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Enhorabona als nostres fallers Miriam i Diego
que es van casar el passat juny
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Com començar a descriure i plasmar 
en unes poques fulles un regnat… 
És impossible! Una il·lusió, un somni.. És 
impossible d’explicar, sols les persones que ho 
vivim podem saber què es sent. És impossible 
d’explicar tot el que he viscut aquest meravellós 
any, en el que per fi,  després de molts anys 
d’espera i pel que tant he insistit, s’ha complit.

Ha sigut un any més que especial, més que 
inoblidable en la meua vida, un any que 
per sempre serà més que recordat per mi. 
La meua il·lusió començà a fer-se realitat el dia 
19 de març del 2015, quan, després de molts 
anys d’espera es feia el brindis per les falles i els 
representants del 2016.

Després d’eixe brindis ja vingué el nomenament 
oficial al casal. Què dir… el primer moment que 
em nomenaven, les primeres paraules a tota 
la falla... Va ser molt emotiu. Quants nervis! 
I quanta alegria! A més, era el dia del meu 
aniversari i una tortada molt gran ma mare 
i el meu germà em varen traure per poder 
compartir-la amb tota la falla. No tenia paraules!

Si jo, que soc una persona que estima les falles, 
nerviosa i impacient, ja feia el compte enrere 
dels anys des del 2012 que em vaig apuntar 
per ser fallera major, imagineu-se com seria 
el compte enrere dels mesos i els dies per als 
moments més importants de la meua vida… 

El primer acte, més que desbordant 
d’emocions: la proclamació. El dia 27 de juny, 
un dia que per sempre recordaré. Tot el dia de 
preparatius, d’ací cap allà...ja havia arribat el 
moment. 

El fotògraf a ma casa, la família, les amigues, la 
comissió, la dolçaina i el tabal… i el moment de 
eixir de casa, passejar pel poble fins arribar a la 
Nau… La vesprada anava passant i cada vegada 
estava més emocionada.

Començà l’acte i no puc explicar el que vaig 
viure, la meua cara ho deia tot. Dir que va ser 
de 10 es queda en poc.

Va passar l’estiu, la falla feia actes i jo, com 
sempre, la primera allí. Començàvem amb 

AIXI va  SER´
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l’embolic de les presentacions i, encara que em 
deien que desconnectarà un poc, no podia... Jo 
allí estava i, sense adonar-me’n, va arribar el 
13 de novembre: el dia d’ensenyar els trajes!!! 
No podia ser, esperava eixe dia com cap. Per 
fi s’anava a desvelar quins color anava a lluir, 
quins adreços, peinetes, fotos…. de pensar que 
tota la vesprada i part de la nit la gent anava 
a estar venint a ma casa a veure les coses ja 
era feliç! Quina alegria, quina passada de dia... 
Però clar, el dia següent era el 14!!!

El 14 des del primer minut després de 
despertar-me era una acumulació de nervis i 
ganes de que arribara el  moment. Perruqueria, 
maquillatge, vestir-se, fotos… Tot era especial 
en aquell dia, eren tantes les vegades que ho 
havia somiat...

De sobte, el meu nom acabava de ser nomenat 
i  les campanelles inundaven la Nau, era el 
moment de creuar eixa passarel·la.

Sense saber ni com ho vaig aconseguir, 
ja allí dalt al costat de Tomàs i 
Carla vaig aplegar, estava en el cel. 
Carla em va imposar la banda que jo tant 
havia esperat. Ella ha estat aconsellant-me 
en tot. Què contenta estava que fora ella qui 
m’imposarà el millor tresor de món!

El moment de l’obertura…  Sense paraules! E 
n una meravellosa barca tornava a recórrer 
la passarel·la… L’ exaltació, que una vertadera 
amiga em va fer… Tantes i tantes són les coses 
que podria dir i explicar que no acabaria mai. 
Cal viure-ho per a saber el què es .

El dia següent li tocava a la meua parelleta: 
Tomàs i Alba. Eixe dia anaven a viure tot el 
que jo havia viscut la nit anterior, i jo allí al seu 
costat vivint-ho amb ells. Ja estàvem els 4 i ara 
sí que sé, ja podíem dir que erem els 4 màxims 
representants.

Després d’això, vingueren mil actes  al 
casal, a altres casals, a altres pobles… 
Presentació interna, presentacions d’altres 
falles, presentació d’esbossos, exposició del 
ninot, arreplegades, sopar de Fallers d’Honor, 
sopars… Són tants els actes que hem tingut i 
als quals hem assistit que no puc nomenar-los 
tots.

L’exaltació de les Falleres Majors, després dels 
Nadals. Quina nit mes gelada d’hivern! Què 
fred passarem al passacarrer! Arribàrem a 
la Nau, i allí, en plena germanor, més de 300 
persones sopant. Quin goig donava veure a tot 
el món allí!

Després ens varen nomenar, pujarem a 
l’escenari i un xicotet vers ens van dedicar. La 
nit continuava amb música per a ballar.

El sopar de Fallers d’Honor, se’n anàrem al 
saló i allí vàrem rebre a tots els familiars, amics, 
fallers... que ens vàrem acompanyar en aquella 
nit de gala, on des de la taula presidencial 
veiem a tot el món. Per a mi va ser una nit on 
estava molt orgullosa i feliç.
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La cavalcada del pregó aquest any era diferent, 
passava d’anar disfressada amb les meues 
amigues i anar com una cabra boja cap ací i 
cap allà, a estar vestida de fallera dalt d’una 
carrossa, gaudint com una xiqueta tirant 
confeti, caramels, llepolies, joguets, regals… 
Va ser diferent i ja, estar allí dalt del balcó 
de l’ajuntament fent el pregó de les nostres 
volgudes falles, donant  l’inici, va ser molt 
especial, el meravellós JA ESTEM EN FALLES 
va ressonar en tota Silla i els pobles del voltant.

La pintada d’escuts, la comissió tornava a 
vindre  ma casa (la cosa que a mi més m’agrada) 
i allí els esperava jo, envoltada  d’una taula 
plena de dolços, salat i beguda, perque em 
pintaren al carrer el nom i l’escut de la falla. Va 
ser una nit on em vaig sentir molt abrigada i 
més que feliç. Gaudírem tots molt!

Per fi va arribar el mes de març, el mes esperat 
per tots, ara sí que arribava el colofó final. 
Començaren els berenars, sopars, la penjada 
de banderes, els concursos de truc i parxís, 
paelles, disfresses…

Els 4 representants tinguérem el privilegi de 
poder anar a València a recollir el premi del 
llibret que ens havia atorgat Conselleria per 
l’ús del valencià. Què contens que estàvem 
allí, recollint el premi de mans de la Fallera 
Major de València. Ens sentíem importants i, 
la veritat, que l’ocasió ho mereixia, no era per 
a menys.

Des del dia 14 al 19 de març va ser una 
setmana molt intensa on, ni el cansament, ni 
els nervis, ni el fred, ni res va poder amb mi.  
Era una setmana plena de sorpreses, de 
moments inexplicables, d’emocions molt 
estranyes i diferents… la millor setmana de la 
meua vida.

El dia 15, el qual s’esperava un dia “tranquil”, 
ja començà poc a poc a complicar-se,doncs 
de bon de matí vaig haver d’anar a tota 
presa al dentista perquè m’arrancaren un 
queixal... Això no estava previst!!! Però 
va ocórrer... No hi havien dies, veritat? 
Però vaig poder amb ell. I d’allí cap a València 
a veure la mascletà a l’Ateneu amb la resta 
de companyes de FM, la Presidenta de Junta 
Local i l’Alcalde. Vàrem dinar a València i 
després, corrent, al berenar, a la perruqueria i 
a arreglar-se, per que havíem de sopar i anar a 
que ens cantaren les albades i recollir els ninots 
indultats. Era un dels dies que jo més esperava 
també: anaven a cantar-me una albà!!!

Tinguérem la sorpresa de que unes 
Harleys van ser les que ens portaren 
fins allí. Tomàs, Alba, Tomàs  i jo anàvem 
al·lucinant! I ja una vegada arribàrem allí i 
va començar l’acte, va ser preciós veure a 
tota la comissió allí cridant tots a la vegada. 
Tornàrem al casal, i vingueren a cantar-nos allí 
altra vegada.Els ulls plorosos, el cor bategant 
a mil per hora, una albà preciosa que encara 
recorde com si fora ahir... Quina emoció mes 
gran!
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El dia 16 passava el jurat.Com no, jo no podia 
faltar, jo volia estar allí veient si feien cares 
rares, si podia escoltar alguna cosa… 

I després va vindre el dinar, altre dia que havia 
d’anar a molts  llocs i tenia moltes coses a 
preparar, doncs era la nit del meu sopar. Les 
meues MERAVELLOSES AMIGUES, una tuna 
em van portar. Vingueren a ma casa a cantar-
me, ells des de baix envoltats de gent de la 
comissió i jo dalt des del balcó. No m’ho podia 
creure, però era real: UNA TUNA!    

Férem un xicotet passacarrer i en la porta 
del casal van continuar cantant fins acabar. 
Seguidament, amb presses i corregudes, 
la meua família anava acabant d’arribar 
i el meu sopar donava començament. 
No tinc paraules per a descriure el que estava 
vivint, estava envoltada dels millors fallers, tots 
els meus familiars, amics… La carpa estava de 
gom a gom i jo allí, a la taula  presidencial d’allò 
més pagada!

Una cançó que les meues amigues em 
vàrem crear, de sobte es va escoltar. Tota la 
carpa la cantava... Va ser molt emocionant! I 
després uns regals em van donar. Eixa nit serà 
impossible d’esborrar. Un photocall m’havien 
fet, i allí estàvem fent-se les fotos i ballant. 
Un meravellós vídeo em vàrem ficar, amb el 
quall unes llagrimetes he de dir que em varen 
caure, però eren unes llàgrimes de felicitat.

 

El dia 17: els premis… Amb un passacarrer 
anàrem a la concentració on ens justàvem 
totes les comissions, i d’allí a la Plaça del poble.                                                                                                 
Una vegada a la plaça, donava pas l’acte 
d’entrega de premis. Tot el treball fet  “s’anava 
a veure reflectit”.

Començàrem amb el llibret, bé.

Continuàrem amb les presentacions i... Quina 
alegria! Un tercer premi en la presentació 
major. Estava molt bé, va ser un orgull poder 
eixir al balcó amb eixe banderí , ensenyar-lo 
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a tota la comissió, veure’ls cantant, botant i 
alguns plorant. Per  a mi va ser de primer! Però 
no passà res, es el que hi ha.

Però… i la infantil? La dels menuts? UN 
PRIMER PREMI!!!  La millor presentació!!!! Va 
ser un  ‘’no pot ser, no pot ser’’. No ho podíem 
creure... Quin moment vàrem viure els 4 allí 
dalt, junts cridant, abraçats i plorant. La nostra 
comissió feia 17 anys que no rebia un primer 
premi. Eixirem al balcó i el mostràrem a tota la 
comissió, la falla botava com mai, cridava com 
mai i ploraven més que mai .Quina alegria més 
desbordant!!!

Continuàrem amb els monuments,  un 5é i 6é 
premi ens van donar. No passava res, va estar 
bé, el pressupost no ens donava per a més...

Eixir de l’Ajuntament als muscles i tots donant-
nos l’enhorabona. Quina satisfacció!!!

Per la vesprada férem el passacarrer per  
ensenyar a tot el barri els premis que havíem 
rebut. Tot era felicitat.

 I a la nit tornàrem a sopar a la carpa, aquesta 
vegada amb els Fallers d’Honor, que vingueren 
a  acompanyar-nos.  Altra vegada la carpa 
plena i, després, vàrem gaudir d’un mag, un 
humorista i una discocarpa.

El dia 18 de bon matí ja  donant guerra.  Eixe 
dia era la meua despertà.  Sense gitar-me, a 
desdejunar com cal.

Després sí que vaig descansar per a la vesprada 
poder fer-li  l’ofrena a la nostra mareta. Quina 
passada de dia! Anar pel mig del carrer tancant 
a la nostra comissió i veure’l ple de falleres, a 

tota la meua Cort d’Honor. Però quan vaig 
aplegar a la Plaça i vaig sentir el meu nom, 
les llagrimetes començaren a caure, quina 
emoció! 

Per la nit vam tindre una orquestra on tots els 
fallers i no fallers ho donàvem tot, doncs ja era 
l’última nit de festa.

El dia 19, el dia de Sant Josep. Com tots sabem, 
el meu dit és: eixe dia no hauria d’existir.   Quina 
llàstima! Quina tristor! És un dia trist, però 
va ser molt mogudet.  A penes sense dormir,  
a la despertà, a vestir-se, a la missa de Sant 
Josep, a la mascletà, a dinar... La mascletà que 
els 4 representants vam encendre amb molta 
il·lusió i, després de dinar, ja la meua cara anava 
canviant un poc més, cada vegada més trista. A 
més, amb plujà.
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Vam fer  l’últim passacarrer: el pasacarrer boig. 
Convidàrem a la comissió a una picadeta i vam 
continuar. Després van sopar els xiquets, vam 
cremar la falleta infantil i, com no, pareixia un 
riu de llàgrimes.

Després vam sopar els majors, vaig haver de 
tornar a canviar-me i baixar a cremar la meua 
falla. No volia. No volia per res del món, doncs 
he de dir que m’haguera quedat en casa, no 
haguera baixat. Però això no podia ocórrer, així 
que vaig baixar, vàrem encendre el castell i, de 
seguida, cremàrem la falla.

Quina nit més trista. Entre les meues llàgrimes 
i la pluja que queia, podíem haver apagat la falla 
i haver-ho allargat.

Després de la setmana fallera hem continuat 
amb moltíssims actes, els dies grans havien 
acabat ,però el regnat no. Encara vaig viure el dia 
de la Creu de Maig, el besamans, els playbacks, 
la processó del Crist, les proclamacions, la nit 
del món faller... Molts i molts actes als que he 
continuat anant i gaudint cadascun d’ells com 
es mereix.

Ha sigut un any espectacular, inimaginable, 
inigualable, inoblidable, meravellós, especial... 
No sabria trobar la paraula per  descriure-lo, 
cal que viure-ho.

La paraula que sí puc dir ben alt i mai em cansaré 
és GRÀCIES. GRÀCIES perquè he sigut molt 
afortunada de, a més de viure aquest any, fer-
ho envoltada de molta gent, d’una gent que ha 
fet tot allò possible i més perquè no em faltara 
de res, i ha sabut gaudir al meu costat.

En primer lloc les GRÀCIES van per als meus 
acompanyants: Tomàs,Alba i Tomàs. Haveu 
sigut la millor companyia que em podria haver 
tocat. Els 4 hem fet una amistat molt gran, ens 
volem i això es el més important. Junts hem 
passat un any que tots recordarem la resta 
de la nostra vida, junts hem fet un molt bon 
equip i sabeu que ací hem teniu per a tot i per 
a sempre. A l’igual que les vostres famílies, que 
han estat sempre pendents de tot.

 

GRÀCIES a la comissió per cada mostra 
d’estima, per tota l’ajuda que m’haveu donat, 
per  cada aplaudiment, cada somriure, per 
deixar-me portar el nom de la falla al lloc més 
alt. Som una comissió de PRIMERA, “SOM 
POQUETS, PERO MOLTS BONS”!

GRÀCIES a la meua família, que ha estat en 
tot, m’ha ajudat sempre en cada cosa que he 
necessitat.  Però, en especial, a MA MARE,  
perquè sabia el que açò significava per a mi 
i mai m’ha deixat sola, ha estat a pesar del 
cansament i dels nervis.... Sempre pendent de 
que tot estiguera perfecte.

I també les mil GRÀCIES a les meues 
AMIGUES. Elles des del primer instant fins al 
últim treballant al peu del canó, fent l’any molt 
més que especial, en cada visita, cada detall, 
cada regal, cada moment, cada acte...  Sempre, 
sempre i sempre al meu costat, sorprenent-
me. Sense elles no haguera sigut igual, mai 
tindré les GRÀCIES suficients per agrair tot el 
que han fet per mi.
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Ara sols em queda dessitjar-los el millor any als 
nostres representants Rafa, Ariadna i Elena, 
que gaudeixquen cada moment perquè el 
temps passa volant.

VISCA LA FALLA REIS CATOLICS! I FINS 
SEMPRE, FALLERS!

S’acomiada LA FALLERA MAJOR DE L’ANY 
2016. 

MARIA ESCRIBA i SATORRES.
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Estimats fallers, falleres, veïns i veïnes de 
Silla, tinc el plaer de dirigir-me a tots vosaltres  
com el president de la Falla Reis Catòlics. Una 
falla que any darrere any ha reviscut gràcies a 
les incorporacions de nous fallers i pel treball 
que fan els fallers de la nostra comissió. 

He viscut la primera meitat del meu càrrec amb 
tres persones que han donat tot per la seua 
falla. Em referesc a Maria, Alba i Tomàs. Uns 
representants que han portat el estendard de 
la comissió amb gran orgull i saber estar.

Ara és el torn dels representants del 2017, 
Elena i Ariadna. Ambdues estan vivint i 
gaudint del seu regnat amb molta il·lusió. Ara 
comencen les seues falles i tinc de segur que 
ho faran de categoria i que viuran experiències 
que mai oblidaran.

Ja he dit al començament que aquesta falla 
ha crescut per l’esforç de tots els fallers 

involucrats per a que tot puga eixir endavant: 
proclamacions, presentacions, festes, 
mantindre el material sempre a punt, els 
cuiners, els que fan possible aquest llibret, 
infantils, joves, majors…

A tots ells vull donar les gràcies per donar tant 
del seu temps lliure i familiar al funcionament 
de la falla. 

Des del meu càrrec dir-vos que estic  orgullós 
de ser el vostre president i animar-vos a que 
gaudiu d’aquestes falles des del minut primer.

Ja s’acosten les falles del 2017…A tot el poble 
de Silla convidar-vos a que al nostre casal 
sempre podeu acostar-vos per a celebrar les 
nostres festes, que enguany ja podem dir que 
són Patrimoni Immaterial de la Humanitat!!!!

Visca Silla i visquen les falles del 2017!

Us desitge a tots unes molt bones festes 
falleres.

SALUTACIO del  PRESIDENT´

Rafael
Gutiérrez i Marchal 
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Com la flor primaverenca
que brota al nàixer febrer,
eres tu, capoll que esclata

al començar eixe mes.

Es destell de lluna clara
el teu semblant en la nit,

que ens refleixa en arrogància,
com un jardí colorit.

Xispa primaveral de joventut 
que la teua figura manifesta,
de fragància amb plenitud,

eres la Regina de nostra festa.

El candor dels teus ulls alegres,
de mirar aterciopelat,

ens transmet tot l’encant
que de dins de tu va brotant

Que emane tot l’encant
que el teu semblant ens demostra

i revisca en tu esplendorosa,
amb olors i sorolls nostra festa.

Que les tradicions populars
que esperem com cada any

en tu alçarem la glòria
i et recordarem any enrere any.

Crit que esclata en el clamor
del cor feliç i emocionat
puix Elena és aquest any

nostra Fallera Major.

VERSOS a la  FALLERA Major

Elena
Martorell i San Daniel 
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Tot el teu llinatge s’endu
darrere nostra mirada,

fent concebre en cadascú
una festa molt animada.

Tu dus un goig de llum, en la teua presència
que aviva l’esperit de nostra falla.

Tu portes com un fruit que en l’arbre qualla,
tot un futur de música i essència.

Tu portes crits de terra i de conciència
mesclat entre els coets i la rialla.

Tu dus la fe d’un poble que viu i treballa
per tindre i conservar la seua herència.

I per dur al cor la nota pura
del cel que es torna carn la teua figura.

Doncs tu portes damunt l’alegria,
que ens fa veure a tots, la teua valenciania.

Per a tu serà la falleta
un empori de pau i alegria

i en qualsevol carrer o placeta,
tot el món pregonarà la teua valia.

Que la verge de l’Ampar
baix el seu mant et corone,
i amb el seu llarg caminar 

la teua senda corone.

Com els perfums dels gessamins
que fan la vida més bella,

seràs del món dels infantils
nostra digna Regina Fallera.

VERSOS a la  FALLERA MAJOR Infantil

Ariadna
Albert i Puchalt
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EXPLICACIO FALLA GRAN ´

El paradís de l´Olimp  ens  observa. El Deu 
Zeus , sempre enfadat en la nostra societat 
i les nostres maneres de viure la vida de 
mortals que som.

El titot reial de Hera , en un poquet mes de 
pau , intenta donar “llum  i  color “  a la seua  
vida  celestial i aci la trobará de plé. El nostre 
encreuament es plena de columnes, pedres i  
gerrons , per a contar , a que es dediquen els 
diferents Deus  i  Deeses  al  nostre mon.

Escena 1: Afrodita, Deesa de la bellea.

La  nostra  personal  Afrodita  s´ha  cansat 
de ser  una  cursi. Ara pensa en tindre  unes  
bones  mamelles , vestirse a la  última , 
presentarse al casting de MHYV i ser la regina  
a  les  reds  socials.

Escena  2: Dionisio , Deu del Vi , el menjar i 
la festa.

El  Deu  Dionisio enes  presenta  la  Ruta de 
la  Tapa....Fallera , a la qual , cada  comissió  
de Silla  ha presentat  una  tapa , sempre 
en la característica de cadascuna d´elles. 
T´atreveixes a tastarles?

Escena 3: Apol.lo , Deu  de la  llum.

I  com  Deu  de  la  Llum  que es , ens 
presentará als “il.luminats” que ens rodejen , 
tan al planol local , nacional i internacional.

Escena  4: Aci l´Infern. Hades , el seu Deu i 
Medussa, una amiga.

Estem a L´Infern…del Ajuntament i aci es 
Hades qui mana. Aci es crema  tot el que es 
roin, el que no volem a la nostra localitat , 
al nostre mon. Aço esta ple de porquería i 
damunt tenim hui la companyia de  una amiga 
Medussa. 

Escena  6: L´espassa de  Ares , deu  de  la  
guerra.

Ve aci a presentar la seua gran espassa. Les 
grans  guerres  i  batalles que dia a dia patim. 
Voras com aci representada , mes d´una et 
sona.
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Blau cel, aire fresc, inspiració divina,
els vents corren per la meva lúcida esquena.
Asaz poderós sóc, ni s’ho imagina,
fins a la meva defunció, el regne no es salda,
enllà del poder, no em pugi al capdavant,
parlo amb raó i amb certesa.

A poc a poc obro, Enteneu-,
grecs, en bones mans estan.
Penseu en mi, sóc molt àvid, creieu-me,
sóc laboriós, els ocells cantaran,
en aquesta Grècia antiga
la nostra gent no serà ambigua.

Déu totpoderós sóc, omniscient
de samaritans i pecadors, potent
però no impotent déu d’aquestes polis gregues,
acabo aquest poema, sense poetitzar a cega

Oh, el cel em venera, els estels em guien!
Deessa sóc, tota omnipotent, engalanada i brillant estic.
Cel sant, tinc la fortuna de eser entre tu, deien
que sóc germana de l’amorosa Afrodita, però vaig
a contreure matrimoni amb el meu Zeus volgut
si el meu cel no roman aquí, ho hauré perdut
mai et seré infidel, amor meu, et beneeixo
jo, la meva vida i tu, dues coses que lligo.

Bendigo el matrimoni i la fidelitat
sóc fidel al meu amor, sigueu fidel a la vostra passió.
Seguiu els meus consells, us omplirà de felicitat,
així representareu com grecs, la vostra grega nació.
Admirats sereu per la vostra parella,
si sou així, el vostre cor mai s’allunya.
Les vostres ansietats del cor seran apaivagades
perquè amb un home bo sereu agraciades.

Zeus va poder triar dona o deessa
com íntima, perenne companya
que els seus futurs fills concebés,
però va prendre a la seva germana per esposa.

Gairebé tan fidel com ho va ser gelosa,
i majestàtica en els seus actes, Hera
més que deessa és dona que desespera,
persegueix als seus rivals, els assetja.

Amb el doll de llet del seu pit
traça la Via Làctia sobre el sostre
del món, en arravatament de furor.
I en Heracles, que en altre temps alletés,
i altres proles que Zeus engendrés,
descàrrega la venjança i la rancúnia.
Tranquil·leta, Hera, tranquil·leta,
et torno al teu Zeus intacte.
Mai ha estat més verge,
ni allà en els seus onze anys.
Això sí, jo no responc
per les divines o les humanes
que escalfen la seva cremallera
de homenot enamorat
els parells i els imparells
de la seva ocupat calendari.
Et diré que no és el meu tipus
sense entrar en detalls.
Ni tan diví ni tan humà
ha resultat ser el teu marit.
Treu, treu, no seré jo
qui parli, que no em pertoca
segons em rebies a l’Olimp
per tirar-me dels pels,
de la llengua o per un congost.
Ni sóc ximple ni la teva amiga,
ni aquest pendejo meu amant
ni això una epopeia antiga.
Així que canvi i,
que dura ja que poc ha estat,
i que el teu marit et aprofiti
si et deixen les altres, algun diumenge.
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Afrodita
Tu que et sentis en tron   resplendent,
immortal Afrodita!
Filla de Zeus, sàvia en les arts d’amor, et suplico,
augusta deessa, no consentis que, en el dolor,
perdi la meva ànima!
Descendeix a les meves pregàries, com vas venir una altra vegada,
deixant el palau patern, en el teu carro de auris atalajes.
Els teus bonics pardals et van baixar des del cel,
a través dels aires agitats pel precipitat batre de les seves ales.
Un cop al meu costat, oh deessa !, somrients teus llavis immortals,
vas preguntar per què et deia, quina pena tenia,
quin nou desig agitava el meu pit,
i a qui pretenia subjectar amb els llaços del meu amor.
Safo, em vas dir, ¿qui s’atreveix a injuriar-?
Si et defuig, aviat t’ha de cercar;
si refusa els teus obsequis, aviat te’ls oferirà ell mateix.
Si ara no t’estima, t’estimarà fins quan no ho desitgis.
Vine a mi ara també, allibereu-me dels meus cruels turments!
Celebra els desitjos del meu cor, no em refusis la teva
ajuda totpoderosa!
lamento:
Dolç mare meva, no puc treballar,
el fus em cau d’entre els dits
Afrodita ha omplert el meu cor
d’amor a un bell adolescent
i jo sucumbeixo a aquest amor.

Em consol en l’ Afrodita moderna
aquesta, que vaig pensar mai existís;
la qual de passada em va mirar als ulls,
la qual dels seus atreure la meva ment ...

Ser fruita exòtica no és culpa seva,
ser imant de petons tampoc ho és,

mes de ser única, si és culpa seva;
perquè a la ferida la sal marcida.
Les seves mans mosses tèbies se senten,
la seva pell canyella tot el embarga,
seva tebi petó és bell oasi,
el seu ventre tendre calma ansietat.

Braços sincers sempre la s’abillen,
on llàgrima sempre mor,
on un dia una mar fa així,
en trista pena en ella saldat.
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Dionís
Flueixi el vi a doll; cada Bacante
dance i embriáguese la nit sencera,
nua entre la fronda, que la fera
adormida en cada copa és un amant

disposat a esvalotar, desafiant,
cos i ànima fins a l’última frontera;
esperit de Bacus, que allibera
que el pudor va reprimir frustrant.

Coronat de pàmpols, Dionís
aconsegueix crear fictici paradís
sense fracassos, ni llàgrimes, ni ferides,

com si tot allò que s’aconsegueix
es convertís en or, a semblança
l’infortuni esdevingut a Mides

Apol·lo i Dafne
Ella era una experta (¿sí?), Jo només un principiant (ja!)
Ella reserva, jo licor barat
Ella amb diners, jo ni pa ‘tabac
Ella amb taló, jo amb fang a les sabates
Ella era la raça, la figura, el pedigree
El pur vertigen del frenesí, si
Ella era el desig amb vestit carmesí
Mira, jo no era Brad Pitt
Però mai em vaig rendir davant el advers
I sí, jo era el vers
I ella la perversa seductora
Que devora amb la seva boca l’univers
(Com dius, una d’aquestes Cleopatras?)
Jo tot el contrari de la veu de Frank Sinatra
Ella, estava divorciada de Cupido
Jo havia promès no enamorar-me mai (¿no?)
Veuràs, ella tenia por a equivocar
Mentre jo només volia equivocar-me un cop més
Ella era el dubte, les ales trencades de l’amor
Les ales trencades de l’amor
Jo la gota de suor per la seva pell nua
Ella buscava un cos per fugir del fred
Jo buscava un cos per fugir del meu
Ella no creia en finals feliços (No?)
Jo col·lecciono cicatrius
Ella era el parany del destí
Que fa del poeta un assassí
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Hades
Allà en un món perdut
on l’ombra fosca s’esvaeix
on la vida perd sentit
i on la meva ànima roman.

Allà en aquell fosc lloc
on viu la meva ment
on l’home perd el seny
on s’enverina fins a l’ànima més pura.

Aquest món místic anomenada Hades
on regeix el foc i el dolor
on no hi ha autoritats
i es corromp l’amor.

A pas apressat
la mort s’apropa
l’hora m’ha arribat
i la meva ànima segueix sent tossuda.

No estic espantat
però he d’acceptar
he estat condemnat
i no puc negar-ho.

La vista es m’ennuvola cada veus més
el bategar del meu cor s’atura
sento una fred esgarrifós per darrere
sento que algú per la meva ànima ve.

La por s’apodera del meu ésser
ja és tard per penedir
a Déu he fet enfurismar
i l’ésser suprem no té res més que dir-me.

No podré veure una nova albada
pel simple fet d’un pecat cometre
estic desemparat i m’han fet a un costat
no tinc altra opció que morir desolat.
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Ares
Introdueix-me abans el Déu de la guerra,
duu-me a veure si té vergonya,
duu-me davant aquesta lluna negra ...

Introdueix-me davant el Déu de les tempestes,
duu-me davant qui els alimenta,
duu-me davant aquest núvol negre ...

Porta-me’n un batalló de petons
que afuselli el dolor
i porti la pau i el silenci ...

Introdueix-me davant el raig que no cessa,
duu-me davant les bales i les pedres,
duu-me davant d’aquesta nit negra ...

Porta-me’n un batalló de petons
que afuselli el dolor
i porti la pau i el silenci ...

Introdueix-me davant tant de soroll,
duu-me davant el Déu que ha fugit,
duu-me davant el dolor i la pena,
Introdueix-me davant aquesta mà negra

Porta-me’n un batalló de petons
que afuselli el dolor
i porti la pau i el silenci ...
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EXPLICACIO FALLA Infantil´

Volen les ànimes en flames
embolicades en aquest dia
amb les festes i alegries
d’aquesta nit de cremades .....
s’escolten les riallades,
plouen vins, riques favades
i tots en lliure albir
gaudeixen la nit a les platges.

Nit de demanar desitjos,
de dansar i divertir-se,
de cantar, de convertir
en amant Sant Josepero....
festa del Món sencer,
plena d’entusiasme i Lires,
de begudes i menjars
i d’amors veritables.

Veniu que ja aquesta encesa,
aquesta flama abrasadora
i tots fins a altes hores,
canten cobles encantades ......
nit de Sant Josep tan desitjada,
per la seva plenitud de festes,
és una de les belleses

per tots molt esperada.

Aquesta nit de Sant Josep

vull estimar-te molt profund

i a la vora de la mar

oferir-te tot el Món ....

gaudim les pregàries,

les pregàries al Déu Diví,

perquè tots units .........

Gaudim  de la CREMÀ!
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Fa mil anys
El foc és la festa de l’ànima de l’home;

 i que no hi hagi dubte, 

perquè l’home sense el foc mai hagués passat

 de ser un mico llest.

Va veure el foc a les entranyes de la terra,

 o en els rajos que restallan als núvols

 i va voler participar, almenys, 

d’una mica d’aquell poder 

que tenien els déus i els inferns.

I un home, un dia, fregant dues fustes 

es va fer amo d’una flama.

Justament dos minuts 

després d’haver inventat el foc

 va quedar inventada

 per primera vegada la festa,

 ja que, superat l’ensurt i l’admiració, 

aquell home va riure com mai s’havia rigut

 i va abraçar ballant a tots els que aconseguia

 la seva mirada; i com tots junts van veure

 que el seu foc, el seu foguera, trencava

 per primera vegada la foscor, 

com si un tros de sol es quedés amb ells al vespre.

Pirotècnia
Van cantar tota la nit, 

van saltar i van cridar, van menjar

 i van beure, i gaudiren; 

ara ells també tenien l’espurna dels déus

 i es prometien que algun dia 

els seus descendents serien capaços 

de posar al cel més estrelles

 que les que hi caben en una nit,

 i molts més colors que els que és capaç

 un firmament.
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Paella
En tota bona paella,

l’arròs no ha de faltar,

si es prea ha de portar

aquest cereal estrella.

L’Albufera, té l’empremta

l’enginyós menjar,

la llegenda ha d’avalar

que un pagès anònim

arrosser per pseudònim,

així la va voler anomenar.

Va cuinar, per la seva estimada

en paella per cuinar

paraella va anar a cridar

amb paraula apocopada.

Aquest guisat molt agrada

és un plat original,

no hi ha un altre que sigui igual

preparat per l’home,

tot i que sempre algú se sorprengui

li dóna aquest sabor genial.

Començant a ofegar,

per l’all i el tomàquet

el foc és un esperó,

el pollastre fregit ha d’estar.

Conill i un calamar,

marisc com es vulgui

verdura de primavera,

ceba no has d’apropar

si es volgués agradar,

a prop de la paella.

Com tots tenen trucs,

no els vaig a desvetllar

però si he d’esmentar

que són nous i caducs.

Uns fan servir ametllons

i tot tipus d’espècies

per casuals peripècies

fins cervesa han fet fora,

es creuen que s’han inventat

aquest menjar que estimes.

Estant posada al plat

només queda desitjar

que tinguin un bon manllar

i que passin una bona estona.

Acabat aquest al·legat

hem de tots brindar

després de dinar ballar,

després donar-nos un respir

i després fer un gir

per poder acabar.
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Correfoc
Omplen el poble d´alegria,

llum, color i brillantor.

Per tots els carrers que passen,

van deixant la seva olor.

Són els correfocs que arriben

per acabar amb la foscor.

sortint d’hora

escalfo els sostres,

dono llum a les ombres

i al gall seus ecos.

Els xiquets em posen

en lupes i miralls,

i juguen amb mi

amb foc i reflexos.

Tot d’una un núvol

que ve de lluny

m’amaga de tots

i es fa el silenci.

Una suau claredat

em va despertar aquest matí

era un raig de sol

que va arribar fins la meva finestra.

Abandonant el meu llit,

vaig mirar cap a la llunyania,

i vaig contemplar l’Astre Rei,

d’on el raig venia.

Vaig comprendre que, sense el sol,

la vida no existiria,

doncs, sense la seva llum i calor,

tothom moriria.

Més va ser el raig de sol,

que va arribar fins a la meva finestra,

qui va portar llum i calor

des de la font llunyana.

Vull ser com aquest raig

que travessa la distància,

i saltant els abismes

llocs llunyans aconsegueix.

Vull ser útil al món

donant llum i la calor.

No importa, amiguets,

és només l’intent,

de fer-los guiñadas

des de l’alt del cel.
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Els fallers tenim una sang especial. Una 
sang fallera que corre per les nostres venes i 
que ens fa diferents de la resta.

En conseqüència, aquest ADN tan peculiar, 
ens fa sentir les falles i la nostra falla d’una 
forma especial. És per això que, quan estem 
lluny del nostre casal ens agrada demostrar-li 
a tothom que les falles són la millor festa del 
món i que, per descomptat, la nostra comissió 
també ho és.

A més, amb motiu de la candidatura de les falles 
a ser Patrimoni Immaterial de la Humanitat, 
des de Junta Central Fallera es va portar 
a terme una campanya perquè els fallers 
enviaren les seues fotos des de l’estranger 
recolzant la candidatura.

Així que nosaltres vam voler col·laborar, però a 
la nostra manera. Per això vam crear la iniciativa 
de #FRCpelmón perquè els nostres fallers 
portaren el nom de nostra falla més enllà del 
nostre poble, província, comunitat i país.  

Com no, els nostres fallers es van bolcar i, 
mitjançant les xarxes socials, hem rebut fotos 
de més de 50 fallers que han portat el nostre 
escut allà on han viatjat.

A tots ells volem agrair-los haver participat per 
portar endavant la iniciativa i, en conseqüència, 

poder fer aquest article al llibret.

Alguns fallers no han viatjat molt lluny, però 
allà on han anat, han portat el nom de nostra 
falla ben present deixant-la sempre en bon 
lloc:

Sergio, Alfredo, Àgueda, Arantxa i Alfredo des de 
Xàtiva.

Estela, Mari Carmen, Mónica, Leyre, Jose, 
Carmen, Merxe, Aladino i Alexia des de 
Sumacàrcer.

Carlos des de Polinyà del Xúquer. 

FRC pel  MON´
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Peris, Amparo Marco, Francisco, Amparo 
Soriano i Tere des de Montanejos. 

Altres fallers han viatjat arreu d’Espanya portant 
el nom de la falla per cada racó del nostre país:

Àngela,Sofia,Candela, Imma i Jesús des de Sevilla.

Berta des de Saragossa.

Carlos des de Santiago de Compostela. 

Elena des de Mojácar, a Almeria. 

Alfredo, Verónica, Óscar, Arantxa, Àgueda, 
Sandra, Isabel i Sergio des de Castelló.
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Arantxa, Isabel, Verónica, Àgueda, Alfredo, 
Sergio i Alfredo des de Gijón. 

Tamara des de Formentera.

Maria des d’Eivissa.

Alexia des de Cogollos de Guadix, a Granada. 

Amparo des de Calp, a Alacant.

Juani, Lucia, Jesús, Jose Luis, Trini, Dani i Alba 
des d’Alcalá del Júcar, a Albacete. 
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Juan, Sara i Ana des d’Aguadulce, a Almeria. 

Begoña, Tamara, Mónica, Esther i Miriam des de 
Barcelona.

I altres fallers han creuat fronteres per portar 
el nom de nostra falla més enllà del territori 
espanyol:

Aitana, Alba, Begoña, Mireia i Carla des de 
Sheffield, al Regne Unit. 

 Imma i Virginia des de Florència i Pisa, a Itàlia. 

 

Lucia des de Riviera Maia, a Mèxic. 
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Tomàs, Tania, Maia i Tomàs des de París, a França.

 Alba i Carolina des de Sintra, a Portugal. 

 Celia i Gabi des de Londres, al Regne Unit.

 Silvia des de Kendal, al Regne Unit.

 Lucia des de Frankfurt, a Alemanya.

 Nerea des dels Alps, a Suïssa. 
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Fer des de París, a França.  Tamara des de Chichen Itzà, a Mèxic.  
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` Silvia des de Paris, a França.
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COMISSIO MAJOR ´

German  Aguilar Pacheco
Roberto Alacreu Soriano
Aniceto Albuixech Boils
Eva María Alfaro Torrillas
José Ignacio Alfaro Torrillas
Marta Antich López
José Ramón  Antón Gilabert
Jorge Arcis Burgos
Miguel Ángel Arias Blanco
Salvador Ballester Soriano
Juan José Ballester Tamarit
Carlos Baviera Rodrigo
María Belmar Román
Juan José Benaches Zapata
Miriam Bernal Alconada
Sergio Botella Villalba
Verónica Dolores Bou Cervera
Arantxa Cabañas Martínez
Arturo Calaforra Palop
María Isabel Calatayud Ruiz
Arantxa Carbonell Guerrero
Jonathan Casany Bernal
Daniel Castillo González
Virginia Chacón Bermejo
Ana Collado Álvarez
Trinidad Contreras Peña
Estefanía Cordellat Martin
Gabriel  Costa Pina
Virginia Costa Pina
Carolina Cuenca Lence
Vanessa De La Encarnación Jiménez
Ana Domingo Soto
Fernando Domínguez Montero
María Escriba Satorres
Silvia Esquivel Murillo
Ana María Esteban Cabello
Raquel Esteban Cabello
Diego Ferri Marín
Eduardo Ferri Marín
Marivi Forner Carbonell
José Forner Navarro

José Vicente Francés Montagud
Mari Carmen Francés Montagud
Alexia Francés Olmo
Ana María Fresneda Castillo
Yolanda Fresneda Castillo
Ana Galera Lozano
Vanessa Gamero Gómez
Victoria E. García Alcázar
Oscar  García Fons
David García Muñoz
Yolanda Garrido Cifuentes
Begoña Garrido Picher
Lidia Garrido Tinajo
Miriam Garrido Tinajo
Pablo Garrido Tinajo
Virginia Gastaldo Zaragoza 
Jaime Gil Navarro
Nieves Gil Navarro
Aitana Gómez Tomillo
Javier González Sánchez
Noelia González Verdugo
Ana  Guillem Magalló
Andrea Gutiérrez Alfaro
Inmaculada Gutiérrez González
Rafael  Gutiérrez Marchal
Celia Hernández Magalló
Virginia Herrero Costa
Estela Hurtado Ortega
Carla Iborra Forner
Silvia Iborra Romeu
Aarón Jiménez Esteban
Juan Elio Jiménez Lamas
Estela  Llacer Francés
Francisco Llacer Llacer
José Ángel Llacer Pineda
Isabel López González
Juani López López
Mari Carmen López Pérez
Amparo López Taroncher
Raúl Marcilla Andrade
Amparo Marco Marco

Andrés Marín Nadal
Miguel Ángel Martí Baviera
Jon Martin Castro
María Teresa Martin Clemente
María Cortes Martínez García
Trini Martínez Jiménez
Maite Martínez Martin
Vicente  Martínez Martínez
Julio  Martínez Sánchez
Elena Martorell San Daniel 
Verónica Mizera
Merche Monfort Pons
David Monge Malave
Mireia Monteagudo Muñoz
Juan Antonio Montesinos 
Hernández
Cristina Moreno Rodenas
Beatriz Moya Gallo
Milagros Moya Jiménez
Luisa Navarrete Ibáñez
María Amparo Navarro Bello
Francisco Javier Nieto Sánchez
Ascensión Oliva Abarca
Javier Olmo Escudero
Carmen Olmo Rubio
Alfredo Oltra Radal
José Luis Ortega López
María Luisa Ortiz Santos
Tomas  Palomares Gastaldo
Tomas Palomares López
Tamara Parra Guillem
Joaquín  Pavón Castro
Silvia Peralta Puigerver
José Antonio Pérez Domínguez
José Rafael Peris Marco
José Vicente Peris Martínez
María Del Carmen Piera Martínez
Lorena Puchalt Forner
Sergio Puerto Da Silva
Javier Reyes Balaguer
Álvaro Rodrigo Satorres

Sara Rodríguez Antón
Alba Rodríguez Lara
Salva Romero Escandell
Lola Rosales Gutiérrez
Jessica Rubert Rodríguez
Andrea Rubio Mínguez
José Aladino Rubio Molina
Tania Esperanza Rubio Molina
Mónica Rubio Monfort
Francisco  Ruiz Llamas
Esther Ruiz Navarro
Amparo Ruiz Soriano
Francisco Ruiz Soriano
Lázaro San Miguel Bravo
Cristina Sánchez Bueno
Laura Sánchez Fernández
Claudia Sánchez Hernández
Juan Ramón Sánchez Molina
Antonio Sánchez Pastor
Daniel Sánchez Rosa
Marta Segarra Alba
Candela Sevilla Gutiérrez
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
Crispín Ureña Cuesta
Miriam Valle López
Ascensión Vergara Oliva
Vidal Vergara Robledo
Francisco Javier  Villena López
Rosa Zaragoza Gradolí
Encarni Zurita Gómez
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COMISSIO Infantil´

Carla Abad Ots
German Aguilar Fresneda
Paula Aguilar Fresneda
Ariadna Albert Puchalt
Raquel Alcacer Ots
Alex Alfaro Galera
María Alfaro Galera
Sergio Alfaro Garrido
Gonzalo Álvarez Cantarero
Marina Álvarez Cantarero
Daniel Álvarez Vergara
Vicente Álvarez Vergara
Aitana Antón García
Víctor Antón García
Andrea Arcis Ruiz
Miguel Arias Gil
Eva Ballester Donet
Juan José Ballester Donet
Izan Baño Giner
María Dolores  Barbena Ortiz
Azael Bigorra García
María Buges Serrador
Adrián Cano Zurita 
Lucia Cano Zurita
Ainhoa Carrasco Cerda 
Daniela Castillo Fresneda
Víctor Castillo Serrano
Alba Chardi López
Alex Chardi López
Sofía Chulvi Iborra
Ángel Contreras Vergara
Rebeca Cuallado Jorge
Manuel Ismael Cuesta Chacón
Candela Domínguez Rodríguez
Vega Domínguez Rodríguez
María Dupuis Piera
Raúl Estará Molina
Aarón Estrelles Peiro
Aroa Fernández  Cortes
Zaira Fernández  Cortes

Leyre Francés Olmo
Antonio Fuertes Gamero
Paula Gamino-Aseucio
Rubén García Calatayud
Sandra García Calatayud
Alba García Galera
Hugo García Galera
Carmen García Guillem
Iván García Moya
Adrián Gento García
Cesar Gil Román
Iker Gil Román
Aliena González Hernández
Aarón Hernández Merino
Marta Hurtado Fournier
Coral Iborra Sáez
Claudia Igual Guillem
Raúl Iranzo Colomar
Rubén Iranzo Colomar
Iraia Jiménez Esteban
Adriana Lahiguera Monteagud
Inés Liñana Alcaide
Sara Liñana Alcaide
Mario Llacer Esteban
Saúl Llacer Esteban
Raúl Llacer Serrador
Inés Llario Laseca
Eric López Irraiz
Javier López Irraiz
Lola Magalló Correoso
Sol Magalló Correoso
Paula  Magalló Cortés
Jorge Marín Gastaldo
Mónica Marín Gastaldo
Sergi Martí Hurtado
Enric Martí Muñoz
Hugo Martínez Paredes
Abraham Martínez Piera
Alejandro Martínez Sánchez
Carmen Masia Sánchez

Valeria Molina Rosales
Claudia Monge De La Encarnación
David Monge De La Encarnación
Javier Moreno Ballester
Jaime Moreno Sánchez
Paula Moreno Sánchez
Claudia Murria Serrano
Sara Murria Serrano
Adriana Navarro Bordas
Lucia Olmo García
Sergi Olmo García
Águeda Oltra Bou
Alfredo Oltra Bou
Alba Ortega Martínez
Daniel Ortega Martínez
Maia Palomares Rubio
Tomas Palomares Rubio
Miguel Panadero Ramón
José Adrián Parra Nascimiento
Lorena Parra Nascimiento
Joaquín Pavón Morales
Yaiza Pavón Morales
José Pérez Costa
Víctor Pérez Fernández
Cesar Pérez Iranzo
Marcos Pérez Iranzo
Eva María Pérez Zomeño
José Miguel Pérez Zomeño
Clara Peris Rubio
Neus Peris Rubio
Lucas Alexandru Pisau
Adrián Poveda Caro
Fran Poveda Caro
Arantxa Puerto López
Paula Punzano Puigcerver
Carolina Ramírez Martin
Noelia Redondo Vaquerizo
Lucia Rodríguez Gutiérrez
Juan Román Giner
Lucia Román Giner

Lluna Lantian Romera García
Carolina Romero Martínez 
Cristina Romero Martínez
Irene Rosales Cabrera
Andrea Ruano Moya
Noelia Rubio Mínguez
Julio Alberto Ruiz Navarro
Marta Sahuquillo Hernández
Llatzer San Miguel Zaragoza
Roser San Miguel Zaragoza
María Sánchez Estévez
Hugo Sánchez Núñez
Paula Sánchez Núñez
Laura  Sánchez Pérez
Paula Sánchez Pérez
Aránzazu Sánchez Piera
Raúl Sánchez Ruano
Daniel Sánchez Rubert
Paula Sánchez Rubert
Iker Sánchez Ruiz
Nagore Sánchez Ruiz
Naiara Sánchez Ruiz
Julia Sanramón Giménez
Josep Santos Martí
Ángela Sevilla Gutiérrez
Sofía Sevilla Gutiérrez
Sara Talavera Guillem
Alba Tomas Domingo
Marcela Torralba Mañas
Lucia Trenado López
Emma  Troncoso Llorens
Carla Ureña Chacón
Paula Ureña Chacón
Barius Costin Gabriel Vasile
Ioan Alberto Georgian Vasile
Samuel Verdejo Navarrete
Duna Verdú Moyano
Francisco Javier Villena Sánchez
Valeria Villena Sánchez
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GRUP de PLAYBACK

Alexia Francés Olmo
Estela Llacer Francés
Mónica Rubio Monfort
María Buges Serrador
Irene Rosales Cabrera
Ángela Sevilla Gutiérrez
Ariadna Albert Puchalt

Aránzazu Sánchez Piera

Paula Sánchez Núñez

Leyre Francés Olmo

Maia Palomares Rubio

Carla Ureña Chacón

Paula Ureña Chacón
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A punt d’arribar les falles de l’any 
passat, vàrem tindre en la nostra 
comissió una molt mala notícia, la 
inesperada mort de Dolores Pérez Mora, 
Fallera Major de l’any 1983, dona de 
Pedro Carrasco, el nostre President de 
l’any 2007, fallera de les històriques, de 
les de sempre, que sempre recordarem. 
El seu peculiar geni, la seua veu potent, 
que si no la coneixies,   podia arribar a 
intimidar-te, però una quan la coneixies 
veies que el més gran que tenia era el 
seu cor.

En la falla hem d’estar sempre agraïts, 
per la seua gran aportació. Va ser la 
fundadora de nostre grup de dansa, 
en el segon any de funcionament de 
la falla, allà en 1982, i animada per 
Gaspar, el President d’aquell any. A 
pesar de no haver ballat mai, a base 
de molt de treball, moltes vegades de 
manera autodidacta, i buscant l’ajuda de 
persones que ballaven en altres grups, 
va aconseguir posar en marxa el grup de 
dansa infantil, i posteriorment el grup 
major de la nostra falla.

Moltes hores de treball, d’assajos, de 
veure vídeos i veure ballar altres grups, i 
també moltes hores de classes de dansa 
a les que anava per a poder transmetre 
al grup nous balls, noves passades, per a 
ballar-les en el seu grup de dansa, perquè 
el grup de Dansa de la falla, sempre serà 
el grup de Dolores.

Ella era d’eixe tipus de persones que fan 
grans a les falles o associacions en les 
quals estan, de les que treballen sempre 
sense esperar res a canvi, varen ser més 
de 20 anys dedicats a dur nostre grup 
de dansa, que afortunadament, encara 
continua, dirigit ara per altres persones 
que volem mantindré les nostres 
tradicions, i no volem que es perda 
aquest legat que Dolores ens va deixar.

Moltes gracies Dolores

Fins Sempre

En el llibret del 2010, podeu trobar una entrevista 

molt amplia amb Dolores, en la qual es parla de la 

creació de nostre grup de dansa.

RECORDANT a  DOLORES
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GRUP de DANSA

Tomàs Palomares López
Mari Carmen Francés Montagud
Vanessa de la Encarnación Jiménez
Verónica Dolores Bou Cervera
Esther Ruiz Navarro
Amparo Navarro Bello
Silvia Iborra Romeu
Jesús Sevilla Soler
Maite Martínez Martin

Ángela Sevilla Gutiérrez

Arantxa Puerto López

Ariadna Albert Puchalt

Noelia Rubio Mínguez

Aranzazu Sánchez Piera

Águeda Oltra Bou

Leyre Francés Olmo

Maia Palomares Rubio
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FALLERS d’ HONOR

Javier Palomares l Lucy Gordon

Luis Estrelles Gómez

Carlos Chulvi

José Pascual Cervera  Mulet

José Manuel Selles De la Iglesia

José Luis Ortega i Mª Dolores López

Paco Sánchez i Mari Carmen Fernández

José Luis de la Encarnación Villodre I 
Tere Jiménez Aguayo

Pepi Satorres Cantero i Iván Escriba 
Satorres

Paqui Satorres Cantero 

Andrea Satorres Cantero, Damián 
Martínez Albertos i Damián Martínez 
Satorres

Angelita Satorres Cantero

Francisco Satorres Macia i Ana María 
Cantero Amoros

Juan Escriba Benaches

Marta Milla Rodrigo

Miriam Alba Martin

Noelia Domingo Domenech

Melani Peris Cantarero

Nerea González Verdugo

Naomi Pastor Lahoz

Nayara Moreno Legazpe

Arianne Martos González

Elvira Guillem Magalló

Vicenta Escriba Benaches

Ana Zaragoza Rosaleny

Vicente Zaragoza i Laura Forner

Partit Popular

PSOE SILLA

Excm. Sr. President De La Diputació De 
Valencia: D. Jorge Rodríguez Gramage
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Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer i Brillants
Tomas Palomares López
José Rafael Peris Marco

Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer
Juan José Benaches Zapata

Bunyol d’Or
Arantxa Cabañas Martínez

Inmaculada Gutiérrez González
Rafael  Gutiérrez Marchal
Cristina Moreno Rodenas

Bunyol d’Argent
Roberto Alacreu Soriano
Virginia Chacón Bermejo

Virginia Costa Pina
María Escriba Satorres
Silvia Esquivel Murillo

Begoña Garrido Picher
Jaime Gil Navarro

Noelia González Verdugo
Laura Martínez Rodríguez

Alba Rodríguez Lara
Claudia Sánchez Hernández

Bunyol d’Or Infantil
German Aguilar Fresneda

Paula Aguilar Fresneda
Sergio Alfaro Garrido
Aitana Antón García
María Dupuis Piera

Iraia Jiménez Esteban
Alba Ortega Martínez

Selene Paulet Martínez
Aitana Selles Huerta

Sofía Sevilla Gutiérrez

Bunyol d’Argent Infantil
Azael Bigorra García

Manuel Ismael Cuesta Chacón
Leyre Francés Olmo
Valeria García Pavón

Marta Hurtado Fournier
Coral Iborra Sáez

Inés Liñana Alcaide
Paula  Magalló Cortés
Sergi Martí Hurtado

José Adrián Parra Nascimiento
Lorena Parra Nascimiento

Cesar Pérez Iranzo
Adrián Poveda Caro

Fran Poveda Caro
Noelia Redondo Vaquerizo

Lucia Román Giner
Aránzazu Sánchez Piera

Samuel Verdejo Navarrete

GUARDONS OTORGATS per la JCF

Els presents guardons 
deuran ser confirmats 
per Junta Central Fallera.
La Junta Local Fallera 
notificara per carta si 
l’han concedit
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Rafa, el nostre president va 
nàixer a Silla en la Rambla de la 
Independència un  15 de novembre 
de 1971. Va ser faller ja a l’any 
1984. Era de la comissío infantil i 
s’apuntà perquè els seus amiguets 
eren de la falla, malgrat que sa casa 
no estava a prop.

Després  inicià una nova etapa en la 
que la seua família ha passat per un 
president infantil, una fallera Major 
Infantil de la  nostra Comissió i una 
Fallera Major de Junta Local. Ara li 
ha arribat a ell el torn i és el nostre 
president

Rafa volia ser president en l’any 
2022 en que la seua fila i la seua 
neboda anaven a ser Falleres 
Majors de la nostra Comissió. Però 
sorgí aquesta vacant i els seu amor 
per la falla el va fer cobri la vacant 
que s’havia quedat.

ENTREVISTA a  RAFA
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Amb quins ànims afrontes tu esta 
etapa com a president?

Els inicis foren un poc difícils però 
l’aigua va anant al seu llit i ara ja 
funciona tot com cal.

Has notat la responsabilitat de ser 
president?

Si, Si, la responsabilitat es total. Has 
de prendre de vegades decisions 
per tu sols , per la presura de temps 
o perquè les autoritats t’apremien. 
De vegades no agraden totes les 
decisions, però em quede amb la part 
positiva.

La situació social i econòmica és 
complicada. Has notat eixa situació en 
la Falla?

Més que notar els problemes 
econòmics, he notat una certa apatia 
en la realització d’activitats en la 
falla i sobre tot en la marxa diària de 
la falla.: la gent baixa poc es com si 
estiguera reservant-se. Però cadascú 
en sa  casa sap com és la situació i no 
es pot jutjar.

Els fallers som bàsicament els 
mateixos i portem molt de temps 
amb quotes i pressupostos congelats 
El meu desig fora que la gent es 

conscienciara  amb la situació de la 
falla i que es feren coses per que la 
setmana fallera fora més còmoda.

Què canviaries tu?

Les meues actuacions serien primer 
en el local, que dona un poc de 
llàstima. Després voldria que es 
pogueren fer mes festes en harmonia 
amb el veinat.

Que ens pondries dir sobre la teua 
Fallera major, eixa dona bonica i jove 
que t’acompanyarà enguany?

És una xica molt agradable que no 
pogué ser Fallera Major en una altra 
comissió i que al apuntar-se en la 
nostra comissió pel bon ambient que 
va veure, aprofita que el lloc estava 
vacant i es presentà a Fallera Major. 
Té molta il·lusió. La relació amb ella i 
la seua família ha estat perfecta. Son 
pare poc a poc va entrant en el mon 
de les falles. Al principi era un poc 
reticent.

Ara ens agradaria que ens digueres 
unes paraules sobre Ariadna, l’altra 
màxima representant que enguany 
desgraciadament no te la companyia 
d’un president infantil.

Com tu dius es una llàstima que 

enguany no hi ha president infantil. 
La xiqueta ho té tot per ser una 
grandissima fallera Major Infantil. 
Poc a poc sap on està i està gaudint 
del seu càrrec i els actes als que 
acudeix.



60

Rafa porta treballant ja una temporada 
com a carretiller d’una empresa que 
treballa per a Ford. Entrant en un 
terreny un poc més personal. Quines 
són les teues aficions?

A mi m’agrada tot l’esport, però el 
temps em falta. Ja he començat 
comprant-me unes esportives i fent 
la dieta de la pinya. Jajajajaja

Seguint amb aquesta línia, voldries 
dir algo sobre la teua família?

A la primera que voldria recordar és a 
ma mare. Va ser la que em va ajudar 
a ser faller i va encendre en mi el 
cuquet de les falles. Els meus pares 
eren andalusos però s’han sentis molt 
orgullosos de la terra que els va acollir. 

La meua dona. Què he de dir? És 
una persona que diu les coses 
directament i al final tot el mon acaba 
coneguen-la. És una gran ajuda per a 
mi perquè sempre vol el millor per a 
la falla. 

Rafa, 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.

Quins són els actes que més t’agraden?

Crec que serà molt emocionant 
el dia dels premis. Vore a tota la 
comissió baix en la plaça cantant 
l’himne, independentment del lloc 
que ocupes, ha de ser d’allò més 
emocionant.

I els que menys?

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?

Jo en concret apostaria per la 
germanor i per fer actes conjunts 
amb altres falles.
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Rafa, 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.

I, com no, donar-te les gràcies per ser 
com eres. Esperem que aquest any el 
gaudisques igual o més que la resta.

El que m’agradaria destacar és l’amor 
que sent per les falles, per els seus 
monuments, per la festa en general, 
però crec que per a arribar a certs llocs 
s’ha de lluitar i treballar molt.

Tot açò és mèrit de tota la gent fallera i 
de tota aquella gent que, sense ser de 
la directiva o sent-ho, treballa i arrima 
el muscle perquè tot vaja endavant. 
Però no m’agradaria que quedarà en 
mans d’una Junta perque pense que 
es perdrien molts recolzaments que 
tenen ara les falles. 

Així que espere que gaudim tots i ho 
passem molt bé.
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Estava escrit que series fallera 
major?

No. No me ho es pregava va ser 
una sorpresa. Jo passí les falles en 
aquesta comissió pel bon ambient 
que hi havia. Com m’agradà tant 
l’ambient. Monica, la meu amiga em 
va insistir i vam convèncer a ma mare 
que tirà endavant.

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

Fa molts anys que ho desitjava, però 
no arribava la meua oportunitat. Ho 
he intentat d’una i mil maneres però al 
final ha sigut en aquesta grandíssima 
Comissió de Reis Catòlics que m’ha  
acollit com una més

ENTREVISTA a  ELENA
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Què representa per a tu ser fallera 
major?

Complir un somni que tenia des de 
menuda . Tenia moltes ganes que 
passara la presentació.

Es importantíssim representar a 
tota la falla. Vivint-ho tot en nervis i 
il·lusió. Ser la cara visible de la falla 
representa molta responsabilitat

Sabem que la teua família és un pilar 
fonamental per a tu. Com estan vivint 
el teu regnat?

Estan vivint-ho amb molta il·lusió, 
sobre tot ma mare que des del primer 
moment tirà endavant. Però fins i tot 
mon pare ja està entrant al joc i tot. I 
això que ell és molt reservat.

I el teu grup d’amigues?

Estan molt contentes. M’han ajudat 
molt i m’han fet molts regals Inclús 
hi ha un grup d’amigues que s’han 
apuntat de nou a la falla. Han tingut 
molts detalls: la exaltació, regals,....A 
més me sent molt recolzada per la 
resta de fallers.

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 presentació va ser genial i  
i espere que a la setmana fallera tot 
vaja molt bé també, sobre tot l’ofrena. 
La presentació passa molt ràpid i es 
molt important, perquè una vegada 
passa te’n adones que ja eres Fallera 
Major. L’ofrena és molt emocionant 
portar-li el ram a la mare de Deu com 
a màxima representant.

També destacaria la presentació 
interna en la que estem tots en 
família, junts.

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. Ja tot acaba.

Quin esperes que siga el millor acte?

La plantà i en general tota la setmana 
fallera: vestir-me, la successió 
d’actes.
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Rafa t’acompanyarà aquest any a tots 
els actes com a president. Com et veus 
agafada del seu braç?
Estic molt contenta de que siga el 
meu president ja que és molt divertit 
i m’agrada que m’acompanye a tots el 
actes.
I ja que estem es agradaria que ens 
digueres unes parauletes sobere la 
teua xiqueta.
Amb Ariadna tinc una connexió com 
de germanetes i això em fa estar 
molt feliç. A més és una xiqueta 
meravellosa, simpàtica, bona xiqueta 
i un poc pillona.
A qui vols agrair el teu regnat?
A ma mare sobre tot, perquè és la que 
més s’ha esforçat perquè jo estiga hui 
ací. A tota la meua família en general. 
Ens han deixat la casa per ensenyar 
els vestits. A les meues amigues; al 
meu novii.
Què són per a tu les falles?
Enguany que es han concedit el 
privilegi de ser Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat, sols podem dir 
que són una festa molt bonica, 
meravellosa, que uneix moltes 
manifestacions artístiques i és un 
reconeixement molt merescut.
Per acomiadar-me sols vull donar les 
gràcies a tota la comissió que m’han 
acollit com si fora fallera de tota la vida.
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Ariadna és una xiqueta 
encantadora, fallera des de ben 
xicoteta, i que viu la festa al màxim, 
enguany arribat el seu any, el que 
tant estava esperant, i estem segur 
que serà per a ella inoblidable.

ENTREVISTA a  ARIADNA
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Què vas sentir quan els teus pares et 
van dir que series Fallera Major?
Em vaig ficar molt contenta perquè em 
feia molta il·lusió i volia que passara el 
temps molt de pressa perquè fora la 
Presentació i poder gaudir del meu regnat

Com penses que serà el teu any?
Pense que serà molt bonic i inoblidable, 
al costat de Elena i Rafa.

Què és el que més t’agrada fer al casal?
El que més m’agrada és jugar amb les 
meues amigues i amb els meus amics, 
tirar coets, berenar i botar als castells 
unflables.

Sabem que tens molts amiguets i 
amiguetes a la falla. Què et diuen del 
fet que sigues Fallera Major Infantil?
Estaven molt contents. Àgueda em 
digué que estaria al meu costat per 
aprendre molt de mi, ja que l’any que 
bé li toca ser a ella. Serà molt bonic 
quan li fique la banda en la presentació 
del pròxim any

Què vas sentir quan et feren l’exaltació 
el dia de la presentació?
No m’esperava que foren els meus 
cosins, va ser una sorpresa molt 
gran que m’agrada molt. A més a més 
m’agrada molt el que digueren.
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Et donava por anar tan alta el dia de la 
presentació?
La veritat és que si, ja que el trono era 
molt alt, passejar pel saló seguda tan 
alt, donava un poc de por, però vaig 
gaudir molt..

Que opines els teus representant, 
Elena i Rafa?
Que son meravellosos i vaig a gaudir 
molt enguany al costat d’ells, estaran 
sempre al meu costat aconsellant-me i 
dient-me el que cal fer.

Què és el que més t’agrada a l’hora de 
vestir-te de fallera?
El que més m’agrada és portar la banda 
de Fallera Major

Quins són els actes que més t’agraden?
La presentació, i l’exaltació. També 
m’agrada molt reunir-me en les 

Falleres Majors de les altres falles

Ariadna, 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 que m’agrada 
molt, ja que estem quasi sempre al 
casal, jugant, berenant, sopant al casal 
i ho passem molt bé. A qui no ha sigut 
mai faller, li diria que si estigueren en 
nosaltres un any, segur que repetiria, ja 
que ho passem molt bé i som una gran 
família.
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ELECCIÓ DE PRESIDENT 

Una vegada finalitzades les falles del 2016, 
donàvem pas a un nou exercici faller. Aquest 
va començar amb l’elecció de president, 
però al primer intent, no va eixir, vam tindre 
que esperar vora  un mes fins que, finalment,  
Rafael Gutierrez i Marchal va ser nomenat 
president.  A qui sí nomenarem en la primera 
reunió de l’any va  ser a nostra Fallera Major 
Infantil 2017: Ariadna Albert i Puchalt, amb 
qui vam brindar tota la comissió. 

Trobar a la Fallera Major va costar un poc més, 
però abans de l’estiu Elena Martorell i San 
Daniel va ser nomenada per ocupar el càrrec 
per a aquest any.

APUNTÀ

Enguany l’apuntà la ferem en dos dates 
diferents. El 9 d’abril,  varem fer l’apunta 
infantil amb un gran berenar, castells inflables i 
jocs per als més menuts. S’ho van passar d’allò 
més bé!

I l’apuntà major la varen fer el dissabte 23 
d’abril a la Nau Jove, on vam fer torrada de 
carn per esmorzar, paella per a dinar i jocs per 
a tots. Tinguérem moltes sorpreses al llarg del 
dia, i festa fins ben entrada la nit. 

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

FESTA DE L’1 DE MAIG

Com tots els anys, el dia 1 de maig vam plantar 
una creu floral a la plaça de l’Alteró amb 
motiu de la festivitat del dia de Sant Josep 
Obrer. El mateix dia, vam assistir als actes que 
organitzava la confraria i parròquia Sant Josep 
Obrer. Al matí anàrem a la missa i a la nit a la 
processó, la qual va desfilar pels carrers del 

RESUM d 'un  ANY
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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 25 de juny la nostra comissió va 
celebrar la festa de Sant Joan.

Tot el dia hi va haver “Quint i Tapa” i tinguérem 
paella per a dinar. 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!. 

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!

FESTA D’ESTIU

El dissabte 9 de juliol vam celebrar la festa del 
estiu. 

Tot el dia hi hagué “Quint i Tapa”, i jocs 
aquàtics. Dinarem paella i per la vesprada 
,  vam tindre berenar infantil al carrer, que 
va concloure amb 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 
vam baixar a sopar al 
carrer, i despres DJ 
Ximo va ficar la musica 
del fí de festa.

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. Aprofitem l’oportunitat per donar 
les gràcies a totes les persones que participen 
en la preparació de les nostres actuacions i que 
fan possible que, any rere any, el públic puga 
gaudir d’una nit especial.

PROCESSÓ DEL CRIST I BALLS

La nostra comissió també va posar el seu 
granet d’arena per 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.
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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.

En aquestos enllaços pots veure els vídeos de 
les danses del Crist:

FESTA DEL MIG ANY

El dia 17 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 2017. 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 espontanea.

Com no podia faltar, a les 8 de la vesprada, 
cremàrem la falleta i, a continuació, sopàrem 
a la fresca. Per a finalitzar el dia faller la 
tinguérem la musica de DJ Ximo.

PROCLAMACIÓ

El dissabte 1 d’octube 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 2017, hi va 

haver un vi d’honor per a finalitzar la festa amb 
alegria.

TRUC I PARXÍS INTERFALLES

Durant els dies 7 i 8 d’octubre 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 moltes activitats, 
així com inflables i jocs per als més menuts. 
Enguany, la nostra comissió ha obtingut el 
1r premi en parxís i el 6é en truc. Des d’ací 
animem per a continuar amb aquest concurs 
i perquè el premi siga atorgat com qualsevol 
altre premi: donant un banderí des del balcó de 
l’ajuntament el dia dels premis. A més, que les 
millors parelles tinguen l’oportunitat d’accedir 
als campionats de juntes locals.
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VII TORNEIG INTERNACIONAL DE TRUC

El dia 15 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-sis parelles vingudes de poblacions de 
tota la província, de llocs tan distants com el 
Puig, Benicull, Montaverner, la Pobla Llarga, la 
Pobla de Vallbona, Tavernes Blanques, Bétera, 
l’Alcúdia, Benifaió, Alfara del Patriarca, Sedaví, 
Benetússer, Torrent, Aldaia, Paiporta, València 
i Silla, entre altres, es donaren cita a la Nau 
Jove on van gaudir jugant al joc de taula més 
tradicional i valencià. 

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 Rafa de San Isidro 
contra Juan Jose  i Tere de La Pobla Llarga. La 
final del premi de la repesca la guanyaren José 
i Juan  de Moncada. 

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.

NIT DEL MÓN FALLER

El dia 29 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. 

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 12 i 13 de novembre vam 
celebrar les presentacions dels representants i 
la seua cort d’honor per a l’any 2016.

Valencia i els seus monuments i festes van 
ser el fil conductor de les dos presentacions. 
I portada per una filà cristiana que havia 
guanyat la batalla als moros, presentàrem 
Elena Martorell i San Daniel com a la nostra 
Fallera Major per a l’any 2017 i el nostre 
President  Rafael Gutierrez Marchal.

L’endemà va estar dedicat als infantils perquè 
presentàrem la nostra Fallera Major Infantil, 
Ariadna Albert i Puchalt, juntament amb tota 
la comissió infantil, van gaudir d’una vesprada 
rememorant el típic cant de l’estoreta de 
València.

PRESENTACIONS INTERNES

El divendres 18 i el dissabte 19 de novembre 
tingueren lloc les presentacions internes al 
nostre casal. Tots aquells fallers i falleres que 
no es van poder vestir per a la presentació 
oficial, van tindre l’oportunitat de desfilar per 
la passarel·la del nostre casal. Els infantils 
van gaudir d’un apetitós berenar i la comissió 
major d’un sopar genial. 
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FIRMA I PRESENTACIÓ D’ESBOSSOS

La nit del divendres 25 de novembre vam 
presentar al nostre casal els esbossos dels 
monuments que plantarem durant les falles 
del 2017. Vicent i Eva, el nostres artesans  
fallers de Falles EMC2, 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 el 
diumenge 4  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 
el dia 23 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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EL POBLE BALLA

El nostre grup de dansa va participar al festival 
benèfic El Poble Balla el dia 15 de gener. Tota 
la recaptació estava destinada a nostre faller 
Toñete, per a ajudar-lo a fer-li la vida mes fàcil. 
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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 14 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 29 DE GENER

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

DISSABTE DIA 4 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.

DISSABTE DIA 18 DE FEBRER

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

DIUMENGE DIA 19 DE FEBRER

12:00 h – Arreplegada pels barris de Silla.

5:00 h – Dinarem al casal.

DISSABTE DIA 25 DE FEBRER

22:00 h – Un entrepà per a sopar al casal 
i després pintada d’escuts a casa d’Elena,  
nostra Fallera Major.

DIUMENGE DIA 26 DE FEBRER

12:00 h – Arreplegada pels barris de Silla.

15:00 h – Dinarem al casal.

SETMANA DEL 27 DE FEBRER AL 3 DE MARÇ

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

PROGRAMA de  FESTEJOS
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DISSABTE DIA 4 DE MARÇ

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.

DIUMENGE DIA 5 DE MARÇ

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.

SETMANA DEL 6 A L’10 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 10 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 11 DE MARÇ

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

14:00 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.

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

22:00 h – Sopar i a continuació tindrem un 
DJ i moltes sorpreses

DIUMENGE DIA 12 DE MARÇ

11:00 h – Fira infantil durant tot el dia.
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14:00 h – Dinarem al casal.

17:30 h – Nostra Fallera Majors Ariadna 
convidarà a tots els infantils a berenar.

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

DILLUNS DIA 13 DE MARÇ

17:30 h – Berenar infantil.

22:00 h – Sopar a la carpa..

DIMARTS DIA 14 DE MARÇ 

Al llarg del dia plantarem les nostres falles.

14:00 h – Dinar al casal.

17:30 h – Berenar infantil.

21:00 h – Sopar d’infantils  a la carpa, pagat 
per nostra Fallera Major Infantil, Ariadna. 

22:00 h – Soparem a la carpa. Després, 
gaudirem d’un inèdit karaoke faller. 

  

DIMECRES DIA 15 DE MARÇ

14:00 h – Dinar oferit per la Delegació 
Culinària.

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

21:00 h – Esperarem el torn de la nostra 
comissió perquè canten les albades als 
nostres representants , al nostre casal.

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

24:00 h – Anirem a recollir els nostres 
ninots indultats. Una vegada a la falla, 
rematarem els nostres monuments amb 
els ninots i la gespa. Mentrestant, tindrem 
discocarpa.
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DIJOUS DIA 16 DE MARÇ

14:00 h – Dinar oferit per la Delegació 
Culinària.

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

22:00 h – Sopar pagat per nostra la Fallera 
Major Elena. 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.

DIVENDRES DIA 17 DE MARÇ

8:00 h – Primera despertada pel nostre 
veïnat i desdejuni al casal. 

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.

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. Després 
Tindrem l’actuació de l’orquestra Fibra.
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DISSABTE DIA 18 DE MARÇ

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

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.
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DIUMENGE DIA 19 DE MARÇ: FESTIVITAT 
DE SANT JOSEP

8:00 h – Tercera i última despertada pel 
nostre veïnat i desdejuni al casal pagat per 
la nostra Fallera Major Infantil.

11:00 h - Anirem a la missa de Sant Josep 
que se celebrarà a la parròquia de Ntra. Sra. 
Dels Àngels. 

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

15:00 h – El nostre President Rafa 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.

21:00 h – Últim sopar infantil.

21:30 h – Cremà del nostre monument 
infantil (si guanyàrem el 1er premi, el 
cremaríem a les 22:00 h). 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 2017 
quedaran fetes cendra. Però un nou any 
faller comença i serà moment de brindar 
per les falles del 2018 i donar l’enhorabona 
als futurs representants.
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La influència de 
les mitologies grega i romana ha 
pesat fortament i de forma diferent 
en els nostres autors, tot i que la 
mitologia que s’amaga a les arrels de 
la cultura catalana té la seva manera 
d’entrendre el món i la història.

L’origen dels pobles i nacions molt 
sovint es revesteix d’una aurèola 
mítica. El mateix podem dir de 
l’alliberament gloriós de ciutats i 
donzelles i de les gestes dels herois.

Totes les cultures venen a coincidir 
en la creença d’éssers monstruo- sos 
i d’animals fantàstics.

El Bestiari mitològic és extensíssim: 
centaures, quimeres, esfinxs, 
meduses, grifons, tritons, gorgones, 
hidres, salamandres, dracs, serpents 
de mar, gossos de tres caps.

Encara es manté viva la manifestació 
pública del bestiari fantàstic a la 
Patum de Berga, el marraco de 
Lleida, el bou de Solsona, la cuca 
fera de Tortosa, és a dir, les figures 
simbòliques que surten a les festes 
populars. Hi ha dracs amb cua de serp, 
gola terrible, queixals esgarrifosos 
a Sitges, Vila-franca, Sant Quintí, 
Igualada, etc.

Al cant segon de L’Atlàntida, 
Verdaguer descriu el drac que 
guardava l’hort de les Hespèrides. 
Lo cimeral de l’arbre per abastar s’hi 
atansa quan llest descaragola’s lleig 
drac d’ulls flamejants i en roda la gran 
cua brandant com una llança tantost 
amb gorja i urpes li copsa ambdues 
mans.

En aquest mateix cant fa referència a 
figures mitològiques i als herois alts 
d’espatlla i cabellera rossa:

HEROIS i  MONSTRES
De la mitologia clàssica a les tradicions i llegendes  
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De Libia arrabassàrem Harpies i Amazones

per ella esparverant-les com a pardals esquerps;

tenyiren sos saulons amb sang de les gorgones

garfint per escapçar-les son dur cabell de serps.

Els companys de Cadmos s’havien acostat a una font a 
buscar aigua i descobriren que aquell indret era guardat 
per una serp que llençava foc. EI serpent els matà tots amb 
una exhalació de foc, però Cadmos se salvà, encara que 
més tard acabarà convertit en serp davant la seva dona.

Al cant primer de L’Atlàntida la descripció de la serp té unes 
caracte rístiques semblants:

Apar serpent inmensa, d’escata vermellosa

que a través de l’Europa d’un mar a l’altre mar

respirant fum i flames passàs esgarrifosa

son cabell de guspires i foc a rabejar.

En la mitologia catalana molts gegants són tinguts per 
moros o personificacions del mal, tanmateix no tots els 
gegants són dolents. El gegant del Pi va alliberar Barcelona 
després de barallar-se amb el gegant moro.

Gegants, monstres i herois surten també al cant ja citat de 
L’Atlàntida.

Al temps que el gran Alcides anava per la terra

tot escombrant-la amb clava feixuga, arreu-arreu,

de bords gegants i monstres que a Deu movien guerra

en flames esclatava nevat lo Pirineu.

Moltes llegendes populars pretenen explicar l’origen 
d’alguns indrets com els Pirineus, Canigó i les muntanyes 
de Montserrat. Una antiga llegenda pretén explicar l’origen 
dels Pirineus. 

Quan Tubal era rei d’Ibèria, en els temps mítics, el gegant 
Gerió va envair la península i li’n va arrabassar el tron. 
Temerós i covard, va recelar de la bella Pirene, filla del rei i 
va prendre la resolució de matar-la perquè mai cap hereu no 
recobrés el reialme d’Ibèria. Pirene va buscar un amagatall en 
els boscos pirenencs. Gerió va fer incendiar la selva. Hèrcules, 
l’heroi grec, va endinsar-se en aquell bosc per alliberar-la.

Verdaguer en el cant I de Z, ‘Atlàntida recull la llegenda:

Mes sola jo restant-li de sa reial nissaga,

a Espanya ve, com a arbre caigut un llenyater,

Gerió de tres testes, dels monstres lleigs que amaga

l’assoleiada Líbia, lo mès odible i fer.
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Herois i monstres...
Pirene, lluny dels homes vivia alli, dels óssos

i llops en lo feréstec, rellent amagatall,

sobre un roc, mal coberta d’un mant de cabells rossos

de por i esgarrifances fent lo darrer badall.

Verdaguer coneixia la gesta d’Hèrcules i la malèvola 
intenció del gegant. Ho llegim cap al final del cant primer 
de la mateixa obra:

Des d’esta gesta d’Hèrcules, ma dolça Catalunya

d’altre castell de roques seure pogué a redós;

En eix treball de cíclop la set lo desdelita,

i amb sang per abeurar-se de Gerió enemic,

pels vessants, que groguegen amb l’or d’altra collita

fet un lleó, davalla de Creus a Montjuïc.

Són moltes i diverses les llegendes que la veu popular 
atribueix al Canigó. El Canigó també va ser reialme de 
divinitats antigues, de goges, fades de les neus etc. La 
tradició recorda com baixaven els fallaires pel bosc del 

Canigó fent coetejar les falles enceses. Cada nit de Sant 
Joan s’encén una foguera simbòlica al cim del Canigó i en 
les valls del Pirineu. Al cant primer de Canigó podem llegir:

Del bosc de Canigó són los fallaires

que dansen, fent coetejar pels aires

ses trenta enceses falles com trenta serps de foc;

La imatge de Montserrat sorgint del mar, enfontsant-se 
a la fi dels segles sota les aigües té una força grandiosa. 
La muntanya representa l’elevació interior i l’ascensió 
mística dels humans a la contemplació de la divinitat. Un 
terratrèmol l’havia trasbalsat girant-la cap per avall. La 
silueta serrada de la muntanya suggereix a la imaginació 
popular noms que pretenen descobrir- hi mil significacions 
i no ès gens estrany ja que coneixem la fantasia dels nostres 
autors.
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Cada any les 
voluptuoses Falles de València 
serveixen d’escenari per a la crítica més 
mordaç i directa sobre les qüestions 
del país que siguin mereixedores d’ella. 
Com no podia ser d’una altra manera, 
també trobem aquí l’ús de motius de 
l’Antiguitat clàssica grega i romana 
com a base o suport d’aquesta crítica. 
Aquests motius serveixen d’excusa per 
fer referència a qüestions actuals, com 
veurem en els següents exemples.

Les Tres Gràcies i Les Tres Desgràcies
La Falla de Nou Campanar, titulada 
“Castell de Naips”, rep aquest nom com 
a crítica a la situació social actual, que 
fa que ens sentim com si camináramos 
sobre un castell de cartes. En una de 
les imatges, apareixen les Tres Gràcies, 
que simbolitzen el que desitgem: 
ingressos, inversió i ocupació. En època 
de bonança econòmica, aquests eren 
els pilars sobre els quals es recolzava 
l’economia espanyola, i les grans 
corbes d’aquestes Gràcies responen 
al fructífer d’aquests temps passats. 
A l’altra imatge, les Tres Desgràcies 
es mostren magres i demacrades, 
simbolitzant les despeses, els ajustos i 
la desocupació.

Atles suportant el Mercat Mundial
La Falla Convent de Jerusalem, titulada 
“Qui paga, mana”, mostra un ninot molt 
interessant: un ciutadà de Pastakistán 
suporta la bola de món, en la qual es 

les FALLES de  VALENCIA`
Ús satíric dels temes clàssics
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pot llegir Mercat Mundial o World Market. Està clar que avui 
en dia aquesta és la càrrega més pesada de totes.

La deessa Àrtemis tenint cura de la Fauna I bèrica
(amb l’ajuda de Posidó)
Falla plaça del Pilar. La deessa Àrtemis, sobre un esplèndid 
cavall, està ajudant a l’esperit de la Fauna Ibèrica. A les noves 
espècies que han sorgit cal donar-los caça, ja que campen al 
seu aire i governen a força de retallades.

L’Odissea d’una ciutat en obres
Una personificació de l’Odissea, amb un Homer faller sobre el 
seu cap, s’horroritza davant les excessives obres a què es veu 
sotmesa la seva ciutat. Doncs com diu el cartell: Per més que 
el cec intenta caminar amb fluïdesa, li han posat tantes traves 
que es transforma en Odissea.

Homenatge a l’Odissea
La Falla Na Jordana, a la plaça del Portal Nou, és tot un 
homenatge a l’obra èpica del poeta cec. El famós cavall de Troia, 
l’artefacte estratègic que van utilitzar els grecs en la guerra 
contra els troians, forma l’eix central d’aquesta monumental 
falla. L’heroi protagonista, Ulisses, viatja travessant situacions 
dramàtiques i esperpèntiques, trobant-se amb els personatges 
més sorprenents de la mitologia grega, tots ells representats en 
diferents ninots. L’avi llegint amb la néta la llegenda del cavall de 
Troia ha estat el ninot indultat del 2013, que mostra la unió del 
nostre més antic passat amb el present dels nostres dies. Com 
diu el cartell de la imatge: Els Clàssics no moren, encara que 
alguns vulguin matar-los.
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La cultura cretenca 
és també cridada minoica, en al·lusió 
al seu Rei, Minos. Per això no és 
d’estranyar que el cartell que anuncia 
les Falles valencianes 2016 sigui la 
figura èpica del Minotaure.

Si bé els orígens de la civilització grega 
són multiètnics i multigeográficos 
(doncs, els primers pobladors van 
ser, d’una banda indoeuropeus, i de 
l’altra, de raça semítica) es creu que 
gran part de la mitologia grega va 
tenir origen fonamentalment a l’illa de 
Creta. A partir d’aquí podem marcar la 
diferència amb els mites originaris dels 
indoeuropeus.

Qui primer va plasmar literàriament la 
llegenda del Minotaure va ser el poeta 
llatí Pubio Ovidi Nasó. Va néixer a 43 
a.C. i va morir al 17 d.C. (Als 60 anys). 

Format en les lleis i la retòrica a Roma, 
va completar la seva educació a Atenes. 
Va viatjar per Àsia i Sicília. Tenia fama 
de ser bastant faldiller, i va portar una 
vida bastant atzarosa.

Ovidi va pertànyer al període d’August 
emperador, època d’or de la literatura 
llatina, i està considerat com el primer 
poeta eròtic d’occident.

Simón Casas Production presentar 
l’obra que il·lustrarà les curses 
generals de la Fira de Falles 2016. 
El disseny, creat per Joserra Lozano, 
busca representar la fusió del toro 
i l’home com a part indivisible de la 
Tauromàquia.

Es tracta d’una reivindicació de la 
cultura del Bou, sota el símbol del 
Minotaure com a indicatiu de l’estreta 
relació que l’ésser humà i el toro brau 
mantenen des de temps ancestrals.

MITE i  TAUROMAQUIA`



91



92

Tothom ha escoltat 
en alguna conversa o vist en els 
mitjans de comunicació, parlar del 
foc com a element purificador. En 
certa manera ho és, perquè des que 
la humanitat va descobrir que el foc 
servia per a molt més que escalfar-
nos al raser d’una confortable cova, 
il·luminar les nits fosques o fer més 
fàcil poder menjar l’aliment, ja que fins 
eixe moment ens alimentaven amb 
carn crua difícil de mastegar, també 
el nostres avantpassats s’adonarem 
del seu paper purificador a l’hora 
de frenar malalties i no propagar 
plagues, incinerant els cossos morts, 
i, incendiant els llocs contaminats on 
es creia que podia existir el focus del 
contagi. Tots coneguem el caràcter 
festiu de les falles la participació del foc 
en les festes i la seua càrrega simbòlica, 

foc que utilitzem la nit de la cremà 
per consumir en les flames, crítiques 
socials, econòmiques i polítiques; 
alhora, amb este simbolisme celebrem 
la mort del cru hivern i donem la 
benvinguda a l’estació de les flors, 
la Primavera. És indiscutible la 
importància del foc en les falles, però, 
i l’aigua. Solem oblidar el pes al·legòric 
i real de l’aigua, el seu protagonisme 
en el món faller. És, l’últim ingredient 
necessari per concloure la festa 
de les falles i és l’element capaç de 
controlar el foc . Esta gran tasca va a 
càrrec dels bombers sempre presents 
en la nit de la cremà. Però hi ha més 
sobre la importància de l’aigua en les 
falles i que voldria ressaltar, doncs, 
sol caure en l’oblit. Som una cultura 
mediterrània esguitada per les 
primeres civilitzacions, fenicis, grecs 
i romans deixaren la seua empremta 
i compartiren amb nosaltres una 

POSIDO  ´
El foc interior de l’aigua
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interpretació de la naturalesa tan bella com alliçonadora. 
D’entre totes estes cultures els grecs, ens aportaren una 
mitologia molt rica i diversa, els romans més tard l’adoptaren i 
l’adaptaren, afegint o restant mites com també variant el nom 
de certs personatges. Neptú per als romans, Posidó per als 
grecs va ser un dels déus més importants de l’Olimp tot i que 
vivia en les profunditats del mar alguns ubiquen la seua llar 
en Egas. Fill de Cronos i Rea. Els seus germans eren Hades, 
déu de l’inframón i Zeus rei de tots els déus. Posidó era el déu 
dels mars i dels oceans, també de les tempestes, els tifons, 
els sismes submarins i terratrémols, els seus atributs són un 
trident i el cavall. No és d’estranyar que una de les plantes 
aquàtiques amb un paper molt rellevant en l’ecosistema i molt 
coneguda en tot el Mediterrani siga la Posidònia, nom que 
prove del mateix Posidó. Com tots els déus de l’Olimp, el déu 

les aigües era una deïtat amb característiques humanes, és a 
dir, tenia els mateixos defectes que els mortals. Un personatge 
de fort caràcter i força promiscu a tindre relacions amb 
deesses i dones mortals. Bona prova d’esta passió ardent, que 
li feia bullir la sang i li encenia el desig, la podem llegir en els 
mites on apareix enamorant-se de belles princeses i en algun 
cas forçant-les. De les seues nombroses aventures amoroses, 
i, de desamor; destacaria la que va tindre amb Demèter la 
germana de la seua muller o amb Coronis que escapà de 
l’ardor de Posidó convertida en una cornella o el cas de la 
princesa de Tessalònica, Canis, que després de ser violada va 
demanar convertir-se en un home. La mitologia grega també 
ens proporciona molts exemples on Posidó es deixava portar 
per la ira.



94

És probable que este caràcter tan intimidador fóra un obstacle 
per a què moltes ciutats de l’antiga Grècia no el triaren com 
a déu benefactor. Pel que se sap només Pilos i Tebas en la 
Grècia micènica de finals de l’Edat del Bronze l’elegiren per 
a venerar-lo. Sembla doncs, que als déus de l’Olimp no els fa 
molta gràcia que els ignoren i en especial el que ens ocupa, 
Posidó. Déu grec, que en certa manera podria ser considerat 
un creador, doncs, és indiscutible que l’origen de la vida animal 
i vegetal, és l’aigua; la font d’on han eixit tots els ésser vius que 
poblen la Terra, aigua salada de mar, evaporada, convertida 
en gota de pluja o solidificada en gel que després alimentarà 
els rius, nodrirà la terra, netejant-la, fent-la fèrtil i productiva. 
El tema triat per a la falla són els “10s, els déus de l’Olimp” i 
si férem un rànquing per orde d’importància, no seria cap 
bestiesa afirmar que Posidó estaria parell amb Zeus. La qual 
cosa ens dóna una idea de la rellevància i poder del senyor 
dels oceans dins de la jerarquia olímpica. El que equival a dir 
la importància que té l’aigua, per a la vida, per a les persones, 
per a la festa de les falles. Rendint homenatge al senyor de les 
aigües, la falla “Plaça Sant Josep Raval” ha volgut recordar-
nos que els nostres avantpassats sabien de la necessitat i 
de la importància de l’aigua en els quefers diaris, i més, si el 
foc estava molt a prop perquè es corria el risc de provocar 
algun incendi, ja fóra cuinant, aprofitant la calor que desprén 
per escalfar-se o celebrant alguna festivitat popular, com ho 
poden ser les falles. La mitologia grega és un recull de mites 
i cadascun d’ells una interpretació de la relació tan estreta 
que hi ha entre els elements de la natura amb la humanitat, a 
saber, volcans, sismes marítims, foc, aigua, les estacions, etc. 
El món faller amb les seues crítiques socials i homenatges 

contribuïxen a crear una mena de crònica anual, amb els seus 
mites idiosincràsia particular ens expliquen i mostren tot allò 
que preocupa la societat. I no volem caure en l’error de no 
recordar la importància que tenen els mites. Conten els antics 
documents grecs que una volta Posidó va construir per al rei 
Laomedó de Troia unes muralles tan altes, sòlides i gruixudes 
que dissuadia a qualsevol exèrcit estranger d’invadir el regne 
de Laomedó. A canvi, el rei i el poble haurien de rendir culte, 
realitzar sacrificis i oferir tributs com acte de respecte vers 
Posidó. Ni Troia ni el rei varen correspondre amb la part que 
li pertocava, enfadat i muntat en colera el rei dels oceans 
envia un monstre marí per a què els atemorira i assetjara 
perquè moriren tots dins dels enormes murs. Fins que l’heroi 
semidéu, Hèrcules (Hèracles) en un dels seus periples per la 
Grècia antiga, els salvà del càstig i dóna mort al monstre. Tot i 
que Posidó era el déu del liquid element era un déu ardent. Un 
foc capaç de viure dins l’aigua; un cor en flames, al qual s’havia 
de respectar i tindre molt en compte. I si amb tot este historial, 
els grecs foren capaços de dedicar-li un himne homèric, des de 
la falla “Plaça Sant Josep Raval” no volem ser menys i dedicar-
li el nostre xicotet homenatge, al déu de l’aigua. El foc purifica, 
però, consumix deixant la cendra com a residu; l’aigua neteja 
la cendra i renova les ganes per seguir cada any celebrant les 
falles com el primer dia. Deixa un escenari net per a alçar el 
pròxim monument faller, però, recordeu: si el foc és important 
en la festa, l’aigua també ho és. Tinguem cura d’aquest liquid 
element no volem enfadar al senyor dels mars, ni encendre el 
foc del déu Posidó ni emprenyar-lo.
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El fecund món de 
les falles infantils també pot emprar-
se com a eina didàctica, tant per al 
públic infantil com per a l’adult. El seu 
caràcter discursiu fa que, en moltes 
ocasions, les falles infantils puguen 
ser un vehicle per a la formació 
cultural. Al marge de fomentar la 
imaginació o suposar un plaer estètic, 
estes obres són una porta per a 
descobrir altres temes i interessos. I 
més en una societat mediàtica en què 
els valors educatius en l’entreteniment 
infantil solen ser escassos.

Evidentment, el poc temps d’existència 
material de les falles infantils i la 
simplificació necessària d’elements, 
no permeten que estes puguen ser 
sempre una eina didàctica permanent i 
in situ per al públic general. No obstant 
açò, i algunes comissions ja ho han 

dut a terme, el desenvolupament de 
la falla infantil pot anar associat a 
una sèrie d’activitats que servisquen 
per a aprofundir en la temàtica 
tractada, abans que la pròpia falla 
es plante i perquè les comissions 
infantils puguen reconèixer els seus 
elements quan estiga al carrer.

A més, disposem d’un enorme material 
gràfic i escrit que ens permet un 
posterior desenvolupament. Tant 
per als fallers com per als alumnes. 
Al meu entendre, la creació d’una 
assignatura de cultura valenciana –
al marge de les nombroses crítiques 
que puguem elevar per la manera en 
què s’ha desenvolupat- podria haver 
tingut un magnífic vehicle a través 
d’activitats relacionades amb les 
falles infantils. Unitats didàctiques 
els temes de les quals (història, 
gastronomia, tradicions… o les pròpies 
falles) tingueren el seu reflex visual 

FALLES INFANTILS i  MITOLOGIA
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i de discurs en falles infantils que han tractat estos temes: 
reconèixer elements, cercar informació dels personatges… 
El que permetria, al mateix temps, una apreciació de les falles 
com a art des del col·legi i un acostament assequible a la 
nostra cultura.

En este sentit, alguns dels millors exemples han sigut les 
falles infantils realitzades pel tàndem Ceballos i Sanabria. 
Especialment les plantades en la Plaça de l’Ajuntament. 
Un producte de qualitat i que en els últims anys ens ha fet 
gaudir alhora que ens ha permès reconèixer o recordar 
molts aspectes culturals, al marge del notable interès dels 
seus projectes no vinculats al consistori. La configuració 
de les seues falles ha seguit sempre el mateix esquema per 
a l’Ajuntament: una institució o moment històric o cultural 
desglossat a partir de personatges o caracteritzacions[1] 

dels diferents estaments. D’esta manera, i d’una forma 
aparentment simple, es pot generar una font d’interès per 
a incitar al públic a una cerca major d’informació i a poder 
tractar els temes en altres àmbits. Jo mateix, com a guia 
de turisme, he tingut l’oportunitat d’emprar les seues falles 
com a base per a algunes explicacions històriques de la ciutat, 
especialment ambLa València Daurada en 2013.

Evidentment, es tractava d’una caracterització idealitzada i 
oficial del segle d’or valencià –no oblidem que estem en una 
obra infantil-, però que permetia una seqüència d’imatges 
amb què estendre el discurs explicatiu de la visita a València: 
des de l’arribada del sant Calze, la fundació de l’hospital 
d’innocents folls e orats o els àngels músics de la catedral. Un 

treball, al meu judici, deliciós, i que demostra una qualitat 
i un bagatge cultural –que ja volgueren altres- en els seus 
creadors, que han dotat de  coherència i de força als seus 
projectes.

El material didàctic de la falla citada és, a més, considerable. Es 
va realitzar un blog desglossant cada escena amb informació 
dels personatges representats i una sèrie de vídeos com a 
complement. No seria genial aprofitar eixe material? No seria 
formidable crear un altre material d’altres projectes? Les eines 
les tenim. Perquè després diguen que les falles són –o pitjor, 
només haurien de ser- bonicor i barroquisme. En fi.

Detall de la falla infantil de la Plaça de l’Ajuntament 2013 “La València 
Daurada” de Ceballos i Sanabria. Una caracterització al complet del segle 

d’or valencià amb tots els seus personatges. 
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Un altre bon exemple, en altres aspectes, ho constitueixen les 
falles de Joan S. Blanch. En elles hem trobat una formació 
doble: en valors –com ja comentem en parlar de Conviure- i 
cultural. Les seues falles estan plagades de referències 
culturals, a voltes molt subtils, que ben enfocades aporten 
un poderós material didàctic. Odissea (2013) em sembla un 
altre exemple formidable. Una manera estèticament potent 
–a més amb el tresor que suposa tenir a Ramón Pla com a 
dissenyador- d’acostar als xiquets i als adults una part primordial 
de la cultura occidental i que, molt al meu pesar, es va perdent 
en els programes educatius: la mitologia grecorromana. Un 
apartat cultural, el mitològic, que és, a més, entretingut, amb 
unes formes que donaven un nou atractiu a un tema utilitzat de 
forma constant en les falles.

(A la dreta) Detall de la falla infantil Na Jordana 2013 “Odissea” amb disseny 
de Ramón Pla i realitzada per Joan S. Blanch. Un desglossament de molts dels 
personatges del cicle homèric. Fotografia cedida per Carles Rosaleny.

Són falles, les de Blanch i les d’altres grans, que no subestimen 
la capacitat cognitiva dels xiquets i assumeixen que el 
públic adult podrà participar i gaudir d’eixe llenguatge. 
Confien en el caràcter inquiet del visitant, que voldrà saber 
o reconèixer qui és qui i per què. Oferir falles repletes de 
colorins, a voltes de dubtós gust, que amb filigranes es 
dediquen a subratllar l’obvi, són una oportunitat fallida a 
través de les infantils.
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Fomentar la imaginació i 
el coneixement són clau. 
Si no, allò que obtenim és 
un aparador de figures 
estèril. Fins i tot límits 
pressupostaris haurien de 
fomentar el pes didàctic 
en lloc de dur a terme un 
“vull i no puc” o “excusa 
per a cremar”. I l’educació 
i formació a través de les 
falles no han de donar-se 
de manera exclusiva a 
partir del contingut didàctic 
de personatges, història 
o tradicions. També han 
d’estimular la introspecció 
emocional, encoratjar a la 
creativitat i mostrar altres 
camins en una societat 
saturada d’imatges. El 
carácter malenconiós o allò 
que ens resulta desconegut, 
també ens ajuden a créixer. 
I ahí estan, per exemple, 
David Moreno, Marina 
Puche o Miguel H i els seus 
submons. Igualment, tractar 
temàtiques o estètiques 

allunyades de la nostra pròpia tradició inciten al respecte i al 
coneixement. Però mai des d’un etnocentrisme ridícul del que 
pequen molts ninots infantils quan tracten altres formes de 
vida.

No obstant açò, tot eixe contingut cultural tan potent 
que trobem en les falles no servirà de res si no fem que 
s’expandisca. Tant a nivell de promoció interna com de 
llibertat creativa. Els llibrets poden ser una bona base per al 
desenvolupament de guies didàctiques i per a preservar la 
memòria de la falla plantada. L’Ajuntament pot aprofitar tot 
el material que genera la falla municipal per a fer el mateix 
a través dels col·legis. Per posar dos exemples. Internet es 
converteix en l’eina fonamental si s’ix amb l’excusa que no 
hi ha diners per a imprimir. N’hi ha prou amb voler fer-ho. 
Podem construir un patrimoni que vaja més enllà del simple 
objecte artístic. Demostrar que les falles, malgrat totes les 
seues limitacions, caspa i prejudicis, són un apèndix més i 
igualment vàlid de la nostra cultura.

[1] Són falles que, moltes vegades i crec que d’una manera injusta, han sigut 
criticades únicament des de pressupostos ideològics, per considerar que han desenvolupat 
un discurs oficialista exempt de crítica a les ordres de l’Ajuntament per a la seua major glòria. 
No obstant açò, crec que eixa manipulació ha ocorregut d’una manera evident amb les falles 
grans de la plaça. Exaltar a València en una falla infantil no és necessàriament sinònim de 
col·laboracionisme. Una altra cosa és que a l’Ajuntament li convinga. I, no ho oblidem, en la 
majoria de falles infantils pesa més el valor didàctic que la crítica amb una visió estereotipada 
o dolça que, en el cas de Ceballos i Sanabria, no resulta embafadora. Igualment, com succeeix 
en molts contes infantils, el contingut s’ha de condensar, doncs la falla ha de ser una porta 
d’entrada i no una explicació completa i complexa per al públic. Les seues falles infantils 
ofereixen el suport ideal per a una expressió sintetizada de la informació que, al mateix 
temps, resulta atractiva i desperta l’interès per saber qui és qui. No és d’estranyar, tenint en 
compte que en alguns dels projectes signats per Ceballos i Sanabria ha participat l’escriptora 
Teresa Brose
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Els temes, formes 
i personatges de la mitologia 
grecoromana han sigut, per moltes 
raons, font d’inspiració freqüent 
per als artistes fallers. I el seu 
desenvolupament presenta diverses 
vies.

D’una banda,  els mites són una 
excel·lent i quasi inesgotable font 
temàtica. Situacions i escenes extretes 
d’aquest repertori han resultat molt 
útils als artistes per a desenvolupar 
una crítica contemporània. D’altra 
banda, la mitologia segueix sent una 
font principal a nivell iconogràfic. 
En moltes ocasions el remat de les 
Falles s’ha configurat a partir de 
la representació d’un déu o déus, 
amb alguns dels atributs que els són 
habituals dins de la tradició artística 
(Atenea el casc i l’escut amb el cap de 

Medusa, Zeus amb el raig…) amb tal de 

fer-los recognoscibles.

Atenea de la Falla Na Jordana 2013 “Odissea” 

del grup creatiu Ítaca.

FALLES de TEMATICA MITOLOGICA` `
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I aquest és el principal motiu pel qual la mitologia grecoromana 
segueix sent habitual en el repertori de l’art faller:  les 
històries són conegudes per la majoria i la representació i 
caracterització dels déus i personatges mitològics han calat 
de tal manera en el nostre inconscient col·lectiu que ens 
resulta fàcil identificar-los. La cultura visual ha begut durant 
segles d’aquesta font mitològica. I les seues representacions, 
encara que desvirtuades o readaptades, faciliten la lectura i 
ens permeten assumir sense massa dificultat els valors o la 
crítica associada als personatges. És molt més senzill emprar 
elements de la tradició cultural que ens és pròpia en lloc de, 
per exemple, acudir a la mitologia celta o nòrdica per a tractar 
el mateix tema (encara que progressivament es tinga més 
coneixement d’altres cultures.) I és una situació prou comuna 
en les Falles. A nivell estètic i de significat, es recorre als 
codis que són vàlids i recognoscibles en el món occidental, 
per a permetre que la Falla siga llegible. Fins i tot en tractar 
temes aliens a la nostra tradició. Aquests es desenvolupen 
sempre sota el prisma de la nostra cultura, a través del tòpic 
o de la reinterpretació que, a partir de l’etnocentrisme, hem 
desenvolupat.

De totes maneres, com ja hem indicat en altres ocasions, el 
propòsit de la Falla no és crear un estudi cultural, per això 
la inventiva i la readaptació són sembre benvingudes en els 
codis artístics que són propis al mitjà faller. S’ha assenyalat 
en moltes ocasions que les Falles no participen d’una 
manera completa de la reflexió intel·lectual que sí s’entén 
com a imprescindible en altres formats artístics. És a dir, que 

es queda en allò superficial oblidant-se del contingut del 
representat o de la seua font. Però no és del tot cert. Cada 
vegada més, el projecte de les Falles presenta un major 
desenvolupament creatiu quant al seu contingut.  I encara 
que molts artistes no recorren directament a les fonts del 
tema que els ha servit d’inspiració, sí que participen dels 
codis producte d’una llarga tradició visual i coneixen els 
elements, que en el tema que tractem, fan recognoscible 
a un déu o a un heroi.

Els exemples de l’ús de la mitologia grecoromana en les Falles 
són nombrosos. Esmentarem quatre, tots de Falles plantades 
en 2013, per mostrar diferents vies d’acostament al tema.

Na Jordana 2013 “Odissea”  (obra del grup creatiu Ítaca) 
va ser  exemple excel·lent de com el mite s’empra com a 
font temàtica i iconogràfica (com ja va fer aquesta mateixa 
comissió en 1998.) Tot el text de la Falla es basava, amb la 
llibertat habitual d’aquest mitjà, en el gran poema èpic atribuït 
a Homer. Diferents escenes del llarg cicle de la Guerra de 
Troia (les fonts literàries de la qual no són únicament la Ilíada 
i l’Odissea) es van readaptar per a criticar diferents aspectes 
de la societat o de la política. Per exemple, el judici de Paris 
(esdeveniment que va desencadenar la guerra) va servir com 
a base per a una divertida escena en la qual les tres deesses 
(Afrodita, Hera i Atenea) es barallen, en aquest cas, per ser 
la fallera major de l’ Hélade. Al·lusió a la gran rivalitat que 
existeix en les comissions i en la ciutat entre les candidates a 
fallera major. En aquest sentit, l’ús de la mitologia no suposa 
únicament una cita o la representació d’un passatge sense 
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més, guarda sempre una intenció crítica en la qual eixos 
elements propis del mite s’extrapolen a altres personatges 
o situacions.  Existeix, com és habitual en les Falles, dos 
nivells de lectura: el reconeixement de l’escena del mite 
i el seu ús per al desenvolupament del text aplicant-ho a 
situacions de l’actualitat.

El judici de Paris, escena de la Falla Na Jordana 2013 “Odissea” del grup 

creatiu Ítaca (cedida per Ángel Romero de “Cendra Digital”)

No obstant açò, aquesta doble lectura sol desaparèixer al 
remat, i ací els personatges es representen més a manera 

de cita cultural que com a reinterpretació crítica.  En ser 
l’element més visible de la Falla ens permet reconèixer el tema 
que es desenvoluparà en les escenes inferiors. En el cas de Na 
Jordana d’enguany, trobàvem al cavall de Troia i a Atenea (una 
de les deesses que més participen en la consecució dels fets 
narrats en l’Odissea i que és, a més, protectora d’Ulisses) amb 
la caracterització que, des de l’Antiguitat, és l’habitual per 
a la deessa de la intel·ligència: el casc, l’escut amb el cap de 
Medusa i la llança. Nova confirmació que els artistes coneixen 
a la perfecció aquests codis. Va ser una Falla que tractava la 
mitologia de forma monogràfica centrant-se, a més, en una 
història molt concreta com a vehicle del text faller.

D’altra banda,  existeixen altres Falles que amb la 
representació d’un déu o d’una deessa   al remat no han 
tractat de forma monogràfica un tema mitològic en la 
resta de la Falla. És el cas de la Falla del Pilar 2013 “Fauna 
ibèrica” de Pere Baenas. La base per al desenvolupament del 
text en la falla no la constituïa un passatge relacionat amb la 
deessa que centrava la falla, Àrtemis, però sí amb un d’eixos 
valors associats a la divinitat: Àrtemis és la deessa de la caça 
i protectora dels animals i de la naturalesa. Va aparèixer en 
el Pilar representada com una amazona i amb els atributs 
habituals (el cérvol, l’arc i les fletxes.) No se’ns parlava de 
la mitologia però la Falla desenvolupava el seu discurs al 
voltant d’un dels valors propis de la deessa: la protecció de 
la naturalesa o, millor dit, una crítica del poc protegida que 
està en realitat. Les diferents espècies donaven motiu al 
desenvolupament de la crítica.
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Àrtemis de la Falla del Pilar 2013 “Fauna Ibèrica” de Pere Baenas.

Aquesta mateixa situació la trobem en la Falla Serrans-Plaça 
dels Furs 2013 “La següent ronda la pague jo” de Miguel 
Ballester. La Falla estava rematada per una enorme copa de vi 
en la qual un embriac Dionisio/Bacus apareixia nu lluint el seu 
penis (el que, a nivell anecdòtic, va escandalitzar a alguns dels 
meus turistes al no entendre com una cosa tan descarada es 
lluïa sense complexos enmig del carrer.)

En l’Antiguitat, la representació de Bacus mostrava a un 
home amb barba i prim, i encara que un dels seus atributs (la 
vinya) produeix serioses borratxeres als sàtirs que formen 
part del seu festeig, ell no participa en el frenesí sexual que 

l’envolta. A partir del Renaixement 
trobem en Bacus al déu de l’orgia i 
de la borratxera, en contraposició 
a Apol·lo. Encara que també se li 
atribueix l’origen del teatre, Bacus 
se sol presentar directament com el 
déu del vi, manifestació, ja citada, del 
desenfrenament, el sexe i la fertilitat. 
I en aquesta línia ho trobem en la 
Falla de Serrans-Plaza dels Furs, en 
la caracterització que tots associem 
a Bacus sense problemes: gros, 
embriac, amb una copa, mostrant 
el seu penis i coronat de pàmpols. 
Aquesta comuna representació del 
déu no parteix del context de l’art 

antic i ha sigut una reelaboració codificada posteriorment.

Falla Serrans-Plaça dels Furs 2013 “La següent ronda la pague 
jo” de Miguel Ballester (cedida per Ángel Romero de “Cendra 
Digital”)Tan llegible resulta, que trobem la mateixa idea i 
els mateixos atributs en una altra Falla d’enguany:  Joaquín 
Costa-Conde de Altea  “Les conseqüències del vi”, obra 
d’Enrique Furió.  No és que una Falla siga còpia de l’altra, 
però manifesten l’existència d’un repertori que s’usa i del 
que s’abusa, precisament per la facilitat de la seua lectura. 
Moltes vegades les fonts per al desenvolupament artístic 
de les Falles no són literàries, pictòriques… són les pròpies 
Falles plantades amb anterioritat. Però eixe és un tema a 
tractar en un altre text.
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Falla Joaquín Costa-Conde de Altea 2013 “Les conseqüències 
del vi”, obra d’Enrique Furió (cedida per Ángel Romero de 
“Cendra Digital”)Es repeteix en aquestes Falles, per tant, 
allò que hem vist en la del Pilar.  L’ús d’un valor associat a 
un déu (l’embriaguesa, el frenesí sexual…) per a elaborar 
el discurs de la Falla, que no empra la mitologia com a 
tema, i que en tots dos casos tractava dels efectes de 
l’alcohol. Bacus ha aparegut en moltes ocasions en les Falles 
perquè els valors que li associem són contraris a la moral que 
es desitja imposar des d’altres fronts. No és estranya la seua 
presència durant el franquisme: un déu romà (pagà), obscè i 
embriac com a fil temàtic per a criticar el que s’entenia com a 
falta de moral, en contraposició a la moral oficial amb la qual el 
règim oprimia els més naturals instints, en eixe estrany binomi 
conservadorisme-crítica propi de les Falles del període.

L’últim exemple que posarem és “Meteorologia de la vida” 
de  Sueca-Literat Azorín 2013, obra de José Lafarga amb 
disseny de Carlos Corredera, per presentar una situació 
prou especial. Dos de les figures del remat representaven 
a Urà i Gea (déus grecs del cel i de la terra.) Però en 
aquest cas la seua aparença física fuig dels atributs o 
caracterització que els són habituals. La transformació de 
la seua representació tradicional no va impedir que tots dos 
personatges foren reconeguts i que la seua presència en la 
Falla fóra perfectament entesa.

Gea, deessa de la terra, apareixia amb formes arredonides 
(terra = esfera.) La seua part inferior de color verd representava 
un prat, esguitat d’arbres i arquitectura. Sobre ella, seguint 
un binomi entre cel i terra que no es dóna únicament en la 

mitologia grecoromana (Geb i Nut de la mitologia egípcia, 
i tants altres), trobàvem a Urà, que destacava per les seues 
formes anguloses (en contraposició a la voluptuositat de la 
terra: fertilitat, caràcter matern…) Si no haguera quedat  clar, 
i en eixa renovació valenta dels atributs de la tradició, Urà es 
valia d’un telescopi (l’observació dels astres) ajudat per un 
àngel (criatura del cel cristià) i lluïa una capa plagada d’estels 
(aquestes sí, atribut habitual del déu grec del cel) i d’altres 
elements celestes. Un déu grec amb aspecte de déu nòrdic.

Falla Sueca-Literat Azorín 2013 “Meteorologia de la vida”, obra de José 
Lafarga amb disseny de Carlos Corredera

Però el contrast associat 
a tots dos personatges 
no acaba ací. El binomi 
femení-masculí, tan 
freqüent en el discurs 
mitològic, apareix també 
en els dos personatges 
que remataven la 
Falla: l’emperador de 
les neus i la reina del 
tròpic, fred i calor (i els 
seus respectius colors), 
formes rectes-formes 
exuberants… No eren 
personatges mitològics 
però sí personificacions 
de dos climes extrems.
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No trobem un tema mitològic desenvolupat en la 
Falla, però els déus que apareixen representen al cel 
i a la terra, espais en els quals tenen lloc els fenòmens 
meteorològics.  Aquests, tractats d’una manera metafòrica, 
van ser la base per a la crítica de diferents situacions de la vida 
actual.

La mitologia és, per tant, un tema fonamental i recurrent 
en la creació de les Falles. Però aquest no es desenvolupa 
d’una única manera, i proporciona una rica font tant 
temàtica com iconogràfica que, de manera directa o 
a través d’un valor associat als diferents personatges, 
permet el desenvolupament del discurs crític de la Falla. 
Fins i tot quan es decideix transformar d’una manera radical 
els atributs habituals d’un personatge. És manifestació, 
també, de l’ampli bagatge visual i cultural que molts artistes i 
creatius posseeixen.
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HIMNE de la FALLA

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
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AGRAIMENTS ..

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.

milDOS DÉSSET
FALLA REIS CATOLICSa 
c

S
IL

L
A

`
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Agradece a todos sus clientes la CONFIANZA depositada en nuestra empresa y les desea que pasen unas Felices Fallas 2017.

- 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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FIRMES i  DEDICATORIES`






