer aquests sacrifici tot 
l’any, obtindre unes poques pessetes eixint a ballar 
la dansa encara que fóra un sol dia. Això explicaria, 
entre d’altres raons, que els dansadors més vells 
ballaren fins que el seu cos aguantara. 

 Ara bé, enfront de la joventut dels dansadors a principi 
de segle, -com es pot observar a les fotografies dels 
anys 1909 i 1929 -, el fet que quaranta anys després 
n’hi hagueren de vells, també s’explica perquè 
ningú volia ballar la dansa. Alguns anys havien de 
buscar i llogar dansadors per a fer un mínim de huit 
dansaires, com ens diu Julio Climent. Els motius 
eren bàsicament dos: un, la sufocant calor del dia 
del Crist, que n’era prou per a dissuadir tothom; 
l’altre, que a més, sols cobraven de l’Ajuntament de 
Silla un sol equivalent al jornal diari del camp, que 
al voltant de l’any 1960 era de cent pessetes. Els 
dansadors arreplegaven més diners de les voluntats 
de la gent, i, fins i tot, de certes persones del poble a 
qui davant de les seues cases se’ls ballava la dansa. 

Aquest fet, la calor del sis d’agost, al menys 
aconseguí que sent alcalde Roberto Hernández, l’any 
1947, s’eliminaren les barbes postisses, i finalment 
no sense prou peticions, vint anys després, s’optara 
per despullar-se de la camisa i les calces. Tal n’era 
l’acalorada dels dansadors, que allà on anaven a 
ballar-la, fora de Silla, apareixien sense les calces i 
la camisa. Només a Alcàsser on la ballaren dos anys 
amb motiu de les festes del Crist d’aquest poble, 
al voltant de l’any 1960, no pogueren despullar-se 

Foto 10
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perquè coneixien la dansa; però al Grau de València, 
en el mes de maig i amb motiu de les festes de la 
Creu, on ballaren més de deu anys des dels anys 
quaranta als cinquanta, sempre anaven sense les 
calces i la camisa. 

L’execució de la dansa no ha estat exempta d’un caire 
còmic que els propis dansadors, malauradament, han 
volgut realitzar sovint, fugint del vertader sentit del 
ball. Això ha estat factible, potser pel context on fou 
ballada la dansa en temps antics, si considerem que 
aquesta era incorporada freqüentment a l’anomenat 
“ball de Torrent” on es feia una mena de teatre còmic 
i on s’interpretaven certes escenes que ridiculitzaven 
els fets objecte del ball, que res tenien a veure amb 
la Dansa dels Porrots. Tomás Coll, dansador als anys 
setanta i huitanta, es lamentava d’aquesta comicitat 
dels dansadors, manifestant que “hemos tratado 
de recuperar el verdadero sentido dels Porrots y 
darle el realce que esta tradición merece. Antes, 
pese a que la gente seguía con afición, no le daba la 
importancia que tiene la danza y en un determinado 
momento se revistió un poco como de payasada, 
como simple divertimento en el que además de 
las escenas guerreras se hacían muchas monadas”. 
Aquestes «humorades» dels dansadors no han 

passat de ser, en certs quadres de la dansa, intents 
de mossegar el dit d’un altre dansador que assenyala 
el seu homònim, o certes carasses que s’allunyen de 
l’hieratisme i tensió dels dansadors. Ja hem vist al 
voltant del comentari que feia Thous a l’any 1934 
com qualificava els dansadors de “cómicos alcides”. 
La dansa ha partit una evolució no sols en la vestimenta 
sinó també en la introducció de l’ensenyament del 
ball que ha fet possible un fort arrelament al nostre 
poble, atés el major nombre de colles de Porrots que 
ballen la dansa des dels darrers catorze anys. Això ha 
estat possible gràcies a la dedicació d’un mestre de 
la dansa, Abelard Hernàndez, que fou dansador als 
anys setanta i huitanta, i que introduí des de l’any 
1987 la primera colla de xiquets i des de l’any 1990 la 
colla de xiques, a més d’haver ensenyat molts altres 
joves dansadors a la realització de la dansa, creant-se 
dos colles més de joves l’any 1986. Tot i això, si no 
fos per l’interés de persones com aquells vells dels 
anys quaranta, els germans Andrés, el “tio Alba” o 
Julio Climent i son pare, “els Malagars”, la dansa 
haguera desaparegut quan ningú volia ballar-la. A 
ells se’ls deu que la dansa aplegara als anys setanta, 
quan altres joves com Abelard Hernàndez o Tomás 
Coll es feren càrrec de promocionar-la. 
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La major preocupació i promoció de la dansa ha 
fet que aquesta s’haja desplaçat a nombrosos llocs 
durant aquests últims quinze anys, destacant el de 
Barcelona l’any 1992, amb motiu de l’Olimpíada; o la 
primera i única eixida fora d’Espanya, quan la dansa 
fou interpretada a Polònia, on fou ballada diverses 
vegades, del 28 de juliol al 4 d’agost de 1990 a les 
ciutats de Katowice, Cracòvia i Bytom, amb motiu 
de la II Setmana de Música i Dansa Espanyola 
organitzada per l’Ajuntament de la ciutat polonesa 
de Bytom. 

També ha estat un fet important la incorporació de 
la dona al ball, si bé això no ha sigut una novetat, 
perquè des de l’any 1947 fins a les darreries dels 
anys seixanta la “Sección Femenina de Falange de 
Silla” s’havia encarregat de fer aprendre la dansa a 
xiquetes que només la interpretaren en determinats 
actes i certes vegades amb motiu d’algun festival 
femení de “Coros y danzas”, on s’havia seleccionat 
la Dansa dels Porrots de Silla, no sent possible que 
les xiques la interpretaren com els homes el dia sis 
d’agost pels carrers dels poble. Així, amb ocasió 
del festival folkòric celebrat a la plaça de bous de 
València, el 25 de juny de 1955, pels actes programats 
per la celebració del V centenari de la canonització 

de Sant Vicent Ferrer, la secció femenina de Silla 
interpretà la Dansa dels Porrots, actuant a la segona 
part del festival. 

També als actes programats per a la “IV Asamblea 
de Cronistas del Reino”, les xiquetes de la Secció 
Femenina de Falange, ballaren la dansa davant 
els cronistes de l’Assemblea, el dia 13 d’octubre 
de 1962, recollint-se aquesta notícia: <<Dia 13 
d’octubre-Dia d’Alacant ..... Arribats a Silla foren 
rebuts per l’Alcalde i Cap Local del Moviment En 
Vicent LLuesa Martínez i altres autoritats, així 
com pel Cronista Oficial En Juli Carbonell Primo, 
l’Alcalde els donà la benvinguda al saló d’actes de 
la Casa Consistorial. A seguit visitaren el Temple 
Parroquial on els cronistes adoraren les Sagrades 
Formes Incorruptes, rebent així mateix l’explicació 
del prodigi de part de Mossén Ubald, Rector de la 
Parròquia. Continuant l’ordre previst els Cronistes 
desdejunaren invitats pel Molt Il.lustre Ajuntament. 
Un grup de xiquetes ejecutá la Dansa dels Porrrots 
i en acabar, l’il.lustre filòleg adherit a l’Assamblea. 
En Manuel Sanchis Guarner, donà les gràcies a les 
autoritats i veïns per les atencions rebudes». Aquelles 
xiquetes dels anys quaranta que per primera vegada 
ballaren la dansa, hui dones de més de seixanta anys, 
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foren entre d’altres, Amparo Gimeno i Moret, Anita 
Alba, Eloína Broch i Broch, Rosa i Modéjar, Vicenta 
Amigó, Maruja Hidalgo, Milagros Gimeno i Tormo, i 
Francisca Saragossà i Llàcer. 

Tanmateix, la Dansa dels Porrots ha fet funcions 
polivalents gens relacionades amb la realització del 
ball, ja que des de l´any 1939 fins a les darreries 
dels seixanta, els Porrots formaven part, de la nit 
del sis d´agost, de la processó del Crist, desfilant 
al seu inici amb el porrot al muscle. Fins i tot, sent 
alcalde Vicent LLuesa i Martínez, també fou ballada 
durant tres anys al recorregut de la processó, des de 
l’any 1957 fins a l’any 1959, cobrant els dansadors un 
major sou, segons ens conta Julio Climent. En eixe 
recorregut, era ballada a la confluència del carrer de 
València amb el dels Forns; després al carrer dels 
Horts; a la Plaça de la Font de la Bàscula, i finalment 
a la confluència del carrer del Port amb el carrer de 
Sant Roc. 

Segons Elias Olmos Canalda també al llarg del segle 
XIX la Dansa dels Porrots era ballada a la cavalcada 
que solia fer-se la vespra del dia del Crist, fent-nos 
el següent relat i descripció dels dansaires: “Dos 
heraldos, caballeros en briosos corceles, vestidos 

de túnica y dalmática a la antigua usanza, llevando 
enhiestos estandartes, con el escudo de la villa, 
abren marcha. Siguen a ellos, los alcides, dieciséis 
corpulentos muchachos, que en trajes de vivos 
colores, rudimentarios, semi-salvajes, baila la típica 
danza dels porrots, asi denominada por las grandes 
porras que utilizan en sus rítmicos visajes, saltos y 
contorsiones, donde ostentan la fuerza tanto como el 
arte, de suerte que recuerdan la inocencia, sencillez 
y decoro de las danzas de los pueblos primitivos”. 

Ja veiem com Elías Olmos ens descriu aquest 
aspecte salvatge dels Porrots, els quals, fins a l’any 
1947, duien poblades barbes i a principis de segle 
també perruques. Fins i tot, ens diu que n’eren setze 
els Porrots que hi participaven a la cavalcada, i no 
huit homes. Destaca, així mateix, la joventut dels 
Porrots. En efecte, observant la fotografia de l’any 
1909, els Porrots són d’una edat molt jove, i això 
contrasta amb l’edat d’alguns dansadors als anys 
quaranta. Per tant, és evident que no hi hagué recanvi 
generacional per a alguns Porrots del primer terç 
del segle XX, mantenint-se vells aquests dansadors 
fins als anys cinquanta; açò ens du a la conclusió de 
rebutjar el comentari fet als “Cuadernos de Música 
Folklórica Valenciana” i que després recollia Julio 
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Carbonell, tot i que els dansadors al segle passat i 
al primer terç d’aquest segle eren joves, i per tant 
no es pot dir que els dansadors eren vells perquè no 
admetien intrusos. 

Seguint el que ens diu Elías Olmos, també és 
possible que la pròpia dansa fóra ballada al segle 
passat, fins i tot, per més de huit homes, encara que 
no sabem si formaven una o dues colles, sent molt 
possible que el fet que els joves no fóren substituïts 
per altres quan es retiraven de ballar, portara a 
reduir el nombre de dansadors. Tot i això, el nombre 
de setze Porrots que participaven a la cavalcada a 
mitjan segle XIX, època en què Elias Olmos situa el 
seu relat, està molt relacionat com ja veurem, amb 
el nombre de participants de la Muixeranga que 
ballaven els veïns de Silla als mateixos anys. 

L’EXECUCIÓ DE LA DANSA 

L’execució de la dansa al so de la dolçaina i el 
tabalet, està conformada per diferents escenes que 
a la fi més aviat resulten quadres d’una especial 
plasticitat, tot i que els dansadors formen figures 
estàtiques, tensionant els músculs, i mostrant uns 
rictus serioros. 

Fins i tot, l´únic moviment que fan els dansadors 
és el dels peus, i sols en els moments en què entre 
cadascuna de les escenes han de formar les dues 
filades amb què es despleguen per a realitzar 
novament un altre quadre, primer movent els peus 
sense avançar del lloc on s´hi troben i després 
executant l´anomenat “ passot” per a desplaçar-se. 
Tan extremat és el hieratisme dels dansadors que 
al quadre on lluiten dues parelles, es disposen de 
manera que els peus i el cos estan totalment quiets, 
mentre fan un moviment a les mans i braços imitant 
la lluita. També per a enfrontar-se aquestes dos 
parelles i realitzar les escenes anomenades entre 
l´argot dels dansadors “ bot a la cintura”, “ bot a 
l´esquena” i “ bot dalt”, aquests quatre dansadors 
corren lleugerament fins a col.locar-se i a continuació 
dos d´ells , corrent cap als altres dos, són rebuts 
per aquests per a realitzar les esmentades escenes, 
també tensionant els músculs i mantenint-se estàtics. 
Mentre la resta de dansadors, amb els braços 
estesos cap amunt per a mantenir el porrot, i sense 
fer cap moviment, contemplen la lluita i els bots dels 
dansadors. 

No és l’objetiu d’aquest article fer un exhaustiu 
estudi del moviment dels peus o de com s’ha de 
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ballar la dansa, perquè aquestes qüestions són molt 
més conegudes pels mateixos dansadors que pel 
simple espectador. A més, ja vaig escriure un article 
on es feia una descripció de l’execució de la dansa 
i del seu significat, juntament amb les fotografies 
explicatives dels diferents passos que la configuren, 
sense entrar en més detalls que els purament 
necessaris per a la divulgació de la dansa. Però val 
a dir que els dansadors tenen un particular argot 
als assajos per a saber quins són cadascun d’eixos 
quadres, i, encara que ja examinats a l’esmentat 
article, crec necessari seguir el propi llenguatge 
que utilizen els Porrots, descrivint-los per ordre 
d’execució sota les denominacions següents: 

“Passot”: es correspon amb els desplaçaments que 
els dos bàndols de Porrots, disposats en dues files, 
fan entre escena i escena, després del moviment 
dels peus a la desfilada inicial. 

“Costat”: consistix en desafiar-se els dos bàndols de 
Porrots, disposats de costat en dues files, mirant-se 
de gaidó o de fugida, descansant amb una mà el 
porrot per davall i recolzant l’altra mà a la cintura amb 
el colze flexionat. Per a executar aquesta escena, els 
Porrots formen primer una sola fila portant el porrot 

al muscle, i després es despleguen formant dues files 
que s’intercanvien sengles vegades, anomenant-se 
aquesta modalitat “costat i costat”. 

“Genoll”: els dansadors d’una fila recolzen el peu 
dret sobre el genoll esquerre dels dansadors de 
l’altra fila, mentre aquests alcen el bastó amb els 
dos braços i els altres els hi responen assenyalant-los 
al rostre. 

“Barba”: els dansadors d’una fila, un tant acatxats, 
amenacen els altres amb el porrot adreçat cap al mentó 
d’aquests, mentre flexionen la cama esquerra i deixen 
l’altra totalment estesa. Els altres dansadors els reben 
defensant-se, alçant el porrot sobre el cap dels agressors, 
amb la mateixa flexió de cames, però totalment drets. 

“Braç”: les dues files de dansadors es disposen 
a mesurar les forces i col.locant-se de costat, 
s’agafen els braços, obrint les cames amb total 
tensió muscular, mentre alcen el porrot al braç lliure, 
desafiant-se mútuament amb la mirada. 

“Navaixa”: els dansadors es repleguen adoptant una 
actitut defensiva, després d’haver comprovat la igualtat 
de forces, i flexionats es desafien, mirant-se de gaidó 
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i recolzant el porrot a la cintura; mentre els dansadors 
d’una fila, estenen totalment la cama esquerra i 
flexionen la dreta doblant el genoll; i els de l’altra fila 
adopten la mateixa fleixó, però a la inversa. Sens dubte, 
un presumpte xoc de sengles filades enemigues amb la 
posició del porrot constituix una bona amenaça per a 
disoldre les intencions de llurs contrincants. 

“Senyals”: una de les filades de dansadors es disposa 
donant l’esquena a l’altra, i, acatxats i deixant el 
porrot a terra, dobleguen el genoll esquerre cap 
avant i deixen l’altra cama totalment estesa cap a 
darrere, mentre mantenen doblat el braç dret darrere 
de l’esquena i assenyales amb el braç esquerra a 
l’expectador. Mentre, els dansants de l’altra filada 
alcen els porrots amb els dos braços flexionats 
lleugerament, doblegnt el genoll esquerre cap avant 
i deixant la cama dreta estesa cap al darrere. 

“Pegar i pegar”: totes les amenaces conduixen a 
una lluita entre dos parelles de dansadors que, en 
un espai lluire que deixen sengles filades, simulen 
barallar-se deixant els porrots a terra. Els dansadors 
de les dues parelles estenen els braços cap al 
darrere, i menejant les mans en continu moviment, 
corren fins al lloc on es troben per a simular una 

lluita cos a cos. Flexionats uns sobre els altres, els 
que reben l’agressió van movent tremolosament 
les mans mentre els altres, tancant el puny dret i 
tremolant-lo, simulen agredir al contrincant sobre 
el rostre. Posteriorment els agredits passen a ser 
els atacants, adoptant totes dues parelles la mateixa 
posició. Mentre, la resta de Porrots contemplen la 
lluita i romanen estàtics alçant les claves amb els 
dos braços sobre els seus caps, preparats per a 
qualsevol eventualitat. 

“Bot a la cintura”: les dues parelles de dansadors 
que duen el pes de la lluita entre el dos bàndols, es 
disposen a fer una exhibició de força i habilitat. Ací 
són dos dansadors els qui, mantenint el moviment 
tremolós de les mans cap endarrere, es llancen 
cap als altres dos que, sense menejar-se, els reben 
de peu, acabant aquells asseguts sobre la cintura 
d’aquests. Mentrestant, els dansadors que romanen 
de peu acusen els altres assenyalant-los el seu rostre, 
i els asseguts a la cintura dels acusadors estenen els 
braços horizontalment sense respondre a l’acusació 
del seus enemics. 

“Bot a l’esquena”: amb el mateix desplegament i 
disposició, els atacants tornen al seu lloc i s’abalancen 



221

novament contra els que romanien de peu, però ara 
aquests es disposen a rebre els atacants flexionats i 
mostrant l’esquena perquè els agressors se’n pugen, 
recolçant una cama sobre la del contrincant i l’altra, 
en posició flexionada, sobre l’esquena dels agredits. 
Els dansadors que se’n pugen a l’esquena, alcen el 
porrot amb el braç dret totalment estés, mentre que 
els que reben la suposada agressió, aconseguixen 
assenyalar-los amb el dit cap amunt. Aquesta escena 
és un altre quadre de difícil execució i una altra 
demostració de l’habilitat i la força dels dansadors. 
“Bot a dalt”: finalment, seguint la disposició dels 
dansadors en l’escena anterior, els atacants tornen 
altra vegada al seu lloc, i després de tremorlar les 
mans els dos dansadors que executen aquest bot 
s’abalancen contra els altres dos, mentre aquests, 
sense desplaçar-se del lloc, els reben de peu i els 
agafen de les cames per alçar-los. Els atacants es 
mantenen sobre els muscles dels altres, agafant-se 
amb les mans, i estenen completament les cames. 
Potser siga aquesta escena la més difícil de la dansa 
ja que, d’una banda, els que reben el pes dels altres 
dansadors han de mantenir-se estàtics i suportar 
durant uns segons tota la descàrrega del cos de 
l’atacant, mentre aquests han de mantenir totalment 
estesos i en tensió les seues cames i braços. 

Al llarg de tota la lluita que conformen les quatre 
darreres escenes, la resta de dansadors romanen 
estàtics alçant el porrot sobre els seus caps, col.
locats uns enfront dels altres i deixant un espai entre 
ells on es desenrotlla la lluita cos a cos mentre que 
la resta de la lluita, formada pels anomenats bots, 
s’executa a un extrem d’aquest espai. Finalment, 
els dansadors es disposen a formar les dues 
filades inicials, i portant novament el ritme dels 
peus, s’aturen per a saludar el públic inclinant-se 
lleugerament amb el porrot recolzat a terra. 

D’aquesta descripció de les diferents escenes de la 
dansa, s’entreveuen, a més de la salutació final, deu 
quadres, un d’ells repetit _ l’anomenat “costat” -, 
que comporten tres moments distints: 

1.- Els mutus desafiaments, acusacions d’un bàndol 
a l’altre; els intents d’agressió, i l’anunci d’allò que 
serà el desenllaç a travès de les amenaces amb les 
claves. 

2.- La lluita acarnissada cos a cos que es desencadena 
com a conseqüència de les amenaces, intents 
d’agressió i acusacions anteriors. 
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3.- Les exhibicions de força, equilibri i habilitat dels 
dansadors amb els anomentats bots que perllonguen 
la lluita i que semblen finalitzar amb el triomf d’una 
de les faccions bel.ligerants, ja que uns s’alçen sobre 
l’esquena dels seus adversaris amb la clava o porrot 
cap amunt celebrant la victòria. 

En conclusió, els conceptes que definirien el sentit de 
la dansa serien els d’amenaça, acusació, lluita i càstic, 
sota l’exaltació d’un envident poder físic traduït en 
els bots dels dansadors i l’exhibició atlètica de la força 
i la destresa, sempre molt apreciades en qualsevol 
contesa bèl.lica, i que pressumptament s’enaltixen. 
Aquestes qualitats dels dansadors son atribuïdes 
al personatge de la mitologia grega i romana al 
que representen aquests: Hèracles o Hèrcules, de 
sobrenom Alcides, símbol preclar de les virtuts més 
estimades entre els guerrers de l’antiguitat. 

INTERPRETACIONS DEL SIGNIFICAT DE 
LA DANSA DELS PORROTS 

És un reiterat costum escriure sobre la Dansa dels 
Porrots en els diaris valencians cada vegada que 
s’acosta la data del sis d’agost, i sempre trobem 
les mateixes definicions del significat i origen de 

la dansa, qualificant-la de “dansa pírrica”, “dansa 
d’origen romà” o “dansa antiguíssima d’origen 
desconegut”. També alguns comentaris que des de 
fa uns anys ençà es recullen en revistes o llibres que 
ens parlen de les festes valencianes, repetixen les 
mateixes definicions sense cap dada que hi aporte 
novetats documentals. 

Tot i això, son ressenyables les opinions d’antropòlegs 
i etnòlegs que pels seus estudis sobre un gran 
nombre de danses han adquirit una certa autoritat 
en la matèria i que, almenys, permetran extraure 
algunes conclusions sobre la nostra dansa. 

Allò que primer ens du a esbrinar el possible 
significat de la dansa és la pròpia denominació del 
ball. A Silla, coneixem popularment la dansa sota la 
denominació de l’arma que porten els dansadors: 
“Dansa del Porrots”. Aquesta és una denominació 
que s’estén a tots els balls on els dansadors van 
armats amb bastons grans o menuts. Així, trobem 
que a Picassent, on la nostra dansa fou interpretada 
fa molt anys i s’ha volgut recuperar, l’anomenen “Els 
Bastonots”. 
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També a altres localitats on s’han representat danses 
guerreres amb aquest tipus d’arma, anomenen les 
danses atenent segons la denominació de l’arma 
emprada, com per exemple “Els bastonets” a Algemesí 
o L’Alcúdia; a Catalunya, “ball de bastons” _ Montblanc 
(Tarragona), Sant Pere de Ribes (Barcelona), 
Vilafranca del Penedès (Barcelona) -; a Castella 
els anomenats “paloteados” o “danza de palillos”, - 
Belinchón (Conca), Valverde del Majano (Segòvia), 
San Lorenzo (Sòria) -; a Galícia _ Mondariz, Taboeja, 
Puente-Caldelas, Anceu; pobles tots de la província 
de Pontevedra-; a Navarra _ Vera del Bidasoa -; o 
a Euskadi _ Deva (Guipúscoa) -. També, s’anomena 
com “dansa de les espases” els balls representats amb 
aquesta arma a Tolodella (Castelló), Obejo (Còrdova), 
així com a tot Euskadi, on les denominen “ezpata-
dantza”, destacant-hi les de Bérriz (Biscaia). 

Tot i aixó, al llarg del segle XIX la Dansa dels Porrots 
de Silla ha sigut coneguda pertot arreu sota la 
denominació de “Dansa dels Alcides” i freqüentment 
així apareix transcrita al “Ball de Torrent”, del qual ja 
tractarem més endavant, en els programes de festes 
de Silla publicats als diaris valencians del segle XIX 
o, fins i tot, en els propis llibrets de festes de Silla de 
principis del segle XX. 

Sembla, per tant, que allò que relacionem amb el 
significat és el propi nom dels dansadors, “Alcides”, 
que a més donava nom a la Dansa. Alcides és el 
sobrenom d’Hèracles, personatge de la mitologia 
grega, anomenat Hèrcules pels romans. Segons 
aquesta, Hèracles era conegut primer sota el nom 
d’Alceo o Alcides, pel seu avi patern (Alcides, 
d’Alkides; per alke, força) i després canvià el nom per 
influència de la deessa Hera, reina del cel, de manera 
que el nom d’Hèrcules significa “la glòria d’Hera”. 
En honor seu se celebraven a Atenes festes amb 
competicions atlètiques, sota el nom d’Heracleies. 
Fou l’heroi del treball i de l’esforç, patró del gimnàs 
i de la palestra, i se’l considerava com el primer 
competidor i vencedor de totes les competicions 
olímpiques, a més de ser el déu de la felicitat a la 
llar i al camp, adorat pels gladiadors i soldats. A les 
obres d’art se’l representa com l’ideal de la força 
viril, amb uns membres musculosos, ferms i durs, 
amb expressió seriosa, barba caragolada, i coll curt. 
Anava provist habitualment d’un gran porrot i vestit 
amb pell de lleó. 

L´arma utilitzada per aquest personatge mitològic 
li fou associada per ser la que empraven les classes 
populars de l´antiga Grècia, fins l´extrem que l´any 
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560 a. de C., un grup d´homes armats amb garrots i 
claves aconseguí prendre l´Acròpoli d´Atenes sota 
el comandament del tirà Pisístrat. 

Per tant, és evident que el nom dels dansadors, l´arma 
que aquests utilitzen, l´estètica dels dansadors al 
primer terç del segle passat, amb barbes i perruques, 
a més d´una vestimenta imitadora de la indumentària 
romana amb el símbol de la corona de llorer 
portada al cap, són elements suficients per afirmar 
la idea que ens trobem davant d´una representació 
simbòlica del personatge d´Hèrcules, déu de l´Edat 
Antiga, on hi situaríem el cult i l´admiració de l´heroi 
popular, tot amb la pretensió d´enaltir els valors 
que li foren atribuïts: la força i la valentia. Aquests 
valors apareixen al llarg de l’execució de la dansa, 
amb la realització de vertaderes exhibicions de força 
i habilitat _ les escenes dels bots _ de caire atlètic, 
adoptant els dansadors un rictus seriós i mostrant 
les parts del cos pressumptament musculades i amb 
tensió, tal i com se sol representar al personatge 
imitat en les escultures i pintures ceràmiques del 
món antic, a Grècia i Roma, i que al voltant del segle 
XVI, novament apareix representat a les escultures 
renaixentistes. 

Aquesta afició per la mitologia grecoromana es 
reproduix a l’Edat Moderna, no sols en la creació 
d’escultures i traçaments d’habitatges i palaus, sinó 
també en la pintura i la literatura dels segles XVI 
i XVII, on l’aparició d’obres que recreen passatges 
de la mitologia que enaltixen les virtuts d’aquests 
personatges es fan prou habituals. La dansa dels 
Porrots representa l’enaltiment d’uns valors de 
moda a l’Edat Moderna, i a més també d’unes 
estimades virtuts militars que als temps antics devia 
posseir tothom que es prestara a fer valdre la seua 
autoritat. La intrepidesa que mostren els dansadors 
amb els continus desafiaments i la lluita consegüent 
és una bona imatge d’allò que vol dir-nos la dansa, 
doncs els dansadors sense armes dirimixen les 
seues diferències amb una lluita noble que prova 
la valentia dels soldats i exalta el símbol final del 
triomf, simbolitzat per les corones de llorer que els 
dansadors porten al cap. 

Tota aquesta interpretació no significa cap datament 
remot de la dansa, perquè les imitacions són 
precisament creades amb la finalitat de teatralitzar 
fets, gustos o modes d’una època. Tot i això, no 
vull deixar d’esmentar l’opinió de certs erudits 
i humanistes dels segles XVI al XVIII, sobre les 
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danses guerreres de la seua època a alguns indrets 
d’Espanya, identificant-les com vertaderes danses 
d’origen grecoromà. Al segle XVII, l’humanista 
Santiago de Covarrubias considerava que hi havia: 
“Otras danças de hombres armados, que a son del 
instrumento y a compás, ivan unos contra otros, 
y travavan una batalla. Este género de danças es 
muy antiguo en España, de que hace mención Silio 
Itálico. Lib tertio” 

A més, en allò que més s’apropa a la nostra dansa, 
i sota la veu de “Fuerças de Hèrcules” i “Matachin” 
ens descriu el següent: “Las Fuerças de Hèrcules 
y los que traen danças de matachines entre otras 
mudanças es una asirse del maestro seis o siete 
muchachos, dos en las piernas, dos en los braços, 
y dos en los hombros y otros por remate algunas 
vezes, y a esto le llaman las fuerças de Hèrcules. 
Esto se usó en Roma en los espectáculos, como se 
colige de Marcial, li.5, epigrama-...” mentre que de la 
veu “Matachin” diu: “La dança de los matachines es 
muy semejante a la que antiguamente usaron los de 
Tracia, los quales armados con celadas y coseletes, 
desnudos de braços y piernas, con sus escudos y 
alfanjes, al son de flautas, salían saltando y dançando, 
y al compás dellos se davan tan finos golpes”. 

Per tant, veiem con danses guerreres ballades als 
segles XVI i XVII ja es consideraven molt remotes, 
volent sempre justificar-se eixa antiguitat en la seua 
supervivència al llarg dels segles, des dels temps 
dels romans i grecs. 

No sembla gens arriscat dir que l’anomenada 
“Fuerça d’Hèrcules” és una varietat d’un quadre de 
la Muixeranga, però també de certs passatges o 
escenes de la nostra dansa on, a més del sobrenom 
coincident dels dansadors, també hi han exhibicions 
de força a les escenes dels anomenats “bots”, on 
sempre hi ha un dansador que ha de suportar el pes 
de l’altre. 

La paraula “matachin” és citada cent anys després, 
donant-li un significat més precís i relacionant-la 
amb una dansa “formada entre quatro, seis u ocho, 
que llaman Matachines, y al son de un tanido alegre 
hacen diferentes muecas y se dan golpes de palo y 
vexigas llenas de aire”. 

El “Tratado del juego” de 1559, publicat a Salamanca, 
li atribuix a aquest tipus de danses un origen 
estranger, i sembla que aquesta dansa apareix al 
voltant dels anys en què es publicà el tractat o llibre, 

-
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com pot extreure’s del significat de l’esmentada 
veu: “Hay otras invenciones y juegos que llaman de 
Matachines, los cuales con invenciones semejantes 
y niñerías de danzas y juguetes que extranjeros tran 
para sacar dineros de la gente vulgar y popular, habrán 
los buenos jueces y goberandores de destinar”. 

Per tant, la idea de relacionar les danses armades, 
tant espanyoles com de la resta d’Europa, amb 
les gregues i romanes, apareix en els estudis dels 
humanistes dels segles XVI i XVII que a l’ensems 
fan relacions seleccionades d’algunes de les danses 
ballades a la península ibèrica en l’antiguitat. Així, i 
en el que pertoca a les més semblants a les actuals 
danses guerreres, inclosa la nostra, he d’esmentar la 
que es referix a la interpretada pels lusitans, citada per 
Diodor de Sicília (Diodor V, 34,5) que s’exercitaven 
en temps de pau amb una dansa lleugera, per a la 
qual es requeria una gran flexibilitat dels membres, 
o la ballada pels tracis al so de la flauta, armats amb 
escuts i espases, botant molt alt i lleugerament 
(Jenofont, Annabasis, VI, 1 5-6). 

Tanmateix, les anomenades danses pírriques ballades 
pels grecs, denominació sota el que repetidament 
sol qualificarse la nostra dansa, hem de descriure-la 

com una dansa representada per motius atlètics 
o religiosos, i ballada en certes festes, com les 
Panatenees, a què ja hem fet referència, a Atenes. 
Hi havia tres classes de participants: homes, joves i 
xiquets. Cadascuna de les colles era formada per huit 
dansadors que fingien lluitar entre ells. Anaven amb 
el cos nu, armats amb casc, escut i espasa, i feien una 
sèrie de figures i quadres acompanyats per música 
i poesia. Aquesta descripció és molt semblant a la 
Dansa dels Porrots, i per això la denominació de “ 
pírrica” és ben emprada, resaltant sempre que el 
seu origen no pot establir-se partint de semblances, 
i hem de seguir un concepte més aviat relacionat 
amb allò que Caro Baroja creu provable, com és que 
“ a una serie orgánica de elementos antiguos se 
han ido acumulando otros, dándose lugar luego a la 
eliminación local de uinos u otros o a su conservación 
más pura” perquè sempre falla l´anàlisi històrica 
particular. 

La veu “ Pírrico”, prové de la paraula greca “pyrrikós”, 
color roig, al.ludint a la flama de torxes, i “ Pyrriké”, 
significa dansa de les torxes; en tant que “ Pyrrikia”, 
volia dir dansa de les espases i a cavall, utilitzada a 
Lacedemònia per a l´exercici de la joventut, definint-se 
com una dansa executada amb molta vivacitat, al so 
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de les flautes, i al compàs de les espases i llances, 
simulant tots els accidents d´una lluita vertadera 
molt representada a Esparta i Creta. 

Volent trobar l´origen de les danses guerreres, i en 
especial de les espases, els autors del segle XVII 
citats per Caro Baroja, com Covarrubias, Francisco 
de Torreblanca, Bernardo Alderete i Rodrigo Caro, 
consideraven que fins i tot el Concili de Toledo, 
celebrat l’any 589, prohibia les danses anomenades 
ballimaquia o bellimaquia, derivada del nom pugna 
o lluita, i per tant, això volia dir que aquestes danses 
estaven totalment arrelades als territoris de l’antiga 
Hispània romana. Enfront d’aquest concepte, alguns 
erudits del segle XVIII, com Jovellanos, rebutjaren 
eixe origen, per tal de fugir d’una imatge convencional 
d’aquells esperits refinats del món romà i grec, i 
pensaven que es crearen a l’Edat Mitjana. 

Però, aquelles definicions dels autors més antics 
trobaren ressò en els etnòlegs i filòlegs del segle 
XIX, i fins i tot, arqueolègs com Basilio Sebastián de 
Castellanos, que ens deia que la dansa de espases era 
igual que la pírrica, i que els valencians eren els més 
aficionats a aquest tipus de danses, resenyant-hi que 
foren ballades en prendre el regnat M. Cristina de 
Borbón i executades al so de la dolçaina i el tabalet. 

Així, ens enfrontem a unes idees i conceptes força 
arrelats des de fa segles, i que fins ara no han 
sigut revisats, donant per bones moltes d’aquestes 
definicions sobre les danses guerreres. Actualment, 
les accepcions de la Dansa dels Porrots, no hi van més 
enllà d’aquests conceptes, i ens presentem davant la 
carència de referències sobre la nostra dansa en les 
obres antigues, enfront de les nombroses citacions 
dels balls de espases i de bastonets a les obres 
literàries dels segles XVI i XVII. Però és interessant 
recollir les opinions d’etnòlegs, com Juan García 
Atienza, que definix la dansa dels Porrots “Con toda 
probabilidad, de orígenes anteriores al cristianismo, 
en la que los jóvenes vestidos en atuendos parecidos 
a gladiadores romanos y con las porras que les dan 
nombre bailan ritmos guerreros de hondo arraigo, 
acompanados de dulzainas y tabales”. Curiosament, 
Atienza no enquadra la Dansa dels Porrots sota el 
concepte de bèl.lica, com sí fa en el cas dels balls 
de bastonets, tornejants o d’espases. Ens diu que, 
pel seu passat incert, pot tractar-se d’una dansa 
còsmica i sagrada, com el «dance aragonés», la 
sardana de Catalunya o la muneira gallega. Pense 
que, en aquest cas, no està massa afortunat, tot i 
que aquest autor no li troba explicació a la dansa, i 
prescindix del seu caràcter guerrer i del simbolisme 

-

-
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relacionat amb el personatge mitològic d’Hèrcules. 
Joan Amades, eminent etnòleg català, diu que la 
dansa dels Porrots “és una faceta del ball de bastons 
en la qual els ballaires branden una grossa porra en 
lloc de bastó. Té un gran nombre de figures que 
es mouen molt diferentment que les dels balls de 
bastons, si bé s’endevina un fons comú als dos balls. 
És remarcable que els ballaires duen una corona de 
llorer, que tenen en gran estima i distinció l’esser 
dansaires (honor que s’adquereix per herència), i 
que no admeten a la colla ningú que no sigui fill 
de ballaire, que és l’única circumstància que hi dóna 
dret. Aquesta restricció fa que el ball no prosperi i 
que tendeixi a minvar”. 

D’aquest comentari, hem de manifestar que, 
respecte al ball de bastons, la dansa dels Porrots 
sols té semblança per l’arma utilitzada, però no té 
res a veure ni l’estètica i vestimenta dels dansadors, 
ni tampoc, molt probablement, el significat de la 
nostra dansa, més relacionada amb l’enaltiment de 
la força i la valentia. També els bastons o porrots que 
s’utilitzen en la nostra dansa complixen una funció 
simbòlica en ser un element propi del personatge 
mitològic d’Hèrcules que els dansaires representen, 
mentre que a les danses de bastonets la funció de 
l’arma utilitzada no és aquesta. 

Els anomenats balls de bastons, “paloteados” en 
Castella i Andalusia, se’ls atribuixen un component 
bèl.lic, com passa amb la Dansa dels Porrots, però no 
és tan destacada la presència de la lluita, tot i que la 
realització més ressenyable del ball és l’habilitat amb 
els bastonets utilitzats al compàs de la música. És tracta 
de fer una exhibició de destresa, on el més important 
és no enganyar-se, atesa la dificultad dels maneigs 
dels bastonets que es fan xocar pels dansadors. 

D’altra banda, Amades recull el comentari aparegut 
anys abans en els “Cuadernos de Música Folklórica 
Valenciana” sobre la inadmissió de dansadors que 
no foren fills de Porrots, pel fet de ballar-la només 
homes d’edat avançada. Això, ja hem vist com no és 
cert, doncs a més de comprovar que els dansadors 
de principis de segle eren joves, resulta que els que 
ballaren la dansa l’any 1929 no eren fills dels que 
la ballaren l’any 1902. També era necessari moltes 
vegades llogar homes, perquè no hi havia qui volguera 
ballar, ateses les condicions climatològiques i el 
sou que rebien els dansadors. Segons el mateix 
antropòleg, “La intervenció dels alcides o homes 
de les forces i dels porrots, recorda ritus agraris 
encaminats més aviat a afavorir la fertilització i la 
germinació de les llavors i a procurar la seua ràpida 
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creixença i desenrrollatment. A la mateixa idea 
responen ordinariament els balls molt saltats i les 
gents retardades de cultura que creuen encara que 
com més alt saltin més altes serán i més creixeran 
les espigues. Els balls de bastons entre d’altres 
funcions recorden ritus agraris de fertilització i de 
fecunditat vegetal. Els camperols d’un llogaret del 
Flandes belga, encara ara ballen un ball de bastons 
per tal d’afavorir la collita i estàn ben creguts de que 
si no ballessin, les collites es pedrien... Hi ha versions 
d’aquesta representació que a més del quadro dels 
alcides fan un ball d’arquets... Segons l’etnografìa 
cau dins de la mateixa categoria de balls d’espases 
i d’altres armes, puix que els arcs enflocats d’avui 
són succedanis dels arcs d’engegar sagetes i fletxes 
d’ahir, i com la generalitat dels balls d’armes i de 
bastons reconeix el seu origen en cerimònies de 
fertilitat de caràcter agrari” 

Una vegada més, l’autor prescindint de la 
representació simbòlica del personatge mitològic 
d’Hèrcules, que conté la Dansa dels Porrots 
de Silla, s’allunya de la imitació de les danses 
anomenades pírriques, amb clar component bèl.lic, 
més relacionades amb conmemoracions atlètiques 
o bèl.liques que no amb els ritus agraris que pretén 

vore Amades i que pogueren ser més apropats a 
les Muixerangues valencianes, tal i com el mateix 
autor explica al seu treball, o al ball de bastonets. 
Per tant, per a Amades és clar que els bots dels 
dansadors i la utilització dels porrots resultaria un 
ritus agrari i primitiu destinat a afavorir les bones 
collites, confonent la realitat del ball dels Porrots 
amb el que es deprén dels balls de bastonets, on 
pot ser més acceptable una interpretació menys bèl.
lica que la representada per la nostra dansa que ben 
palesament imita a les danses pírriques emprant, a 
més, els símbols d’un mite de l’antiguitat. 

L’estat del coneixement d’altres danses ballades a 
Europa, no ens permet afirmar d’una manera rotunda 
que la Dansa dels Porrots de Silla siga l’únic ball 
europeu netament pírric de caire atlètic i bèl.lic, però si 
ho podem afirmar respecte d’altres danses anomenades 
guerreres que es ballen a altres llocs d’Espanya. 
L’originalitat i singularitat de la Dansa dels Porrots 
és, respecte d’altres danses, allò que precisament ens 
dificulta entreveure el seu significat, ja que l’arma 
utilitzada i la funció que, representa no està massa 
relacionada amb el possible significat de les danses de 
bastonets i d’espases que també s’interpreten a altres 
llocs de França, Itàlia, Bèlgica i Alemanya. 
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A belard Hernández és el director de l’escola 
   municipal de Dansa dels Porrots de Silla i un 
apassionat per la dansa dels porrots. Ja des de ben 
menut tenia clar que anava a ballar-la. Quan ens 
posarem en contacte amb ell per dir-li que volíem 
entrevistar-lo per a parlar de la Dansa dels Porrots de 
seguida es ficà a la nostra disposició i vingué al nostre 
casal a parlar-nos de tot els que s’ha fet i s’està fent 
a l’Escola Municipal de la Dansa del Porrots. 

Com començares a ballar la dansa dels Porrots?

Jo vaig començar amb 14 anys substituint, però 
sempre he sabut que l’anava a ballar des de molt 
menut, perquè el meu avi sempre em deia que el 
meu rebesavi, el seu germà i el seu oncle l’havien 
ballat, és a dir, em ve d’herència. El meu avi sempre 

em deia que hauria de ballar-la perquè em ve 
d’herència, com pescar a l’Albufera, ja que sóc de 
família de pescadors i porrots.  

Aleshores, com sempre he sabut que anava a ballar-la, 
quan vaig veure un grup que estava assajant, vaig 
començar a anar sempre que hi havia assaig i vaig 
començar substituint, ja que nosaltres érem més 
joves que els qui anaven a ballar-la, els qui havien 
fet possible que, fins eixa data, es mantinguera la 
dansa dels Porrots. 

Per què es va mantenir la dansa dels Porrots? 
Doncs perquè no és una dansa processional, sinó 
una dansa que començava a ballar-se de bon matí 
i s’acabava de nit. A més, a aquella època els qui 
ballaven paraven a ballar davant de les cases que 
ho sol·licitaven i els donaven pastissets, beguda... I 
també se’ls pagava dos jornals i mig més els diners 
que recollien. Així que, per aquell moment era un 
luxe ser un porrot. I ,gràcies a això, no s’ha deixat de 
ballar la dansa. 

I jo quan vaig començar a ballar no deia mai que era 
descendent de porrots perquè no podia provar-ho, 
però ara hi ha un xic que està investigant per fer 

Escola)Municipal de dansa
dels Porrots de Silla
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un llibre i ha aconseguit dades, noms, llocs on es 
ballava... i estan els noms dels meus avantpassats. 
Així que ara ja ho puc demostrar gràcies a aquesta 
persona. 

I aquests dos jornals i mig dels que parles, qui els pagava?

Els pagava l’Ajuntament. Així que els porrots 
aconseguien aquest jornal, els diners recollits i les 
coses a les quals els convidava la gent. 

Encara segueixes ballant la dansa?

Sí, encara la balle, no he parat mai. Jo sóc el que 
més balle de tots, perquè també ensenye a altres a 
ballar-la. Encara que, el dia del Crist fa molts anys 
que ja no balle. 

Abans de l’existència de l’Escola com es feia la 
transmissió?

Quan estava acabant-se el franquisme, existia la 
OJE (Organización Juvenil Espanola), que també es 
trobava prop del seu fi. Aleshores, anaren allí alguns 
homes com Ventura o el tio Maero, per a recaptar 
gent jove que volguera ballar la dansa. Amb aquests 

xics van fer un grup i, 3 o 4 anys després, em vaig 
incorporar jo.

Així que, de la mateixa forma que es va fer en aquest 
cas, s’ha fet sempre: sols hi havia una colla, la gent 
s’anava renovant i els balladors amb més experiència 
ensenyaven als més joves. 

Fins que un dia, Paco Baixauli, l’Alcalde que hi havia, 
va dir que calia divulgar la dansa al màxim, crear una 
escola i fer més grups, ja que amb sol un grup el 
poble es queixava perquè no arribava a ballar per 
tots els llocs del poble i no podien veure la dansa. 
Així que em va dir a mi i a un parell de persones més 
si volíem fer-ho i jo vaig dir que si m’ajudaven estava 
disposat i, després, que es fera càrrec l’Ajuntament, 
perquè nosaltres érem balladors i no podíem estar 
pendents dels xiquets. 

Així que vam arribar a eixe acord, vam anar per les 
escoles i vam aconseguir xiquets per fer 5 o 6 grups. 
I finalment, com hi havia gent que s’ho deixava, van 
eixir 3 grups i el nostre. Es van fer tots els trajes 
nous per als grups. I d’açò fa ja 32 anys. 

-
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Tres anys després d’açò vaig fer una bogeria: vaig 
recollir 10 o 12 xiquets d’uns 4 anys i vaig fer una 
dansa de xiquets. Va ser un luxe poder fer-ho, però 
també ha sigut l’errada de la meua vida, perquè em 
vaig quedar enganxat i ja no ho he pogut deixar. 

El grup de la Falla Port és posterior a açò?

No, és anterior. Perquè als temps franquistes, hi va 
haver un any que jo em trobava fent ‘la mili’ i em 
donaren permís per vindre a Silla a ballar la dansa, 
per un escrit que havien fet l’Alcalde i el rector. I 
quan vaig arribar ací em vaig trobar que els porrots 
estaven en contra de l’Alcalde perquè no volia 
donar-los els trajes, ja que eren de l’Ajuntament. I 
eixe any la dansa es va ballar amb graneres. 

Era una època molt reivindicativa, on la gent volia 
recuperar les tradicions, així que l’Alcalde es va 
imposar i va dir ‘’Ací mane jo’’, i la gent es va revelar 
més. Aquell alcalde era Roberto ‘Malaena’ i açò va 
ocórrer l’any 1976. 

Després d’açò, el tio Vicent, que era un dels fundadors 
de la Falla Port, va dir que es podien fer trajes nous, 
però que havíem d’aconseguir un de l’Ajuntament 
per copiar-lo. Així que un home que treballava a 

l’Ajuntament va aconseguir un, el van copiar i a l’any 
següent vam ballar amb aquests trajes. 

Després es feren els trajes per a ells i crearen el grup. 
Així que ells també ballen la dansa des de fa molts anys. 

Actualment quants grups hi ha?

Actualment hi ha 3 grups nostres: 2 de xics i 1 de 
xiques. I després també està el grup de la Falla Port. 
Així que, en total, hi ha 4 grups. 

El que ocorre és que, com hi ha prou gent als grups, 
de vegades es fan 3 grups de xics i 2 de xiques. 

On assageu? 

Al carrer. (Abelard riu). No tenim lloc d’assaig, així 
que anem a la meua nau i allí ens fiquem la música. 
També ens emportem aigua i gel, ja que els assajos 
es fan cara a l’estiu. 

Qualsevol siller pot apuntar-se?

Sí, qualsevol siller pot apuntar-se i ballar la dansa. 
Açò no vol dir que, si balla poc de temps, puga ballar 
el dia del Crist, però pot ballar a altres actes. 
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Quins actes feu més enllà del dia del Crist?

Participem en el festival ‘El poble balla’, ballem a la 
Fira de Sant Sebastià, també ens sorgeixen sempre 
actuacions per a falles i pasqua...I a pasqua fem 
també el taller de porrots per a xiquets de 2-3 anys 
a l’Escoleta Municipal. I la veritat és que estem 
encantats amb aquesta activitat, perquè els xiquets 
ho gaudeixen molt. 

I després de tot açò ja comencem a assajar per al 
dia del Crist. 

També vàreu fer una muixeranga?

Sí, fa ja 10 anys. I n’ha durat 7. 

Ara la muixeranga ja no està activa, perquè és molt 
dur i, el problema que hi ha és que costa molt 
arrancar-ho. 

La idea va sorgir perquè, a diferència de la dansa dels 
porrots, a la muixeranga necessites gent de totes les 
edats, així que pots tindre una persona de 70 anys fent 
pilars per baix, un xiquet de 3 anys al més alt, poden 
participar dones i homes a la vegada... de forma que 
pot participar tota la família a la vegada si vol. 

Eixa era la meua idea, però van sorgir dos problemes: la 
gent eixia a ballar tot el dia els porrots i després estaven 
molt cansats per a fer la muixeranga, i l’altre problema 
és que no hi ha tradició a Silla de fer muixeranga. 

Així que al final, ens vam trobar amb què no rebíem 
subvencions i havíem de pagar als mestres que 
venien de fora per ensenyar, la roba...

De fet, l’única muixeranga que vestia de blanc amb 
faixa negra era la nostra i ara la muixeranga de 
València utilitza eixos colors. 

Creus que actualment l’escola ja es troba fiançada?
  
A part del fet que tots som mestres perquè ens 
sabem el ball i podem ensenyar-lo, som molts els que 
estem fent cursets i ensenyant a xiquets. Així que no 
considerem tampoc que ningú siga imprescindible 
per ensenyar a ballar a qui vulga aprendre. Per tant, 
sí que podem dir que l’escola està consolidada. 

Què ens pots contar del tema del Patronat?

El tema del Patronat és perquè hi ha entitats i 
persones que utilitzen la música de la dansa dels 
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Porrots i li afegeixen una lletra ofensiva sense 
demanar permís, com ocorre també, per exemple, 
amb la Carxofa. 

Així que el Patronat es vol fer per protegir un poc 
tot açò i veure si podem fer un dic de protecció. I 
també volem intentar que siga Patrimoni Universal, 
així que ens disposem a començar a treballar ja 
amb això. A més, el nou Concejal de Cultura està 
mostrant molt d’interés i s’està ficant en contacte 
amb gent de la universitat per fer els tràmits. 

Això seria un objectiu a llarg termini? 

No, no. Pot ser a curt termini, perquè hi estem 
ficant molt d’interés. S’han de seguir una sèrie de 
passos, primer declarar-ho BIC, després declarar-ho 
d’interés Nacional, etc.. Però anirem complint-los.

A més, s’estan trobant moltes dades històriques 
sobre la dansa dels Porrots, per exemple, l’altre dia 
va eixir un vídeo alemany sobre les falles on, entre 
altres moltes imatges, apareix una imatge del 1896 
de la dansa dels Porrots ballant a la cavalcada de 
València. I també, amb tot açò de Facebook i les 
xarxes socials, es pengen moltes fotos antigues de 
València i hem trobat de la dansa dels Porrots de, 
fins i tot, 1860. I en totes les fotos i imatges que 
trobem podem veure que tots els passos són els 
mateixos que ara, la dansa no ha canviat res des 
d’aquelles dates fins ara. I altra cosa interessant que 
s’ha trobat és un escrit de l’Ajuntament de València 
al de Silla, amb un llistat de persones, demanant que 
aquestes no anaren un dia a segar l’arròs per a anar 

a ballar a una fira a València, i aquest document és 
del 1940 aproximadament. 

I per finalitzar... Què representa per a tu ser Porrot?

Seré un poc ‘burro’ amb la meua contestació, però 
per a mi la dansa dels Porrots és la meua vida. 
(Abelard riu).

És un sentiment i les meues arrels. A més, l'han 
ballat la meua filla, el meu fill, el meu nebot, el meu 
cosí... tota la meua família. 

I la dansa dels Porrots no és sols al dia del Crist, 
nosaltres se n’hem anat a la neu, a un càmping 
en tenda de campanya, a la platja una setmana 
sencera... I també hem anat a ballar a l’estranger i a 
altres llocs d’Espanya.

Fins i tot, una vegada vam anar, la meua dona i 
jo, amb uns 30 xiquets a Polònia. Això va ser una 
vertadera bogeria, però a mi em donava igual, jo 
vaig pensar ‘’A mi que em tanquen, però no em puc 
perdre açò’’. Ens van donar l’oportunitat i no s’ho 
vam pensar. 
  
I ací finalitza l’entrevista a Abelard Hernández. Volem 
donar-li les gràcies  a ell i a l’escola municipal de 
Dansa dels Porrots de Silla per la seua col·laboració 
en el nostre llibret. 
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Himne)de la Falla
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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 pel carrer
lluiran nostres falleres

i la nostra comissió
sí senyor, sí senyor,

Reis Catòlics la millor.

Lletra: Antonio Benaches
Música: José María Rodríguez

José Álberto Blázquez



La Falla
Reis Catòlics de Silla

agraeix als seus
anunciants en aquest

moment tan complicat
la seua col·laboració

i el seu esforç
en el llibret,

perquè sense 
la vostra ajuda

no havera pogut
ser realitzat.

Moltes gràcies.
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Silla)
Falla  Reis Catolics)A.C.
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Agradece a todos sus clientes la CONFIANZA depositada en 
nuestra empresa y les desea que pasen unas Felices Fallas 2016.
- 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. Aditivos 
HQ300,HQ400 y Klinner profesional (Mayor potencia, menor 
consumo, 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/ Jacinto Benavente, no3
Tlf. 960-111-309 Silla
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EXPLICACIO)Portada
Parla la portada

La dansa és tot un art que il·lumina i decora tota la nostra 
tradició festiva, i què millor que parlar d’ella en l’element que 
sobreviu al foc de les falles: el llibret.

“Panal Fallero” volia fer una portada també artística, en 
paral·lel a la dansa, però com es parla de diferents tipus de 
dansa, volíem emprar diferents tipus d’il·lustració, en concret 
l’aquarel·la, llapis de colors i grafit. Tres tipus de dibuix per 
a tres tipus de dansa: les danses valencianes, la dansa dels 
porrots i la dansa contemporània.

Amb aquesta portada donem el nostre fermall final a un 
projecte molt estudiat, totalment cultural i divulgatiu i 
d’innombrables hores de treball per part de la comissió, com 
ja ens ve acostumant, amb un llibret que més que llibret és 
un llibre.

Agrair la confiança, un any més a la Falla Reis Catòlics de Silla, 
a Tomàs, per la seua gran labor com a coordinador del llibret, 
i desitjar-li a ell, a l’equip de llibret,  i a la resta de fallers de la 
comissió tota la sort del món amb el seu llibret 2016.

“Panal Fallero”
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Passatemps)
Coloreja aquesta fallereta amb el teu 

color de tratge i aquests masclets
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Coloreja aquests aliments



274

La mare de Tomàs li ha encarregat que 
compre els ingredients per a fer la paella.

Sabries escriure 10 ingredients?
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Fica en cadascun del buits aquestos 
productes típics:

Taronja
Bunyol

Xocolate
Paella
Orxata
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Firmes i Dedicatories)






