








Enhorabona a nostra fallera 
Lidia i el seu home álvaro que 
es van cassar el passat maig

héctor puerto López
2 novembre 2017
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L’Associació Cultural Falla Reis Catòlics 

recolza el llenguatge inclusiu als llibrets 

de falla. Als casos que, al llarg de la 

lectura d’aquest llibret, no s’han utilitzat 

formules inclusives, tenen com a motiu 

no dificultar la lectura d’aquest.

Des de l’equip de redacció del llibret ens 

comprometem a seguir treballant per 

millorar el llenguatge inclusiu a futurs 

llibrets per tal que els nostres articles no 

deixen exclòs ningú. 
El títol del present llibret és el cas més 

clar d’aquestes intencions, donat que 

s’han deixat de banda altres opcions, 

escollint ‘SetSabers’ com a títol definitiu. 

Perquè tots i totes podem ser SetSabers 

sense importar el nostre gènere! 

La A.C Falla Reis Catòlics no es fa 

responsable de les idees i opinions dels 

autors de les col.laboracions.

El present llibret ha concursat a la 

convocatòria dels premis de la Generalitat 

Valenciana per a la promoció de l’ús del 

valencià.

Este llibret participa en els Premis de les 

Lletres Falleres
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Sóc Elena Martorell Sant Daniel, i em 

dirigisc a tots des d’aquestes pàgines, 

per a tractar d’explicar-vos la meua 

experiència com a Fallera Major. 

El 2017 és el meu any, però sens dubte 

l’inici de tot el meu somni va ser en el 

2016, al que li dec tant... Després d’unes 

nits de falles meravelloses, en el casal 

d’aquesta comissió, vaig prendre la 

decisió d’apuntar-me com a fallera de la 

falla Reis Catòlics. 

Res feia presagiar la direcció que anava 

a tenir tal decisió. A principis del mes 

de Juny, van començar a arribar-me les 

primeres picades d’ullet per a ser Fallera 

Major, especialment per part de la meua 

amiga Mónica. Les picades d’ullet es 

van convertir en un avassallament 

constant, que despertava en mi una 

il·lusió creixent. Tots els arguments que 

m’arribaven per a ser fallera major eren 

raons de pes per a mi: la comissió no 

tenia encara fallera major i Mónica que, 

sabent de la meua il·lusió per poder ser-

ho algun dia, m›explicava que tots els 

anys estaven ocupats. Així que poques 

opcions em quedaven. I veure a la 

xicoteta Ariadna sense acompanyant, 

em feia desitjar encara més poder estar 

allí amb ella.

Però tenia dos esculls grans per a 

aconseguir el meu somni, els meus 

pares. Vaig decidir començar a 

intentar-ho amb la meua mare, molt 

amant de les falles, sabedora que 

desitjava tant com jo veure’m de fallera 

major, encara que no tan prompte. 

Em va costar més del que imaginava, 

però aprofití un “deixa ja de dir-me el 

mateix a tota hora i fes el que vulgues”, 

perquè tot es desencadenés. No oblidaré 

la seua cara d’esglai quan li vaig dir “ja 

he dit que sí a tots i m’estan felicitant”. 

Eren les dues del migdia d’un dissabte 

de juliol i a les 17.30 h d’aquella mateixa 

vesprada, tenia ja la tela i les manteletes 

del meu vestit de Fallera Major, que els 

meus oncles José i Mari Carmen em van 

regalar en aquell mateix moment.

L’altre escull mereix capítol sencer, 

va estar dies sense parlar-nos, no es 

cansava de repetir que no comptàvem 

amb ell per res, que era antifaller i... 

Ara he de dir que vas estar ahí, et vas 

AIXÍ va ser...
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divertir, et vas emocionar i em vas ajudar 
en els preparatius i fins i tot em vas vestir 
molts dies.

Fets els primers passos tot va vindre 
rodat. A la setmana següent va vindre el 
nomenament en el casal, va ser senzill 
però molt bonic. Ja havia conegut al 
meu President Rafa, i ja podia estar amb 
la meua princesa Ariadna, i em sentia 
feliç, ja que un temor gran que tenia, 
era que la comissió m’acceptara per ser 
nova, però em vaig sentir una més des 
del primer moment. 

A partir d’aquell dia va començar un any 
de conte de fades, alguna cosa nova per 
a mi que no m’esperava. Especial il·lusió 
tenia en la meua proclamació, i en el mes 
d’octubre va arribar l’anhelat moment. Va 
ser un dia meravellós, em sentia una reina. 
La casa plena de gent entrant i eixint. 
Indescriptible la primera vegada que 
en eixir de la meua casa, escolte en 
el meu honor tocar València, i sentir 
la calor de la gent que m’aplaudia. 
Em vaig sentir molt especial. 
No us podeu imaginar els nervis que 
tenia abans de pujar a l’escenari en la 
meua proclamació. Sempre he sigut molt 
tímida i em suposava molt fer aquell pas.

Però tot va eixir brodat. La culminació de 
la nit va ser escoltar el nom de la persona 

que em faria l’exaltació, va ser la meua 
mare. Tan emocionada estava que no 
vaig veure eixir al meu nuvi Iván i em 
quedí de pedra quan escoltí la seua veu.

Quin embolic de noms i fets em van 
muntar durant aquella setmana perquè 
no sospitara, i no ho vaig fer no... Va ser 
meravellós.

En menys d’un mes, va arribar la 
presentació. He de dir que fins ara, va ser 
el millor dia de la meua vida. La meua 
timidesa i la por al fet que se m’oblidara 
tot el que havia de fer i dir, m’impedia 
gaudir al màxim del moment, estava 
en estat de “shock”. Moments abans de 
pujar, vaig creure que no seria capaç. 
Vaig veure a la meua amiga Sílvia pujar- 17



me la banda i l’emoció em va poder. 
Però no se ni com, em vaig veure en la 
passarel·la, tothom de peu, aplaudint, 
cridant-me bonica, vaig veure des 
de dalt la cara d›emoció de la meua 
família, i la d›alegria del meu President, 
i vaig despertar a la realitat, era el meu 
moment, anava a ser presentada com a 
Fallera Major i havia de donar la talla. I 
els meus temors van desaparéixer. No hi 
ha paraules per a descriure el que vaig 
sentir quan vaig entrar darrere de les 
cortines i vaig veure el tron que tenien 
preparat per a mi. Realment era el meu 
dia i jo era una princesa.

Tot el que va vindre després va ser 
meravellós, allí asseguda em portí 
la sorpresa de veure eixir primer a la 
meua amiga Mónica a dedicar-me unes 
paraules i després a la meua amiga Marta. 
Gràcies per fer-ho tot tan bonic per a mi. 
L’endemà va ser la presentació de la 
meua princesa, impressionant com ella 
es mereixia, vaig plorar més si podia 
ser, però era emoció, l’emoció de sentir 

que allò ens estava passant a nosaltres. 
A partir d’aquell moment, una cadena 
d’actes i moments al costat de la comissió 
va omplir la meua vida: la presentació 
interna, la baixada de quadres, la 
presentació d’esbossos, tots ells indicis 
que la festa fallera 2017 estava en marxa.

Una gran notícia cal afegir a tant 
entusiasme, la nostra festa tenia 
el reconeixement que es mereixia, 
les nostres falles eren proclamades 
com a PATRIMONI IMMATERIAL DE LA 
HUMANITAT, i açò era per a celebrar-ho. 
Així arribem al 2017, el meu any, que va 
començar amb l’exaltació organitzada 
per Junta Local Fallera, de totes les 
representants de les comissions de Silla.

Uns dies més tard la vida em va oferir 
una trista notícia, vaig perdre al meu 
iaio Daniel, però encara que no va poder 18



gaudir amb mi de tot el que estava 

vivint, sé que alguna cosa va entendre 

a la seua manera del que jo li explicava 

i es va alegrar per mi, ja que li deia a 

tothom que era la presidenta de la meua 

falla, no sabia de quina però d’una molt 

important.

Però la vida ha de seguir, i a la setmana 

següent celebràrem els Fallers d’Honor. 

Ho vaig passar molt bé aquella nit, em 

va agradar molt i espere que tothom 

gaudira tant com nosaltres.

I ja sense adonar-se ens anem acostant a 

les falles, el primer acte: la cavalcada. Va 

ser la més freda dels últims anys que jo 

recorde, però ni així va decaure la calor 

de la festa i de la gent. I per a finalitzar 

la vesprada, el pregó, il·lusionant poder 

dirigir-se a la gent per a convidar-la a les 

nostres celebracions.

Especial il·lusió em va fer la pintada de 

l’escut, va ser una nit molt bonica, amb 

tota la gent en la vorera de la meua casa, 

gaudint del moment. I avui encara em 

produeix emoció veure pintat l’escut i el 

meu nom cada vegada que entre i isc de 

la meua casa.

Després va vindre la presentació del 

ninot de totes les comissions falleres, 

i ja estàvem en falles. Quantitat de 

records i vivències d’aquells dies, com 

la sorpresa de la limusina la nit del 

15 de març, quan va ser l’arreplegada 

dels ninots. Nit molt bonica i divertida. 

El dia 16 de març va ser la nit triada per 

a convidar a sopar als fallers, va ser molt 

especial per a mi. Tot em semblava poc 

per a oferir-vos i poder demostrar-vos 

la meua gratitud per tot el que estava 

vivint gràcies a aquesta comissió. 

Va ser una nit especial, amb moltes 

sorpreses i preludi de l’alegria de 

l’endemà, el dia 17 de març, el dia de la 
19



recollida de premis.

Sempre sentia curiositat per saber el 
que es coïa en l’ajuntament abans que 
tothom coneguera els premis atorgats 
i he de dir que allí es sap en el mateix 
moment, és un cúmul de sentiments 
a voltes positius i uns altres negatius, 
però el millor és saber apreciar el que 
cadascú té sense importar el nombre. 
En el meu cas l›alegria va ser immensa 
amb el premi del ninot indultat, 
l›emoció indescriptible i veure al meu 
President amb aquella cara de felicitat 
incomparable.

No va haver-hi treva aquells dies per 
als sentiments, l’endemà l’ofrena a la 
Verge, una experiència meravellosa, no 

vaig poder contenir l’emoció en diversos 
moments, quan la gent m’aplaudia 
espontàniament en la cercavila fins a 
la plaça, on vaig fer la meua particular 
ofrena.

I així arribem al dia de Sant Josep, el dia 
que suposa la fi del meu any i l’inici del 
següent, però que no per açò és menys 
emocionant. Llàgrimes d’emoció amb 
una mica de tristesa van rodar per les 
meues galtes en cremar les falles del 
2017, però moltíssims actes més estaven 
per vindre.20
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L’apuntà, la proclamació 

dels representants del 

2018, la nit del món 

faller, el dia del Crist, el 

besamans a la Mare de 

Déu, la Creu de Maig i la 

nova presentació.

Ha sigut molt especial i 

he sigut molt feliç. Dues 

persones han contribuït 

a aquesta felicitat, Rafa 

i Ariadna, el meus dos 

pilars enguany, les dues 

millors persones que 

he pogut tindre al meu 

costat, als quals vull 

molt i vull seguir tenint 

a prop en la meua 

vida, aixi com a les 

seues famílies.

Gràcies a la meua 

comissió, a la qual 

he seguit i admirat, 

des que amb 3 anys 

em vaig traslladar 

a viure a l’Avinguda 

Reis Catòlics, i els 

meus pares em 

portaven a veure 

vostra cremà, i us 

veia feliços en les cercaviles i quan em 

feia major gaudia les vostres festes en 

les nits de falles, com en la del 2016 

en la qual vaig decidir quedar-me. 

Als nous representants  Paquito, Águeda i 

Llàtzer us desitge el millor, gaudiu i 

sigueu molt feliços com jo ho he sigut. A 

la meua successora Mónica, ha sigut un 

honor passar-te la banda que tu em vas 

ajudar a aconseguir i estaré ací per al que 

necessites. 

Sigues molt feliç en aquest any que 

t’espera.

 
I tots els meus discursos els he acabat 

així, i no pot ser d’una altra manera: 

VISC SILLA, ELS FALLES I LA COMISSIÓ 

DE FALLA REIS CATÒLICS DE SILLA

22
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Per primer any i com a gran privilegi 
que sent, vull saludar-vos a tots, en 
aquest espai que se’m brinda a mi com 
a President de la FALLA REIS CATÒLICS 
en aquest exercici 2018. Sent conscient 
de la dificultat i del que implica, estic 
disposat a córrer eixe risc i fer l’inici 
del nostre llibret, sabent que no 
serà tasca fàcil d’expressar en unes 
xicotetes lletres tot el que volguera dir. 

En primer lloc vull expressar quant 
d’orgullós estic de ser el vostre 
President, també vull oferir-vos el resum 
del treball realitzat al llarg de l’any i tot 
el que s’ha viscut en la nostra comissió. 
Hores i dies de treball i de reunions 
que culminaran amb la nostra “gran i 
clàssica cremà” a la que espere i desitge 
que arribem després d’haver passat una 
feliç setmana fallera junt aquesta gran 
família que formem tota la comissió. 

La FALLA REIS CATÒLICS és més que una 
falla. És una fàbrica d’alegria i festa que 
malbaratem a mans plenes regalant-ho 
a tot aquell que s’acosta al nostre casal 
i ens mira amb bons ulls. Puc presumir 
de trobar molt bons amics i espere que  
tots junts puguem participar de tots 
els actes que realitzarem, tant al 

carrer com a la nostra carpa o casal. 
Demane a tots paciència, comprensió, 
sana alegria i amistat i que tots 
junts gaudim del treball realitzat. 

GRÀCIES a quants heu fet possible 
que l’exercici arribe a bon fi complint 
cadascú les obligacions que lliurement 
assumireu en el seu dia, tant a directius 
com a fallers, fallers d’honor, anunciants 
i a quants de totes maneres o manera heu 
col·laborat. Vull també donar-vos de nou 
les gràcies pel vostre suport, paciència i 
comprensió, tot junts heu aconseguit que 
jo amb la meua joventut i inexperiència, 
haja complit el meu somni de ser el 
vostre president i em senta orgullós, 
feliç i satisfet. Confie en el fet que 
sabreu disculpar les errades comeses. 

Als nous representants, Mónica, Águeda i 
Llàtzer, sols dir-vos que heu 
d’aprofitar cada moment del vostre 
regnat. Els principals actes encara 
no han arribat. Enguany sou els 
protagonistes de la història de la 
falla. Aprofiteu i gaudiu al màxim. 

Tots units aconseguirem que per uns 
dies s’obliden els problemes omplint de 
festa un poble que ja fa olor de pólvora.
Moltes gràcies a tots i us desitge 
les millors falles. Una abraçada del  
vostre president.

SAlutació del
PRESIDENT 2018

Francisco Ruiz i Soriano24
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Mónica, per tots coneguda per pura senzillesa,

embafa nostre cos i de prudència va servida.

I els pintors valencians encertaren en plasmar sa tendresa,

que amb bondat i humilitat per on passa fa lluïda.

Lloar-te voldríem en aquestes lletres,

però descriure’t no podríem amb infinites paraules,

llibres sencers es farien necessaris per a nosaltres.

Lletres, paraules, llibres... res podria detallar tot el que tu entranyes.

Representes una meravellosa primavera.

Per cor tens el capollet de la comissió escollit.

La teua essència perfumada ens fa pensar

com has aconseguit a la comissió donar colorit.

Com gesmil al taronger

creixes a nostra falla

sempre fent-te de voler.

Més tendra que el cotó,

tu albergues gran poder

per tindre a tot el món

pendent del teu saber fer.

Per bandera tens una compartida il·lusió

amb tots els que volen ara regalar-te

com a símbol d’amor, estima i gran voler

blanca rosa i blanc clavell,

per ser tu Mónica la més preciosa flor

que en València pot haver.

vers a la
fallera major 2018

Mónica Rubio i Monfort
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vers a la
fallera major 2018

Águeda Oltra i Bou

Infantil

Águeda, princesa ben bonica,

amb els teus ulls marró mel

i eixa pelleta tant blanqueta

a tots ens tens de tu pendents.

Eres regina de la nostra xicalla

eixa que creix any rere any

i representa per a nostra falla

una part tan important

Portes vestit roig i daurades joies,

portes des de ben xicoteta una gran il·lusió.

I entre pètals blaus i fulles verdes

tots la vérem acomplida en coronar-te fallera major.

Divertida i responsable has demostrat ser,

talentosa i valenta tots et considerem,

perquè no hi ha a la xicalla de nostra falla

xiqueta amb cor més gran i tant de voler.

Ho tens tot aquest any:

família, amics, fallers...

Tots estem per a ajudar-te, per a consentir-te, per a voler-te.

I a tu sols et demanem una cosa Àgueda: gaudeix!

28
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Fallerets i falleretes, veïns, autoritats 
locals, amics tots.  És per a mi un honor 
poder ser enguany un dels representants 
de la comissió de falla Reis Catòlics de 
Silla. Som un grup de gent decidida a 
fer perviure la nostra festa, les Falles, a 
mantindre vives les nostres tradicions, 
la nostra identitat com a poble, la 
nostra llengua, i tot açò des de l’esforç 
comú i la il·lusió.  La nostra falla és una 
bona mostra d’aquest caràcter fester. 
La nostra comissió pot presumir de 
comptar amb un gran treball de totes 
les persones que hi formen part, dels 
fallers i de les falleres que dediquen el 
seu temps a la nostra falla, però que al 
mateix temps ajunten el seu esforç per 
a oferir al nostre poble la festa al carrer. 
Perquè al nostre poble ens agrada viure 
al carrer i viure el carrer. Vull convidar 
a tots els amics i veïns a una falla que 
sempre tindrà les portes obertes a tota 
la gent que desitge participar de la 
nostra festa amb harmonia i germanor.

M’agradaria recordar en aquestes línies 
com vaig aplegar a ser president infantil 
de la nostra comissió. Recorde que quan 
era menudet li vaig demanar a mon pare 
i a ma mare que volia ser “capità” de la 
falla. “Es diu president, LLàtzer”, em 

varen contestar. Temps després se’m va 
passar aquesta idea, massa trage, vaig 
pensar. Fins que Àgueda, la meua amiga 
i la nostra fallera major infantil, em va 
demanar que fora el seu president. Vaig 
acceptar de seguida, amb els nervis 
propis que corresponen a aquest càrrec 
però al mateix temps amb la il·lusió 
per poder compartir amb ella aquesta 
meravellosa experiència. 

I ara, vull convidar a tota la nostra 
comissió i a tota la ciutadania a 
participar en els actes programats per 
la nostra falla, a gaudir de les festes que 
anuncien l’arribada de la primavera, 
a encendre la flama de la festa. És 
temps d’art, de música, de tradició, 
de pólvora i finalment de foc. Partint 
d’aquells veïnats de fusters del segle 
XVIII que veieren nàixer aquesta festa, 
el foc és l’element principal de les falles, 
ha de ser l’espurna que encenga els 
monuments satírics i l’esperit crític que 
resulten essencials en la construcció 
d’una societat futura millor.

Visca Silla! 

Visca les Falles!!

Visca la comissió de falla Reis Catòlics!!! 

SAlutació del
PRESIDENT 2018

Llàtzer San Miguel i Zaragozà

Infantil
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FAlla
Gran
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FAlla
Infantil
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EXPLICACIÓ
falla gran 2018

Lluites Orientals

 LLUITES ORIENTALS

En primer lloc, he de felicitar als 
responsables de la comissió propietària 
d’aquest llibret pel seu atreviment. 
Posar en mans d’un consultor de 
normatives de privacitat la creació de 
la “explicació i relació del que conté 
la falla” és digne d’una temeritat i 
insensatesa que solament té parangó 
si la comparem amb les polítiques 
de Donald Trump i Kim Jon Un. I 
màxim quan parlarem d’un tema tan 
tremendament misteriós i llunyà com 
són les civilitzacions orientals. Hauré 
de tirar mà de la meditació i com si 
em trobara en un temple del Tibet de 
vacances, endinsar-me en els meus 
records i trobar el fil del que tirar. 

O, quasi millor, aprofite que just 
damunt de la meua casa s’ha instal·lat 
una família xinesa perquè m’estalvien 
la faena de cercar aquest fil. Com bé 
diu el proverbi “pregunta a l’home amb 
experiència, no a l’home amb estudis” i 
a veïns experiència en allò oriental de 
segur en tenen i a muntó. 

Però fins que decidisc presentar-me 
davant la seua porta a sol·licitar-
los una cosa tan rara em dóna per 

escodrinyar en els meus records i em 
vénen a la memòria aquelles triples 
sessions a les quals acudia de xiquet 
al Cinema Rosaleda en Benicalap, el 
meu barri, en les quals “echaban” tres 
pel·lícules d’arts marcials en les quals 
cada galtada sonava com si estigueren 
tancant finestres de colp. 
Allí vaig aprendre de la mà del 
LLUITADOR MANC (he escrit mà, no 
mans!) que, encara que l’adversitat 
et deixe sense un dels teus braços, 
sempre pots tombar al tirà i a tot el seu 
exèrcit de malfactors, que per això eres 
el bo de la peli i vas aprendre kung fu 
des del bressol. 

O al mític Bruce Lee, que repartia 
nesples amb la mateixa facilitat que un 
repartidor del Kentucky Fried Chicken 
reparteix pollastre fregit a domicili. 
Quina escena aquella en el Coliseu de 
Roma en la qual s’enfronta a Chuck 
Norris i li dóna per al pèl (del cap i del 
pit, que no era metrosexual i portava 
una estora). Quins salts pegàvem en la 
butaca i quins crits soltàvem imitant 
al desaparegut Bruce quan rematava 
als dolents deixant-los baldats i sense 
ganes de més fatxenderies. I en eixir 
del cinema totes les criatures imitant a 
l’heroi soltant puntades a l’aire i rebent 

EMC2 FALLES
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alguna si no esquivaves a temps la que 

et soltava com una gràcia el teu millor 

amic. Després et rematava en casa de 

ta mare amb la sabatilla, que tenia 

més art amb ella que Bruce amb els 

nunxacos. Per tonto. 

I què dir de pel·lícules com els Set 

Samuráis, copiada després pels ianquis 

(i açò que solament copien els xinesos, 

diuen) en la qual set lluitadors li donen 

cera a tot un exèrcit i encara els donava 

temps a cuinar sushi. 

Encara que si algú ens va acostar com 

ningú la filosofia oriental, fent que 

comprenguérem les millors tècniques 

de les arts marcials va ser sens dubte 

el Sr. Miyagi, ensenyant al jove Ralph 

Maschio que llavant i encerant el seu 

cotxe es convertia en una màquina de 

guanyar campionats de karate polint 

cera i botant com una grulla. Açò em 

va fer que em qüestionara si realment 

van valdre la pena els tres mesos que 

vaig assistir al gimnàs de Park, un coreà 

del nord fugit a temps del seu país, en 

el qual vaig acabar ostentant el cinturó 

blanc amb fulles de llorer i brillants de 

taekwondo i servint d’espàrring fins a 

les xiquetes de 12 anys. 

Vaig tirar de filosofia oriental i em vaig 

dedicar a llavar el cotxe a mà des de 

llavors convertint-me en tot un ninja del 

poal i l’esponja. Ni Jackie Chan te tanta 

gràcia com jo donant cera al Clio. 

ESPIRITUALITAT ORIENTAL 

Si alguna cosa ens crida poderosament 

l’atenció en les cultures orientals és 

la seua espiritualitat sobre la base 

d’una religió que connecta de forma 

imprescindible amb la naturalesa, 

el cosmos i la forma en què l’ésser 

humà s’interrelaciona amb la resta 

d’elements. 

Tot està interconnectat i tot pot fer 

que la teua vida vaja ben o malament, 

depenent què tal portes l’equilibri 

amb la resta d’elements. Analitzem 

a continuació dos dels elements que 

més ens han calat als occidentals 

encara que per a arribar a conéixer que 

són alguna cosa més que elements 

decoratius amb els quals fer-te un 

tattoo o decorar el saló de casa, hem de 

conéixer el que a continuació exposem 

amb la serietat que ens caracteritza. 

Parlem del Ying i el Yang i del Karma, 

de l’equilibri i de la que t’espera com et 

passes un pèl. 
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YING/YANG 

La deessa terra que s’estava formant 
era l’emperadriu Feng i s’anava creant 
en desorde. La seua forma física era 
l’au Fènix, però s’anava creant en pura 
creativitat i energia. 

Era el drac Long el que ordenava la dita 
creació. 

Long es va enamorar de Feng i 
controlava de forma pacient el seu 
desorde creatiu. Junts equilibraven el 
TAO. 

Quan el drac Long i l’emperadriu Feng 
s’equilibren, el TAO resplendeix com 
una perla banyada en la llum més pura. 

No lluita el drac amb l’au Fènix. Ells 
s’amen i es busquen, es complementen 
i equilibren. Sense l’au Fènix no hi ha la 
creació infinita i eterna, i sense el drac 
Long no hi ha l’equilibri de l’orde. Per 
això, el drac i l’au Fènix són les imatges 
dels sagrats principis del Ying i el Yang. 

D’acord. Eixa és l’explicació que 
ens donen els erudits en la filosofia 
oriental. Però… Quina visió d’allò que 
s’ha relatat pot trobar algú no iniciat?

Per tant, a ulls del guionista 
contractat a través de la subcontracta 
subcontractada, i després de preparar-
se conscienciosament en l’oriental 
visitant basars, restaurants i fins a dues 
perruqueries xineses per que els veïns 
encara no li han obert la porta, és que 
ens vam trobar davant d’una de les 
històries d’amor més estranyes de les 
que s’haja pogut tirar en cara. 

Una au i un fardatxo, l’única afinitat 
natural del qual puga ser que ambdós 
són ovípars, enrotllant-se i justificant-lo 
amb una història estranya d’equilibris i 
perles lluents. 

Xe, la típica història que 
t’inventes quan els teus pares 
et pillen a casa amb una xicona. 
 
Fill drac: És queeee... estàvem 
ordenant l’habitació, que no veges 
com estava de desordenada, i 
sense voler... ens hem equilibrat i... 
 
Pare drac: Però fill. Si és una gallina. 
 
Fill drac: Papààà. No és una gallina. 
És una au Fènix i l’ame amb tot el cor. 
 
Pare drac: Però com vas a amar a 
un pardal? Ja m’havien dit els veïns 
que eres un poc rar. Però fill. No hi 
havien fardatges de què enamorar-se? A 
més, què dirà ta mare quan s’assabente? 
 
Fill drac: Mamà ja ho sap i ens accepta 
tal com som, No és tant retrograda com 
tu. A més, vos hem de donar una notícia. 
Ens hem equilibrat tant que hem fet que 
la perla brille i sereu iaios. El direm Tao. 
 
Pare drac: El que faltava. Ja ha eixit la 
moderna de ta mare. Però tu saps com 
em guanye la vida? Què creus que faig 
durant més de 10 hores al dia matant-
me a treballar? Faig quilòmetres i 
quilòmetres espantant la gent perquè 
tu pugues anar a la universitat i que 
no falte de res en aquesta casa. I tu 
m’ho pagues així? Fent-nos iaios 38



d’un drac-pollastre!!! A qui espantaré 
ara? Quan passe per algun poble que 
tinga en la ruta comercial eixiran tots 
a descollonar-se de mí!!! Ací va el iaio 
dels dracs amb plomes!!! Has pensat 
el que diran en la meua empresa? 
 
Drac fill: Però ja ho hem decidit. 
Ens amem i ens casarem encara 
que hàgem d’anar-nos-en a viure a 
l’estranger a muntar algun negoci 
(una cosa que amb els anys serà el 
més normal del món, sent xinesos). 
 
Mentrestant, la pobra emperadriu, 
assistint a la discussió paternofilial, va 
anar posant-se nerviosa i va esclatar 
en acolorides flames, peculiaritat 
intrínseca en la seua espècie, 
pegant-li foc a l’habitació, a la casa 
i a la finca on vivia la família Long. 
 
La història acaba feliçment en boda, 
i amb Feng i Long sent pares de 
dos rars pollets a qui van batejar 
amb els noms de Ying i Yang. 
 
A ulls d’algun oriental, aquesta  
explicació pot resultar banal, ridícula i 
fins a ofensiva. I és rar, tal com són de 
donats a l’humor groc i a la comèdia. 
Vas al basar regentat per ells i t’atenen 
amablement i en un correcte castellà. 
Una vegada que t’adones que el que 
vas comprar no li pots donar l’ús o 
simplement no funciona, vas a canviar-
lo o a tornar-lo i deixen de conéixer la 
nostra llengua com per art de màgia 
o comèdia. 

KARMA (La justícia divina en versió 
Mestre Tortuga) 

En la religió budista i en l’hinduisme 
el karma es centra en la creença per la 
qual tota acció té una força dinàmica 
que s’expressa i influeix en les 
successives existències de l’individu. 
 
Segons açò, el Karma és el jutge 
dels nostres actes, és l’energia 
transcendent i invisible que es 
deriva dels nostres comportaments 
i que va acumulant conseqüències i 
pagaments d’acord amb ells. El Karma 
simplement ens diu que les forces que 
vam posar en moviment fa deu minuts 
o fa deu vides tornaran a nosaltres. 
 
Vol dir açò que tot el que estem patint en 
l’actualitat és conseqüència d’alguna 
cosa terrible que vam cometre en 
alguna de les nostres vides anteriors? 
 
Per simplificar ens podríem 
fer algunes preguntes: 
• Què vam fer el conjunt dels espanyols 
en una vida col·lectiva anterior per 
a patir la classe política que patim? 
• Tan malament es van 
portar Belén Esteban o Letícia 
Sabater en altres existències per a 
acabar sent el que són en l’actual? 
• Portava perruquí Ximo 
Puig en la seua altra vida? 
• Qui va ser Montoro en una 
altra vida per a ser com és ara? 
• Amb quines normes s’escriu en el 
limbe transitori cap a la reencarnació? 
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Amb les de l’AVL o les del Rat Penat? 
• Això de Donald Trump 
és una broma còsmica? 
• Quantes vides seran necessàries 
perquè els gurtelianos, taulianos, 
blackianos, emarsianos i la resta 
de corruptes acaben en la presó? 
 
Són tantes i tantes les preguntes que 
necessitaríem 80 reencarnacions 
per a poder trobar resposta a totes, 
i encara persistirien els dubtes. 
 
A més, per si no fóra poc embolic, 
aquestes cultures esmentades 
anteriorment el retorcen incloent lleis 
com si es tractara de Fuset en Junta 
Central Fallera. I dotze, ni més ni 
menys: 

1. LA GRAN LLEI o la llei de causa i 
efecte: el que posem en l’univers és el 
que torna a nosaltres. L’energia negativa 
enviada a altres tornarà de nou a tu, però 
10 vegades més potent, si sembres vents 
arreplegaràs tempestats, etc, etc, etc. 
 
Entesos. Ara ja veig més normal que 
un tio amb la pell taronja i el cabell 
de panolla, que pensa que la millor 
forma de treballar per al seu país siga 
putejar-lo llevant-li drets com la sanitat, 
pensions, sous dignes i altres guanyats 
després d›anys de lluita i sacrifici, acabe 
sent president. I no estic parlant de 
Rajoy, que aquest no té la pell taronja. 
Parle de Trump. Què hem fet perquè 
aquest tio siga qui ens tindrà acollonats 
durant almenys quatre llaaaaargs anys? 
El karma a vegades és un poc bromista, 
no?
 

2. LLEI DE LA CREACIÓ: la 
vida requerix que participem d’ella. 
Som un amb l’univers dins i fora, 
som part del corrent de naixement 
de la naturalesa i les nostres vides 
es reprodueixen com la resta de 
cicles naturals. El que ens rodeja 
ens dóna pistes sobre el nostre 
estat interior. Crea les opcions que 
vulgues tindre en la teua vida... 
 
O el que és el mateix. Fes-te 
emprenedor. Sent la grandesa de 
fer-te empresari autònom. Participa 
activament creant riquesa. Et serà 
tornada amb alegria en forma de 
pensió de merda. La teua naturalesa 
canviarà de forma radical passant a 
formar part dels supermutants que 
mai emmalalteixen. I si rares vegades 
ho fan, continuen contribuint al bé 
comú pagant quan es compleix el 
cicle natural del mes o del trimestre. 
Molt graciós el ‘karma’!!! 
 
3. LLEI DE LA HUMILITAT: el que 
et negues a acceptar, et continuarà 
ocorrent. Si davant d’algú o una cosa 
només veus un enemic o alguna 
cosa negativa, llavors no estàs en un 
nivell superior d’existència. Complir 
aquesta llei significa acceptar sense 
entrar a valorar la superioritat. 
 
És el que es diu Llei Mordassa. Sempre 
hi ha alguna cosa superior que vetla 
per tu i mai has de veure-ho com res 
negatiu. Crida’l benedicció divina. 
Si ixes a protestar de forma pacífica 
perquè t’han retallat en sanitat i 
t’emportes una hòstia d’un policia 
cabrejat perquè a ell li han retallat el 40



seu sou, hauràs d’agrair-li-ho. No saps 

quina lliçó pots haver rebut d’algú que 

només compleix ordres d’un ésser 

superior. Ells vetlen per nosaltres 

perquè no ens fiquem en embolics, 

inclús en les xarxes socials, no vaja a 

ser que twittet-ges un mal acudit sobre 

algú i acabes en la presó per graciós. 

4. LLEI DEL CREIXEMENT: on vulga 

que vages, sempre estaràs tu. Perquè 

puguem créixer en l’esperit som 

nosaltres els que hem de canviar i no les 

persones, llocs o coses que ens rodegen. 

 
O llei de la queixa a la paperera. 

Eres dels que es queixen perquè 

t’han plantat la zona blava en el teu 

barri? Eres dels veïns que es queixen 

perquè tenen una falla sorollosa en la 

seua porta? Eres dels afectats pel mal 

funcionament de la sanitat i acabes en 

el corredor d’un hospital? Eres dels que 

els afecta qualsevol decisió de canvi 

en l’ens rector? Puix ja saps, bonico. 

No pretengues que canvien els 

altres. Canvia tu i veuràs que bé et 

va. Tot seguirà igual, però tindràs 

una calma damunt que ho fliparàs. 

 
5. LLEI DE RESPONSABILITAT: cada 

vegada que alguna cosa roina succeeix, 

hi ha alguna cosa mal en tu. El que ens 

rodeja ens reflecteix i reflectim el que 

ens rodeja; és importantíssim assumir 

la responsabilitat del que en la teua 

vida està present.

 
Vamos!!! Que una vegada fet, ja 

està fet. No pots anar donant cera 

a tot el món sense que algú acabe 

posant-te en el teu lloc. Encara que 

vivim en un país en què l’assumpció 

de responsabilitats ens dóna per a un 

estudi complet. Que un polític roba 

de forma descarada per a beneficiar 

al seu partit? És una comptabilitat 

descomptabilitzada liquidada en 

diferit. Que uns militars volen en un avió 

tret d’un desballestament? S’anomena 

al contractador ambaixador i tan 

feliços. Que un desgraciat paga 30 

euros amb una targeta trobada? Al 

trullo i sense compassió. Haver robat 

milions amb una targeta Black i estaries 

vivint de luxe, lliure i a «tuttiplen”. 

I així, fins a l’infinit i més enllà. 

 
6. LLEI DE LA CONNEXIÓ: inclús 

si alguna cosa que fem pareix 

insignificant, és molt important 

saber que es fa en connexió amb tot 

l’univers. Cada pas porta al següent 

pas i així successivament. Algú farà 

el treball inicial perquè algú obtinga 

quelcom. Ni el primer ni l’últim 

pas són més o menys importants 

perquè ambdós són necessaris 

per a realitzar la tasca. Tots estem 

connectats en passat, present i futur. 

 
Aquesta llei acollona el guionista. Si 

tots els meus actes tenen repercussió 

en l’univers, pot ser que alguna 

catàstrofe haja vingut per alguna 

cosa insignificant que vaig fer? Pot un 

terratrémol en l’altre costat del món 

haver sigut causat per l’aerofàgia 

després de menjar un bullit de 

floricol i bròcoli? L’última onada de 

fred patida pot haver-la causat el 

que els meus fills deixen la porta del 
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frigorífic oberta cada dos per tres? 

Continuaré pensant en això 

mentre demane un canvi de dieta 

en naturhouse. 

7. LLEI DE L’ENFOCAMENT: no 

es pot pensar en dues coses al 

mateix temps. Has d’anar pujant 

escaló per escaló. Quan perdem 

el nord en la nostra brúixola 

despertem a la inseguretat i a la ira. 

 
I no. No estem parlant del pas 

d’Anakin Skywalker al costat fosc de la 

força convertint-se en Dath Vader.

 
Portem-lo al vessant faller del 

‘karma’. Per un costat eixe president 

que porta tantes històries en el cap i 

que de forma irresponsable no delega 

en els seus voluntariosos directius i 

s’embolica amb temes d’importància 

com visitar el seu artista per a conéixer 

l’evolució en la construcció de la falla. 

L’artista en qüestió té el seu taller 

ubicat a 60 quilòmetres de la residència 

presidencial, pel que el tram a recórrer 

és considerable. Mentrestant, i d’altra 

banda, la seua fallera major camina 

amb la important tasca de pentinar-se 

en la perruqueria de moda, ja que estan 

convidats a una presentació a què no 

poden faltar, excepte causa major. 

El president, després del menjar celebrat 

i la xarrada de sobretaula, decideix 

iniciar trajecte cap al seu domicili, no 

sense abans revisar en el seu calendari 

d’actes i l’hora exacta d’arreplegada 

de la protagonista femenina. A les 

17 hores. Però és quan mira el seu 

rellotge quan acudeix el pànic. Són 

les 16:35!!! Una suor freda li recorre 

l’esquena pensant en la que s’armarà. 

 
Després de botar-se els límits de 

velocitat establerts i rebre per això 

dues receptes per part de la guàrdia 

civil de trànsit, arriba a casa, es vist 

ràpidament amb el torrentí comprat al 

carrer Borrull i creua mig València fins 

a arribar al domicili de la Fallera Major. 

I és obvi dir que a ella li ha sobrevingut 

un atac d’ira que no et meneges, ja 

que arriben tard i les seues amigues 

del grup de whatsapp “FMS2018” 

li acaben de dir que el “pescao” 

està venut i que no cal que vagen. 

Si és que... realment no es pot estar en tot. 

 
8. LLEI DEL DONAR I DE 

L’HOSPITALITAT: si tu creus que una 

cosa és veritat, llavors en algun moment 

de la teua vida seràs cridat a demostrar 

que és veritat. Dóna i atorga per a poder 

posar en pràctica el que has aprés. 

 
Aquesta llei disposa d’una esmena 

real. Tu podràs demostrar que això 

és veritat. Una altra cosa és que els 

altres et creguen. Seràs cridat davant 

de qui t’haja de jutjar i demostraràs la 

teua innocència. Però sempre hauran 

incrèduls, mal informats o directament 

desgraciats que trauran la seua veritat 

quan menys no t’ho esperes... i seran els 

que menys esperes. Davant d’aquests 

podràs utilitzar l’article 56 de la 

Constitució Espanyola, que és eixe que 

nomena allò de “enviar a cagar a la via». 
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9. LLEI DE L’ACÍ I ARA: mirar cap 
arrere i viure ancorats en el passat 
és el que ens impedeix gaudir 
del present i estar totalment en 
l’ací i ara. Els vells pensaments, 
hàbits i somnis són els que ens 
impedeixen renovar la nostra ànima. 
 
Per això fins a les iaies de l’Asil 
dels Ancianitos de la Mare de Déu 
del Perpetu Espasme tenen el seu 
perfil en Facebook i Linkedin i són 
convocades a missa a través de Twitter. 
Només hem de veure fotografies dels 
nostres pares a la nostra edat (si som 
“cinquantons”, clar) per a comprovar 
que aquesta llei es compleix. Veure 
els seus pentinats, la seua roba, 
recordar els seus hàbits. I no diguem 
si ho comparem amb els nostres iaios 
o besiaios, que vestien als 40 com ara 
ningú vestiria als 70. Si fins obriran 
el Zara Sèniors per a jubilats! Encara 
que tal vegada ens estiguem passant 
amb aquesta llei, ja que en el futur 
algú pot acabar fent riure. Per exemple 
quan escoltem d’ací a 70 anys a les 
mongetes abans mencionades cridar 
els residents interns Kevin Kosner de 
Jesús o Jennifer Britney dels Dolors 
que passen a canviar-se la sonda. 

10. LLEI DEL CANVI: la història es 
repeteix fins que aprenguem les lliçons 
necessàries per a canviar el nostre camí. 
 
Açò és el que no agarra Fuset quan se li 
subleva l’assemblea de presidents/es. 
Pareix El senyor “Don Erre que Erre”. 
Encara que entre els sublevats n’hi 
ha que estan més per la lluita política 

descarada que per la prosperitat de la 
festa. I és que els canvis que es demanen 
són perquè no canvie res. Al temps. 
Ja vos agarrarà el ‘karma’ en una altra 
vida... ja!!!
 
11. LLEI DE LA PACIÈNCIA I LA 
RECOMPENSA: totes les recompenses 
requereixen un esforç inicial. La 
gratificació més gran és la que 
demanda més dedicació, paciència i 
persistència. Amar el nostre lloc en el 
món recompensarà el nostre esforç 
al moment oportú, just quan hàgem 
aprés la importància d’aquests valors. 
 
Precisament aquest és el lema de la 
reforma laboral. És el que prediquen 
les organitzacions empresarials en les 
seues distintes reunions. Curreu com 
a bèsties i ja rebreu la recompensa. 
Ameu el vostre lloc en el món, que no 
és un altre que el de putejats i pagans. 
No veieu com de feliços que ens feu? 
Potser no és amor el que vosaltres 
pagueu l’electricitat a preu de sang 
d’unicorn perquè nosaltres siguem 
afortunats? Dedicar-vos a treballar, ser 
persistents i pacients, que ja si això en 
una altra vida naixereu rics. O no.
 
12. LLEI DE LA IMPORTÀNCIA I 
INSPIRACIÓ: el valor d’alguna cosa és el 
resultat directe de l’energia i la intenció 
que es posa en ell. Cada contribució 
personal és també una contribució a la 
totalitat. Les contribucions mediocres 
no tenen cap impacte en la totalitat, 
són tan comuns que s’anul·len entre 
elles. Posa tot el teu cor en cada acte 
perquè obtinga el valor necessari. 
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No hi ha una altra. I amb els 

esforços individuals de cada un de 

nosaltres i dels nostres avantpassats 

s’aconsegueixen metes importants. 

Com aconseguir que les falles 

hagen sigut declarades PATRIMONI 

IMMATERIAL DE LA HUMANITAT per 

la UNESCO. S’ha posat el cor en cada 

acte i ara ve el retorn. Ja s’ha anunciat 

per part de l’ajuntament la rebaixa 

substancial d’impostos per als fallers 

i falleres, així com subvencions per 

als concursos de paelles i ginebra, 

sempre que siga “del terreno”. També 

tindrem una rebaixa en l’impost de 

la renda que riu-te del qual tenen els 

madrilenys. I els mateixos hostalers, 

animats per aquest èxit, han promés 

anunciar-se tots els anys en els 

llibrets i col·laborar a sac amb les 

falles posant la pasta necessària. 

Anem a petar-ho!!! 

CONCLUSIÓ
 
Darrere de repassar centenars 

de webs i publicacions sobre el 

karma, el guionista ha arribat a la 

conclusió que hi ha dues opcions: 

• s’ha de retirar a un monestir 

llunyà en què aïllar-se perquè 

no li afecte absolutament 

cap de les dotze lleis, 

• o ha de continuar vivint com fins 

ara i que el karma actue com li done 

la gana, perquè faces el que faces 

l’has de pagar en una altra vida. 

 
Ja veurem arribat el moment 

(i que passen molts anys!!!). 

PENSAMENT FINAL
 
I si tot açò de la filosofia oriental, 

el Zen, el Ying i el Yang, el drac i l’au 

Fènix, el Karma i tot el que penja, no és 

més que una tàctica ben pensada per a 

envair-nos des d’orient?

 
LA PACIÈNCIA
 
Si alguna cosa m’ha fascinat sempre 

de la cultura oriental és la paciència 

amb la qual es prenen les coses. 

 
Una de les estratègies seguides en 

les seues interminables guerres 

entre clans era l’ús de la seua 

paciència apresa a través dels 

segles i reflectida per Sun Tzu en 

el seu llibre L’Art de la Guerra. 

 
Una de les seues frases més 

cèlebres és “Mai s’ha d’atacar 

per còlera i amb presses. És 

aconsellable prendre’s temps en la 

planificació i coordinació del pla”. 

44



I açò és una cosa que portaven 
rigorosament. Tant que s’ha escrit 
sobre guerres en les quals la paciència 
per a atacar va ser tan extrema que 
quan ho van anar a fer ja s’havia 
declarat la pau, s’havien fusionat 
els clans mitjançant unes noces 
reals i fins als exèrcits d’antany 
aguerrits joves, acabaven aparentant 
excursions de l’imserso a Benidorm. 
Açò sí. No palmava ningú de 
forma violenta, sinó per vells, que 
també és important i molt budista. 
 
I aquella paciència és la que des 
de temps mil·lenaris han aplicat 
en totes les facetes de la vida. 
 
La mostra és que han demostrat 
estudiant cadascuna de les ubicacions 
dels articles que venen en els 
basars. Encara que el local tinga més 
extensió que el Mestalla, sempre 
saben on es situa fins al més xicotet 
dels articles que amunteguen en les 
seues prestatgeries. Per a conéixer 
on es troben els més de 150.000 
articles es requereixen anys d’estudi, 
perseverança i una paciència infinita. 
No necessiten tirar mà de tecnologia. 
 
Des de l’aparador des del qual rares 
vegades es mouen (jo crec que 
naixen darrere d’ell i que excepte 
emergència o catàstrofe no es separen 
de la caixa registradora ni encara que 
els torture Fumanchú), t’indiquen 
somrients les coordenades exactes 
del passadís, la prestatgeria i el que hi 
ha al voltant de l’article que cerques. 
Una altra cosa és que els entengues, 
ja que algun segueix obstinat a parlar-
te en “chiñol” (batiburrillo de xinés 

i castellà que solament entenen 
ells) i acabes donant més voltes als 
passadissos que l›UCO està donant 
per a desxifrar qui és Mariano 
Rajoy en els papers de “Bárcenas”. 
 
Una vegada vaig estar quatre 
dies perdut en el basar xinés del meu 
carrer cercant un ambientador per al 
cotxe. La meua família arribà a pensar 
que m’havien segrestat o, pitjor encara, 
que m’havia embolicat de festa. Quan 
vaig aconseguir l’ambientador i vaig 
eixir del basar m›esperava una calorosa 
benvinguda a casa, encara que crec 
que no em van creure. La meua dona 
segueix decantant-se per la festa que 
em vaig córrer amb els amiguets i la 
confiança va desaparéixer com l›aroma 
de l›ambientador, que sol durar deu 
minuts. Des de llavors solament els 
compre marca «Hacendado», que 
duren el mateix però són més fàcils de 
trobar. 

LES DINASTIES
 
La història de la Xina, com a cronologia 
d’una de les civilitzacions més 
antigues del món amb continuïtat fins 
a l’actualitat, té els seus orígens en la 
conca del riu Groc, on van sorgir les 
primeres dinasties Xia, Shang i Zhou. 
 
L’existència de documents escrits 
fa prop de 3500 anys ha permés el 
desenvolupament a la Xina d’una 
tradició historiogràfica molt precisa, 
que ofereix una narració contínua 
des de les primeres dinasties 
fins a l’edat contemporània. La 
cultura xinesa, segons el mite, 
s’inaugura amb els tres emperadors 45



originaris: Fuxi, Shennong i, finalment, 
l’Emperador Groc Huang, aquest 
últim considerat com el vertader 
creador de la cultura. No obstant 
això, no existeixen registres històrics 
que demostren l’existència real 
d’aquestes personalitats, les que, 
d’acord amb la transmissió oral de 
generació en generació, haurien 
viscut fa uns 5000 a 6000 anys. 
 
Açò que sembla tan culte i tan 
estudiat per part del guionista, 
s’ha tret directament d’aquesta 
base de coneixement anomenada 
“Forocoches”, en la qual il·lustres 
internautes aporten tots els seus 
coneixements de forma altruista i 
desinteressada, encertant de tant 
en tant en la veritat vertadera. 
Però bé, per a il·lustrar el que 
es vol comentar ens serveix, ja 
que encara que puga semblar 
rocambolesc, els espanyols els 
guanyem per golejada i sense haver 
de remuntar-nos a tants anys arrere. 
Espanya sempre ha sigut un país 
de dinasties de llegenda. Des dels 
primers reis visigots fins a l’actual 
monarca, la nostra pell de bou ha 
estat sembrada de reis i reines que 
ho han petat. Des de Juana I en 1504 
i fins a Felipe VI, Espanya, solament 
en els últims 500 anys, ha tingut 20 
reis procedents de quatre dinasties 
diferents (les de Trastàmara, Àustria, 
Savoia i Borbó), que van tenir 28 
consorts i 101 fills (no s›expliquen 
amants, concubins de tots dos sexes 
o sexe neutre, fills il·legítims i tots 
els que ixen en “Sálvame” reclamant 
la paternitat d’algun monarca). 

I a açò cal sumar els reis i reines que 
van existir fins a la reconquesta i 
reunificació de parcel·les que van 
fer Isabel i Fernando (els de tant 
munta munta tant, encara que el 
de Fernando muntava menys i Castella 
hi ha acabat per damunt de tot). 
Dinasties Àstur-lleoneses, Godes, 
àrabs en Al-Andalus, el Rei Don Jaume 
(fundador del Regne de València que 
tiraria a patades als que ho defensaven 
el passat 9 d›Octubre a ULTRAnça en 
nom dels valencians), la història 
ens ha parlat de reis i reines que 
ni Walt Disney ho supera. I a aquestes 
dinasties hem de sumar-los les 
modernes, com els ViReis de Catalunya, 
Els Pujol, amb el seu samurai pare 
al capdavant i la seua esposa i fills 
especialitzats en contraban d’euros a 
Andorra com a alumnes avantatjats. 
Tot molt nacionalista i bonic. 
 
Encara que ací a València els hem tingut 
que han arribat a creure’s emperadors 
orientals, gastant en fastos i mausoleus 
dignes de la ciutat prohibida de Pekin i 
deixant l’economia tan arrasada com 
quan passava Gengis Khan per algun 
poble ric. 

GASTRONOMIA ORIENTAL I ALTRES 
INVASIONS
 
Sembla que va ser ahir quan es va obrir 
a València el primer restaurant xinés i fa 
ja més de 45 anys. Amb ell van arribar 
les llegendes urbanes més diverses i 
sempre de boca d’hostalers interessats 
que les propagaven amb el major de les 
descaradures sens dubte espantades 
per la competència a la seua truita de 
creïlles i a les braves i calamars oliosos. 
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Des de l’àmpliament recorregut “heu 

vist que no hi ha gats en el barri des 

que està el xinés?” o el macabre “Jo no 

dic gens, però els xinesos no soterren 

als vells i en aqueix restaurant s’han 

sentit crits rars. A veure si l’ànec 

no era ànec...”, o el terrible “cuida’t 

amb el gosset en passejar-lo que 

quan et descures va a la paella”. 

 
La veritat és que van ser assentats 

cada vegada més orientals en la 

ciutat obrint restaurants de diverses 

especialitats en cada barri. Des del 

menjar cantonés amb la seua variada 

gamma de sabors agredolços i sopes 

de textura cola d’empaperar, el sushi 

a força de peix cru a l’essència de 

l’anisakis o els mega woks en els 

quals et poses fins al cul de gambes i 

altres viandes a preus irrisoris (més 

barates que en el consum i cuinades 

per uns senyors que mai somriuen). 

 
I a açò es va unir la cultura pel barat 

i a tota hora obert com són els abans 

esmentats basars, en els quals 

podem comprar de tot i a uns preus 

veritablement atractius per a aqueixos 

productes que saps que et duraran dos 

telenotícies, però que apa, el teu paper 

et fan. Des de “fregasuelos” amb olor 

a gens, graneres que no agranen, 

material de papereria en els quals és 

impossible escriure o eines amb les 

quals destrossar-te les mans quan 

intentes reparar alguna cosa amb elles. 

 
I si no tenien bastant amb vendre’ns 

roba i calçat en aqueixos “Tot a 

Cent”, s’adonaren que en el nostre 

país existeix un públic “pijobre” 

(entre pijo i pobre), creant les tendes 

de moda «cool” conegudes com a 

Zara Xinés, que omplin els barris 

de roba pretensiosament moderna 

a preus assequibles. Entre aqueixa 

roba i el reggaeton s’està fent 

malbé tota una generació de joves. 

 
I ja que s’han posat amb la moda, 

perquè no provar amb l’estilisme i 

crear les autèntiques perruqueries, 

en les quals a més s’han especialitzat 

(en algunes) en massatges 

professionals amb final feliç? 

 
De pas que et pentinen, et posen 

l’esquena en el lloc i et fan revisió de 

baixos pel mateix preu. Encara que 

açò últim m’ho han explicat, eh? 

 
I tornant a la gastronomia. Ja és 

quotidià dirigir-te al bar de tota la 

vida, el de Manolo, i trobar-te amb 

que Manolo, o s’ha fet l’estètica per 

a semblar xinés, o el xinés que t’atén 

no és Manolo. Per allò del que diran 

et demanes una tapa de truita i uns 

calamars i... vaja! Aquests no són els 

de Manolo. No estan oliosos i estan 

cuinats sense pressa (la paciència 

oriental), la qual cosa ja et porta a la 

conclusió que Manolo ha venut el bar 

per una pasta i està de «jubileta» per 

Benidorm (igual es troba amb 

l›exèrcit de guerrers pacients i tot). I 

damunt el xinés et parla en valencià 

perquè els seus pares són els que 

van obrir el restaurant fa 45 anys i 

ha estudiat en el Col·legi Cervantes. 

Com va dir Confucio, “les casualitats 

existeixen”.

KARATE A MORT EN LA DEVESA 

EXTREMENYA
 
Veient la tele l’altra nit mentre 

sopava amb la família, va aparéixer 

de sobte en el telediari una notícia 

que em va estremir. Una cosa que 
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pot suposar una greu crisi i que 

de cap manera es pot consentir. 

 
I no parlava la notícia de l’escalada 

de missatges bèl·lics que es 

creuen entre coreans i ianquis. 

 
Parlaven que els xinesos es volen 

quedar amb tot el pernil ibèric perquè 

li han agafat gust i estan disposats 

a pagar-ho per sobre de les nostres 

possibilitats. És per a espantar-se o no? 

 
I començaran pel pernil del bo i 

seguiran amb el serrà. I que serà 

el pròxim? El formatge manxec 

i tot el vi de Ribera del Duero? 

 
Hem de mobilitzar-nos com 

més prompte millor exigint que 

el govern aplique l’article 155 

sobre les deveses on pasten els 

porquets o en cas contrari haurem 

d’importar pernil Made in  Xina.  Ho 

veig  vindre.  Van  començar 
amb 

els  basars  i  després  els  bars. 

Ara  van  a pels nostres aliments 

tradicionals i autòctons. Prompte 

ens furtaran la paella i nosaltres 

parlant de Catalunya i Veneçuela. 

 
Ja veureu, ja!!!
 
EL PODER FEUDAL
 
La cultura oriental sempre ha estat 

governada per mandataris amb 

mà de ferro els qui reprimien al 

poble fent valdre els seus drets 

adquirits a través de llegendes en 

les quals demostraven que la seua 

poder demanava directament dels 

déus ancestrals i que podien fer el que 

els abellira. Si algun exaltat súbdit es 

posava «xulet” directament se li feia 

veure la inconveniència de la seua 

acció amb un subtil “katanazo” que 

li separava el cap de la resta del cos. 

Així ja no ho tornaria a fer per lògica. 

També, per a diversió i majorment al 

Japó, organitzaven lluites a mort entre 

el populatxo i els seus millors guerrers, 

i òbviament guanyaven aquests últims, 

fins que un dels súbdits va demostrar 

que també podia canejar a tots els 

samurais que li posaren davant. Açò va 

fer pensar als “gerifaltes” que havien 

de crear els guerrers invencibles, i 

com els japonesos eren més aviat 

menudets, van decidir crear als 

lluitadors més grossos del planeta, 

per a açò van seleccionar als més 

proclius a engreixar i els van encebar 

a força del suc de qualsevol cosa 

comestible, o siga, a força de sucs 

zumos para los castellanoparlantes”). 

I van crear un esport en el qual 

aqueixos guerrers grossos i enormes, 

abillats amb bolquers perquè no hi 

havia tela suficient per a fabricar-los 

un quimono decent s’enfrontaven 

a l’enemic fins a aixafar-lo contra el 

sòl. En honor a l’alimentació que els 

feia engreixar ho van cridar SUMO, 

perquè com tothom sap, la lletra 

zeta no existeix a l’idioma del Japó. 

 
Tot açò ve a reflectir l’esdevingut segles 

després en un lloc tan llunyà del Japó 

com a proper a nosaltres i en el qual, 

igual que els nipons veuen clarejar des 

del Fujiyama, els habitants d’aquest 

altre lloc ho veuen fer en L’Albufera. 
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Els poderosos han creat el guerrer per 
a destronar a l’humil i pispar-li la glòria 
aconseguida mitjançant el seu esforç 
en la presentació de la Gheisa de les 
Festes de Primavera. Com no tenien 
lluitador de sumo a mà es van ajuntar 
entre ells i van crear un a força de 
mentides grosses. 

Açò ha portat un poeta local a escriure 
una tràgica lloa a força de haikus 
entre trocaics i iàmbics en els quals es 
reflecteix l’amargor de la seua pesar. 
Aquest és el poema: 

Dins de les lluites falleres
vos anem a contar
una història que no veges
que ens acaba de passar.

ROMANÇ DELS 10 PUNTS

Quan la teua presentació
pareix espectacular
es veu que asustes a més d’un
i busquen per on sancionar.

Ràpidament han detectat
dos fallers tabaleters
que Junta Central, 
no tenia en els seu haver.

Ni tan sols han preguntat
si en la nostra comissió
els teníem registrats
abans de la seua actuació.

Enseguida sancionaren
acollint-se al reglament
quan “censats a la comissió” 
és el que diu clarament.

Membres de Junta Local
de quatre falles diferents
decidiren ells assoles
el que calia fer.

Beneficiant les seues falles
amb eixa decisió prenent
És pel be de les falles!!
Cal complir la llei!!

Una llei que interpreten
de manera diferent
i ni tant sols es plantegen
que puga estar malament.

S’han empleat moltes hores
en fer aquest reglament
diuen per no retractar-se
i seguir la sanció vigent.

Però la raó principal
és que més d’un, 
sen anà pel camal
en vore nostra apoteosi final. 

I és més fàcil sancionar
que ficar-se a treballar
per guanyar els concursos
sense trampejar.

Diuen, si són sols 10 punts
que total no és per a tant.
“A qui no li pica, no es rasca”.
Però a nosaltres “zasca”.

Nosaltres hem fet faena
per un bon premi guanyar
i deu punts poden
en la nostra il·lusió acabar.

Que ens guanyen, si són millors
és algo que pot passar
però no per “mangarrufes”
i sancions sense justificar. 49



No volien que es parlara
i ningú els poguera contestar
i necessitarem l’alcalde 
per poder al·legar.

No va servir per a res
la decisió estava pressa
per la “Xunta” Paralel.la,
per la Reina i els demés.

I fem el que fem
pareix que no vol canviar
encara que Junta Central
la raó ens va donar.

Que ací sabem molt de falles
sabem més que Junta Central
i ens passem pel forro
el que ells vulguen opinar.

Ja que no tenen competència
en nostra localitat
“Xunta” en molta prepotència
fa una barbaritat.

No fent cas, a incidències
ni a ningú amb trellat
imposes el teu criteri,
per ser beneficiat.

Vorem com acaba la cosa
igual és en el juzgat
i el premi per l’aire
i tot paralitzat.

Una errada d’estatuts
per estar mal redactats
la culpa és de tots
assumeix responsabilitats.

L’errada ha segut teua
pel reglament mal aplicat
açò va a crear enfrontaments
en un futur no molt llunyà.

La culpa serà teua
per haver donat peu
i per crear una injustícia
en lo fàcil que era, redéu!!

Tot el món ens dona la raó
però ací s’acaba el fulletí
mira que són tots cabuts
torna-li la trompa al xic!!

Primer va ser l’alcalde
després Junta Central
ens ho enviaren per correu
què més vols “Xunta” Local?

Esta falta de diàleg
i negació constant
és l’etiqueta que es posa
la Presidenta d’enguany.

Però ahí no queda la cosa
el seu fill,  la va fer grossa
i nosaltres per ser benevolents
varem ser bones persones
i va fer de penitent.

Són coses que no s’obliden
i que s’ha de tindre present
i que en moments com este
ho sent, però t’ho recordem.

Per totes aquestes coses
i altres que no contem
fa que a molta gent “Xunta”
li caiga  malament.

El camarot dels germans Marx
pareix aquesta associació
sempre queda en evidència
i per a mostra, un botó.

Presidents sense currículum
ficats a dit per l’ocasió
que són titelles perfectes
de presidents i comissions.50



Components sense motivació
que van per a acomplir l’expedient
amb poques ganes de treballar
així va tot, molt malament.

Eixa és la importància que li donen
les falles a Junta Local
que soles s’enrecorden
quan s’ha de “mangonejar”.

Pitjor que la guerra freda
on va a parar!!
I diuen que germanor
millor anem a callar...

Sempre agafem com a exemple
Juntes Locals d’altres poblacions,
i quan allà parles de Silla
es pixen en els pantalons.

Així portem tota la vida
i el que ens queda per davant:
egoisme, prepotència i gula
i així, “patà” i avant.

FALLAREIS
CATòLIcs 20

18A.C.

SILLA
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EMC2 FALLES

EXPLICACIÓ
falla 2018

Quina Sort!!!
Infantil

Comença el dia, poc a poc,
i al despertar no sabem...

Ni com vindrà, ni “Quina sort !!!” 
serà, la que hui tindrem.

Però als xiquets els dic, 
que no facen cas de supersticions...

I al primer comentari fatídic,
vos burleu sense contemplacions.

Les supersticions... 
van adquirint-se amb l’edat. 

Que de xicotet, tot són il·lusions... 
sense lloc per a l’adversitat.

D’aquesta bogeria...
Tan sols hi ha de dos classes,
“La bona” i “La mala sort”... 

Ara expliquem “potres” o “desgràcies”
esperant comprensió i suport.

Si passes per davall d’una escala, 
o et mira malament un tort... 

Busca a veure qui t’avala, 
que se t’ha acabat la sort.

Si xafes una ‘’senyora merda”, 
a l’eixida del teu portal... 

Que no t’agovie “l’esvarada” 
que tindràs un dia triomfal.

Si et cau el pot de la sal,
i queda dispersada per terra...

Aclama’t ràpid al missal,
i recull prompte l’escampada.

Amb un trèvol de quatre fulles,
tothom vol “topar”...

Però això no passa tots els dies, 
perquè són difícils de trobar.

Però una de les causes... 
de més mala sort i perill.
És que et passen coses...   

com que se’t trenque un espill.     

Si en una tranquil·la nit... 
veus passar una estrella fugaç.

Tocaràs el cel amb un dit...
perquè molta sort tindràs.

Però si el que veus, 
és un gat negre creuar...
Aclama’t a tots els Déus,
i posa’t prompte a resar.

Si vols curar-te d’un disgust,
sense entrar en la “locura”...

Et quedaràs molt a gust, 
si et trobes una ferradura.
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José Ramón Cerdà

Hi ha un dia per excel·lència, 
que té fama de mala sort...

El dimarts i 13, amb diferència,
resulta que és el més fort...

Tocar l’esquena d’un geperut, 
diuen que es bona senyal...

Però abans... has d’haver convençut,
a l’amo del “penyal”. 

Alçar-se amb el peu esquerre,
provoca molt de perill...
Et fa el geni molt agre, 

i estàs tot el dia “serril”...

A la font, tirar monedes... 
pot portar-te la fortuna. 

Si d’ella l’amo eres... 
i al recollir-les no en deixes ni una.

Si no vols tindre mals “rotllos”,
ni despertar donyets del mal...

No els provoques trencant fotos.
No sigues animal...

Un malefici desgavellat,
que la mala sort sobrepassa...

És no tindre trellat,
i obrir un paraigües a casa.

Dotze grans de raïm en fi d’any,
pot dur-te la gran sorpresa.

Si no et porta un desengany,
i si no se t’entravessa.

Diuen del groc... 
que dóna mala sort des de sempre.
Que quan entra en qualsevol lloc...

a tots els entra mal de ventre.

“Creuar els dits” o “tocar fusta”, 
són els remeis més a mà... 

per a combatre, quan s’espanta,
el dèbil i supersticiós... ser humà.

Però si no vols tindre ‘’mala pota”, 
ni cap tipus de perill...

Porta sempre a la butxaca, 
una pota de conill.

I als que es burlen, 
de totes aquestes qüestions...

Que sense gos no dormen,
i que prenguen precaucions...

Els exemples relatats,
són part del que pot passar...

Si en algun vos heu vist retratats,
que siga per riure, i no, per plorar.

Tots tenim manies,
en algunes situacions...

Però no cal ser “agonies”,
ni esclau de les supersticions.

Tot el que ací s’ha descrit, 
només val per als majors...

Per als xiquets no val l’escrit,
no els passem, les nostres amargors.
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#frcpelmón

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.

Així que, per demostrar que els nostres 

fallers estan orgullosos de ser-ho, 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 s’han bolcat 

i, mitjançant les xarxes socials, hem 

rebut fotos de més de 60 fallers que 

han portat el nostre escut i els nostres 

colors 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.
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SUMACÀRCER MONTAnejos

AIORA

BENAIXEVE

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 i ens han 
enviat fotografies des de:
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gijón
principat d’astúries

úbeda
jaén
andalusia

alcossebre
castelló

com. valenciana

Altres fallers han viatjat arreu 
d’Espanya portant el nom de la falla 
per cada racó del nostre país i ens han 
enviat fotografies des de:
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MAdrid
com. de madrid

lleó
castella i lleó

sevilla
andalusia

ceuta
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LONDRES
REGNET UNITBELFAST

IRLANDA
DEL NORD

DUBLÍN
REPÚBLICA
D’IRLANDA

DUBLÍN
REPÚBLICA D’IRLANDA

OSLO
NORUEGA

I altres fallers han creuat fronteres per 
portar el nom de nostra falla més enllà 
del territori espanyol i ens han enviat 
fotografies des de:

58



DUBLÍN
REPÚBLICA
D’IRLANDA

junta
directiva

President:

Vice-President Monuments:

Vice-President Festejos:

Vice-President Casal:

Vice-President Activitats Diverses:

Vice-President Presentacions:

Vice-President Administració:

Vice-President Organització:

Vice-Presidenta Infantils:

Vice-President Protocol:
Tresorer:
Secretari:

Vice- Secretaria:

Delegació  Festejos:

Delegació  Activitats Diverses:

Delegació Infantils:

Delegació Organització:

Delegació Web i Xarxes:

Delegació Loteries i Quotes:

Delegació  Llibret:

Delegació  Relacions Publiques:

Delegació Presentacions:

Delegació  Protocol:

Delegació  Casal:
Junta Local Fallera

Francisco Ruiz Soriano

Rafael Gutierrez Marchal

Eduardo Ferri Marin

Juan Talavera Martinez

Jose Aladino Rubio Molina

Jose Vicente Francès Montagud

Tomas Palomares Lopez

Jose Rafael Peris Marco

Tamara Parra Guillem

Jorge Arcis Burgos

Juan Jose Ballester Tamarit

Jaime Gil Navarro
Estefania Cordellat Martin

Laura Sanchez Fernandez

Roberto Alacreu Soriano

Cristina Moreno Rodenas

Arantxa Cabañas Martinez

Juan Antonio Montesinos Hernandez

Raul Marcilla Andrade

Arturo Calaforra Palop

Jose Luis Ortega  Martinez

Gabriel Costa Pina
Sergio Puerto Da Silva

Raquel Esteban Cabello

Alexia Francès Olmo

Alba Rodriguez Lara

Diego Ferri Marin
Salvador Ballester Soriano

Begoña Garrido Picher

Míriam Garrido Tinajo

Maria Escriba Satorres

Carolina Cuenca Lence

Silvia Esquivel Murillo

Francisco Ruiz Llamas

Jesús Sevilla Soler

German Aguilar Pacheco

Jose Antonio Perez Dominguez

Carmen Olmo Rubio

Mari Carmen Francès Montagud

Ana Guillem Magalló

Yolanda Garrido Cifuentes

Amparo Navarro Bello

Amparo Ruiz Soriano

Maite Martinez Martin

Merche Monfort Pons

Juan Ramon Sanchez Molina

Mamen Piera Martinez

Carmen Olmo Rubio

Mari Carmen Francès Montagud

2018
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COMIssIÓ
major 2018

Paula Aguilar Fresneda
German  Aguilar Pacheco
Roberto Alacreu Soriano

Jose Albert Roselló
David Alfaro Martinez

Eva Maria Alfaro Torrillas
Jose Ignacio Alfaro Torrillas

Vicente Manuel Alvarez Huerta
Marta Antich Lopez

Jose Ramon  Anton Gilabert
Jorge Arcis Burgos

Miguel Angel Arias Blanco
Salvador Ballester Soriano

Juan Jose Ballester Tamarit
Carlos Baviera Rodrigo

Juan Jose Benaches Zapata
Sergio Botella Villalba

Veronica Dolores Bou Cervera
Maria Buges Serrador

Arantxa Cabañas Martinez
Arturo Calaforra Palop

Maria Isabel Calatayud Ruiz
Arantxa Carbonell Guerrero

Ainhoa Carrasco Cerdà 
Daniel Castillo Gonzalez

Sofia Chulvi Iborra
Trinidad Contreras Peña

Estefania Cordellat Martin
Gabriel  Costa Pina
Virginia Costa Pina

Rebeca Cuallado Jorge
Carolina Cuenca Lence

Vanessa De La Encarnación Jiménez
Ana Domingo Soto

Fernando Dominguez Montero
Maria Escriba Satorres

Jose Francisco Escribano Rodrigo
Silvia Esquivel Murillo

Raquel Esteban Cabello
Zaira Fernandez  Cortes

Diego Ferri Marin
Eduardo Ferri Marin

Jose Forner Navarro
Jose Vicente Francès Montagud
Mari Carmen Francès Montagud

Alexia Francès Olmo
Francisco Jose Francès Santamaria

Ana Maria Fresneda Castillo
Yolanda Fresneda Castillo

Ana Galera Lozano
Nuria Galera Lozano

Vanessa Gamero Gomez
Victoria E. Garcia Alcazar
Maria Pilar Garcia Alvarez

Oscar  Garcia Fons
David Garcia Muñoz

Yolanda Garrido Cifuentes
Begoña Garrido Picher

Lidia Garrido Tinajo
Míriam Garrido Tinajo
Pablo Garrido Tinajo

Virginia Gastaldo Zaragoza 
Roberto  Gil Cifuentes

Jaime Gil Navarro
Nieves Gil Navarro

Aitana Gomez Tomillo
Lidia Gonzalez Nuñez

Noelia Gonzalez Verdugo
Ana  Guillem Magalló

Andrea Gutierrez Alfaro
Inmaculada Gutierrez Gonzalez
Maria Dolores Gutierrez Marchal

Rafael  Gutierrez Marchal
Celia Hernandez Magalló

Virginia Herrero Costa
Estela Hurtado Ortega

Maria Del Carmen Ibáñez Ferrer
Carla Iborra Forner
Silvia Iborra Romeu

Ivan Lahoz Carbonell
Victor Lázaro Villalba
Estela  Llacer Francès

Francisco Llacer Llacer
Jose Angel Llacer Pineda60



Isabel Lopez Gonzalez
Juani Lopez Lopez

Amparo Lopez Taroncher
Raul Marcilla Andrade
Amparo Marco Marco
Andres Marin Nadal

Miguel Angel Marti Baviera
Maria Teresa Martin Clemente

Cristina Martinez Contreras
Maria Cortes Martinez Garcia

Beatriz Martinez Ibáñez
Trini Martinez Jiménez
Maite Martinez Martin

Vicente  Martinez Martinez
Julio  Martinez Sanchez

Elena Martorell San Daniel 
Carmen Masia Sanchez

Amparo Milla Mulet
Veronica Mizera

Merche Monfort Pons
David Monge Malave

Mireia Monteagudo Muñoz
Juan Antonio Montesinos Hernandez

Cristina Moreno Rodenas
Milagros Moya Jiménez
Luisa Navarrete Ibañez

Maria Amparo Navarro Bello
Lluis Navarro Martinez

Francisco Javier Nieto Sanchez
Ascensión Oliva Abarca

Carmen Olmo Rubio
Alfredo Oltra Radal

Jose Luis Ortega Lopez
Maria Luisa Ortiz Santos

Tomas  Palomares Gastaldo
Tomas Palomares Lopez

Tamara Parra Guillem
Jose Adrián Parra Nascimiento

Joaquin  Pavón Castro
Jose Antonio Perez Dominguez

Jose Rafael Peris Marco
Jose Vicente Peris Martinez

Maria Del Carmen Piera Martinez
Lorena Puchalt Forner
Sergio Puerto Da Silva

Rogelio Puig Anton
Paula Punzano Puigcerver

Diana Ramon Fuertes
Javier Reyes Balaguer

Álvaro Rodrigo Satorres
Sara Rodriguez Anton

Lucia Rodriguez Gutierrez
Alba Rodriguez Lara
Fina Roman Montilla

Salva Romero Escandell
Amparo Romero Peiró
Lola Rosales Gutierrez

Jessica Rubert Rodriguez
Andrea Rubio Mínguez

Jose Aladino Rubio Molina
Tania Esperanza Rubio Molina

Monica Rubio Monfort
Francisco  Ruiz Llamas

Jorge Ruiz Maqueda
Esther Ruiz Navarro

Amparo Ruiz Soriano
Francisco Ruiz Soriano
Berta San Daniel Antich
Lázaro San Miguel Bravo
Cristina Sanchez Bueno

Laura Sanchez Fernandez
Claudia Sanchez Hernandez
Juan Ramón Sanchez Molina

Antonio Sanchez Pastor
Maria Sancho Rodriguez

Maria Jose Santamaria Pericas
Candela Sevilla Gutierrez

Jesús Sevilla Soler
Álvaro Simeón Martinez

Palmira Soria Dominguez
Amparo Soriano Soler

Mercedes Soriano Soler
Teresa Soriano Soler

Juan Francisco Talavera Martinez
Gil Tomas Méndez

Lucia Trenado Lopez
Jesús Trenado Montero

Cristina Valle Lopez
Míriam Valle Lopez

Amparo Vedreño Pastor
Ascensión Vergara Oliva

Laura Vergara Oliva
Esteban Vidal Vergara Robledo
Francisco Javier  Villena López

Noelia Zacares Olmos
Rosa Zaragoza Gradolí
Encarni Zurita Gomez 61



COMIssIÓ
Infantil 2018

Carla Abad Ots
German Aguilar Fresneda

Ariadna Albert Puchalt
Raquel Alcacer Ots
Alex Alfaro Galera

Maria Alfaro Galera
Sergio Alfaro Garrido

Gonzalo Alvarez Cantarero
Marina Alvarez Cantarero

Daniel Alvarez Vergara
Vicente Alvarez Vergara

Aitana Anton Garcia
Victor Anton Garcia

Andrea Arcis Ruiz
Miguel Arias Gil

Eva Ballester Donet
Juan Jose Ballester Donet

Izan Baño Giner
Maria Dolores  Barbena Ortiz

David Caballero Bernal
Paula Daniela Caballero Bernal

Pablo Camarena Carrera
Adrián Cano Zurita 
Lucia Cano Zurita

Jonatan Casany Bernal
Daniela Castillo Fresneda

Victor Castillo Serrano
Mario Cerdan Garrido

Alba Chardi Lopez
Alex Chardi Lopez

Angel Contreras Vergara
Denis Crespo Hoyos
Javier Crespo Hoyos

Diana Cuéllar Martinez
Candela Dominguez Rodriguez

Vega Dominguez Rodriguez
Maria Dupuis Piera

Amaya Escribano Peña
Raul Estará Molina

Aaron Estrelles Peiro
Aroa Fernandez  Cortes

Leyre Francès Olmo
Antonio Fuertes Gamero
Paula Gamino-Aseucio

Sandra Garcia Calatayud
Alba Garcia Galera
Hugo Garcia Galera

Julen Garcia Gonzalez
Carmen Garcia Guillem

Adrián Garcia Pavón
Valeria Garcia Pavón
Adrián Gento Garcia
Inés Gil Fernandez
Sara Gil Fernandez

César Gil Roman
Iker Gil Roman

Gemma Gomez Rubio
Lara Hernandez Sabalete

David  Hernando Presencio
Marta Hurtado Fournier

Coral Iborra Saez
Claudia Igual Guillem

Rubèn Iranzo Colomar
Inés Liñana Alcaide
Sara Liñana Alcaide

Mario Llacer Esteban
Saul Llacer Esteban
Raul Llacer Serrador

Inés Llario Laseca
Eric Lopez Irraiz62



Javier Lopez Irraiz
Lola Magalló Correoso
Sol Magalló Correoso
Paula  Magalló Cortés
Jorge Marin Gastaldo

Monica Marin Gastaldo
Sergi Marti Hurtado

Azael Martinez Garcia
Selena Martinez Garcia
Hugo Martinez Paredes
Abraham Martinez Piera

Marc Menéndez Zaragoza
Marta  Menéndez Zaragoza

Valeria Molina Rosales
Claudia Monge De La Encarnación
David Monge De La Encarnación

Javier Moreno Ballester
Claudia Múrria Serrano

Sara Múrria Serrano
Melisa Natalia Nedelcij

Lucia Olmo Garcia
Sergi Olmo Garcia
Àgueda Oltra Bou
Alfredo Oltra Bou

Alba Ortega Martinez
Daniel Ortega Martinez
Jaime Pallares Anton

Maia Palomares Rubio
Tomas Palomares Rubio
Miguel Panadero Ramón

Lorena Parra Nascimiento
Selene Paulet Martinez
Joaquin Pavón Morales

Yaiza Pavón Morales
Jose Perez Costa

César Perez Iranzo
Marcos Perez Iranzo

Eva Maria Perez Zomeño
Jose Miguel Perez Zomeño

Clara Peris Rubio
Neus Peris Rubio

Lucas Alexandru Pisau
Adrián Poveda Caro

Fran Poveda Caro
Arantxa Puerto Lopez
Hèctor Puerto Lopez

Elsa Puig Romero
Leyre Puig Romero

Noelia Redondo Vaquerizo
Juan Roman Giner
Lucia Roman Giner

Carolina Romero Martinez 
Cristina Romero Martinez

Andrea Ruano Moya
Noelia Rubio Mínguez

Julio Alberto Ruiz Navarro
Llàtzer San Miguel Zaragoza
Roser San Miguel Zaragoza

Hugo Sanchez Nuñez
Paula Sanchez Nuñez
Laura  Sanchez Perez
Paula Sanchez Perez

Aranzazu Sanchez Piera
Raul Sanchez Ruano

Daniel Sanchez Rubert
Paula Sanchez Rubert

Esther Sancho Rodriguez
Laura Sandemetrio Garcia
Julia Sanramon Gimenez

Josep Santos Marti
Àngela Sevilla Gutierrez
Sofia Sevilla Gutierrez
Sara Talavera Guillem
Alba Tomas Domingo

Emma  Troncoso Llorens
Samuel Verdejo Navarrete

Duna Verdú Moyano
Francisco Javier Villena Sanchez

Valeria Villena Sanchez 63



guardons
j.c.f. 2018

Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer i 
Brillants

Amparo Lopez Taroncher 
Maria Teresa Martin Clemente 

Vicente  Martinez Martinez 
Teresa Soriano Soler

Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer
Carmen Olmo Rubio

Bunyol d’Or
Estefania Cordellat Martin

Carolina Cuenca Lence
Ana  Guillem Magalló

Rafael  Gutierrez Marchal
Jose Angel Llacer Pineda
Ascensión Oliva Abarca
Tamara Parra Guillem
Alba Rodriguez Lara
Esther Ruiz Navarro
Jesús Sevilla Soler

Álvaro Simeón Martinez
Juan Francisco Talavera Martinez

Míriam  Valle Lopez

Bunyol d’Argent
Claudia Sanchez Hernandez

Vicente Manuel Alvarez Huerta
Arturo Calaforra Palop
Estela Hurtado Ortega

Francisco Javier  Villena López
Jose Antonio Perez Dominguez

Monica Rubio Monfort

Bunyol d’Or Infantil
Els presents guardons deuran ser 

confirmats per Junta Central Fallera.
La Junta Local Fallera notificarà per 

carta si l’han concedit
Ariadna Albert Puchalt 

Raquel Alcacer Ots 
Paula Moreno Sanchez 

Àgueda Oltra Bou 
Neus Peris Rubio 
Clara Peris Rubio 

Carolina Ramírez Martin 
Aranzazu Sanchez Piera 
Àngela Sevilla Gutierrez

Bunyol d’Argent Infantil
Lucia Cano Zurita

Juan Roman Giner
Alba Chardi Lopez
Alex Chardi Lopez

Candela Dominguez Rodriguez
Alba Tomas Domingo

Raul Estará Molina
Sandra Garcia Calatayud

Inés Liñana Alcaide
Inés Llario Laseca

Arantxa Puerto Lopez
Noelia Redondo Vaquerizo

Els presents guardons deuran ser confirmats 
per Junta Central Fallera.
La Junta Local Fallera notificarà per carta si 
l'han concedit.64



fallers
d’honor2017

Alfredo Gastaldo San Daniel

Elvira Ramon Espuig

Berta San Daniel Antich

Emilio Martorell Perez

Mari Carmen Lopez Diaz

Ricardo Navarro Villalba

Ivan Lahoz Carbonell

Lidia Gonzalez Nuñez

Jose Daniel San Daniel Antich

Mari Carmen Rodriguez Villalba

Jose Albert Roselló

Vicente Puchalt Guillem

Carmen Forner Peris

Abel Olea De la Cruz

Jose Pascual Cervera Mulet

Jose Manuel Selles De la Iglesia

Alba Cuenca Garcia

Luis Alapont Zaragoza

Junta Local Fallera

Partit Popular

PSOE SILLA

Excm. Sr. President De La Diputació De Valencia:

D. Jorge Rodriguez Gramage
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Tomàs Palomares López
Mari Carmen Francès Montagud

Vanessa de la Encarnación Jiménez
Verónica Dolores Bou Cervera

Alexia Francès Olmo
Estela Llacer Francès

Monica Rubio Monfort
Esther Ruiz Navarro

Amparo Navarro Bello
Silvia Iborra Romeu
Jesús Sevilla Soler

Maite Martínez Martin
Ángela Sevilla Gutiérrez
Sofia Sevilla Gutiérrez
Alba Tomas Domingo
Arantxa Puerto López
Noelia Rubio Mínguez

Águeda Oltra Bou
Carolina Romero Martinez

Aranzazu Sánchez Piera
Clara Peris Rubio
Neus Peris Rubio

Leyre Francès Olmo
Maia Palomares Rubio

grup
dansa66



grup
playback

Alexia Francès Olmo
Estela Llacer Francès

Mónica Rubio Monfort
María Buges Serrador
Lucia Trenado Lopez

Sara Talavera Guillem
Ester Ruiz Navarro

Ainhoa Carrasco Cerdà 
Amaya Escribano Peña

Carolina Romero Martinez
Ángela Sevilla Gutiérrez

Clara Peris Rubio
Neus Peris Rubio
Águeda Oltra Bou

Aranzazu Sánchez Piera
Paula Sánchez Núñez
Leyre Francès Olmo

Maia Palomares Rubio
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ENTREvista
mónica

Mónica, fallera des de que va 

nàixer d’altra comissió, però sempre, a 

les cavalcades del pregó es disfressava 

en la nostra comissió, fins que va anar 

fent quadrilla d’amiguetes i al 2005 

s’apuntà definitivament. A l’any 2008 

va ser fallera major infantil, amb la 

companyia del seu oncle Peris com a 

president, i enguany, 10 anys després, 

compleix el somni de ser fallera major.
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Mónica, què representa per a tu ser 
Fallera Major?
Representa un somni que tinc la 
oportunitat de repetir, però ara com a 
Fallera Major, ja que ara fa 10 anys vaig 
ser Fallera Major Infantil.

Portes molts anys darrere d’aquesta 
il·lusió. Què senties en veure que el 
teu any s’acostava?
Molt nervis. Sobre tot perquè pensava 
que mai arribaria. 

Tota la teua família pertany a la 
nostra comissió, què significa per a 
tu això?
Tots els sentiments que tinc per 
aquesta falla són gràcies a la meua 
família. 

Ara fa 10 anys estaves vivint el 
mateix però sent una xiqueta, que 
ha canviat per a tu en estos anys?
Que ara sóc més major, puc gaudir dels 
meus xiquets i donar-los la il·lusió que 
jo sentia quant era Infantil. 

Com voldries que la gent recordara 
el teu regnat?
Com un any en el que s’ho passaren 
molt bé, que gaudiren tots junts com 
una gran comissió que som i amb la 
frase que ens caracteritza: “Som els 
reis”. (Riu).

69



Quin és l’acte que més t’agrada i que 
més esperes?
El que més esperava era la presentació, 
però sens dubte de la setmana fallera 
el que més espere és l’Ofrena a la Mare 
de Deu.

I el que no vols que arribe?
Òbviament la cremà.

Paquito t’acompanyarà al seu primer 
any com a president, com et veus 
agafada del seu braç?
Sé que anem a gaudir de moments 
molt divertits i que anem a estar 
parlant a tota hora.

Ens agradaria que digueres unes 
paraules dels dos menuts que 
representen la comissió infantil.
Estic molt contenta de que siguen ells 
qui estiguen al nostre costat aquest 
any, ja que ens donen eixa alegria fent-
nos sentir com xiquets i, a pesar de ser 
molt menuts, sempre estan atents de 
Paquito i de mi. 

A qui li agrairies ser fallera major?
Als meus pares.

Mónica sabem la il·lusió que 
representa per a tu aquest 2018, 
l’equip de llibret, a l’igual que la resta 
de comissió, volem desitjar-te el 
millor, i s’acomiadarem demanant-te 
que digues unes paraules convidant 
a la gent a apuntar-se a la Falla Reis 
Catòlics. 
Deurien d’apuntar-se perquè, encara 
que any darrere any hi anem creixent, 
som tots una gran família i sempre 
estem units, tant per a les coses bones 
com per a les males i s’ho passem d’allò 
més be. 

70



71



ENTREvista
paquito

Francisco, Paquito per a tot el món. 

Faller de la nostra comissió des del seu 

naixement. Amb tan sols 4 mesos de 

vida ja va creuar la passarel·la com a 

faller. De menut va comptar amb la sort 

de ser president infantil amb son pare 

com a president. Ha tocat la trompeta 

a la banda de la nostra comissió, 

ha participat en playbacks, teatres, 

campionats de futbol d’interfalles, de 

sala, de truc... en definitiva, un faller 

de soca i arrel. Membre de la junta 

directiva des de que passà a la comissió 

major amb el càrrec de vicepresident 

durant molts anys. Posseïdor de totes 

les insígnies a falta de la de fulles de 

llorer i brillants. 
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Francisco, com em pogut observar, 
portes la Falla Reis Catòlics al cor, 
què ha sigut el que t’ha animat a 
presentar-te com a President?
Com comentes sóc “faller de bressol” i 
després d’estar tota la vida amb tanta 
dedicació a la falla, vaig creure que 
era el meu moment. M’animà també 
veure com la falla va creixent. Hi ha 
molta il·lusió en tots el fallers i això 
motiva més encara. Veure tanta gent 
compartint l’amor a un escut com tinc 
jo, em pareix més que suficient.

Eres un dels presidents més joves 
que em tingut en aquesta comissió, 
com afrontes este nou repte?
L’afronte amb moltes de ganes de 
fer les coses el millor possible. De 
que la comissió estiga orgullosa del 
seu representant i de que els fallers 
gaudeixen tant com jo de cada moment 
al casal. És un gran repte i una gran 
responsabilitat, però m’agraden el 
reptes i si són més difícils, millor. (Es riu).

Com recordes la teua etapa com a 
president infantil?
La recorde amb molta nostàlgia. 
Recorde molts moments bons, crec 
que com era un xiquet ho vaig gaudir 
al 100%. Ara és tot diferent, tens més 
responsabilitats, però per la meua 
manera de ser t’assegure que també 
estic gaudint com aquell any.

Quin va ser el teu millor moment 
amb eixe càrrec?
Com comentava abans vaig tindre 
molts bons moments, però recorde el 
premi de llibret a València. Va ser la 
primera vegada que la nostra comissió 
l’aconseguia i encara recorde la il·lusió 
de tots i com es vàrem desplaçar tanta 
gent per recollir-lo. 

Parla’ns un poc de la responsabilitat 
de ser president.
Responsabilitat hi ha molta, i més 
després de ser president amb els grans 
antecessors que he tingut. Estar al front 
d’una comissió de més de 300 fallers 
crec que ja és una responsabilitat molt 
alta, però com he comentat abans, 
m’agraden molt el nous reptes i si són 
més difícils, siga quin siga el resultat 
final, sempre pensaré que hi ha coses 
per millorar. 73



I els que menys?
En aquesta resposta no sabria quin 
dir-te, crec que el dia dels premis, més 
que tot per la gent que veig que pateix 
més. Hi ha darrere molt d’esforç i quasi 
mai es reflexa al resultat final. Diria 
que com acte negatiu em quede amb 
aquest. 

Què canviaries de les falles?
Canviar no canviaria res, milloraria 
algunes coses, això si,  i canviar com 
a canviar l’únic que faria seria afegir 
més dies de falles. Eixe seria el meu 
canvi.

Paquito, sempre és un plaer 
compartir amb tu tot el que transmets 
per la nostra volguda comissió. 
Volem donar-te les gràcies per ser 
com eres, per l’esperit juvenil i a la 
vegada tan responsable que estàs 
demostrant. Com acomiadament, 
ens agradaria que digueres unes 
paraules com a president i que ens 
explicares amb les teues paraules, el 
que verdaderament signifiquen per 
a tu les falles. I com no, i per últim, 
desitjar-te molta sort per al que 
queda d’any.

Les falles per a mi són festa, 
amistat, alegria, família i qualsevol 
adjectiu que siga transmetre bones 
sensacions. És la combinació perfecta 
d’art, d’espectacles, passa carrers, 
pirotècnia, música i llargues nits de 
berbena que fan de les Falles una 
festa inigualable. És una tradició molt 
arrelada a la terra on multitud de 
gent es concentra en qualsevol lloc 
per a passar-ho bé i oblidar per uns 
moments els mals moments de la vida 
quotidiana.  

Què ens podries dir sobre els 
representants que et van a 
acompanyar en el teu primer any 
Llàtzer, Àgueda i Mónica?
A Mónica la conec des de xicoteta i a la 
seua família, hi ha molt bona relació 
i crec que tot allò que poguera dir 
d’ella seria boníssim. Als xiquets els 
coneixia de vista però no tenia tracte. 
Ara que els conec bé sí que et puc dir 
que he tingut molta sort dels meus 
representants infantils i de les seues 
famílies. Són gent extraordinària i amb 
molta qualitat humana. He sigut molt 
afortunat.

Quins són els actes que més 
t’agraden?
Com a faller et nomenaria molts. Cada 
acte que puc gaudir amb els meus 
amics seria un acte que ressaltaria. 
Presentacions, disfresses, fallers 
d’honor, ofrena, nits d’orquestra 
a la carpa i tants altres. Ara, com a 
president, tot serà diferent imagine i 
estic desitjós de gaudir de cada acte el 
màxim possible.
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ENTREvista
águeda

Àgueda porta l’esperit faller a la 

sang. Els seus pares i avis han sigut 

fallers tota la vida, inclús el seu avi 

formava part del grup de dansa i va 

fundar junt a uns quants amics una 

falla a Benaixeve, on els seus pares 

es van conèixer. Només té 9 anys i la 

paraula que millor la defineix és dolçor. 

Enguany ha arribat allò que tant estava 

esperant i estem segurs que serà 

inoblidable.  
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Què és el que més t’agrada de les 
falles?
Jugar amb els meus amics i viure molt 
la festa.

Conta’ns una de les teues il·lusions 
per a aquest exercici faller.
Passar-m’ho molt bé.

Quin acte faller creus que t’agradarà 
més?
El dia de la meua presentació, tot i que 
ja ha passat. 

Què és el que més t’agrada a l’hora 
de vestir-te de fallera?
Posar-me el vestit i estar amb la 
companyia dels altres representants 
Llàtzer, Mónica i Paquito.

Els teus pares i la teua família què et 
diuen d’aquest meravellós any que 
t’espera?
Que el visca molt i que no estiga 
nerviosa.

77



Els teus amics i amigues que et 
digueren quan s’assabentaren del 
teu nomenament?
Que anaven a donar-me el seu suport 
en tot i que anaven a estar a tota hora 
al meu costat.

Quins foren els consells d’Ariadna, la 
teua amigueta i antecessora?
Que visca aquest any al màxim i que si 
tinc qualsevol dubte que ella va a estar 
ací.

Quin és el moment que esperes amb 
més il·lusió?
Tots els actes em fan la mateixa il·lusió.

Què opines dels teus representants 
Llàtzer, Francisco i Mònica?
Que tots junts anem a passar-ho molt 
bé.

Àgueda, per acomiadar-nos ens 
agradaria que digueres unes paraules 
a la teua comissió infantil. Nosaltres 
ens acomiadem desitjant que l’any 
que t’espera siga immillorable. 
Estic molt contenta de poder 
representar a la comissió infantil i 
espere que viviu estes falles al màxim 
amb mi i amb Llàtzer. 
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ENTREvista
llàtzer

Llàtzer, faller de la nostra comissió 

des de l’exercici 2012. Prové d’autèntica 

família fallera, ja que la seua àvia ha 

sigut Fallera Major d’una xicoteta falla 

de València. Tímid però a la vegada 

molt responsable, agafa aquest 2018 

amb molta il·lusió, ja que la decisió 

que el portà a ser president infantil va 

ser en part gràcies a la seua Fallereta 

Major Infantil Àgueda, companya de 

classe i amiga, volia que fora ell qui 

l’acompanyara del braç durant el 

somni que els dos comparteixen. 
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Què vas sentir quan els teus pares et 
van dir que series president infantil?
Molta emoció, sobre tot que no sabia si 
volia ser-ho perquè em costaria molt, 
però al final ho aconseguiria.

Què és per a tu ser President Infantil?
Ser un dels màxims representants de la 
comissió, però sobre tot felicitat. 

Com penses que serà el teu any?
Inoblidable. 

Quina és la teua major il·lusió aquest 
any?
Passar-m’ho molt bé en companyia 
dels meus amics de la falla, no tornar 
a casa quant estiga cansat i arribar a 
casa i que ma mare i la meua germana 
estiguen dormint de lo tard que he 
arribat. 

De tots els actes, quin creus que 
t’agradarà més?
Les mascletades.
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Què és el que més t’agrada de les 
falles i de la falla?
La festa.

Els teus pares tenen molta il·lusió i 
se’ls cau la baba amb tu, com es viu 
en casa cada acte important que va 
aplegant?
Al principi amb molts nervis, però com 
que ja han passat els actes que a mi em 
fiquen més nerviós, ara es viu tot amb 
més tranquil·litat.

Sabem que eres molt amic de 
Àgueda, com esperes que siga el 
vostre regnat?
Molt divertit.

Com és la relació que portes amb 
els altres representants Paquito i 
Mónica?
Molt bona.

Llàtzer, gràcies per dedicar-nos 
aquests minutets. Desitgem que la 
resta que queda d’any el gaudeixes 
com sabem que estàs fent-ho fins ara. 
Per acomiadar-nos, ens agradaria 
que ens digueres unes paraules com 
a President Infantil.
Dir-li a la meua comissió infantil que 
gaudiu de les despertades, dels actes 
que vos agraden, que no es preocupeu 
pels premis, que són el menys 
important, però sobre tot que gaudiu 
molt de la festa. 
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REsumd  ‘un any

ELECCIÓ DE PRESIDENT 

Una vegada finalitzades les falles del 

2017, donàvem pas a un nou exercici 

faller. Aquest va començar amb l’elecció 

de president, on Francisco Soriano 

i Ruiz va ser nomenat president. Al 

seu costat va tindre a Mónica Rubio i 

Monfort com a Fallera Major, a Àgueda 

Oltra i Bou com a Fallera Major Infantil 

i a Llàtzer San Miguel i Zaragozà com a 

President Infantil.

Aquella nit brindàrem amb ells i 

continuem brindant tots els dies per 

l’any tan especial que estem vivint 

amb ells.
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APUNTÀ
Enguany l’apuntà la ferem en dos 
dates diferents. El 21 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 
22 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 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 24 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. I després 
inflables aquàtics! 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!

TRUC I PARXÍS INTERFALLES
Durant els dies 26 de maig i 2 a 10 de 
juny la nostra comissió va participar en 
el concurs de truc i parxís organitzat 
per la Junta Local Fallera de Silla. La 
competició va tenir lloc a la Nau Jove 
de Silla, on vam passar unes bones 
nits de rialles i molt de joc. Tinguérem 
moltes activitats, així com inflables 85



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.

EL MILLOR XEF

La vesprada del 20 de maig, per primera 

vegada, els nostres infantils van gaudir 

d’un gran concurs de cuina organitzat 

per la Delegació d’Infantils. Van haver 

de fer un dolç i presentar-lo al jurat. Va 

ser divertidíssim! I, per suposat, van 

berenar d’allò més bé!

PROCLAMACIÓ

El dissabte 8 de juliol 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 

2018, hi va haver un vi d’honor per a 

finalitzar la festa amb alegria.

FESTIVAL REIS-K ROCK

Com a novetat aquest any, la nostra 

comissió va organitzar el primer 

“Festival de Tributs Reis-K Rock” 

durant la nit del 28 de juliol. En ell van 

participar tres grups de tributs al rock 

nacional i internacional. Hi hagueren 

moltes sorpreses, com diversos 

sortejos de pernils, camisetes, etc. 

Vam poder menjar, beure, cantar i 

ballar fins ben entrada la matinada. Va 

ser tot un èxit!!
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PLAYBACKS
Com portem fent diversos anys, la 
nostra comissió va participar en els 
playbacks organitzats per Junta Local 
Fallera de Silla la nit del 29 de juliol. 
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”,  “ball dels cabuts” i “la 
magrana” amb què ens van delectar el 
nostre grup de dansa infantil i el nostre 

grup de 
d a n s a 
major.
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Després, ens vam encarregar de donar 
vida a personatges bíblics com el iaio 
colomet, els egipcis, Josué... que van 
participar en la processó. També els 
nostres representants van desfilar 
acompanyant el Crist.
Agraïm la col·laboració dels integrants 
dels grups de dansa i de totes les 
persones que van participar en la 
processó fent realitat els personatges 
bíblics.

FESTA DEL MIG ANY
El dia 23 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 2018. Per això, aquest dia va 
ser frenètic, ja que va parèixer un dia 
de falles.
Al matí, 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 disfressats a una cercavila pels 
carrers del barri.
Com no podia faltar, a la nit, cremàrem 
la falleta i, a continuació, sopàrem a 

la fresca. Per a finalitzar el dia faller la 
tinguérem la musica de DJ Ximo.

NIT DEL MÓN FALLER
El dia 14 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 11 i 12 
de novembre vam celebrar les 
presentacions dels representants i la 
seua cort d’honor per a l’any 2018.
València i el dia en honor a la 
patrona de València van ser el fil 
conductor de la presentació major. I 
va ser a la Geperudeta a qui oferirem i 88



presentàrem a Mónica Rubio i Monfort 

com a la nostra Fallera Major per a l’any 

2018 i el nostre President  Francisco 

Ruiz i Soriano.

L’endemà va estar dedicat als infantils 

perquè presentàrem la nostra Fallera 

Major Infantil, Àgueda Oltra i Bou, i 

al nostre President Infantil, Llàtzer 

San Miguel i Zaragozà, que juntament 

amb tota la comissió infantil, van 

gaudir d’una vesprada rememorant les 

quatre estacions de l’any i, com no, la 

primavera, que dona pas a les falles.

PRESENTACIONS INTERNES

El divendres 17 i el dissabte 18 

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. 

FIRMA I PRESENTACIÓ D’ESBOSSOS

La nit del divendres 24 de novembre 

vam presentar al nostre casal els 

esbossos dels monuments que 

plantarem durant les falles del 2018. 

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.
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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 dissabte 

23 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 
13 de gener. Tota la recaptació estava 
destinada a l’associació TEAjudem. 
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PROGRAMA
de Festejos

DISSABTE DIA 13 DE GENER

 22:00h – Exaltació de les falleres 

majors de les comissions de Silla i 

presentació de Junta Local Fallera.

DISSABTE DIA 20 DE GENER

Durant tot el dissabte 20 i diumenge 21 

de gener tindrem una caseta a la Fira 

de Sant Sebastià, on podreu vindre 

a fer-se una tapa i a passar una bona 

estona.
 12:00h – Farem la primera 

arreplegada pel barri i per la Fira de 

Sant Sebastià.
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DIUMENGE DIA 21 DE GENER

 12:00h – Farem la segona 

arreplegada pel barri i per la Fira de 

Sant Sebastià.

DIVENDRES DIA 26 DE GENER

 20:00h – Presentació del llibret 

que ara lliges al Teatre Municipal de 

Silla. Comptarem amb la presència 

dels nostres col·laboradors al llibret.

DISSABTE DIA 3 DE FEBRER

 22:00 h – Sopar en el que 

donarem a conèixer els Fallers 

d’Honor d’aquest any.

DISSABTES DIES 10, 17 I 24 DE 

FEBRER
 22:00 h – Sopar d’entrepà al 

casal i, al finalitzar, anirem a casa dels 

nostres representants per a pintar els 

escuts de la falla als seus carrers.

SETMANA DEL 5 AL 9 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.

DISSABTE DIA 3 DE MARÇ

 Durant tot el dia prepararem 

les carrosses per a la cavalcada de 

disfresses.
 18:00 h – Ens prepararem per 

a la concentració amb la resta de 

comissions falleres i gaudirem de la 

cavalcada de disfresses. En finalitzar, 

els nostres representants ens oferiran 

el pregó que donarà pas oficial a les 

falles del 2018.

DIUMENGE DIA 4 DE MARÇ

 18:00 h – Inauguració de 

l’exposició dels ninots indultats 

de les comissions falleres de Silla. 

En finalitzar, acudirem a l’acte de 

lliurament de les recompenses 

falleres que atorga Junta Central 

Fallera.
DIVENDRES DIA 9 DE MARÇ

 22:00 h – Soparem i ens 

prepararem per a les hores que ens 

esperen... 
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 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 10 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 tindrem festa amb dj.

 17:30 h – Nostra Fallera Major 

Infantil Águeda i nostre President 

Infantil Llàtzer  convidaran a tots els 

infantils a berenar. 

 22:00 h – Sopar i, a continuació, 

el grup Walectric. 

DIUMENGE DIA 11 DE MARÇ

 11:00 h – Fira infantil durant 

tot el dia.

 14:00 h – Dinarem al casal.

  17:30 h – Nostra Fallera Major 

Infantil Águeda i nostre President 

Infantil Llàtzer  convidaran a tots els 

infantils a berenar. A continuació es 

farà l’entrega de recompenses de 

Junta Central Fallera per a aquells 

fallers que no s’hagen pogut vestir per 

a l’acte oficial de Junta Local Fallera.

 22:00 h – Sopar al casal i, 

a continuació, anirem a penjar 

banderes.

DILLUNS DIA 12 DE MARÇ

 17:30 h – Berenar infantil.

 22:00 h – Sopar a la carpa.

DIMARTS DIA 13 DE MARÇ

 17:30 h – Berenar infantil.

 22:00 h – Sopar a la carpa.

DIMECRES DIA 14 DE MARÇ 

 Al llarg del dia plantarem les 

nostres falles.
17:30 h – Berenar infantil.

 21:00 h – Sopar d’infantils  a 

la carpa, pagat per nostra Fallera 

Major Infantil, Águeda i per nostre 

President Infantil, Llàtzer. 

 22:00 h – Soparem a la 

carpa. Després, gaudirem d’algunes 

sorpreses.  
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  DIJOUS DIA 15 DE MARÇ

Durant tot el dia plantarem els 

nostres monuments al carrer.

 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.

DIVENDRES 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 Fallera Major Mónica. 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 

festa i dj.

DISSABTE DIA 17 DE MARÇ

 8:00 h – Primera despertà 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.
 18:00 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 d’una orquestra.

DIUMENGE DIA 18 DE MARÇ

 8:00 h – Segona despertà 

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, 
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però demanem màxima 

puntualitat.
  22:00 h – Soparem a la carpa 

i aprofitarem al màxim l’última nit 

de festa amb l’orquestra FIBRA. 

DILLUNS DIA 19 DE MARÇ: 

FESTIVITAT DE SANT JOSEP

 8:00 h – Tercera i última 

despertà 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 

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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Quan l’equip de llibret de la Falla Reis Catòlics ens va comentar el 
tema de crear un llibret en format joc de taula, van començar a bullir 
tota una tempesta d’idees en el nostre cap, sobre format, el tauler, les 
instruccions.

Realitzar un llibret de falles diferent, després dels vuit anys que portem 
dissenyant-los no és gens senzill, ja que moltíssimes comissions 
segueixen optant pel llibret clàssic, el que conté el programa d’actes, 
l’explicació de la falla, i poc més. Apostar per un llibret cultural, 
divulgatiu, entretingut, i que s’isca de la norma, és tot un repte, i els 
reptes ens agraden.

Per al disseny de la portada de la caixa, ens hem inspirat en les portades 
dels jocs de taula dels anys 60 i 70, on quasi sempre es veien una parella 
de xiquets jugant al propi joc en si, amb un acabat bastant realista, 
rematat amb lluentors exagerades i eixe aspecte de textura terrosa o 
bruta. A més, hem volgut fer un xicotet homenatge a la portada més 
coneguda, la dels Jocs Reunits.

Esperem que el joc, i el llibre en si, agraden. Nosaltres hem gaudit 
moltíssim col·laborant amb Tomás i tot el seu equip, un any més, pujant 
a Reis Catòlics al cim dels llibrets de Falles actuals. I gràcies per confiar 
de nou en nosaltres.

- Panal Fallero -
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Eres un o una setsabers? Vols arribar a ser-
ho?  Eixe és l’objectiu d’aquest llibret: que 
el llegiu i arribeu a ser un o una setsabers. 
I per a comprovar qui ho aconsegueix, 
vos proposem el nostre joc de taula. 
SetSabers és el joc de preguntes i respostes 
classificades per temàtiques: Geografia, 
Art i Literatura, Història, Entreteniment i 
Tecnologia, Ciències i Natura, i finalment, 
Esports i Passatemps. 

Eixes seccions són en les que està dividit 
els nostre llibret. En ell podreu veure, entre 
altres coses, articles sobre els nostres 
pobles i comarques, els museus de València, 
la història dels premis de llibret a l’Ús i 
Promoció del Valencià, l’ús de xarxes socials 
a la festa de les Falles i coneixerem millor a 
metges i esportistes valencians. Als nostres 
articles volem fugir dels tòpics, volem donar-
vos a conéixer altres punts de vista, altres 
persones, altres llocs que no tenen  la difusió 
d’allò típic i que, dia a dia, amb el seu treball 
fan d’aquesta comunitat un lloc millor. 

Així que, el primer que cal fer per jugar és llegir 
els nostre llibret amb els seus interessants 
articles i, desprès, començarem el joc:

El tauler està dividit en caselles normals, 
caselles de secció i caselles especials. Les 
caselles normals i les caselles de secció, 
són d’un color segons la temàtica que 
representen:

• Blau: Geografia.
• Marró: Art i Literatura.
• Groc: Història.
• Rosa: Entreteniment i Tecnologia.
• Verd: Ciències i Natura.
• Taronja: Esports i Passatemps. 

Cal moure les fitxes pel tauler, segons la 
puntuació obtinguda als daus i, al caure 
en una casella normal, cal contestar una 
pregunta de la temàtica del color de la 
casella. Si s’encerta, es poden tornar a tirar 
els daus i, si es falla, el torn passa al següent 
jugador. Si es cau en una casella de secció i 
s’encerta la pregunta, s’obté la targeta de la 
secció. Si es cau en una casella especial, cal 
fer el que marca la casella.

L’objectiu del joc és obtindre les 6 targetes de 
secció i, una vegada obtingudes, anar al centre 
del tauler i encertar una pregunta de cada 
tema. Quan ja tenim les 6 targetes de secció, ja 
no cal tirar el dau, en el torn sols es contestaran 
preguntes, perdent el torn quan es falle una 
i repetint torn quan s’encerte. Aquell jugador 
que primer obtinga les 6 targetes i encerte 
les 6 preguntes del centre del tauler, serà el 
guanyador, és a dir, serà el o la SetSabers. 

A part del joc de Taula, que està dissenyat 
per a jugar fins 6 jugadors, també tenim la 
versió web a l’adreça http://www.setsabers.
com/ i l’app de mòbil ‘SetSabers’, disponible 
a l’AppleStore i a Google Play.

A la versió web i app, es juga de manera 
individual i les preguntes tenen 3 possibles 
respostes. Per tant, hem de triar la 
resposta correcta.  Ens faran un màxim de 
5 preguntes de cada tema i cal encertar 
3 preguntes per obtindre la secció (si 
encertem les 3 primeres preguntes, no ens 
faran la quarta ni la cinquena). Si quan ens 
han fet les 5 preguntes no hem encertat 3, 
canviarem de tema, però no obtindrem la 
secció. D’aquesta manera passarem per les 
6 seccions del joc i, després, passarem a una 
pregunta final de cada tema. 

introdUCCió



Segons els encerts obtinguts i el 
temps empleat en les respostes, 
obtindrem una puntuació, i 
aquelles persones que obtinguen 
la major puntuació de totes les 
que puguen participar on line, 
seran els autèntics SetSabers. 

L’objectiu no és altre que 
motivar-vos a llegir de nostre 
llibret, que gaudiu llegint els 
articles i, finalment, que passeu 
una estona divertida tractant de 
demostrar el que haveu après, 
ja siga amb el joc de taula o 
amb el joc on line. Així que vos 
animen a participar, a llegir i a 
jugar. Hi hauran premis i moltes 
sorpreses! Seràs tu el o la 
SetSabers que estem buscant?
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Geografia
Dins de la geografia valenciana hi ha 18 
comarques sols a la província de València. 
Aquestes són: 

- El Camp del Túria, amb la seua capital a 
Llíria.

- El Camp de Morvedre, amb la seua capital 
a Sagunt.

- La Canal de Navarrés, amb la seua capital 
a Enguera.

- La Costera, amb la seua capital a Xàtiva.

- L’ Hoya de Bunyol, amb la seua capital a 
Xiva.

- L’ Horta, dividida en: València, amb la 
seua capital a València; l’Horta Nord, amb 
la seua capital a Puçol; l’Horta Oest, amb 
la seua capital a Torrent; i l’Horta Sud, 
amb la seua capital a Catarroja.

- Requena-Utiel, amb la seua capital a 
Requena.

- La Ribera, dividida en: la Ribera Alta, amb 
la seua capital a Alzira; i la Ribera Baixa, 
amb la seua capital a Sueca.

- La Safor, amb la seua capital a Gandia.

- Els Serrans, amb la seua capital a Chelva. 

- La Vall d’Albaida, amb la seua capital a 
Ontinyent.

- La Vall de Cofrents, amb la seua capital a 
Ayora. ERS

Geografia
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Entre totes aquestes poblacions i ciutats, 
destaquen cinc pel seu nombre d’habitants: 
en primer lloc València, que supera el mig 
milió d’habitants; seguida per Torrent, 
Gandia, Paterna i Sagunt, que superen els 
50.000 habitants. 

A la nostra província trobem terrenys molt 
diferents, ja que existeix una orografia 
muntanyosa a l’interior on podem trobar 
pics de més de 1.500 m d’altura com, per 
exemple, l’Alt de Barraques (també conegut 
com a Cerre Calderó) amb 1.839 m a la 
comarca del Racó d’Ademús; o el Gavilà 
amb 1.747 m, també a la comarca del Racó 
d’Ademús. Ambdós pics es troben al Parc 
Natural de la Pobla de Sant Miquel.

Aquest paisatge contrasta amb la costa, on 
podem trobar quasi 30 platges amb bandera 
blava (aquesta bandera s’atorga a les platges 
que reuneixen els requisits necessaris 
d’excel·lència, qualitat i seguretat) i que, 
sumades a les platges d’Alacant i Castelló, 
converteixen a la Comunitat Valenciana 
en la comunitat amb més banderes blaves 
d’Espanya.

Pel que respecta a la hidrografia, la 
província de València està entravessada 
per dos grans rius: el riu Túria, un dels grans 
rius mediterranis amb desembocadura a la 
ciutat de València; i el riu Xúquer, el segon 
major riu del vessant mediterrani espanyol i 
que desemboca a Cullera.

També podem trobar altres rius com el 
Palància, provinent de la província de 

Castelló amb desembocadura a Sagunt, 
o el riu Serpis, provinent d’Alacant amb 
desembocadura a Gandia.

Però aquests rius no són els únics, sinó que 
hi ha molts més que fan possible l’existència 
de diversos pantans com el pantà de Tous, 
situat als termes municipals de Tous i 
Millars; el pantà de Contreres, situat entre 
les poblacions de Villagordo del Cabriel 
(població valenciana), La Pesquera, Mira, 
Enguídanos i Minglanilla (poblacions 
de la província de Conca); o el pantà de 
Benaixeve, situat a la població amb el 
mateix nom.

Tant aquests pantans, com els altres 
7 existents a la província de València, 
pertanyen a la Confederació Hidrogràfica 
del Xúquer i tenen com a objectiu principal 
emmagatzemar aigua i abastir-ne d’aquesta 
als pobles propers, tot i que també tenen 
altres fins com la producció d’energia o, fins 
i tot, la seua utilització amb fins recreatius. 
Per exemple, el pantà de Benaixeve, on 
podem trobar un centre multi aventura 
proper al pantà, un vaixell que funciona 
amb energia solar i que es dedica a realitzar 
rutes fluvials i, a més, una reserva natural 
amb bisons europeus situada a una de les 
seues penínsules, on es conserva aquesta 
espècie en perill d’extinció.

A més de rius, pantans i la mar mediterrània, 
a la província de València també comptem 
amb dos llacs importants: l’Albufera i 
l’Albufera d’Anna, també coneguda com a 
Llac d’Anna.
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I si alguna cosa no podem obviar a aquest 
apartat de geografia és la meravellosa 
gastronomia de València, amb la qual 
podríem crear diversitat de menús i cap 
d’ells deixaria indiferent a ningú. Amb 
aquesta cuina típicament mediterrània, 
podem degustar diversitat de plats de 
peix, mariscs o mol·luscos, arròs amb 
denominació d’origen, verdures de l’horta 
valenciana i diversitat de dolços, molts 
d’ells amb origen àrab.

Qualsevol menú amb productes valencians 
ha de tindre com entrants un plat 
d’esgarraet, clòtxines o tellines, seguit 
per un plat d’arròs. Tot i que, amb arròs 
es poden triar diversitat de plats com la 
paella valenciana, arròs al forn, arròs a 
banda, arròs negre o arròs en fesols i naps. 
I com a alternativa a l’arròs, podem optar 
per fideuà o all i pebre, plat típic del poble 
d’El Palmar.

Per acompanyar aquests plats podem 
escollir els meravellosos vins amb 
denominació d’origen d’Utiel - Requena o 
d’Alt Túria.

Quan arriba el torn dels dolços podem 
escollir entre productes com l’arnadí, postre 
d’origen àrab; la coca de llanda; la mona de 
pasqua o els bunyols, sempre acompanyats 
d’una tassa de xocolata calenta. I si volem 
un dolç més refrescant, podem escollir 
l’orxata valenciana, típica d’Alboraia.

I si després d’aquest menú volem eixir de 
copes, hem de provar l’aigua de València 
al barri del Carme, sobretot al Café Madrid, 
lloc on es va crear aquesta beguda.

D’entre tots aquests llocs i curiositats de la 
província de València, hem volgut d’estacar 
alguns aspectes de diverses comarques:

               1

La ruta de l’aigua de la Vall de Segó

Si vostè, amic viatger, en sobrepassar la 
vila d’Almenara, si ve de Castelló o, per 
contra, després de visitar Sagunt o una 
vegada sobrepassada aquesta històrica i 
monumental bimil·lenària ciutat d’origen 
iber, podrà decidir continuar el seu viatge, 
tant si els seus passos es dirigeixen al nord 
com al sud. Si decideix fer un alt en el camí 
podrà, en la mateixa frontera que separa les 
províncies de València i Castelló, al nord de 
la primera, visitar una bella comarca natural, 
una xicoteta vall situada entre dos castells, 
el d’Almenara, al nord, i el de Sagunt, al sud, 
una vall en forma de ferradura que mira al 
llatí mar: La Vall de Segó. 

La Vall de Segó és una xicoteta vall 
delimitada per les muntanyes d’Almenara, al 
nord, i el pic dels Corbs, al sud. Actualment, 
esta comarca històrica està formada pels 
municipis que formen la Mancomunitat de 
les Valls: Faura, Benifairó de les Valls, Quart 
de les Valls, Quartell i Benavites —situats 
al nord-est de la comarca del Camp de 
Morvedre— i per Almenara, que és l’únic 
poble de la Vall de Segó que es troba a la 
Plana Baixa, ja en la província de Castelló.

La Vall de Segó ha pertangut des de sempre 
al Terme General de Morvedre. Va ser lloc 
d’esbarjo i en ella van edificar les seues 

1 El Camp de Morvedre és una comarca costa-
nera del centre de la Comunitat Valenciana. Situada a 
la província de València, amb capital a Sagunt. El seu 
nom al·ludeix a l’antiga denominació de Morvedre, 
nom que va rebre Sagunt fins al segle XIX.

camp de morVedre

Geografia
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cinquenes els patricis saguntins en el 
període romà i en el musulmà. Les troballes 
arqueològiques confirmen que aquesta vall 
ja va ser habitat abans del naixement de 
Jesucrist. La veu Segó apareix per primera 
vegada en la Crònica de Jaime I o Llibre dels 
Feyts redactat per anònim autor al segle 
XIII. És a partir d’aquesta cita quan trobem 
aquest topònim en la documentació oficial, 
descripcions topogràfiques, partions, 
etc, moltes vegades sense accentuar. Es 
tracta d’un topònim amb significat de fort 
i poderós, encara que per a nosaltres faça 
referència a la vall de Sagunt.

Després de la conquesta, el Terme General 
de Morvedre va ser repoblat per catalans 
marcant aquest fet per a aconseguir una 
certa unitat i afirmar les seues diferències 
amb l’Alt Palància, repoblat per aragonesos, 
circumstància que es va tenir en compte 
quan, al 1833, es va realitzar la divisió 
territorial, que va assenyalar en aquest 
sector, el límit de les províncies de València 
i Castelló, reintegrant a la primera alguns 
poblats i llocs del Terme General com: Algar 
de Palància, Quart de les Valls, Quartell i 
Benavites, així com els despoblats integrats 
als dos últims pobles de la Vall de Segó que, 
al 1707, després de la batalla d’Almansa 
i la pèrdua dels Furs valencians, havien 
sigut agregats a la província de Castelló. 
En aquesta última va quedar integrada 
Almenara, vila que en el passat pertanyia a 
la Vall de Segó.

En la vila de Benavites visitarem el barranc 
de “El Arquet” que separa les províncies 
de València i Castelló. Aquesta depressió 
natural té un recorregut de 20 quilòmetres, 
naix a Algar de Palància i Sot de Ferrer i 
conclou en el Mediterrani. Aquest barranc 
també és conegut com d’Argines, antiga 
alqueria avui despoblada i desapareguda al 
terme municipal d’Algar de Palància.

Els pobles que conformen La Vall de Segó 
són les viles de Benavites, cap de marquesat, 
i Faura, amb títol de comtat. Els llocs de 
Benifairó de les Valls, Quart de les Valls i 
Quartell. A aquests hem d’afegir els poblats 
i alqueries desaparegudes o deshabitades, 
com Benicalaf, Alquería Blanca, Rubau, 
Almorig, Albacet, l’Arap, Santa Coloma, La 
Garrofera, Els Frares, etc. el record de la qual 
perdura en algunes edificacions i, sobretot, 
per les partides rurals on antany van estar 
situats aquests poblats. 

Fonts, molins, sistars, llavaneres… iniciem 
així la ruta de l’aigua de la Vall de Segó, 
una ruta en la que enllaçarem cadascun 
dels pobles de la subcomarca del Camp 
de Morvedre amb la seua història, els seus 
monuments i les seues atraccions hídriques.
Dirigim els nostres primers passos fins la vila 
de Benavites, a tan sols dos quilòmetres. 
Però abans d’arribar ens detindrem, encara 
que només siga un moment, accedint per 
un camí a una església que solitària i mut 
testimoni del passat es resisteix a perir. 
Estem en Banicalaf, vila avui desapareguda. 
Alguns murs i el temple, quasi en runes, 
envoltat de tarongers, guarden la memòria 
del seu passat.
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Benicalaf, avui despoblada i desapareguda, 
era lloc habitat per moriscs. Era, en 
principi, una alqueria rural anomenada 
Bani-*Jalaf, un rahal musulmà. La seua 
església, dedicada a Santiago Apòstol, va 
ser construïda al segle XVII conservant, 
en les seues arruïnades parets, bells 
esgrafiats i pintures al·lusives a la Creació 
i la vida de Crist. El temple va ser suprimit 
per al culte en 1901. Aquesta població, que 
pel seu escàs nombre d’habitants va ser 
annexionada a Benavites al 1856, va ser un 
dels més importants enclavaments urbans 
del Valle de Segó.

Deixem Benicalaf en el seu etern somni, 
i a tan sols un quilòmetre accedim a 
Benavites. Preciosa vila que guarda en les 
seues entranyes una dilatada història de 
segles, amb la torre (Monument Nacional) 

vigilant dels senyors del lloc, dels segles 
XIV.XV, construïda amb romans i aràbics 
carreus procedents d’anteriors edificacions 
romans i musulmans de Sagunt i Almenara, 
testimonis muts i permanents del seu passat 
d’esplendor, pregona als quatre vents la 
importància de segles passats. Cap que va 
anar de comtat, primer i de marquesat, des 
del 1757, després.

Estem enfront d’un bell exemplar de casa 
pairal, és el número tres del carrer de les 
Parres, en la façana del qual una placa de 
marbre recorda que en ella va nàixer un dels 
fills més il·lustres d’aquesta vila, José Vila 
Martínez (1866 - València 1932), bisbe de 
Girona. Doctor en Teologia i Dret Canonge, 
va aconseguir la canongia doctoral al 1901, 
ocupant la càtedra de Dret Canonge en la 
Universitat de València, de la qual va ser 
vice-rector. Al 1925 va ser elevat al rang de 
bisbe de Girona. Les seues restes mortals 
reposen en la capella de la Comunió de 
l’església parroquial de la seua vila natal. 
L’actual temple parroquial està dedicat a La 
nostra Senyora dels Àngels. És un immoble 
de reduïdes dimensions que es va acabar 
de construir l’any 1681, com ens ho recorda 
aqueixa xifra que veiem en la seua façana.

Benavites compta amb poc més de sis-cents 
habitants. Malgrat ser la unitat de població 
més xicoteta de la Vall de Segó és propietària 
d’un ric patrimoni monumental. Visitem 
l’esvelta torre, el palau de la senyoria 
(segle XVIII), avui seu de l’Ajuntament, el 
molí de l’Arap que en el passat va ser una 
pròspera alqueria musulmana vigilant 
etern de l’esdevenir d’aquesta frondosa 
vall i el ‘Sistar de Benavites’ la qual divideix 

GeografiaGeografia
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l’aigua de la ‘Fila d’Almenara’, l’arruïnada i 
despoblada alqueria de Rugama que va ser 
dels Roiç de Corella, família de trist record 
en aquests pobles i, si agrada perdre’s 
pels estrets carrerons del centre històric 
ens submergirem en els segles de l’edat 
mitjana. Passejarem per la plaça dedicada 
al bisbe Vila, pel carrer del Mig i els seus 
entramats carrerons. Ens barrejarem amb 
les gents que trobarem al nostre pas i que 
amb tota seguretat ens obsequiaran amb la 
seua amable salutació.

Seguim el nostre caminar, relaxats, doncs 
a escassos metres, després de creuar un 
curt pont sobre el barranc de Benavites, 
aconseguirem una altra vila: Quartell. 
Situada en el mateix centre de la vall. És una 
pròspera població que conserva, en ruïnes, 
el seu palau senyorial dels segles XVI-XVII, 
casones modernistes i bells exemplars 
de cases agrícoles que conviuen amb els 
moderns habitatges unifamiliars del seu 
eixample. Al seu terme es troba la partida 
rural d’Alqueria Blanca, en el passat un 
poblat que va anar el primer a comptar amb 
església pròpia de tota la vall. En aquest 
temple va ser batejat el que seria pintor de 
càmera de Felip III, Alonso Sánchez Coello 
(nascut a Benifairó de les Valls).

Amb poc més de mil tres-cents habitants 
Quartell compta amb una banda de música 
amb més de cent cinquanta anys d’antiguitat, 
una companyia de teatre i sarsuela, i dos 
cors. Entre els seus fills il·lustres destaquen 
José Polo de Bernabé i Borrás (1812-Vila-
real 1888), introductor en el nostre país de 
la mandarina comuna i el primer agricultor 
que va utilitzar el “guano del Perú” als seus 
horts. Va ser un dels primers exportadors de 
taronges al Regne Unit i el primer a utilitzar, 
per als seus enviaments, el paper de seda 
que embolicava el daurat fruit. Població 
amb arrelada afició musical i artística, és 
el bressol natal del músic i compositor 
Francisco Sebastián Langa. 

Creuarem la plaça d’Espanya, en el centre 
mateix de la població, on es troba l’església 
parroquial dedicada a Santa Ana, temple 
que va ser acabat de construir al 1669. I 
l’edifici de l’Ajuntament, de moderna traça 
que ha sigut decorat i enriquit amb les seues 
artesanats de fusta, les seues lluminoses i 
artístiques vidrieres, els seus mobles d’antic 
aspecte i les seues ceràmiques, tot açò eixit 
de les mans artesanes dels alumnes de 
l’Escola Taller. La plaça Major, o d’Espanya, 
serà camí obligat per a arribar, després de 
recórrer uns quatre-cents metres, al nucli 
de població més septentrional de la vall: 
Quart de les Valls.
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Però abans d’abandonar Quartell en el 
nostre caminar fins Quart de les Valls, ens 
detindrem, doncs mereix la pena, per a 
visitar un antic molí mogut amb les aigües 
de la font de la Vall de Segó, es tracta del 
“Molí dels Doblonets” o “Moli de Diego” 
-que també es va utilitzar per a l’arròs- que 
adquirit per l’Ajuntament serà restaurat i 
convertit en museu municipal. En el seu 
interior es conserven tots els aparells i útils 
originals d’aquesta ancestral edificació 
única ben conservada en aquesta vall. 

Quart de les Valls és una població que, amb 
una mica més de 1.200 habitants, guarda 
una purificada història des dels temps més 
llunyans. És guardiana de belles tradicions 
i llegendes. Entre els seus llocs a visitar no 
ha de faltar el xicotet ermitori dedicat a la 
Verge del Pòpul, imatge que va aparèixer en 
una de les antigues casones en esfondrar-
se un mur i resultar il·lesos uns xiquets que 
jugaven en els seus voltants, van quedar 
soterrats. L’ermita del Crist, l’església 
parroquial dedicada a San Miguel Arcàngel, 
que va ser de l’avui desaparegut convent de 
religiosos de l’ordre Servita.

I per fi accedirem, a pocs metres de la 
població, al més bell i emblemàtic paratge 
natural de la comarca: 

La Font de la Vall de Segó, o de Quart per 
als habitants del lloc des de l’any 1748. 
Paradisíac jardí on es veuen brollar i nàixer, 
en el seu estat natural, les aigües que han 
de regar les fèrtils terres d’aquests pobles 
inclosa Almenara, avui de la província 
de Castelló i en el passat una de les més 
valuoses perles de la Vall de Segó. Fem 
un alt en el camí. Mereix la pena. La font 
era ja coneguda en temps dels romans i 
el seu complex sistema de sèquies i sitars 
constitueixen un galimaties geomètric difícil 
d’entendre. El geògraf Josep Cavanilles va 
visitar aquest encantador recinte natural 
al 1793 dibuixant un interessant plànol de 
la font conservat en l’Arxiu del Regne de 
València. En la seua coneguda obra diu: 

“La població, les riqueses i la fertilitat 
d’aquell sòl depenen de la copiosa font de 
Quart, les aigües cristal·lines de la qual brollen 
entre les arenes i grijos molt quins. Les deus que 
d’açò resulten ocupen 300 peus de diàmetre, i 
deixant entre els illots i terrenys de sis peus 
d’altura es reuneix en un cabal comú, dividit 
després en altres menors que van a fertilitzar 
les hortes del Valle de Segó i Almenara”.

Geografia
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En un dels camps d’aquesta població, 
propietat de Clotilde Llueca Inglada, es va 
descobrir al 1950 la varietat de mandarina 
“Oroval”, fet que recorda un monòlit 
commemoratiu de les noces de plata de 
la feliç mutació observada per primera 
vegada per l’agricultor Domingo Calabuig, 
a l’entrada de la població, per la qual hem 
accedit des de Quartell.

Després de la nostra visita a la “Font” 
tornarem de nou a Quart de les Valls, 
allí visitarem el temple parroquial i molt 
prop d’ell, serà visita obligada el forn de 
Romeu, establiment de gran solera, on 
podem degustar a l’hora del desdejuni, les 
excel·lents “coca amb tomaca”, el tradicional 
“prim”, el “pa amb oli” i altres mostres de 
la rebosteria que han fet d’aquesta família 
fidel continuadora d’una ancestral tradició 
de segles.

Des de Quart i per una carretera, que va 
ser part de la romana via Augusta, nostre 
caminar ens acostarà, en pocs minuts a 
Benifairó de les Valls. Aquesta població 
conserva una llarga història des de la 
conquesta d’aquestes terres per Jaime I 
d’Aragó. A Benifairó de les Valls va nàixer 
el pintor de càmera de Felipe III, Alonso 
Sánchez Coello (Benifairó de les Valls, 1531 

- Madrid, 1588). També en aquest solar, en 
un desolat i solitari molí, va nàixer Julián 
Gómez-Ribera “Gorkin” al 1901, destacat 
polític, agitador, sindicalista, periodista 
i escriptor fundador de nombroses 
publicacions i autor de gran nombre de 
llibres de tall polític i reivindicatiu contra 
el règim franquista. “Gorkin” va morir en el 
seu exili a París al 1987. Visitarem la casa-
museu del poeta i professor Luis Guarner2, 
avui propietat de Bancaixa. 

Benifairó de les Valls, cap de comtat, 
conserva enfront del temple parroquial 
construït en 1777 i dedicat a Sant Gil Abad, 
en la plaça Major de la vila, els murs del que 

2 La casa de Lluís Guarner, en Benifairó 
de les Valls, és una antiga casa pairal d’estil tra-
dicional valencià, que l’erudit valencià va here-
tar de la seua mare, i va conservar i va enriquir 
amb el temps. La planta baixa conserva la seua 
decoració típica amb utensilis i aparells agríco-
les, així com la cuina, i la planta principal, d’estil 
burgés, conté decoració en ceràmica. També ro-
man intacte el seu estudi i biblioteca. En l’exte-
rior destaca el seu jardí amb arbres monumen-
tals i retaules en ceràmica dels segles XVIII i XIX. 
La casa, adquirida per la fundació de l’entitat 
bancària Bancaixa està destinada avui a usos 
culturals, reservant-se el jardí per a celebrar 
concerts de música clàssica i recitals poètics.
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va ser la casa-palau dels Vives de Cañamas. 
Es conserva una de les quatre torres, edifici 
inspirat en l’Escorial, que ordenara edificar 
a arquitectes genoveses don Joan Vives 
de Cañamas i Alpont als primers anys del 
segle XVII, regnant Felipe III, de qui era 
ambaixador a Gènova, virrei a Sardenya, 
cavaller de l’Ordre de Calatrava i senyor 
de Benifairó de les Valls, de Santa Coloma, 
Quemalo, Els Frares i La Garrofera. 

Benifairó guarda, entre moltes altres, una 
bella llegenda: l’aparició miraculosa de 
la Verge del Bon Succés, imatge que es 
guarda en una ermita construïda al segle 
XVII situada en un paradisíac enclau, entre 
pinnades i tarongers. Per accedir a l’ermita 
hem de pujar cent esglaons de tortuosa 
escala pètria. 

Benifairó de les Valls és la segona població 
en importància de la vall, amb una mica 
més de 2.000 habitants.

El nostre passeig es completa transitant pels 
estrets carrerons del seu centre històric, 
mut testimoni de mil històries i, com que 
el bon temps ens acompanya, visitarem un 
tradicional i ben conservat safareig públic 
dels segles XVII-XVIII.

Seguim nostre caminar i possiblement 
no te n’adones però hem passat a un altre 
poble. Ja no estem a Benifairó de les Valls. 
Un habitatge ens separa, d’una banda, i 
el barranc de la Canaleta per un altre, de 
Faura. La vila de Faura, la més important 
de la Vall de Segó, compta amb una mica 
més de 3.000 habitants. Faura és el resultat 
de la unificació de diverses alqueries i 

xicotets poblats d’origen musulmà, entre 
ells Almorig i Rubau. La nomenclatura dels 
carrers i places i les partides rurals ens 
recorden l’existència, en el passat, d’aquests 
pobles.

En aquesta vila serà visita obligada la casa 
comtal, edificada entre els segles XIII-XIV 
sobre una de les torres de la muralla. En 
aquesta casa es van celebrar, en temps del 
beat Juan de Ribera, els sants oficis per 
trobar-se el temple parroquial en ruïnes, 
ordenant-se es construirà un altre de nova 
planta, així com una casa-abadia. L’actual 
propietari d’aquest emblemàtic edifici, 
Carlos Orbe, vescomte d’Orbe, ens atendrà 
amb l’amabilitat que li caracteritza. És un 
bell exemple de residència senyorial en 
procés de restauració. 

Geografia
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En deixar el palau visitarem, ja que la tenim 
davant, l’església parroquial dedicada als 
Santos Juanes, temple de marcat interès 
arquitectònic. Pujarem a l’ermita de Santa 
Bàrbara, patrona de la vila, construïda sobre 
un xicotet promontori al peu de la Rodana 
al 1716 i el seu Calvari, annex, construït a la 
fi del segle XVIII. Ens perdrem després entre 
els carrers estrets i tortuoses del casc antic 
de la vila, entre elles la plaça de l’Hostal, 
establiment on va estar allotjat, al seu exili, el 
més gran poeta que Espanya ha tingut, Lope 
de Vega. En aquest lloc se suposa va ser on 
va redactar el seu “Pelegrí en la seua pàtria”.

Com es pot comprovar, Faura i Benifairó 
de les Valls es fonen en un sol, per açò no 
és d’estranyar que al 1844 es fusionaren 
ambdues poblacions i formaren Vila de la 
Unió, la qual va ser dissolta al 1906.

Faura celebra, des de temps immemorials, 
la seua tradicional fira popular el primer 
diumenge de desembre. Es poden degustar 
els famosos “pastissos de moniato”, “coca 
amb tomaca” i altres especialitats que ve 
elaborant, des de fa dècades, una família en 
el forn de Sant Mariano.

I ací acabem la ruta que entrellaçant aigua i 
història ens ha fet recórrer, a peu, la subcomarca 
de la Vall de Segó. Ha pagat la pena?

Albert E. Llueca Juesas
President Arxiu Llueca-Juesas d’Imatges 
de Sagunt

Les Alfàbegues: símbol 
d’identitat de Bètera

L’alfàbega pot semblar una simple planta, 
però al poble de Bètera és molt més que 
això, donat que aquesta és una de les 
protagonistes de les seues festes al 15 
d’agost, quan es realitza l’ofrena a la Mare 
de Deu i, per tant, s’ofrenen les alfàbegues.
Segons diversos estudis, aquesta festa 
té una antiguitat aproximada d’uns 400 
anys, amb el seu origen a antics rituals de 
fertilitat. De fet, s’han trobat alfabeguers 
- macetes on es cultiven les alfàbegues - 
d’època islàmica, datats dels segles XIII i XIV.
A l’actualitat, les alfàbegues són cultivades 
al mes de març i cuidades fins agost per 
Ramón Asensi, qui assegura que perquè 
aquestes tinguen una bona altura cal 
molta aigua, bones llavors i un correcte 
abonament, així com tallar amb cura la flor 
i ‘una ajudeta especial’ del bon temps i la 
calor. D’aquesta manera s’aconsegueix que 
les plantes puguen tindre un creixement 
mig de 3 centímetres per dia.

Però, per tots és sabut que Ramón guarda 
més secrets per cuidar aquestes alfàbegues, 
tot i que, com la pròpia paraula indica, són 
‘secrets’ i ningú els pot saber. Pot ser per 
aquests motius, les alfàbegues de Bètera han 
batut el Rècord Guinness en dues ocasions: 
la primera al 2009, quan van aconseguir el 
rècord a l’alfàbega més alta amb una altura 
de 2,71 metres; i la segona vegada al 2012, 
batent un doble rècord amb una alfàbega de 
2,80 metres i altra de 2,86 metres, superant 
així l’altura aconseguida al 2009 amb 9 i 15 
centímetres més, respectivament.

camp de túria
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Els beterans, molt orgullosos de les seues 
alfàbegues, diuen que cada any es produeix 
‘el miracle de la vida en forma d’alfàbega’, 
ja que cada any, amb el renaixement de 
la vida després de l’hivern, se sembren 
aquestes alfàbegues que estan destinades a 
ser les més grans i esplendoroses del món. 
Per això, existeixen diverses dites que diuen 
que ‘Per Santa Àgueda sembra l’alfàbrega; 
dama garrida, ja la té eixida’ o ‘A Santa 
Àgueda se planta l’alfàbrega; la xica garrida 
la té eixida; i la galana, trasplantada’.

D’aquesta manera, cada any es planten unes 
70 alfàbegues a l’anomenat  ‘Hort de les 
alfàbegues’, lloc on es cuiden des del mes de 
març fins el 15 d’agost, quan s’obrin les seues 
portes a les 9:00 hores del matí per donar pas a 
l’eixida de les alfàbegues per tal que aquestes 
siguen ofrenades a la Mare de Deu. Des 
d’aquesta eixida i, al llarg de tot el recorregut 
fins l’església del poble, les alfàbegues 
acompanyen a les dues Obreres Fadrines i 
es veuen envoltades per més de 15.000kg de 
confeti que és llançat pels Majorals. 

Cada 15 d’agost, els carrers del poble de 
Bètera es plenen de veïns i veïnes, de color 
i olor a alfàbega, fent d’aquest un dia molt 
especial. A més, en acabar l’ofrena de flors 
a la Mare de Deu, aquestes alfàbegues es 
distribueixen per diferents punts del poble 
com: l’església, l’ajuntament o els carrers 
on viuen les obreres, tant les dues fadrines 
com les dues casades; fent així que es puga 
respirar el meravellós aroma d’aquesta 
planta al voltant de tot el poble.

Al 2017, l’alfàbega més alta va tindre una 
altura de 2,84 metres, quedant-se així, molt 
prop de batre el Rècord Guinness aconseguit  
l’any  2012. Les plantes van registrar un pes 
màxim de 1.800kg la més gran i 200kg la 
més xicoteta, obligant així a fer l’ofrena amb 
carros, donat que el pes de moltes d’elles no 
permet que les persones puguen agafar-les. 
Així que, des de l’Hort de les alfàbegues es 
segueix treballant per tractar de tornar a 
batre el rècord aconseguit al 2012 i, sobretot, 
perquè els beterans i beteranes se senten 
orgullosos d’un dels seus símbols d’identitat.  

Geografia
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A la comarca de la Canal de Navarrés es 
troba el poble de Quesa, on es pot realitzar 
la ruta del Barranc de la Finestra de Quesa 
pels camins de la muntanya del Caroig. 
Entre altres coses, a aquesta ruta es troba la 
formació geològica de la Finestra de Quesa, 
el paratge natural dels Tolls de Corbera, 
formats per cascades i gorgos (xicotets 
pous i brolladors), el centre històric de 
Quesa, on es troben el castell àrab i la casa 
museu; l’abric del Moro (pintures rupestres 
llevantines); el riu Cubillas i el Toll de les 
Tortugues.

Aquesta ruta comença a la porta del 
campament Riu Gran, des d’on es 
descendeix pel camí rural al Barranc de la 
Finestra envoltats per un paisatge de pins i 
camps de garroferes i oliveres, que recorda 
l’aprofitament ancestral que han fet els 
pobladors d’aquestes terres.

Un vegada s’arriba al Barranc, cal seguir-
lo aigües amunt sortejant els tolls i els 
xicotets pous entre una densa vegetació 
on els pins s’encreuen amb els baladres, la 
murta i el rusc. Seguint el riu del Barranc, 
s’arriba a una revolta on el sender ens 
obliga a prendre altura per la muntanya i 
passar molt prop d’una cova. De seguida, 
la senda torna a connectar amb el fons del 
Barranc, de nou entre una densa vegetació i 
blocs de pedra. Cal esmentar que, a aquest 
barranc es poden trobar cabres que viuen 
en aquesta zona, aprofitant el seu relleu 
accidentat i l’aïllament de la civilització. 

Una vegada s’arriba a la fi del Barranc, es 
troba la formació geològica de la Finestra. 
I des d’aquest punt, s’ha de seguir la ruta 
en zig-zag passant per una zona rocosa on, 
en època de pluges, emana una cascada. 
Aquesta senda ascendent ens condueix a 
una antiga caseta de muntanya des d’on ja 
es tenen vistes a la Finestra, donat que en 
aquesta hi ha un balcó natural que, a més 
de vistes a la Finestra, també ens permet 
veure la densa vegetació de pins que té al 
seu voltant. Aquesta caseta és un bon lloc 
on parar a descansar abans de finalitzar la 
ruta i, fins i tot, en cas de mal temps, pot 
servir de refugi.

La CanaL de naVarrés
Ruta del Barranc de la Finestra de Quesa
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Seguint amb la ruta, a la part darrera de 
la caseta, hi ha un antic camí pel qual cal 
seguir i des d’on es poden contemplar les 
meravelloses vistes de les muntanyes de 
Tous, el poble de Quesa i, fins i tot, el riu 
Xúquer al fons. En línea recta per aquest 
mateix camí podrem acabar divisant també 
els Tolls de Corbera.

Finalment i, per finalitzar aquesta ruta, 
s’arriba a un encreuament de camins 
asfaltats, on hi ha que prendre el camí 
de la dreta per arribar de nou, a la porta 
del campament Riu Gran, des d’on s’ha 
començat la ruta. 

Si es vol completar aquesta ruta, es poden 
contemplar les possibilitats de prendre un 
bany a les nombroses i cristallines aigües 
dels pous dels Tolls de Corbera, on hi ha 
una zona d’acampada, una area recreativa 
i zones de joc. A més, es pot completar la 
ruta visitant altres llocs d’aquesta comarca, 
fent excursions, per exemple, a l’Albufera 
d’Anna o als salts d’aigua de Chella i Anna. 

Per últim, és interessant afegir que, al segle 
XVIII, Cavanilles ja va realitzar una ruta 
semblant a aquesta pel Caroig considerant 
aquesta zona ‘’com centre i punt d’unió 
dels monts escampats per tot el Regne de 
València’’.

Geografia
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El poble de Genovés o, millor dit, El 
Genovés, és conegut segons diuen els seus 
propis habitants ‘per ser poble de pilotaris 
i guixaires’. Tots coneguem al famós pilotari 
Paco Cabanes ‘el genovés’, anomenat així 
pel seu poble natal. Tot i que aquest poble 
també és conegut per altres aspectes com 
la seua meravellosa Fira Tradicional de 
Sant Pasqual, el seu trinquet pioner en ser 
el primer pintat de color blau, el seu Museu 
de la Pilota o la diversitat d’escultures i 
monuments dedicats a la pilota i a pilotaris 
arreu del municipi. Però, tot i que puga 
semblar-ho, a aquest poble no sols es juga 
a pilota.

Recentment, els habitants del poble han 
viscut un dia històric, tal com asseguren 
des del propi Ajuntament del municipi. Açò 
és a causa que el poble de Genovés ha pres 
la seua forma valenciana i, a partir d’ara, 
el seu nom oficial serà El Genovés, unint 
l’article per formar el nom complet a la 
nostra llengua.

Aquest fet ve donat partint del Decret 
aprovat per la Generalitat Valenciana 
perquè els municipis puguen canviar el seu 
nom oficial a la nostra llengua. Així que, des 
de l’Ajuntament del poble es van començar 
a realitzar els tràmits oportuns i les veïnes 
del poble Gisela Adrà Llopis i Andrea Oltra 
Tomàs, ambdues llicenciades en Filologia 
Catalana i posseïdores del Màster en 
Assessorament Lingüístic i Cultura Literària, 
van redactar els informes perceptius 
necessaris per realitzar el canvi de nom.

El Genovés és l’últim, fins el moment, en 
afegir-se a la llista de més de 30 pobles que, 
des del 2012, han canviat el seu nom oficial a 
la forma valenciana. Alguns d’aquests pobles 
són: La Vila Joiosa/Villajoyosa, Peníscola/
Peñíscola, Rafelbunyol/Rafebuñol, Sagunt/
Sagunto o Monòver/Monóvar.

La Costera
‘El Genovés’
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Un lloc per descobrir

La Foia de Bunyol-Xiva, ocupa el cor 
geogràfic de la província de València. 
Aquesta comarca està composta per dues 
formacions geològiques i geogràfiques molt 
diferents: d’una banda una gran depressió 
central, la Foia de Bunyol estricta, encaixada 
en els rius Bunyol i Magre, que enllaça amb 
el Camp de Xiva, peu de muntanya de la 
Serra Cabrera i dels Boscos i que connecta 
amb el veí Pla de Quart. La serra Cabrera 
va ser fins al segle XIX la frontera històrica 
entre els regnes de València i Castella. Pel 
“Paso de las Cabrillas” creuava el Camí Reial 
a Madrid, per la qual cosa Bunyol era la 
porta d’entrada i eixida de València, lloc de 
posades en la primera jornada de viatge cap 

a la capital d’Espanya. Posades que donen 
lloc al nom de la barriada de “las Ventas” de 
Bunyol, on encara podem trobar-les, estant 
una d’elles en actiu des del segle XVI. La 
Comarca la tanquen pel sud-oest les serres 
de “Malacara”, “Martés” i de l’Au.

Mentre que el Camp de Xiva, Xest i Godelleta 
és un territori pla i més suau, la Foia, en la 
qual s’assenten Bunyol, Alboraig, Macastre 
i Iàtova, es caracteritza per una geografia 
molt més irregular, amb abruptes barrancs, 
turons i pujols aïllats, i congosts pels quals 
baixen els rius que la creuen. Un agrest 
paisatge que, durant la “Renaixença” 
Valenciana, la va valdre l’àlies de “La 
Suïssa Valenciana”. La frondosa vegetació 
de carrasques, pi, teix, freixe i multitud 
d’espècies pròpies del paisatge mediterrani, 

ho corroboren. Set Aigües és la localitat 
més al oest situada en la mateixa serra de 
les “Cabrillas”. I Dosaigües en serra de l’Au, 
ocupa la part més meridional i alhora més 
alta de la comarca.

Les poblacions que censa aquesta comarca 
són: Alboraig, Bunyol, Xest, Xiva, Godelleta, 
Macastre, Setaigües, Iàtova i Dosaigües.

CoMarCa de La 
foia de bunyoL-xiVa
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La Foia de Bunyol-Xiva recull tradicions i 
festes diverses i úniques. Indubtablement 
la festa més famosa a nivell mundial, és la 
“Tomatina” de Bunyol, batalla de Tomaques 
que es lliura cada any l’últim dimecres 
d’Agost i que rep 20.000 participants arribats 
de tots els racons del món. Li segueix en 
importància el “Torico”, el bou en corda de 
Xiva, que convida als aficionats a les festes 
taurines a participar en aquesta singular 
exhibició de força. En el terreny esportiu, el 
circuit de Xest acull cada any el Gran Premi 
de la Comunitat Valenciana i  també destaca 
el Gran Fons Internacional de Setaigües, una 
festa de l’atletisme popular i d’elit. Aquesta 
comarca, encara que es d’interior, celebra 
les falles en quasi tots els seus pobles: Xest, 
Xiva, Bunyol, Alboraig, Macastre i Iàtova, 
munten les seues falles i realitzen amb gran 
encert, multitud d’actes fallers. La música 
com a aglutinant cultural de la Comunitat 
Valenciana, té un gran paper en aquesta 
comarca, en la qual tots els municipis 

compten amb una banda, o dues, com és el 
cas de Bunyol i Iàtova.

El caràcter fronterer de la Foia ha resultat 
determinant per a la gastronomia de la zona. 
La fusió d’interior i litoral, és el resultat de les 
bones comunicacions històriques amb la costa. 

Una cuina molt característica que entronca 
les terres de l’interior i el litoral hortolà. La 
gastronomia de la Foia ens ofereix paelles i 
arrossos de diferents estils, destacant l’arròs 
al forn, l’arròs dejune, o la foia podria, plats 
molt peculiars, així com el mullet de bacallà 
o de fetge (farinetes de cudols o guixes), els 
gaspatxos a l’estil manxec amb caça, o l’all 
arrier i “rin-rán” de creïlla i bacallà… Menció 
a part mereixen els embotits artesanals, 
així com les pastes i dolços tradicionals, 
on destaquen els rotllets d’anís, rotllets 
‘’careaus”, matalàs de llard, entre uns 
altres… Són de destacar, així mateix, els 
vins de Xest i Xiva i, especialment, els 
moscatells, ressaltant Godelleta.

Una Comarca on la diversitat dels seus 
espectaculars paratges naturals, el seu extens 
patrimoni cultural, la bona dotació d’espais 
d’oci i esportius, la fan, com diu el seu lema 
turístic: “UN LLOC PER DESCOBRIR”.

Juncal Carrascosa Alonso
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Los Marcos

L’aldea de Los Marcos es troba ubicada 
dins del terme municipal de Venta del 
Moro, prop dels pobles d’Utiel i Requena, 
sent aquestes les poblacions més grans 
al voltant d’aquesta aldea amb menys de 
100 habitants. Aquesta zona és molt rica en 
cultius de vinyals i en producció de vi amb 
Denominació d’Origen, però també compta 
amb una meravellosa gastronomia.

Carmen García Monteagudo, ens conta 
com a l’aldea de Los Marcos es prepara la 
recepta de ‘creïlles picades’, més conegudes 
com ‘atascaburras’, en èpoques de fred i 
nevades, donat que aquesta aldea es troba 
en una comarca d’interior on es pateix 
més fred en l’hivern. Per preparar aquesta 
recepta es necessita: 

• 3/4 d’un got d’oli.
• 1 o 2kg de creïlles 
(segons el nombre de comensals).
• 1kg i 1/4 d’abadejo.
• 5 alls.
• 8 ous.

El primer que cal per fer aquesta deliciosa 
recepta és deixar l’abadejo a remull el dia 
abans de cuinar la resta d’ingredients. Així 
que, quan comencem a cuinar, el primer 
que farem serà pelar les creïlles i posar-
les a bullir. D’aquesta forma, quan falten 
10 minuts perquè les creïlles estiguen 
completament bullides, afegirem l’abadejo 
que tenim a remull durant 10 minuts.

Una vegada completat aquest pas, es 
piquen els alls a un morter i també les 
creïlles. S’esmolla l’abadejo i es mescla amb 
les creïlles i un poc d’oli. Mentre fem aquest 
pas, haurem d’haver ficat els 8 ous a bullir, 
de forma que, quan s’haja fet la mescla 
de les creïlles i l’abadejo, s’introduïsquen 
també 4 ous bullits a la mescla.  

Amb l’oli sobrant que no s’ha utilitzat per 
fer la mescla de creïlles i abadejo, ficarem 
els 4 ous restants i els triturem. Quan açò 
estiga ben triturat s’afegeix a la mescla 
anterior i es remou tot per tal que la mescla 
siga homogènia. Tota aquesta mescla la 
presentarem en una típica cassoleta de fang 
i, per finalitzar la recepta, es tallen a trossos 
els 4 ous restants de tots els ingredients i es 
col·loquen damunt de la resta d’ingredients 
a mode de decoració. 

CoMarCa de 
utieL-requena
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Carmen també ens explica que, quan es 
realitza la matança del porc, coincidint 
també amb els mesos més freds de l’any, 
a Los Marcos existeix la costum de cuinar 
una recepta anomenada ‘cachulito’. Per fer 
aquesta recepta es necessita:

• Oli.
• Alls.
• Farina de guixes.
• 1/4 de fetge de porc.
• 1 creïlla.
• Tomata.
• Pebre roig de la Vera.
• Aigua i sal.

El primer pas d’aquesta recepta és fregir uns 
pocs alls i guardar l’oli utilitzat, donat que 
l’utilitzarem més tard. A continuació, es fica 
aigua a bullir i, quan aquesta comence a 
bullir, es redueix el foc per introduir el fetge 
de porc amb uns pocs alls i coure’l. 

A continuació, s’extrau el fetge i els alls i es pica 
tot. Ara arriba el moment de tornar a utilitzar 
l’oli que hem apartat abans, de manera que 
tallem una creïlla i, amb l’oli al foc, se sofrig 
conjuntament amb tomaca, el pebre roig de 
la Vera i 7 cullerades de farina  de guixes. A 
aquesta paella afegirem també aigua, sal i el 
fetge. Una vegada tot es trobe ben sofregit, ho 
retirem i ho servim al plat. Com a recomanació, 
Carmen ens diu que cal que el fetge de porc 
quede moll, eixa serà l’essència de la recepta.

Diumenge de Rams a Alberic

El Diumenge de Rams és el dia al qual 
Alberic fa més festa de tot l’any, és el dia gran 
d’Alberic. La jornada comença a les set del 
matí, moment quan s’inicia una despertà 
on, la Societat Unió Musical d’Alberic, 
s’encarrega d’amenitzar el recorregut dels 
carrers del poble. Seguidament, a l’ermita 
de la Verge de Cullera s’organitzen els 
primers actes religiosos. Des d’allí ixen 
centenars de feligresos en processó amb 
les branques de palmes i d’olivera fins a la 
parròquia de l’Esperit Sant.

Al Camí del Calvari de la Muntanyeta, 
trobem les tradicionals parades d’encisams, 
on participen associacions, penyes i 
qualsevol que s’haja apuntat, ja que després 
participaran en un concurs. Les parades 
d’encisams s’han convertit en una cita 
anual, és quasi obligat menjar-se aquesta 
hortalissa adobada amb sal i vinagre. A 
les 13:30 hores, comença el concurs on, 
el jurat junt amb la corporació municipal 
i els diputats provincials, van visitant 
els diferents expositors per qualificar-
los. Aquest, valorarà la presentació i els 
ingredients atorgant premis i copes.

També, hi ha durant tot el dia una qüestació 
de la Junta Local contra el càncer per recollir 
fons. Es fiquen des de la muntanyeta fins 
a la plaça en diferent taules amb vidrioles 
on es pot donar la voluntat i et fiquen un 
adhesiu. Al mateix temps, a l’Ermita de 
Santa Bàrbara, la gent també visita les 
imatges que componen la Setmana Santa 
d’Alberic, preparades i decorades a l’espera 

LA ribera alta
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de l’inici de la ‘Baixà dels Sants’. Després, la 
gent se’n van a menjar a casa perquè eixe 
dia és un dia com en Nadal, on es menja 
amb la família.

Des de les 16:00 hores, el fervor religiós 
i la passió per la música es mesclen per 
a prosseguir amb la festa i els diferents 
confrares renoven les llistes de les seues 
germandats per a l’any següent, amb la 
celebració de l’apuntà, on la gent s’apunta 
per  tindre el Sant a sa casa, és a dir, els 
tradicionals “arreglos” que es diuen en 
Alberic. A qui li toca és l’encarregat de tindre-
ho l’any que ve mentre que, a qui li va tocar 
l’any anterior, fa una picadeta a sa casa on la 
gent pot entrar a veure ‘’l’arreglo’’.

Mitja hora després, a la Plaça de la Constitució 
es celebra la Desfilada de bandes de música, 
tambors i cornetes, que acompanyaran 
durant tota la Setmana Santa a les diferents 
imatges. Després de l’acte, els veïns i visitants 

gaudeixen del concert que ofereix la SUMA 
(Societat Unió Musical d’Alberic) a la plaça 
de l’Ermita de Santa Bàrbara.

L’últim acte del Diumenge de Rams 
s’inicia a les a les 19:45. Es tiren 21 
carcasses i ja comença la Baixà dels 
Sants des de la Muntanyeta, la qual 
representa l’historia de Crist i cada 
Sant representa una escena de la seua 
vida, des que va anar a l’hort fins a la 
crucificació i, al final del tot, es troba la 
Mare de Déu. Tot l’acte finalitza prop de 
les 23:30 hores de la nit, moment en què 
la Mare de Déu de la Soledat entra a la 
Plaça de la Constitució.

A partir d’aquest dia, els veïns i visitants 
podran passar a contemplar els “arreglos”, 
on els Confrares Majors mostraran al 
públic les imatges adornades, que estaran 
exposades fins el Dijous Sant.

LA ribera alta
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A colpets de cassalla

Ser de la comarca de la Ribera Baixa és tot 
un privilegi del qual els riberencs en sabem 
molt. 

La comarca de la Ribera Baixa compren el 
tram final del riu Xúquer, pròxim ja a la seua 
desembocadura al mar per Cullera. És, a 
més a més, un territori pla, flanquejat per la 
dreta per la Serra de Corbera, amb altures 
que superen els 500 metres, a escassa 
distància de la costa. Qui no ha pujat mai 
a l’ouet? O qui no ha vist mai el Nas de 
l’Indi? Des d’allà dalt, i també des de la bola 
meteorològica de les muntanyes de Cullera, 
es pot veure perfectament tota la Ribera, on 
veurem com s’alternen els cultius de l’arròs 

de la zona sud del llac de l’Albufera amb els 
del taronger. Per tant, arrossers, tarongers, 
i últimament, caquiers i magraners, són 
els paisatge típic que ens podem trobar en 
aquesta comarca, sense oblidar, clar està, 
les nostres platges.

Hi ha una dita, bastant coneguda, que diu 
que: quan camines per la Ribera, bé per la 
mota del riu Xúquer, o bé fent senderisme per 
les muntanyes de Corbera o Cullera, i veus 
una pedra gran i l’alces, allí baix apareixen 
tres coses que identifiquen qualsevol 
riberenc: arròs, taronges i una botella de 
cassalla ben fresqueta. 

No es pot dinar ni, de vegades, sopar, sense 
abans demanar un colpet de cassalla per 
obrir la gana. És més, si no fas aquesta 
tradició, seràs descobert de seguida com 
un estranger/a que ha vingut d’una altra 
comarca o ves a saber d’on.
Gastronòmicament, la Ribera Baixa destaca 
principalment per la gran varietat d’arrossos 
que s’hi elaboren (no s’ha d’oblidar que 
Sueca és el més gran i principal centre 
productor d’arròs d’Espanya), destaquen 
plats com: la paella, l’arròs al forn, l’arròs 
caldós, l’arròs negre o l’arròs a banda. Però, 
sense cap dubte, els plats principals de la 
comarca són el popular allipebre, elaborat 
amb creïlles i anguiles, bullides amb all i 
pebre roig, i l’espardenyà, preparat amb 
creïlles, anguiles, all, conill i ous. 

També són famosos els dolços i la rebosteria: 
coques fines i de carabassa, pastissets 
de Nadal, rotllos de Sant Blai, i el popular 
dolç de carabassa, l’arnadí, típic d’aquesta 
comarca i de la Costera. Si vens a la Ribera 

La ribera baixa
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no pots deixar passar l’oportunitat de visitar 
el Forn de la Beata Inés situat al Mareny de 
Sant Llorenç. 

La Ribera té un interessant patrimoni 
historicoartístic, excel·lents platges d’arenes 
fines i daurades, paratges naturals de gran 
interès com el Parc Natural de l’Albufera, 
un calendari de festes completíssim, a més 
d’una immillorable oferta gastronòmica, 
com ja hem vist abans. Totes aquestes coses 
fan que la Ribera siga una de les comarques 
valencianes més interessants per al turista. 
Qualsevol turista que ens visite no pot anar-
se’n sense gaudir de les nostres festes:

- Albalat de la Ribera: Del 8 al 17 d’agost, 
Sant Roc i festes del Crist.

- Almussafes: Del 14 al 16 de juliol, Sant 
Bertomeu i la Santíssima Creu. 
- Benicull de Xúquer: Del 18 al 22 d’agost, 
festes a la Beata Inés. A principis de juliol, 
festes de les Filles de Maria. 

- Corbera: 8 de setembre, festes en honor a 
la Mare de Déu del Castell. 

- Cullera: Del 29 de març al 6 d’abril, festes 
de la Mare de Déu del Castell. 

- Favara: Del 9 al 14 d’agost, en honor a 
Sant Cristòfol, Sant Llorenç, La Puríssima, 
La Divina Aurora i la Santa Creu. 

- Llaurí: De l’1 al 3 de febrer, en honor a Sant 
Blai. Del 5 al 10 d’agost, a Sant Llorenç.

- Polinyà de Xúquer: De l’1 al 7 d’agost, en 
honor a la Mare de Déu dels Àngels, la Mare 
de Déu del Rosari, Sant Josep, els Sants de 
la Pedra i el Crist de la Sang. El 20 de gener, 
fira. 

- Sollana: A partir del 22 de juliol fins el 10 
d’agost, diferents activitats festives i bous 
al carrer. El dia gran és el del Crist de la 
Pietat. 

- Riola: Del 5 al 10 d’agost, festes en honor 
a Santa Maria la Major. 

- Sueca: 16 de juliol, la Mare de Déu del 
Carme a El Perelló. En Pasqua, Mare de 
Déu del Roser al Mareny de Barraquetes. 
En setembre, de l’1 al 8 d’agost festa de 
l’arròs, Concurs Internacionals de Paelles 
i Mostra del MIM. Cal destacar per la seua 
originalitat, la Setmana Internacional del 
MIM que té lloc del 16 al 22 de setembre en 
Sueca i el Concurs Internacional de Paella 
Valenciana. 

Això sí, no oblideu mai, fer-vos un colpet 
cassalla abans de la paella, l’allipebre 
o l’espardenyà i demanar unes bones 
taronges per a les postres.

Rubén Orts Boquera

Geografia
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Les Danses

La Vall d’Albaida, «la blanca» (per l’origen 
àrab del nom), és una de les comarques 
centrals del País Valencià que conformen 
la Diània. Limita al nord amb la Costera, 
a l’est amb la Safor, al sud amb el Comtat 
i l’Alcoià i a l’oest amb l’Alt Vinalopó. Amb 
el Benicadell vigilant, és una comarca 
de festa i cultura ben arrelades: Moros i 
Cristians, Falles, Fogueres i Fogueretes, el 
Porrat, el Ball dels Locos, Gegants i Cabets, 
l’enfarinà, la Salpassa, la Plantada de Xop, 
les Cassoletes, romeries, fires, mercats, 
passacarrers... 

Una de les maneres de fer festa que compartim 
tots els pobles de la comarca són les danses. 
Tant és així, que celebrem un Aplec de Danses 
anual des de l’any 1978, un dels pioners 
d’aquest tipus en tot el País Valencià.

L’Aplec de Danses de la Vall d’Albaida és una 
trobada comarcal de dansadors i dansadores 
en què cada poble és representat pel seu –o 
seus– grups de danses. Els orígens d’aquest 
aplec els trobem lligats a la creació del Grup 
de Danses Populars de Quatretonda, que es 
va fundar oficialment el dia 9 de setembre 
de 1977, festa del Santíssim Crist de la Fe, 
patró de la vila de Quatretonda. 

El Grup va actuar al llarg del 1978 per 
diferents pobles de la comarca, i van 
aprofitar per a ampliar el repertori de danses 
i iniciar així una investigació folklòrica de la 
Vall d’Albaida. Amb l’objectiu de recuperar el 
folklore de la comarca, a José A. Benavent se 
li va ocórrer organitzar un Aplec de Danses 

que posara en contacte tots els grups de 
balladors i balladores de la Vall.

Una vegada elaborades les Bases, i 
presentades a les institucions públiques 
i entitats culturals i econòmiques per a 
aconseguir el suport necessari, el maig de 
1978 es van iniciar els contactes amb la 
resta de municipis de la Vall d’Albaida. 

En aquell moment, dels 32 pobles de la 
Vall, només en nou (Agullent, Albaida, 
Alfarrasí, Bèlgida, Bocairent, Montaverner, 
Ontinyent, El Palomar i la Pobla del Duc), 
hi havia un col·lectiu de gent experta 
amb acompanyament musical capaç de 
ballar la dansa que representava el seu 
municipi i amb voluntat de desplaçar-se a 
Quatretonda el dia 3 de setembre de 1978 
per a celebrar la I Festa de la Dansa de la Vall 
d’Albaida. A poc a poc, però, la tradició va 
anar creixent fins a arribar a tots els racons 
de la comarca*.

El programa s’estructura en cinc actes 
bàsics: recepció dels pobles participants; 
concentració de tots els grups participants 
i desfilada de reconeixement per l’itinerari 
de la dansà; celebració de la dansà per 
l’itinerari urbà prèviament fixat; fi de festa, 
en què cada grup participant interpreta 
una o més danses populars valencianes 
(si així es pacta prèviament), seguit de 
l’entrega de trofeus (a partir del IV Aplec 
es va decidir deixar solament el trofeu de 
participació per a evitar la competitivitat 
entre els col·lectius participants) i sorteig 
del poble que organitzarà l’Aplec de l’any 
següent, i sopar per a tots els participants i 
acomiadament.

La VaLL d’aLbaida 
en festes
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El certamen sol acollir al voltant de 600 
balladors i balladores (s’ha arribat a 
superar-ne els 800) i més de 50 músics, i ha 
anat creixent en col·laboracions i actes, com 
és l’actuació de Pep Gimeno El Botifarra 
per a tot el públic en finalitzar el sopar de 
germanor. També es fan presentacions 
d’indumentària, recuperacions de 
balls, presentacions de llibres i revistes, 
exposicions al voltant del món de les 
danses...

Tota una mostra de dignificació, voluntat de 
manteniment i molta estima per les nostres 
tradicions. Per molts més anys d’Aplec de 
Danses de la Vall d’Albaida! I per molts més 
anys de col·laboracions com aquesta, que 
ens apropen culturalment com a poble 
valencià.

Silvia Ureña Reguart

Bibliografia: 
Benavent, Oltra, José A.: “XXV Aniversari de la 
Festa de la Dansà de la Vall d’Albaida: dels seus 
orígens fins als nostres dies”, dins Casanova, 
Emili (coord.): XXVI Festa de les Danses de la Vall 
d’Albaida: Agullent, 14 de setembre de 2003, 
Grup de Danses d’Agullent.

* A Quatretonda la va seguir La Pobla del Duc 
(1979), Montaverner (1980), Agullent (1981), 
Fontanars dels Alforins (1982), Ontinyent (1983), 
Albaida (1984), Benigànim (1985), Aielo de Malfe-
rit (1986), El Palomar (1987), Alfarrasí (1988), Bo-
cairent (1989), Llutxent (1990), Castelló de Rugat 
(1991), Salem (1992), Benicolet (1993), Bèlgida 
(1994), Atzeneta d’Albaida (1995), l’Olleria (1996 
i 1997), Bellús (1998), Quatretonda (1999), La 
Pobla de Duc (2000), Otos (2001), Montaverner 
(2002), Agullent (2003), Fontanars dels Alforins 
(2004), Ontinyent (2005), Albaida (2006), Beni-
gànim (2007), El Palomar (2008), Alfarrasí (2009), 
Bocairent (2010), Castelló de Rugat (2011), Bèl-
gida (2012), Atzeneta d’Albaida (2013), l’Olleria 
(2014), Bellús (2015), Llutxent (2016) i de nou 
Quatretonda (2017).
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Per viure i gaudir

La comarca de la Muntanya del Túria, 
també coneguda com Els Serrans, és 
una de les comarques més abruptes de 
la Comunitat Valenciana, travessada pel 
riu Túria o riu Blanc, com se li ha conegut 
tradicionalment en la zona, el qual solca 
aquestes terres des de ponent cap a llevant 
entre goles o congosts estretíssims que 
resulten d’altíssim valor paisatgístic. Com 
a curiositat, a les Torres i Pont de Serrans 
el nom els ve donat per la seua situació 
geogràfica, ja que aquesta porta situada en 
la façana nord de la ciutat rebia l’arribada de 
tots aquells viatgers procedents de la zona 
de la Muntanya, comunament denominats 
“els serrans”. El cor geogràfic de la comarca 
és l’Embassament de Benaixeve, finalitzat 
al 1952 i la construcció del qual va provocar 
l’abandó del poble de Benaixeve. Els seus 
habitants van haver de desplaçar-se a un 
nou nucli construït a pocs quilòmetres 
de l’embassament, que conserva el seu 

nom, i a altres dos edificats més prop 
de València, Sant Antoni i Sant Isidre de 
Benaixeve. En aquesta comarca es troben 
algunes de les muntanyes més elevades 
de la província de València, al voltant de la 
Serra de Javalambre. Es conserven algunes 
de les més importants masses forestals de 
la Comunitat Valenciana (sobretot en Aras 
de los Olmos, Benaixeve, Chelva, Titaguas 
i Tuéjar, zona que s’ha popularitzat amb el 
nom d’ “Alt Túria”). 

És aquest privilegiat entorn natural ric 
en espècies animals autòctones com el 
cabirol o el mufló, així com la riquesa 
micològica i l’amabilitat de les seues gents 
són probablement les que van atraure 
a la família Bou i Cervera, iaios de la 
nostra Fallera Major Infantil Àgueda a triar 
Benaixeve com la seua segona casa. 

els serrans
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La gastronomia tradicional de la zona 
mostra les característiques pròpies d’una 
zona de muntanya amb un clima amb freds 
extrems. Destaca la presència de diversos 
plats, la base dels quals són la farina i 
els seus derivats, com són el gaspatxo, 
les farinetes i les molles. També estan 
representats els guisats com el bullit de 
carn o l’olla de poble. A més, és tradicional 
l’elaboració d’embotits diversos i la seua 
conservació al costat d’altres derivats del 
porc en oli, en l’orsa o pitxer. 

La llengua pròpia dels seus habitants és 
el castellà, amb una forta permanència de 
trets propis de la llengua aragonesa, tot i 
que el contacte amb la llengua valenciana 
ha tingut com a conseqüència la varietat 
dialectal de la zona coneguda popularment 
com a ‘xurro’.

Aquests municipis compten amb un folklore 
molt similar entre ells, en el qual destaca la 
música tradicional representada per peces 
com les jotes o seguidilles, d’influència 
aragonesa o valenciana. A Benaixeve cal 
destacar d’entre les seues festes populars les 
de Sant Antoni Abad o Sant Isidre Llaurador, 
doncs són un bon exemple de l’harmonia i 
de l’amistat que es respira al municipi. 

Una comarca, en resum, que paga la pena 
viure i gaudir.

Susana M. Llovera Gil
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Quan parlem d’art, una de les primeres 
paraules que se ens ve al cap és ‘museu’.

Aquesta paraula ve del llatí museum i el 
seu significat era el lloc consagrat per a les 
muses, eixes muses inspiradors de tants 
quadres , escultures i tot tipus d’obres 
artístiques. També té altre significat que és 
el lloc dedicat a l’estudi i ací podem afegir 
la concepció actual de lloc d’investigació, 
conservació i exposició de qualsevol objecte 
d’interès cultural, científic, o qualsevol 
altre. 

Els museus són llocs vius, on van renovant-
se les seues peces i exposicions, per tractar 
de sorprendre al visitant i fer que cada visita 
siga diferent i ens ensenye alguna cosa 
nova.  Lamentablement per a molta gent els 
museus solen ser, aquells llocs on anàvem 
d’excursió amb el col·legi i que, quan som 
més adults, sols ens interessen els d’equips 
de futbol i de ninots de cera, que solen ser 
el mes visitats a les grans ciutats turístiques. 

En aquest article anem a tractar de fer-
vos arribar l’oferta museística de la ciutat 
de València, que ens ofereix una molt 
variada de museus per a totes les edats i de 
temes molt diversos. En València tots els 
diumenges al matí l’entrada als museus es 
gratuïta, i amb la gran quantitat de museus 
que hi han, podríem estar un any sencer 
anant cada diumenge a un diferent. A més 

art i literatura



128

SETSABERS

art i 
literatura

a més molts,molts d’ells ofereixen una sèrie 
d’activitats i tallers per a majors i menuts 
que ens faran gaudir d’una estona molt 
entretinguda, on aprendrem divertint-nos.

Però independentment del tipus de museu 
que visitem: arqueològic, científic, cultural o 
d’oci, el més important, és visitar-lo sempre 
amb molta curiositat i ganes d’aprendre.

DIRECTORI DE MUSEUS 
DE VALÈNCIA

IVAM- Institut Valencià d´Art Modern. 
Centre Julio González.
C/ Guillem de Castro, 118;
www.ivam.es

Inaugurat al 1989 amb l’objecte de potenciar 
la recerca i la difusió de l’art del segle XX, 
l’IVAM ha arribat a ser en pocs anys un dels 
principals museus d’art contemporani del 
panorama mundial.

MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA 
(SANT PÍUS V)
Av. Sant Píus V, 9.
www.museobellasartesvalencia.gva.es

El Museu de Belles Arts de València és 
el referent museístic més important de 
la Comunitat Valenciana. Des de la seua 
obertura al 1839 fins al moment actual, 
han transcorregut quasi dos segles, en els 
quals ha sigut testimoni de nombrosos 
esdeveniments històrics de la ciutat de 
València. Fonamentalment, les seues 
col·leccions artístiques estan formades 

per una gran pinacoteca, amb obres de 
Jacomart, Joan Reixach, Paolo de Sant 
Leocadio, Joan de Joanes, Francisco 
Ribalta, Jerónimo Jacinto d’Espinosa, José 
de Ribera, Diego Velázquez, Bartolomé 
Esteban Murillo, Francisco de Goya, Vicente 
López, Ignacio Pinazo, Joaquín Sorolla, 
Antonio Muñoz Degraín i Cecilio Pla.

MUSEU DE LES CIÈNCIES PRÍNCEP FELIPE
Av. Del Professor López Piñero 
(Historiador de la Medicina), 7.
www.cac.es

Juntament amb l’Hemisfèric, l’Oceanogràfic, 
el Palau dels Arts i l’Àgora, conformen la 
Ciutat dels Arts i les Ciències. És concebut 
com un centre per a l’educació i divulgació 
de la ciència i la tecnologia basat en la 
interactivitat.
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MUSEU VALENCIÀ DE LA IL·LUSTRACIÓ I 
DE LA MODERNITAT (MuVIM).
C/ Guillém de Castro, 8; C/ Quevedo, 10.
www.muvim.es

Es tracta d’una proposta cultural i 
museística de primera magnitud entorn 
de la modernitat, un espai que conjuga un 
recorregut des de la història i el pensament 
il·lustrat fins l’avantguarda científica i 
arquitectònica.

MUSEU NACIONAL DE CERÀMICA I ARTS 
SUNTUARIES GONZÁLEZ MARTÍ 
(Palau del Marquès de Dosaigües).
C/ Rinconada García Sanchiz, 6.
mnceramica.mcu.es

A l’interior del museu podem trobar les 
carrosses del Segle XVIII i els salons amb la 
seua decoració original. La segona planta és 
la dedicada al museu.
El museu compta amb una important 
col·lecció de peces, que van des de 
l’antiguitat fins als dissenys més moderns. 
Destaquem la col·lecció de ceràmica 
medieval valenciana, la carrossa barroca 
de les nimfes, el mobiliari de Dresden, la 
sala japonesa, i una col·lecció de taulells 
medievals, entre moltes altres peces.

MUSEU DE LA SEDA 
(Col·legi de l’Art Major de la Seda).
C/ Hospital, 7.
www.museodelasedavalencia.com/museo/

El Gremi dels seders va ser referent en la 
resta del món i un dels motors de l’economia 
valenciana a èpoques passades. L’arxiu del 
Col·legi de l’Art Major de la Seda és el més 
important d’Europa i conserva un gran 
nombre d’exemplars des del seu inici fins a 
l’actualitat en forma de pergamins, llibres i 
caixes d’arxiu.

MUSEU VALENCIÀ D´ETNOLOGIA. Centre 
Cultural la Beneficència.
C/ Corona, 36.
www.labeneficencia.es

Situat en el Centre Cultural La Beneficència 
, els seus objectius són la recerca i difusió 
en el camp de l’Etnologia i l’Antropologia, 
posant a l’abast del públic un espai dinàmic 
de coneixement i reflexió.
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MUSEU CATEDRAL DE VALÈNCIA.
Plaça  de la Almoina s/n.
museocatedralvalencia.com

En el Museu Catedralici podem trobar 
quadres de grans pintors com Jacomart o 
Juan de Juanes, retaules del segle XVI, les 
estàtues originals de la Porta dels Apòstols 
del segle XIV, imatges gòtiques, la Gran 
Custòdia de la processó del Corpus del 
segle XX i alguns altres objectes relacionats 
amb l’art religiós

CASA MUSEU BLASCO IBÁÑEZ.
C/ Isabel de Villena, 157.

El reconstruït xalet de l’insigne escriptor 
valencià, Vicente Blasco Ibáñez, enclavat 
en l’incomparable marc de la platja de la 
Malvarrosa, i convertit avui a casa museu, 
alberga els seus records i objectes personals.

CASA MUSEU SETMANA SANTA MARINERA 
Salvador Caurín Alarcón.
C/ Rosario, 1. 

El Museu reuneix una part important del 
patrimoni artístic de les diferents corporacions, 
germandats i confraries de la Setmana Sant 
Marinera de València. Obres d’insignes 
escultors com Mariano Benlliure, Bernardo 
Morales, Carlos Román, Vicente Salvador, 
Francisco Martínez, Salvador Furió, Carmelo 
Vicent, Francisco Teruel, José María Ponsoda, 
Inocencio Cuesta, Francisco Ciurana, Ricardo 
Rico, Vicente Benedito, José Rodríguez o José 
Vicente Grafia. Les indumentàries, vestits de 
personatges bíblics, ornaments, estendards, 
bàculs i publicacions, també ofereixen una 
mostra molt atractiva per al visitant.

MUSEU D’HISTÒRIA DE VALÈNCIA.
C/ València, 42. Junt al Parc de Capçalera 
(entrada de Mislata).
www.mhv.com.es/

Museu on es fa un recorregut per la història 
de la ciutat, les seues diferents èpoques i 
esdeveniments i personatges històrics que 
han anat passant des de la seua fundació 
fins als nostres dies. 

CENTRE D’EXPOSICIÓ I MUSEU LLADRÓ. 
Ciutat de la Porcellana.
Ctra. Alboraia, s/n. Tavernes Blanques
www.lladro.com

S’exhibeix la  col·lecció artística de l’empresa i, 
a més,  ofereix visites als tallers de la Ciutat de 
la Porcellana, on es coneix de mà dels propis 
artesans el procés de creació de les peces. 

CRIPTA ARQUEOLÒGICA DE LA PRESÓ DE 
SANT VICENT MÀRTIR.
Plaça  de l’Arquebisbe, 3.

Les excavacions arqueològiques efectuades 
en aquest lloc van traure a la llum restes de 
totes les etapes històriques per les quals ha 
passat la ciutat, sent les més representatius 
les pertanyents al conjunt episcopal visigot 
valentí. S’exhibeix una capella funerària, 
part de la capçalera de la catedral i dues 
monumentals tombes de lloses.

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE LA ALMOINA.
Plaça  Desè Juny Brut (Cònsol Romano) s/n.

El solar de l’Almoina i les excavacions que en ell 
realitza l’Ajuntament de València des del 1985, 
constitueix una vertadera antologia històrica i 
urbana del que ha sigut nostra ciutat.
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ALMUDÍ.
C/ Sant Luis Beltrán, 1.

L’Almudí es va construir sobre l’alcàsser 
musulmà a principis del Segle XIV com a 
lloc d’emmagatzematge i venda de blat. 
Originàriament tindria unes dimensions 
més reduïdes i va ser ampliant al llarg dels 
Segles XV i XVI fins adquirir l’aspecte que 
avui té. 

CASA DE LES ROQUES (Museu del 
Corpus).
C/ Roteros, 8.

La construcció de la Casa de les Roques 
data del Segle XV, situant-se en un període 
comprès entre el 8 de juny de 1435 i el 8 
d’abril de 1447. El primer acord que es coneix 
sobre aquest tema correspon al 8 de juliol 
de 1435, data en la qual la ciutat delibera 
i aprova la construcció d’una casa, junt al 
Portal dels Serrans, entre mur i mur, és a 
dir, entre el més antic i el modern de 1356, 
manat construir per Pere el Cerimoniós, 
amb la finalitat de que servira d’alberg als 
carros i altres útils que acompanyaven a la 
processó del Corpus.

CASA DE SANT VICENT FERRER.
C/ Pouet de Sant Vicent, 1.

Casa natalícia de Sant Vicent Ferrer, 
anomenada popularment ‘Pouet de Sant 
Vicent’. Casa familiar dels Ferrer i vitalícia 
de Sant Vicent, va ser adquirida per la ciutat 
en 1573. 

CASA MUSEU CONCHA PIQUER-
C/ Ruaya, 23.

Antic habitatge al la qual va nàixer la 

coneguda artista valenciana.
CASA MUSEU JOSÉ BENLLIURE.
C/ Blanqueríes, 23.

El Museu acull la col·lecció de la família 
Benlliure i recrea l’ambient de la casa on va 
viure una de la saga d’artistes més importants 
de la València de finals del Segle XIX.

CENTRE DEL CARME.
C/ Museu, 2.
www.consorciomuseos.es

El Centre del Carme és un centre cultural 
i expositiu. La seua programació està 
gestionada pel Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana que té la seua seu ací.

EL PATRIARCA MONUMENT NACIONAL.
C/ Nau, 1.
www.patriarcavalencia.es

El conjunt del Patriarca, Real Col·legi del 
Seminari del Corpus Christi, està compost pel 
col·legi, el seminari i l’església.  El seu museu 
guarda obres d’art de gran valor, entre elles 
diverses d’El Greco i primitius flamencs.

GALERIA DEL TOSSAL.
Plaça  del Tossal s/n.

La Galeria del Tossal és un espai expositiu 
obert a la història de la ciutat en el qual es 
poden contemplar importants restes de la 
muralla islàmica, així com mostres temporals 
relacionades amb el patrimoni cultural.

INSTITUT D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA I 
DE LA CIÈNCIA LÓPEZ PIÑERO.
Palau de Cerveró. Plaça  Cisneros, 4.
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www.ihmc.uv-csic.es
L’institut va ser creat al 1985 pel professor 
José María López Piñero, catedràtic 
d’Història de la Medicina de la Universitat 
de València, que va ser, al mateix temps, el 
seu primer director, amb el nom d’Institut 
d’Estudis Històrics i Documentals sobre 
la Ciència. Comptava amb la Biblioteca 
i Museu Històric-metges, i el Centre de 
Documentació i Informació en Biomedicina

L´IBER- MUSEU DELS SOLDATS DE PLOM.
C/ Cavallers, 20-22.
www.museoliber.org

El museu L’Iber és el major museu de soldats 
de plom del món.

MUMA VALÈNCIA 
(Museu Marià Verge dels Desemparats).
Basílica dels Desemparats. 
Plaça  de l´Almoina.
www.basilicadesamparados.org/museo_
mariano.html

La Real Basílica de la Verge dels Desemparats 
alberga en el seu propi edifici el museu 
dedicat a la Patrona de València. El Museu 
Marià acull una exposició que reflecteix 
com s’han imposat els gustos i maneres 
d’entendre la creació artística a cada època. 
L’exposició compta amb una selecció 
variada d’obres de grans mestres i objectes 
que abasten diferents disciplines: pintura, 
escultura, gravat, ceràmica, tèxtil, esmalt, 
orfebreria, dibuix, mobiliari, ofrenes, 
documents fundacionals i commemoratius.

MUSEU D’INFORMÀTICA.
Escola Tècnica Superior d´Enginyeria 
Informàtica (UPV), Camí de Vera S/N.
museo.inf.upv.es

EL Museu D’Informàtica de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Informàtica de 
la Universitat Politècnica de València 
ofereix un interessant recorregut a través 
de les últimes dècades de la Història de 
la Informàtica. El museu es va inaugurar 
oficialment l’11 de desembre de 2001, i ha 
anat incrementant els seus fons gràcies a 
donacions de particulars i d’institucions 
tant públiques i com privades.

MUSEU DE LA CIUTAT 
(Palau Marquès de Camp).
Plaça de l’Arquebisbe, 3.

Al Museu de la Ciutat s’exposa una selecció 
de les riques col·leccions artístiques 
municipals.

MUSEU DE L’ARRÒS
C/ Rosario, 3.
www.museoarrozvalencia.com

Situat en un antic molí d’arròs construït 
a principis del Segle XX on, després de la 
rehabilitació de l’edifici, promoguda per 
l’Ajuntament de València, i la restauració 
de l’antiga maquinària realitzada per la 
Universitat Politècnica, el visitant pot 
observar el procés de tractament de l’arròs 
tal com s’abordava a principis de segle 
.Un autèntic viatge a la indústria de 1900 a 
través del continent i el contingut d’aquest 
museu.
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MUSEU DEL GREMI D’ARTISTES FALLERS.
Av. San José Artesà, 17.
www.gremiodeartistasfalleros.com

Situat en la denominada Ciutat Fallera, el 
Museu de l’Artista Faller és un homenatge a 
tots aquells artesans, dissenyadors, pintors, 
etc...  que des de fa segles han consagrat la 
seua vida al món de les Falles.

Aquest museu ofereix en el seu interior una 
àmplia selecció d’imatges i esbossos. 

MUSEU HISTÒRIC MILITAR DE VALÈNCIA.
C/ General Gil Dolz, 8.
www.ejercito.mde.es

Els fons del Museu provenen bàsicament 
del museu creat al 1990 en el Grup de 
Manteniment V/31 (antic Parc d’Artilleria) 
pel Tinent Coronel Don Angel M. Adán 
García i per les aportacions de les Unitats 
que han sigut dissoltes en la Regió Militar 
“Llevant” al principi, i en la Regió Militar 
“Centre” posteriorment. La gran majoria 
dels seus fons són dels Segles XIX i XX, i 
les seues col·leccions abasten: banderes 
i estendards, uniformitat, maquetes, 
diorames i miniatures, tècniques i logística, 
armament pesat i lleuger, armes, Guerra 
Civil (1936-39), missions de pau, belles arts, 
i documentació i fotografies amb peces 
singulars en totes les col·leccions.

L’exposició permanent supera àmpliament 
les 2.000 peces perfectament catalogades. 
ls magatzems estan inventariats més de 
3.000 peces.

MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL.
Plaça de l’Ajuntament, 1.

Consta de diverses sales on es mostren 
plànols que recullen l’evolució de la ciutat, 
gravats de la col·lecció municipal, pintures 
murals de Ramón Stolz que representen als 
primers monarques del Regne, el primer 
incunable del Llibre dels Furs, i també  alguns 
dels símbols i relíquies que són un referent 
de la història de València, la Real Senyera, el 
Pendó i el Trofeu de la Conquesta, l’Espasa del 
Rei Don Jaume, el quadre de la Inmaculada 
i els Jurats d’Espinosa, el reliquiari de Sant 
Jordi, l’Arcàngel San Miguel, Les Claus de la 
Ciutat, etcètera.

MUSEU MUNICIPAL 
DE CIÈNCIES NATURALS.
C/ General Elio, 1 (Jardins de Vivers).

És un museu altament didàctic que permet 
admirar conjunts d’obres tan importants 
com la col·lecció Botet, la millor mostra de 
fòssils d’Amèrica del Sud de tota Europa. 
A més, el Museu organitza exposicions 
temporals i cicles de conferències.

MUSEU MUNICIPAL DEL TRENET.
Parc de Marxalenes (Cotxeres del S.XIX).

El seu interior alberga una instal·lació 
museística sobre la història del Ferrocarril 
Metropolità de la ciutat de València i la 
seua àrea metropolitana. Compta amb nou 
unitats temàtiques que expliquen des dels 
inicis del ferrocarril i les característiques 
dels viatges que realitzava i dels usuaris 
d’aquest mitjà de transport, fins a dades 
tècniques sobre la construcció del Trenet.
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MUSEU TAURÍ.
Passatge Doctor Serra, 10.
www.museotaurinovalencia.es

El Museu Taurí de València es va fundar al 
1929 amb fons procedents del llegat d’un 
gran aficionat de principis de segle, Luis 
Moróder Peiró i de la col·lecció privada 
del picador José Bayard “Badila”. Durant 
aquests 70 anys s’ha renovat i completat fins 
arribar a ser un dels de major importància 
d’Espanya. Com a institució pertanyent 
a la Xarxa de Museus de la Diputació de 
València, el Museu es presenta com a espai 
de difusió dels seus fons taurins i com a 
centre de recerca i promoció de tots els 
aspectes relacionats amb la tauromàquia.

PALAU DE CERVELLÓ 
(Seu de l’Arxiu Històric Municipal).
Plaça de Tetuán, 3.

L’edifici va ser construït al segle XVIII pels 
comtes de Cervelló, senyors d’Orpesa, 
encara que només la façana es conserva 
amb el seu aspecte original, d’estil 
neoclàssic, flanquejada per dues torres amb 
dos pisos de balconades. Després de la seua 
recent rehabilitació, el palau acull a més del 
Museu, l’Arxiu Municipal de València i la 
Biblioteca Municipal Serrano Morales.

PALAU DE VALERIOLA 
(FUNDACIÓ XIRIVELLA SORIANO).
C/ Valeriola, 13.
www.chirivellasoriano.org

La Fundació exhibeix una notable col·lecció 
privada de pintura contemporània espanyola. 
Entre els fons de la Fundació es troben al 
voltant de 70 peces signades per autors com 
Antonio Saura, Fernando Zóbel, Eduardo 
Rierol, Carmen Calvo, Rafael Canogar, Juan 
el Genovés o Joaquin Michavila.

MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA.
C/ Corona, 36.
http://www.museuprehistoriavalencia.es/

L’origen d’aquest museu es troba en 
l’activitat arqueològica que, a partir de 1927 
realitza el Servei de Recerca Prehistòrica de 
la Diputació de València. Des d’aquella data, 
s’aniran formant les diferents col·leccions 
que en l’actualitat es troben exposades en 
la col·lecció permanent del museu, o bé 
entre els seus fons.

LA LLOTJA DE LA SEDA.
Plaça del Mercat, 31.

És una obra mestra del gòtic civil valencià 
situada en el centre històric de la ciutat de 
València. Declarada, en 1996, Patrimoni de 
la Humanitat per la UNESCO.

Va ser construïda entre 1482 i 1548, i el 
seu primer constructor va ser Pere Compte 
entre els anys 1483 i 1497 sobre el model de 
la Llotja de Palma de Mallorca, constituint-
se un edifici emblemàtic de la riquesa del 
Segle d’Or valencià (Segle XV) i mostra 
de la revolució comercial durant la Baixa 
Edat Mitjana del desenvolupament social 
i del prestigi aconseguit per la burgesia 
valenciana.
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MUSEU FALLER.
Plaça  Monteolivet, 4.

Per a parlar del Museu Faller, anàrem a 
entrevistar-nos amb el seu Director Gil 
Manuel Hernandez, perquè ens explicara 
amb detalls, tot allò que conté el museu, 
en quin moment es troba actualment i 
com veu el futur d’aquest museu. 
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Quines col·leccions o exposicions es poden 
visitar al Museu Faller? 

Bàsicament, comptem amb una sèrie de 
col·leccions singulars. Per una banda, les 
més conegudes són les col·leccions de 
ninots indultats majors i infantils, però 
també tenim una col·lecció excel·lent de 
cartells des de l’any 1929 fins l’actualitat 
on es troben els cartells anunciadors de 
les Falles de cada any. Al cas dels ninots, es 
poden veure els ninots indultats infantils 
des de l’any 1963, que va ser el primer any 
que es van indultar ninots infantils, i ninots 
indultats grans des del 1934.

També tenim una col·lecció d’insígnies 
falleres de comissions de València, 
d’algunes comissions desaparegudes i 
d’altres comissions de fora de la ciutat; una 
col·lecció de quadres de les falleres majors 
que es va fer a l’any 1995; i una exposició que 
prompte s’exhibirà, d’esbossos i fotografies 
històriques de falles. Tot i que, com ja he dit, 
les col·leccions que més coneix la gent són 
les de ninots i cartells.    

Per què, tot i ser un museu, abans no 
tenia el reconeixement oficial?

Perquè a aquest museu li faltava una 
homologació, és a dir, li faltava el 
reconeixement oficial de museu o de 
col·lecció museogràfica permanent per part 
de la Generalitat Valenciana. 

Però per a rebre aquest reconeixement cal 
que el museu tinga un director, que abans 
no hi havia; cal un pla museològic redactat i 
presentat, una sèrie de documentació, un pla 
dels arquitectes municipals al qual conste 
que el museu és accessible i reuneix tots els 
requisits... Tot açò no estava fet al Museu 
Faller, ni al Museu del Corpus, ni al Museu de 
la Setmana Santa, que són els 3 museus de 
cultura festiva que gestione jo. 

Aleshores, el Museu Faller de Gandia, per 
exemple, sí tenia el reconeixement de museu 
oficial, així que quan jo vaig arribar ací vaig 
redactar el pla museològic, vam reunir 
tota la documentació requerida i la vam 
entregar a la Conselleria. D’aquesta forma, 
com que es reunien tots els requisits, el dia 
18 de Maig de 2016, que a més era el Dia 
Internacional dels Museus, es va declarar 
l’oficialitat d’aquest museu. Què significa 
açò? Doncs, que es poden demanar una 
sèrie de subvencions i ajudes per a tot tipus 
de restauracions, propostes i projectes que, 
si no eres un museu oficial no pots demanar. 
Aquestes subvencions poden ser de caràcter 
autonòmic, estatal i, fins i tot, europeu. 

Per tant, aquesta oficialitat és molt important 
pel que respecta al nivell econòmic i també 
pel que respecta al prestigi del propi museu. 
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Així que el museu ja reunia els requisits 
però calia realitzar tota la documentació?

Sí, la qüestió és que els 3 museus de cultura 
festiva estaven prou abandonats, però ara 
mateixa ha millorat la situació i esperem 
que al 2018 els altres dos museus reben 
també aquest reconeixement. 

En quin moment es troba el museu 
actualment?

Ara mateix es troba en la segona fase de la 
reforma museogràfica, és a dir, el primer 
que vam veure d’aquest museu és que 
estava molt abandonat i necessitava una 
reforma museogràfica. Açò vol dir que 
la forma en que es mostraven les peces 
estava desfasada i no reunia les condicions 
mínimes de dignitat: no hi havia una 
il·luminació coherent, no hi havia una 
cartellera correcta, hi havia molt de ‘soroll’, 
és a dir, hi havia massa peces juntes i no 
es podien apreciar bé; aquestes estaven 
mal explicades... És a dir, aquest museu 
no reunia unes condicions mínimes d’una 
museografia digna.

Per tant, vam realitzar una primera fase 
de reforma consistent a canviar tota la 
il·luminació per una més moderna de leds 
que, a més, és més econòmica; pintar 
totes les sales amb colors diferents per 
singularitzar les col·leccions; pintar les sales 
on hi ha ninots més antics de colors més 
foscos, donat que els colors foscos ajuden 
a la millor conservació de la pintura dels 
ninots; vam traduir els cartells, que sols 
estaven escrits en castellà, i ara es poden 
llegir en castellà, valencià, anglès i francès;  
vam fer que la recepció fora més acollidora 

pintant-la i ficant un mostrador nou; vam 
recol·locar  els ninots perquè es pogueren 
veure millor i foren més accessibles; i també 
vam començar la restauració de cartells, 
perquè aquests són, fins i tot, dels anys 
30, i estaven patint atacs de xilòfag i fongs 
produïts per la humitat.  

Així que calia gastar més diners en la 
restauració dels cartells i també crear una 
sala d’exposicions temporals, perquè no hi 
havia i és una cosa que qualsevol museu 
ha de tindre. Així que vam crear la sala 
d’exposicions temporals ‘’Josep Alares’’, que 
es dedica exclusivament a fer exposicions 
temporals sobre artesans fallers que, a 
banda d’obra fallera, tinguen també obres 
de tot tipus. Així podem demostrar que els 
artesans fallers no sols fan monuments 
fallers, sinó que són artistes totals, perquè 
també fan escultura, pintura, arquitectura, 
còmics, cartellera, decoració, rotulisme... 
Per tant, de moment ja hem fet dues 
exposicions d’aquest tipus: una dedicada a 
Vicent Lorenzo i una altra dedicada a Josep 
Alares. I quan finalitzen les obres que s’estan 
realitzant a aquesta sala, inaugurarem 
la  següent, tot i que encara no podem 
desvetllar a qui està dedicada. 

A més, cadascuna d’aquestes exposicions 
comporta l’edició d’un catàleg que es pot 
comprar a la recepció del museu. Açò és una 
novetat, perquè també teníem el problema 
que no hi havia molta venda de la guia del 
museu, que està disponible en 4 llengües. 
Així que ara hem creat aquests catàlegs i 
també instal·larem màquines de venda de 
merchandising perquè la gent que visite el 
museu puga comprar un record.  
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Això va ser la primera fase de reforma 
museogràfica i ara estem entrant a la 
segona fase,  que consisteix, bàsicament, 
en el tractament de les humitats, que és 
una obra molt ambiciosa per tal d’evitar 
aquesta amenaça per als ninots. I amb 
aquest tractament ens assegurem que en 
30 anys no tindrem humitats. A més, també 
anem a pintar l’edifici del museu i de la 
Junta Central Fallera per la part exterior i es 
farà un mural artístic en la façana del museu 
per tal d’atraure més turistes, a l’igual que 
s’està fent a la Ciutat Fallera, donat que 
ací tenim muralistes molt importants i açò 
singularitza la imatge del museu. 

Aquest museu tampoc tenia xarxes socials 
i ara ja té Facebook, Instagram i Twitter. 
Tampoc tenia imatge corporativa i es va 
crear, ni tenia àudio guies i se’n estan creant 
en 6 llengües que, a més, la gent es podrà 
portar a sa casa al mòbil per poder tornar 
a escoltar-ho. El museu no disposava 
d’una pàgina web pròpia i en un parell de 
setmanes estarà disponible una nova dins 
de la pàgina web de les festes de València. 
Açò és molt important, perquè ens permet 
tindre un major abast, és a dir, on pot 
arribar el Museu Faller, donat que abans 
arribava a molt poca gent i ara, gràcies a 
les xarxes socials i l’Internet, arriba a més 
de 3.000 valencians, a totes les falles de la 
ciutat, a agències especialitzades... I tot això 
es tradueix en que, si al 2016 rebíem unes 
93.000 visites sense ‘fer res’, al 2017 estem 
prop de superar les 103.000 visites i no 
descartem arribar a la fi de l’any amb unes 
110.000 visites. 

D’aquesta manera, l’any que ve començarà 
la tercera fase de la reforma on està previst 
incloure audiovisuals i màquines tàctils 
interactives que ja estan instaurades al 
Museu del Corpus i al de la Setmana Santa. I 
d’aquesta manera podrem oferir molta més 
informació als visitants.

El tema de les xarxes socials és 
interessant, donat que, fins i tot, es pot 
visitar el museu abans de vindre amb 
la vista en 360º que està disponible a 
Internet.

La vista en 360º és una cosa interessant, 
donat que va ser un regal d’un fotògraf rus 
que era ambaixador de Junta Central Fallera 
a la candidatura de les Falles al Patrimoni 
de l’UNESCO. Va vindre a visitar el museu, 
es va quedar meravellat i ens va regalar 
aquesta visita virtual en 360º. Ara som l’únic 
museu de tota la Comunitat Valenciana que 
disposa d’aquesta opció i açò ens permet 
ampliar la nostra oferta i informació a la 
web.

Com que es trobeu ubicats molt prop de 
la Ciutat de les Arts i les Ciències rebreu 
visitants molt diferents. Quina tipologia 
de visitants teniu?

Doncs rebem molts visitants estrangers. 
De fet, un terç dels nostres visitants són 
estrangers i, dins d’eixos visitants estrangers 
també un terç són estudiants francesos, 
donat que en venen molts del Liceu Francès. 
També hi venen molts italians, anglesos... 
Russos, nord-americans i australians, que 
són un turisme emergent. O fins i tot gent 
oriental com xinesos o japonesos.  
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També estem tractant que vinguen a visitar-
nos més comissions falleres, tant de la 
ciutat com dels pobles, perquè no coneixen 
molt el Museu Faller. Així que volem no 
sols que vinguen les comissions, sinó que 
el museu també vaja fins les comissions. 
Per fer-ho, el passat any vam realitzar una 
activitat anomenada ‘Els tresors del Museu 
Faller’, amb la qual realitzàvem activitats 
del museu als casals. Açò volem aprofundir-
ho el pròxim any i realitzar també activitats 
educatives amb col·legis de la mateixa 
forma: no sols fent que aquests vinguen ací, 
sinó anant nosaltres també. Per exemple, 
una de les novetats que anunciarem en 
breu és el ‘versafalles’. Aquesta és una 
activitat que organitza la Regidoria de 
Cultura Festiva conjuntament amb el Servei 
de Normalització Lingüística, amb la qual 
s’escolliran un sèrie d’escriptors valencians 
com Ausias March o Vicent Andrés Estellés, 
i quan els xiquets i les xiquetes visiten el 
museu, hauran de relacionar la poesia 
valenciana amb els ninots. I també es 
realitzaran recitals per als escolars des 
d’Educació Infantil fins a estudiants de 
secundària. D’aquesta manera podrem 
introduir pedagògicament el museu, donat 
que tenim moltes formes de fer-ho i cal 
potenciar-ho. 

Fins ara les activitats que es realitzaven 
eren visites guiades organitzades per 
l’ADEF (Associació d’Estudis Fallers) i 
poques més?

Sí, ara les visites guiades ja no les 
organitza l’ADEF, donat que aquesta 
associació organitzava les visites guiades 
en reivindicació perquè no es realitzaven, 

però ara ja tenim gent al museu que realitza 
aquestes visites. De fet, hui ha vingut 
una família a visitar el museu i una de les 
persones que tenim ací preparades per 
guiar visites, els ha fet una visita guiada a 
petició seua. Així que qualsevol persona 
que desitge una, pot cridar al museu i 
demanar-la, o vindre directament ací i 
demanar-la sense haver-la concertat, i això 
és una passada. 

Per tant, també és molt important que la gent 
se’n adone que el Museu Faller és un museu 
proper, així que també tractem que el museu 
no es vega sols com un edifici, sinó com 
una institució cultural. Per a això, jo ficaria 
l’exemple d’un far  que està emetent  llum 
contínuament, així que nosaltres seriem 
com eixe far al món faller que està emetent 
activitats contínuament. És una forma de dir 
‘’Estem ací!’, i nosaltres estem encantats de 
col·laborar amb gent com vosaltres que fa 
llibrets, perquè volem que el museu estiga 
emetent cultura contínuament i que siga un 
punt d’atracció que tinga, a més, diversos 
tentacles que vagen a les comissions. De 
fet, una novetat del passat any va ser crear 
una xarxa de museus fallers, perquè sabíem 
que hi havien museus fallers per tot el 
territori però cadascun anava ‘al seu aire’. 
Així que hem ajuntat forces i hem creat una 
espècie de federació amb el Museu Faller de 
València, el Museu Faller de Gandia, que és 
el nostre referent; el Museu Faller de Cullera, 
d’Alzira, de Xàtiva i el Museu de l’Artesà 
Faller. Així que de moment som 6 museus, 
però la idea és ampliar-ho amb propostes 
per als museus de Borriana, Sagunt, Sueca, 
Denia...  I crear una xarxa per poder vendre 
millor la marca de ‘Museu Faller’. 
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D’aquesta forma podem crear una marca 
turística perquè tal vegada hi ha gent que 
li agrada molt açò i li agradaria tindre un 
tiquet per poder anar a qualsevol museu 
faller de qualsevol poble. I així també, 
si un dels museus realitza una exposició 
temporal, quan aquesta finalitze, es pot 
realitzar a altre museu i anar rotant-la. 
D’aquesta manera també es poden estalviar 
molts diners públics i es dona màxima 
visibilitat a la cultura fallera: la cultura de la 
falla, el monument, el ninot, indumentària...    

Però ara tenim un museu limitat, així que 
quan puguem ocupar tot l’edifici de Junta 
Central Fallera sí que tindrem un museu 
integralment dedicat a la festa on hi haja 
una sala d’indumentària, de gastronomia, 
d’associacionisme, de llibrets de falla, 
ninots... Però per ara s’apanyem el millor 
que podem amb allò que tenim.   

I quan podreu ocupar completament 
aquest edifici?

Doncs és una cosa que porta molt de 
temps... Jo calcule que és una cosa que té 
més possibilitats d’ocórrer a la pròxima 
legislatura. Anem a intentar-ho, però s’ha 
de tindre en compte que cal buscar altre 
edifici per traslladar la Junta Central Fallera, 
aquest nou edifici cal arreglar-lo, al local on 
ens quedem nosaltres cal fer una reforma 
amb un projecte museològic de gran calat... 
i tot açò necessita d’un temps. Tot i això, 
aquest és l’horitzó que té el museu a mig 
termini. 

Els dirigents actuals ho tenen clar, però... 
Creus que aquest projecte pot perillar 
amb altre govern a la següent legislatura?

Està clar que una de les coses essencials 
que ha permés que els museus estiguen 
reviscolant actualment és la voluntat 
política. De què depén aquesta voluntat 
política? Doncs de dues coses: que hi haja 
un programa dins del partit o partits polítics 
que estan governant on es vullguen fer 
aquestes coses i, en segon lloc, que facen 
allò que hi ha al programa.  Actualment 
aquestes dues coses es compleixen, però és 
evident que si hi han daltabaixos electorals, 
açò pot canviar.  Però ara hi ha una secció 
de museus de cultura festiva que abans no 
existia, i això ja no es pot suprimir. 

També eixa voluntat política s’ha de traduir 
en inversions i, actualment, tot i els retalls 
i les limitacions que hi ha des del Govern 
Central, l’Ajuntament de València sí que 
hi està invertint, i això és molt positiu. Açò 
pot canviar? Doncs sí, perquè les polítiques 
culturals depenen del govern, i aquest pot 
tindre prioritat per unes coses o per altres. 
Tot i que, després que les Falles hagen sigut 
declarades Patrimoni de la Humanitat, seria 
molt escandalós que, de sobte, es deixara 
de prestar atenció al Museu Faller,  perquè 
si açò ocurrira, l’UNESCO podria arribar, 
fins i tot, a retirar la declaració, donat 
que aquesta no és irreversible. Així que sí 
l’UNESCO se’n adona que un govern no està 
fent allò correcte amb un Patrimoni, pot 
cridar-li l’atenció i amenaçar-lo amb retirar 
la declaració. Per tant, qualsevol govern 
ha d’anar amb cura i seguir invertint diners 
amb un mínim de dignitat. 
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Vols dir que per seguir mantenint el 
Patrimoni cal seguir invertint?

Clar, perquè s’ha de tindre en compte que la 
gent que ve a València quan no són Falles, 
els únics llocs que pot visitar en relació a la 
festa són la Ciutat Fallera o aquest museu, 
a no ser que tinga algun conegut que puga 
portar-lo a un casal. 

I el Museu de la Ciutat de l’Artesà Faller 
també és oficial?

Sí, és una Col·lecció Museogràfica 
Permanent. Perquè un museu pot ser oficial 
de dues formes: com a Museu o com a 
Col·lecció Museogràfica Permanent que, si 
férem un símil amb el futbol, seria com la 
segona divisió. Però té també l’oficialitat i 
rep subvencions i aquests tipus de coses. 
I de moment al museu li val amb aquest 
reconeixement. 

Aleshores podem dir que el Patrimoni 
de l’UNESCO ‘obliga’ a seguir mantenint 
aquests museus?

Sí, perquè aquell govern que no ho faça 
es queda totalment en evidència, perquè 
l’UNESCO té inspectors que revisen que 
tot vaja bé i siga correcte, i els pot cridar 
l’atenció en aquest aspecte.

A més, també es realitzen estudis comunitaris 
a llocs web com TripAdvisor o Google, i ara 
mateix som el segon museu de València 
amb millors recomanacions a TripAdvisor. 
I amb els articles i recomanacions que ens 
envien les pàgines web especialitzades en 
turisme i en turisme de museus, aquest 

museu es troba sempre entre els 5 millors 
de València. A més a més, pel que respecta a 
visites, som el segon museu que més visites 
rep, sols per darrere de la Llotja que en rep 
unes 700.000 anuals. 

Estem parlant de museus municipals, 
perquè per exemple la Ciutat de les Arts i les 
Ciències no ho és, així que entre els museus 
que sí ho som ens trobem en el segon lloc 
pel que respecta a nombre de visitants. 

Així que l’objectiu és seguir treballant 
per augmentar aquest nombre?

Per descomptat! Ara estem treballant a la 
segona fase de reforma i, com que ara estem 
més actius a les xarxes socials, el museu té 
més visibilitat. 

Fa uns dies l’Alcalde va dir que es volia 
fer un museu dedicat al Tribunal de les 
Aigües, saps alguna cosa al respecte?

Doncs no tinc ni idea, tot i que supose que 
això depén de la Regidoria de Cultura, ja 
que aquesta Regidoria té 15 museus al 
seu càrrec, i Cultura Festiva en té 3, que 
són aquells relacionats amb les festes. El 
Tribunal de les Aigües no és cap festa, sinó 
una cosa amb un caràcter més tècnic, així 
que el més lògic seria que s’encarregara la 
Regidoria de Cultura. 
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Has diferenciat entre ‘Cultura’ i ‘Cultura 
festiva’. Creus que la diferenciació 
d’aquests conceptes ha afavorit al museu 
i a les Falles?

Amb açò podem fer ‘l’explicació de la 
falla’. Abans la Regidoria rebia el nom de 
Regidoria de Festes i Cultura Popular, però 
nosaltres volíem visualitzar que la festa 
no sols és festa, sinó tot un univers i un 
entramat cultural, i que no sols és cultura 
popular, perquè si tu utilitzes aquesta 
denominació estàs restringint la cultura 
solament a aquella que ha emanat de les 
classes populars. 

Les Falles i la resta de festes són cultura 
popular, però no són sols això. Per exemple, 
el quadre de Segrelles no és sols cultura 
popular o la gent que fa els passos de la 
Setmana Santa, que són escultors, no 
són sols cultura popular. Per tant, podem 
trobar alta cultura com, per exemple, els 

compositors musicals; i per altra banda 
la cultura popular. Així que és més just 
parlar de cultura festiva que engloba totes 
aquestes coses, que de cultura popular, 
perquè deixa fora alguns d’aquests aspectes. 
D’aquesta manera, dins de la cultura festiva 
pots englobar des d’escultors de passos de 
Setmana Santa o cartellistes fins a tota la 
cultura que emergeix del poble. Per tant, 
la cultura festiva abraça l’alta cultura, la 
cultura popular, la cultura comercial, la 
cultura tradicional, la cultura de la ciutat i la 
rural... Ho abraça tot. 

D’aquesta manera, el que es pretén amb 
aquest terme que ho abraça tot és demostrar 
que les festes són cultura i així fas que els 
fallers, els festers, els setmanasanters o els 
Moros i Cristians siguen reconeguts com a 
cultura per part del Ministeri de Cultura i de la 
Conselleria. I així poden rebre subvencions, 
veure’s afavorits a l’hora d’eixir a l’estranger 
i també a l’hora de vendre’s turísticament. 
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A més, hem de tindre en compte que a 
la literatura acadèmica, antropològica i 
especialitzada del món occidental més 
avançat, aquest concepte fa dècades que 
està instaurat i s’ensenya a les universitats 
i als màsters. Aquest terme anglosaxó 
s’utilitza arreu del món i nosaltres l’única 
cosa que hem fet és traslladar aquest 
concepte universal al nivell local, perquè 
així quan vas fora és més equiparable i 
t’entenen millor. Cal adaptar-se a aquestes 
exigències i és el que hem fet.  

I per finalitzar... Com va el Máster 
Universitari d’Expert en Falles i Creativitat?

Realment no és un màster, és un estudi 
de postgrau, donat que sols té 15 crèdits. 
Però enguany, a banda dels postgrau de la 
Universitat de València, s’ha instaurat altre 
a la Universitat Politècnica de València i 
així podem unir-los per tindre 30 crèdits i 
obtindre un diploma. 

La nostra idea és que, en 2 o 3 anys, 
convertir aquest diploma de 30 crèdits en 
un màster de 40 a 60 crèdits de caràcter 
interuniversitari i, a ser possible, també de 
caràcter europeu perquè es puga cursar a 3 
universitats europees diferents a la nostra. 
D’aquesta manera el món universitari 
també farà de ressonador de la festa fallera. 

A més, per relacionar aquests estudis 
amb el museu faller, els estudiants de la 
Universitat de València poden sol·licitar les 
seues pràctiques universitàries ací al museu 
i, de fet, ja tenim estudiants que ens estan 
ajudant ací.  

Des d’ací volem donar-li les gracies a Gil 
Manuel Hernandez, per atendre-mos i 
contar-nos tots el que se esta treballant al 
Museu Faller de Valencia.
.
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València s’ha convertit en un gran museu 
a l’aire lliure gràcies a un gran nombre 
d’artistes urbans carregats de creativitat. 

La paraula “Street Art” es tradueix a “art 
urbà” i s’ha convertit en tot un fenomen 
que atrau l’atenció d’un gran nombre de 
persones. Es tracta de tot aquell tipus d’art 
que trobem al carrer, portes de garatges, 
comerços, fatxades o murs on artistes 
urbans amb graffitis i altres tècniques 
transmeten una idea i donen vida als racons 
de la nostra ciutat, plasmant sempre la seua 
firma o identitat.  

Ha sigut tanta la commoció que fins i tot 
algunes iniciatives han sorgit dels propis 
veïns amb la intenció de recuperar els seus 
carrers convertint-les en xicotets museus. 

EL BARRI DEL CARME

És difícil trobar un fil conductor ja que són 
tantes i tantes les demostracions d’art que 
decoren les parets del barri del Carme de 
València, que en aquest llibret mencionarem 
algunes. Ací podem trobar una muralla de 
l’Edat Mitjana coberta per graffitis del segle XXI.

Qualsevol cosa val per decorar un barri que 
s’ha convertit en un museu a l’aire lliure: color, 
blanc i negre, caricatures, abstractes, ciència 
ficció o realista; denuncia o bellesa; esprai, 
aerògraf o pinzell. Les obres es van degradant 
amb el pas del temps i van canviant. 

Ací trobem una paret pintada per l’artista 
Julieta XLF, qui es caracteritza per dibuixos 
amb aire japonès i murals coloristes plens 
d’animals i plantes. Aquesta artista també es 
dedica a dibuixar coses més macabres però 

street art
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estan pintades d’una forma tan dolça que 
passen desapercebudes. Busca així donar 
una doble lectura a les seues composicions 
denunciant la passivitat de la societat. 

LA PLAÇA DEL TOSSAL

En aquesta plaça podem trobar obres dels 
artistes Fasim, Escif i Blu. 

Aquesta obra  s’anomena 
“Stop War Victim’s Wall” 
(‘’Detindre el mur de la 
víctima de la guerra’’), de 
l’artista Fasim i parla dels 
desastres actuals que 
la guerra causa a civils, 
homes, dones, menuts i 
ancians. 

A la plaça del Tossal 
també trobem obres de 
l’artista valencià Escif. 
Aquesta en concret 
s’anomena “Homenatge 
als caiguts”. 

Les seues obres es caracteritzen per un 
treball de reflexió utilitzant recursos com la 
sàtira, la hipèrbole o la juxtaposició. Escif és 
un dels graffiters i artistes més coneguts de 
València i té obres arreu del món.

Compartint espai amb Escif, a la plaça del 
Tossal trobem una obra de l’artista italià 
Blu, qui va decidir romandre en l’anonimat. 
Es tracta d’un Moisés gegant amb una barba 
feta de serps que sosté dues taules que, en 
vegada de tindre escrits els deu manaments, 
contenen el símbol de l’euro.

art i literatura
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CARRER DE DALT I 
CARRER SANT DIONIS

Impressiona veure un gat de tres pisos 
d’altura en flames al principi del carrer de 
Dalt. És un dels graffitis més grans que hi 
ha i, segons alguns turistes, representa la 
ignorància d’algunes persones al veure que 
s’està fent mal amb els seus actes i ningú fa 
res al respecte. 

Si girem pel carrer Sant Dionís ens trobem 
una mòmia futurista de l’artista Deih. 

Aquest artista valencià ha convertit murs i 
parets impregnant el seu talent i creativitat 
amb galàxies, còmics i videojocs, tots amb 
una tècnica futurista plena de brillantor 
i colors. Utilitza narratives complexes i 
dibuixos animats, creant murals enormes 
inspirats en el hip hop, la il·lustració, el vídeo, 
el combat, la llum, els cosmos i les galàxies. 

Al mateix carrer ens trobem una obra de 
l’artista Ericailcane. Es tracta d’un cavall 
tirat per tres caragols. 

Si continuem pel carrer de Dalt, els murals 
es van veient als dos costats i als boca 
carrers fins aplegar al carrer de Na Jordana.

CARRER DE NA JORDANA

Continuem amb parets plenes de ciència 
ficció de l’artista Deih, ja nomenat abans, 
amb diversos murals en aquest carrer. 

Seguim caminant i ens impressiona un obra 
realista amb el retrat d’una xica bevent 
d’una tassa de l’artista valencià Xolaka. 
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Artista que treballa amb una gran varietat 
d’arts creatives, que van des del disseny 
multimèdia, web, arts plàstiques i visuals. 
L’art urbà l’ha desenvolupat aquests últims 
anys i en ell podem observar les influències 
de la resta d’arts creatives.

CARRER MORET

En aquest carrer es troba l’estudi del 
fotògraf Alfonso Calza qui, preocupat per 
la degradació del carrer a mitjans del 
2014, va pensar en compartir una obra per 
donar-li una imatge més agradable. Es va 
ficar en contacte amb l’artista Zíngaro per 
a la renovació de l’ara anomenat ‘carrer 
dels colors’ amb un graffiti de 60 metres 
de longitud realitzat per diversos artistes, 
inclús per pintors com Luis Lonjedo.

En aquesta zona està el famós graffiti del 
‘bes de València’, utilitzat en la portada del 
nostre article, de Luis Lonjedo. Es tracta 
d’una fotografia “furtada” d’una parella que 
s’està besant.

Continuem caminant i ens trobem amb un 
registre més realista de Deih amb l’obra 
“Pont en Venècia”.

art i literatura
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CARRER DEL PINTOR FILLOL

Ací ens trobem amb un altra obra de l’artista 
Julieta XLF. 

Es tracta d’una menuda amb la melena 
al vent damunt d’una bicicleta amb l’aire 
japonès que esmentàvem abans.

CARRER DE BAIX I CARRER DE 
L’HOSTAL DE MORELLA

Carrer amb tota una successió de graffitis 
contínua. Trobem una obra de l’artista 
David de Limón, qui es caracteritza per 
crear personatges vestits de negre, ocultes 
i encaputxats. La silueta amaga multitud de 
gestes i expressions mentre t’observa, des 
del seu amagatall convidant-te a seguir les 
seues aventures.  

Aquests són alguns dels graffitis més 
famosos però, si continuem per Russafa 
o pel Cabanyal ens trobem amb infinites 
obres d’art per seguir gaudint de l’art urbà. 
Una vegada més, l’art urbà ens ha demostrat 
la capacitat de donar-li color i bellesa a 
una ciutat, recuperant els carrers i atraient 
turisme a València. 
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Actualment, quasi tota la gent coneix el 
significat de youtuber, aquelles persones 
que tenen un canal a YouTube i es 
dediquen a crear vídeos sobre temàtiques 
molt diferents. Algunes persones, fins i 
tot, han aconseguit arribar a ser famoses 
i guanyar-se la vida creant vídeos que 
circulen per Internet i que tenen milers - 
fins i tots milions - de visites.

Però, tal vegada, resulte més estrany 
el concepte de booktuber. Aquest 
concepte està format per book (‘llibre’ 
en llengua anglesa) i tuber (provinent 
de la pròpia paraula youtuber). Aquesta 
paraula defineix a aquelles persones 
que tenen un canal a YouTube i creen 
vídeos fent ressenyes de llibres. Però, hi 
ha cap persona que utilitze Youtube per 
recomanar llibres valencians? Doncs sí! 

Per saber més sobre açò, parlem amb 
Sénia Mulayali qui, junt a Tresdeu TV, ha 
creat ‘Els llibres de Sénia’, una secció dins 
del canal de YouTube de Tresdeu on fa 
ressenyes i recomanacions de llibres en 
valencià, entre moltes altres coses.
 

En primer lloc, ens agradaria que ens 
parlares un poc de tu per poder conèixer-
te millor.

Sóc Sénia Mulayali Tahar, una jove de 
25 anys que va vindre del Sàhara amb el 
programa ‘Vacances en pau’, i per causes 
mèdiques, em vaig quedar a viure a La  Llosa 
de Ranes (La Costera) amb la meua família 
d’acollida, que m’estime com la que més. 
Així vaig aprendre a parlar valencià, abans 
que el castellà.

Actualment, estudie Filologia Catalana a la 
Universitat de València, però vaig començar 
al món audiovisual amb un programa de 
Ràdio, Luxúria, a Mediauni. I, a poc a poc, 
vaig creixent i aprenent. M’encanta llegir i 
m’encisa escriure poemes en el meu temps 
lliure, compaginant-ho amb l’esport.

Com va sorgir la idea de crear aquest 
espai a YouTube dedicat a la literatura en 
valencià?

Va sorgir arran d’un programa que feia a 
Tresdeu TV amb els companys de Tresdeu 
que tractava sobre el panorama cultural 
valencià, tal volta més centrat en la música. 
I com que m’agrada llegir tant, i he hagut de 
llegir molt al Grau de Filologia, vam pensar 
fer alguna cosa amb la lectura. A més, el fet 
de relacionar-ho amb el cinema ho fa més 
atractiu, crec.

Així que vam decidir proposar el projecte 
a FULL (Fundació pel Llibre i la Lectura) 
i al Centre d’Innovació Social i Urbana 
de l’Ajuntament de València, Las Naves i 
aquestes ens recolzaren.

BooKtuber: 
també en VaLenCià

art i literatura
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Quin objectiu tenen els teus vídeos? 
Tenen una vessant de promoció literària 
en valencià i d’altra social? Per què?

L’objectiu principal té una vessant didàctica, 
o això intente, de cara als adolescents 
que no lligen, però, i a banda, recomanar 
llibres de diferents gèneres a aquelles 
persones (sense centrar-me en cap edat 
en concret) perquè tinguen una llista d’on 
tirar per començar un llibre. Clar, hi trobem 
també una promoció literària, més cap 
a l’actualitat, que hi ha llibres molt bons 
que no arriben a nosaltres si ningú ens els 
nomena.

Tot açò, bàsicament perquè jo sempre he 
demanat recomanacions literàries a gent 
que llig molt; o bé, perquè no tenia clar 
quins eren els meus gèneres literaris, o bé 
perquè ja que vaig a llegir, que siga un bon 
llibre. I quasi sempre ho he aconseguit!

Quina acollida i quina repercussió estan 
tenint ‘Els llibres de Sénia’ entre el públic?

La veritat que quan vam penjar el primer 
capítol em vaig sorprendre de la repercussió 
que va tindre pel fet que havia arribat a 
un públic molt ampli; des de joves que no 
sabien què llegir, passant per professores 
i professors que els posaven a les seues 
classes de Llengua, fins gent més adulta 
que li resultava interessant el què es llegia 
“ara”, per dir-ho d’alguna manera.

Clar, després del primer ja podia dir que 
tenia un públic que em seguia, i em segueix a 
cada programa. I això m’alegra moltíssim!!!

Tens un públic objectiu? O pretens arribar 
a tot tipus de gent? (Donat que el fet que 
els vídeos es publiquen a YouTube pot 
limitar un poc més el públic a la gent jove).

Com he dit abans, ha arribat a un públic 
molt ampli. Però he de reconèixer que la 
idea inicial era fer la lectura un plaer i una 
atracció per als més joves.

En quan a la plataforma (Youtube), la veritat 
que està prou incorporada en els nostres 
dies, tant dels joves com dels més majors.

Moltes persones poden creure que 
l’audiovisual o l’Internet afecten 
negativament a la literatura, però als 
teus vídeos relaciones els llibres amb 
pel·lícules, documentals o blogs. Creus que 
es complementen bé aquests conceptes?

“Moltes persones poden creure que 
l’audiovisual o l’Internet afecten 
negativament a la literatura”, potser ho 
pensem, però perquè ara tot va per Internet 
i, especialment, per les Xarxes socials. El 
fet de relacionar-ho amb el cinema o amb 
blogs és una manera de vincular la literatura 
amb l’Internet de manera directa. És una 
complementació idònia per poder arribar a 
tota la informació de diverses maneres.
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En confiança... Has llegit tots els llibres 
dels quals parles o també et deixes guiar 
per recomanacions d’altres lectors?

He llegit alguns sencers i altres a mitges amb 
els companys de Tresdeu per fer el guió, junt 
amb documentació de diaris, entrevistes 
als autors, o opinions dels lectors que he 
tingut a prop i que, d’alguna forma, tracten 
la literatura (escriptors, professores...).

Quins plans de futur tens amb aquest 
projecte de booktuber?

Doncs, de moment acabar la primera 
temporada i veure si en fem d’una segona, 
amb l’acollida que hem tingut podria ser. 
Això sí, si haguera de dir algun pla de futur 
de Booktuber crec que seria intentar també 
relacionar la literatura amb les obres de 
teatre, una altra de les meues passions, 
no sé ben bé com, però tot es pot mirar i 
organitzar.

A un dels vídeos comentes quins són els 
teus 5 llibres preferits. Per què ho són i 
per què els recomanaries?

Sí, són els meus cinc llibres preferits, però 
perquè havia de triar. Cada llibre que he 
llegit m’ha transmès una cosa diferent 
i tots són preferits quan aconsegueixen 
emocionar-me.

El de ‘Fruits saborosos’ de Josep Carner 
m’agrada per la manera que té d’escriure 
una poesia difícil i fàcil alhora, has de llegir 
entre línies per saber de què està parlant i 
amb quina intenció. I és poesia! Amb això, 
ja haguera contestat per què el recomane.

‘Mirall trencat’ de Mercè Rodoreda és un 
llibre on vegem la visió dels moments en 
què està ambientat per part de tres dones 
totalment distintes; en edat, en personalitat 
i en vivències internes. És un mirall en 
femení, bàsicament, o així o vaig percebre 
jo. I, a banda, que llegir Rodoreda és 
enriquidor.

‘El gran llibre’ de Cortázar és altre nivell, 
l’he llegit com tres voltes en tres moments 
diferents de la meua vida i, cada volta, ha 
sigut diferent. Generalitzant, el recomane 
perquè fa que sigues un personatge més, és 
a dir, que aquest llibre si no aconsegueixes 
endinsar-te i submergir-te completament és 
perquè no estàs entenent-lo. Vaig descobrir 
que la solitud pot ser una còmplice que ens 
acompanya i hem de saber estimar-la i que 
allò establert no sempre és el correcte.

El de ‘Mecanoscrit del segon origen’ de 
Pedrolo em recorda a la meua adolescència. 
És el llibre preferit d’una de les meues 
millors amigues, la meua Olga, amb qui 
el vaig llegir dos voltes o més! Les dos 
divagàvem sobre què faríem si de sobte ens 
trobàrem soles front al món, ella i jo. I com 
l’afany de superació comença a prendre 
sentit en les nostres vides. És un llibre dur, 
però s’ha de llegir.

I, per últim, però no menys important ‘Mor 
una vida, es trenca un amor’ de Joan Pla. 
Amb aquest vaig descobrir que estimar 
és la cosa més simple del món. Ara bé, els 
protagonistes han de superar una sèrie 
de repressions socials que, ara jo no he 
de sofrir, però hi ha altra gent que sí. Amb 
aquest llibre vaig aprendre a enamorar-me, 
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però a enamorar-me de les coses que tinc 
al meu voltant i valorar-les, que perquè una 
cosa ens siga fàcil no vol dir que no pague 
la pena.

Sóc tota una sentimental, sí, però en això 
consisteix la vida: en estimar i estimar-nos. I 
fer-ho bé! Com diu un gran amic “fer bé, no 
costa res”, sàvies paraules, Juanra. La vida 
passa volant! Rodegem-nos de bona gent, i 
bons llibres!

Deixant un poc de banda el YouTube... La 
nova À punt dedicarà dos programes a la 
literatura en valencià a la seua ràdio. Què 
et sembla?

Em sembla més que fantàstic! El que 
necessitem és tenir llocs on poder accedir a 
la literatura fàcilment, i sobretot en la nostra 
llengua. Amb això, no menyspree cap altra 
llengua ja que hem d’aprofitar-se’n de la 
riquesa lingüística que tenim, i no valorem.

Però clar, en la nostra llengua fins fa poc no 
teníem on acudir, tan sols a Internet. Així 
que a consumir literatura per ràdio, paper o 
televisió (esperem que prompte!).

Relacionant la literatura amb les falles, 
què penses sobre els llibrets de falla? 
Creus que són una bona opció per unir 
la literatura, les falles i promocionar la 
llengua?

Pense que els llibrets de falla són genials, si 
no fora per la poca cura que tenim a l’hora 
d’escriure’ls, vull dir que no sempre tots els 
llibrets de falles estan ben escrits. Són una 
bona forma d’unir una festa que és nostra 
amb tot allò que és nostre, amb la nostra 
cultura valenciana, però no sempre estan 
ben plantejats.

Jo he sigut fallera 15 anys de La Falla 
Plaça Major de La Llosa de Ranes i, fins fa 
relativament poc, els cartells de les falles 
tenien faltes, però en totes. Ja siguen de La 
Llosa, com de Xàtiva com de València; crec 
que en el món faller no estàvem preocupant-
nos massa de promocionar una llengua 
correcta i ben escrita. Que siguen d’humor, 
val, però que estiga ben escrit, també!

Ara sembla que el tema de la promoció de 
la llengua està agafant més força i tot va 
millorant. O això vull creure.
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Dedicaries un dels teus vídeos als llibrets 
de falla?

Perquè no? Podria resultar prou interessant, 
m’ho imagine així: agafar tres llibrets 
de pobles i falles diferents, amb accents 
valencians diferents i a veure què ix!

Per finalitzar, creus que la situació actual 
de la literatura valenciana és bona? Es 
troba prou recolzada per part de les 
administracions públiques per tal de 
potenciar l’ús de la llengua?

Crec que bona és, però hauria de ser millor. 
Les administracions públiques ara és quan, 
teòricament, han d’atendre en valencià en 
primer lloc, però no sempre és així.

Això el que fa és que la gent que és 
valencianoparlant s’adrece directament 
en una llengua que entén i parla, però no 
és amb la que més còmoda es troba. Vull 
dir que ens han de donar l’opció de triar la 
llengua amb el qual volem ser atesos.

Finalitzant, espere que a poc a poc 
obtinguem el lloc lingüístic que ens pertoca, 
i això tan sols depèn de nosaltres.

I abans d’acabar aquest torn de preguntes 
m’agradaria agrair-li al meu company, i 
càmera, Nèstor Costa que sense saber per 
on començar m’ha fet molt fàcil  ‘Els Llibres 
de Sénia’.

Gràcies.
Visca les falles!!!
Visca València!!!

Agraïm a Sénia la seua col·laboració al 
nostre llibret i li desitgem el millor per 
a aquest projecte. Esperem veure un 
vídeo sobre llibrets de falla a la següent 
temporada de ‘Els llibres de Sénia’!   
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El passat any 2017 es va celebrar la 25 
edició dels premis a la promoció de l’ús 
del valencià atorgats per la Generalitat 
Valenciana, uns premis que han valgut per 
a augmentar el nivell dels llibrets i la sana 
competència entre les falles que aposten 
per aquests premis.

En aquests 25 anys els llibrets s’han 
convertit en llibres que contenen a banda 
del contingut propi de la falla, tota una sèrie 
d’articles, assajos, divulgacions científiques, 
estudis i tot tipus de publicacions que fan 
als llibres de falla una mostra de la realitat 
fallera i social de València i la seua província.
Des d’aquest article volem fer una anàlisi 
dels premis atorgats i les falles que han 
sigut guardonades.

Al llarg d’aquests 25 anys s’han atorgat un 
total de 1073 premis, el nombre de premis 
ha variat segons l’any: les dues primeres 
edicions (1993 i 1995) es donaren 20 premis 
cada any, les següents edicions, des de 
1996 fins a 2003 es donaren 30 premis, en 
2004 i 2005 s’augmentaren a 36 premis, per 
a passar a 50 premis en l’any 2006, de l’any 
2007 al 2012 varen ser 54 els premis que es 
donaren, entre 2013 i 2015 es passaren a 
62, en 2016 es va reduir a 60 i, finalment, 
en l’edició de l’any passat es van donar 70 
premis.pr
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En aquests 25 anys dotze falles de 8 
poblacions diferents, han aconseguit 
guanyar el desitjat primer premi, sent 
la Falla Plaça la Malva d’Alzira la més 
guardonada amb 8 primers premis (1994, 
2004, 2007, 2009, 2011, 2012, 2015 i 2016), 
seguida de les falles Penya el Mocador 
de Sagunt (2008, 2010 i 2014) i Francesc 
Climent – Uruguai de València (1997,2000 i 
2002), que han guanyat 3 primers premis. En 
dues ocasions ha guanyat la desapareguda 
Falla El Campot de l’Albufera (1998 i 1999) 
i la Falla Na Jordana de València que és la 
guanyadora de l’última edició, i l’any 2005. 
En una ocasió l’han guanyada a Xàtiva les 
falles Plaça Benlloch-Alexandre VI (1996), i 
la Falla Ferroviària, que va ser la guanyadora 
de la primera edició (1993), la Falla Club 53, 
dugué a Borriana a la província de Castelló 
el primer premi en 1995, sent l’única ocasió 
que el primer premi ha eixit de la província 
de València. En Catarroja, dues falles han 
guanyat el primer premi, l’Albufera en 
2001 i el Charco en 2003. Gandia també ha 
aconseguit un primer premi de la mà de la 
Falla Sagrada Família Corea, en l’any 2006 
i a Torrent va dur el primer premi la Falla 
Sant Roc en 2013.

Taula 1. Falles guanyadores del primer premi

Població Falla Vegades

Alzira Falla Plaça La Malva 8

Sagunt Falla Penya El Mocador 3

València Falla Francisco 

Climent-Uruguai 

3

València El Campot De L’Albufera 2

València Assoc. Cultural Falla Na 
Jordana

2

Borriana Assoc. Falla Club 53 1

Catarroja Falla L’albufera 1

Catarroja Falla El Charco 1

Gandia Comissió Falla Sagrada 
Família De Gandia

1

Torrent Assoc. Cultural Falla Sant 
Roc

1

Xàtiva Falla Plaça Benlloch-Ale-
xandre VI

1

Xàtiva Falla Ferroviària 1

Taula 2. Primers premis per població

Població Primers Premis

Alzira 8

València 7

Sagunt 3

Catarroja 2

Xàtiva 2

Borriana 1

Gandia 1

Torrent 1
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Si analitzem no només les falles que han 
guanyat en alguna vegada el primer premi, 
sinó aquelles que han estat en el podi alguna 
vegada, vegem que augmenta el nombre de 
falles que han tingut aquest honor, però 
aquesta classificació queda encapçalada 
per les mateixes falles que han guanyat 
primers premis, sent aquesta classificació 
liderada també per la Falla Plaça la Malva 
que ha estat 18 vegades en el podi, seguida 
per la Falla Penya el Mocador de Sagunt que 
ha estat 10 vegades al podi, i per la Falla 
Francesc Climent – Uruguai de València que 
ha estat set vegades. Cinc vegades en el podi 
han estat Sagrada Família Corea de Gandia 
i Falla Club 53 de Borriana, 4 podis té Na 
Jordana de València. En 3 podis apareix la 
Falla Chicharro de Borriana que és la falla 
que té més podis sense haver guanyat mai 
cap primer premi. També tenen 3 podis la 
Falla El Campot de l’Albufera de València i 
L’albufera de Catarroja. En 2 podis esta la 
Falla el Charco de Catarroja, i 3 falles que 
mai han guanyat el primer premi, les falles 
de València Borrull - Doctor Peset Cervera 
i Juan Aguiló- Gaspar Aguilar, i la Falla 
República Argentina de Xàtiva. Amb un 
podi tenim a la Falla Sant Roc de Torrent i 
les falles Plaça Benlloch-Alexandre VI, i la 
Falla Ferroviària de Xàtiva, que l’únic podi 
que tenen es quan varen guanyar el primer 
premi, Falla el Canet de Cullera, Falla Josep 
Antoni, Puríssima i Major de L›Eliana, 
Port d de Silla, Santa Anna de Sagunt, 
País Valencià de Picanya i Universitat Vella 
-Plaça del Patriarca de València. En total 22 
Falles de 12 poblacions diferents han tingut 
el privilegi d›estar en el pòdium en alguna 
de les edicions dels premis la generalitat.

Taula 3. Falles En el podi

Població Falla Vegades

Alzira Falla Plaça La Malva 18

Sagunt Falla Penya El Mocador 10

València Falla Francisco Cli-
ment-Uruguai 

7

Borriana Assoc. Falla Club 53 5

Gandia Comissió Falla Sagrada 
Família De Gandia

5

València Assoc. Cultural Falla Na 
Jordana

4

Borriana Asoc Falla Chicharro 3

Catarroja Falla L’albufera 3

València El Campot De L’albufera 3

Catarroja Falla El Charco 2

València Falla Borrull Doctor Peset 
Cervera

2

València Assoc. Cult. Falla J. Aguiló 
Av. Gaspar Aguilar

2

Xàtiva Falla República Argentina 2

Cullera Assoc. Falla El Canet 1

Eliana (L’) Asoc Cultural Falla Josep 
Antoni Puríssima I Major

1

Picanya Falla Plaça País Valencià 1

Sagunt Associació Cultural Falla 
Santa Anna

1

Silla Falla Port De Silla 1

Torrent Assoc. Cultural Falla Sant 
Roc

1

València Universitat Vella - Pl. Del 
Patriarca

1

Xàtiva Falla Ferroviària 1

Xàtiva Falla Plaça Benlloch-Ale-
xandre VI

1
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Taula 4. Podis per població

Població Podis

València 19

Alzira 18

Sagunt 11

Borriana 8

Catarroja 5

Gandia 5

Xàtiva 4

Cullera 1

Eliana (L’) 1

Picanya 1

Silla 1

Torrent 1

Ampliant les dades de l’anàlisi i prenent 
com a base les falles que han estat alguna 
vegada en el “top ten”, en les 10 primeres 
posicions, vegem que augmenta prou 
el nombre de falles que han ocupat aquesta 
posició, sent 66 les falles de 17 poblacions 
diferents. La classificació seguís comandada 
per la Falla Plaça la Malva d’Alzira amb la 
increïble marca de 24 vegades de les 25 
edicions entre els 10 primers i li seguís de 
prop la Falla Sagrada Família Corea de 
Gandia amb 21 vegades en el “top ten”. 
Amb mes de la meitat de les edicions en 
els deu primers llocs, concretament en 13 
edicions, estan la Falla Francesc Climent 
– Uruguai de València i la Falla República 
Argentina de Xàtiva. Els seguís la Falla Penya 
el Mocador de Sagunt amb 11 edicions 
entre els deu millors, i amb 10 edicions 
estan Club 53 de Borriana i Na Jordana 

de València. 9 vegades ha estat El Charco de 
Catarroja. Amb 7 vegades en els 10 primers 
llocs està la Falla Juan Ramon Jiménez 
de Xàtiva, que és la Falla que mai ha estat 
en els 3 primers llocs que més vegades 
ha estat entre els 10 primers. D›este grup 
de falles. Amb 6 vegades entre els 10 
primers estan Falla el Canet de Cullera, 
L›albufera de Catarroja, Falla Chicharro de 
Borriana, Juan Aguiló- Gaspar Aguilar 
de València, Plaça Benlloch-Alexandre VI de 
Xàtiva i Ramon i Cajal de Torrent, que és la 
segona falla amb més vegades entre els 
deu primers sense haver estat abans en 
el podi. La tercera en aquesta particular 
classificació és la Falla Portal de Valldigna 
de Tavernes de la Valldigna que ha estat 5 
vegades entre els deu primers, a l›igual que 
la Falla Port de Silla. Trobem 49 falles que 
han estat en les 10 primeres posicions entre 
1 i 4 anys, i entre les que no han estat mai en 
el podi, volem destacar dues falles més de 
la província de Castelló que apareixen 
en aquesta nova classificació, Centre 
Espanya de Borriana i Mercat Vell de 
Benicarló, la resta de falles que apareixen 
en aquesta nova classificació les podem 
vorer en la taula adjunta.
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Taula 5. Falles En els 10 primer llocs

Població Falla Vegades

Alzira Falla Plaça La Malva 24

Gandia Comissió Falla Sagrada 
Família De Gandia

21

València Falla Francisco Climent-Uru-
guai 

13

Xàtiva Falla República Argentina 13

Sagunt Falla Penya El Mocador 11

Borriana Assoc. Falla Club 53 10

València Assoc. Cultural Falla Na 
Jordana

10

Catarroja Falla El Charco 9

Xàtiva Falla Juan Ramon Jiménez I 
Adjacents

7

Borriana Asoc Falla Chicharro 6

Catarroja Falla L’albufera 6

Cullera Assoc. Falla El Canet 6

Torrent Assoc. Falla Ramón Y Cajal 
De Torrent

6

València Assoc. Cult. Falla J. Aguiló 
Av. Gaspar Aguilar

6

Xàtiva Falla Plaça Benlloch-Alexan-
dre Vi

6

Silla Falla Port De Silla 5

Tavernes 
De La 
Valldigna

Assoc. Cultural Falla Portal 
De Valldigna

5

Catarroja Falla Rambleta I Adjacents 4

Eliana (L’) Asoc Cultural Falla Josep 
Antoni Puríssima I Major

4

València El Campot De L’albufera 4

València Falla Borrull Doctor Peset 
Cervera

4

València Associació Cultural Falla 
Arrancapins

4

Xàtiva Falla Ferroviària 4

Alzira Falla Pintor Teodoro Andreu 3

Cullera Falla Raval Sant Agustí 3

Gandia Associació Cultural De La 
Falla Dels Màrtirs

3

Silla Asoc. Cultural Falla Mercat 
De Silla

3

Tavernes 
De La 
Valldigna

Cultural Falla Cambró 3

València Associació Cultural Falla 
Borrull-Socors

3

Alzira L’alquenancia 2

Carlet País Valencia 2

Sagunt Associació Cultural Falla 
Santa Anna

2

Torrent Assoc. Cultural Falla Sant 
Roc

2

València Asoc .Falla Palleter-Erudit 
Orellana

2

València Universitat Vella - Pl. Del 
Patriarca

2

València Almirall Cadarso–Comte 
D’altea

2

Alzira Associació Cultural Falla 
Plaza Del Forn D’Alzira

1

Benicarló Mercat Vell 1

Borriana Centre Espanya 1

Gandia Asoc. Cultural Falla De 
Beniopa

1

Gandia Asoc. Cultural Falla Sant 
Nicolau Mosquit

1

Gandia Assoc Cultural Falla Plaça 
Del Mercat

1

Gandia Assoc. Cultural Falla Plaça 
Prado

1

Gandia Playa Sanz I Fores - El·líptica 1
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Taula 5. Falles En els 10 primer llocs

Població Falla Vegades

Gandia Assoc. Cultural Falla Vi-
la-Nova

1

Meliana Av. Santa Maria-Ad. 1

Oliva Falla Sant Francesc 1

Oliva L’estació 1

Oliva Pensat I Fet 1

Oliva Casa D’Alonso 1

Picanya Falla Plaça País Valencià 1

Sagunt Falla La Marina 1

Tavernes 
De La 
Valldigna

Falla Passeig 1

València Cultural Fallera Duc De Gae-
ta Pobla De Farnals

1

València Assoc. Cultural Falla Pl. De 
La Mercé

1

València Falla Mossén Sorell-Corona 1

València Falla Plaça De Jesús 1

València Valencia 1

València Arxiduc Carles-Xiva 1

València Santa Maria Micaela-Martí 
L’humà

1

València Plaça Mercat De Monteoli-
vete

1

València Portal De Valldigna-Salinas 1

València J. Costa-Borriana 1

València Falla Sagunto Padre Urbano 
Barriada S Antonio

1

Xàtiva Comissió Fallera Gregori 
Molina

1

Xàtiva Sant Feliu 1

Taula 6. 10 primeres posicions per població

Població Vegades

València 61

Xàtiva 32

Alzira 30

Gandia 30

Catarroja 19

Borriana 17

Sagunt 14

Cullera 9

Tavernes De La Valldigna 9

Silla 8

Torrent 8

Eliana (L’) 4

Oliva 4

Carlet 2

Benicarló 1

Meliana 1

Picanya 1
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L’última classificació a analitzar és la de 
premis total, anem a vorer quantes falles han 
estat premiades en alguna de les 25 edicions, 
independentment de la posició que hagen 
ocupat. Un total de 218 falles de 39 poblacions 
han sigut premiades en alguna ocasió. I com 
no eixa classificació l’encapçala la Falla Plaça 
la Malva d’Alzira, que és l’única que ha sigut 
premiada en totes les edicions, li segueixen en 
la classificació la Falla Sagrada Família Corea 
de Gandia i la Falla Santa Anna de Sagunt, 
que han estat premiades en 24 ocasions, sols 
un any han fallat a la cita en Conselleria. En 
21 edicions ha estat premiada Falla Josep 
Antoni, Puríssima i Major de L’Eliana i en 20 
la Falla el Charco de Catarroja. En 19 ocasions 
han premiat a les falles Francesc Climent 
– Uruguai de València i la Falla República 
Argentina de Xàtiva, en 18 L›albufera de 
Catarroja. En 17 edicions premiades estan 
Ramon i Cajal de Torrent i Chicharro de 
Borriana, i en 16 edicions dues falles de Silla, 
Port i Mercat i dues falles de Tavernes de la 
Valldigna, Portal de Valldigna i Cambró. En 
15 edicions premiades, estan les falles Raval 
de Sant Agustí de Cullera, Raval de Sant 
Agustí de Cullera, Palleter Erudit Orellana 
de València i Plaça Benlloch-Alexandre VI 
de Xàtiva. Premiades 14 anys han sigut 
les falles Arrancapins de València i Portal 
de Valldigna de Tavernes de Valldigna. 12 
vegades premiades han sigut les falles Màrtirs 
de Gandia, Juan Aguiló- Gaspar Aguilar 
de València, Club 53, Penya el Mocador de 
Sagunt, i la nostra comissió la Falla Reis Catòlics 
de Silla. Un fet que volem destacar és els 
premis aconseguits per llibrets de Juntes 
Locals, 2 vegades la Junta Local Fallera 
d›Alberic, i 3 vegades la Junta Local Fallera de 
Sueca, han sigut premiats. Es poden vorer la 
resta de premis en la taula següent:

Taula 7. Falles Premiades en alguna edició

Població Falla Vegades

Alzira Falla Plaça La Malva 25

Gandia Comissió Falla Sagrada 
Família De Gandia

24

Sagunt Associació Cultural Falla 
Santa Anna

24

Eliana (L’) Asoc Cultural Falla Josep 
Antoni Puríssima I Major

21

Catarroja Falla El Charco 20

València Falla Francisco Cli-
ment-Uruguai 

19

Xàtiva Falla República Argentina 19

Catarroja Falla L’albufera 18

Borriana Asoc Falla Chicharro 17

Torrent Assoc. Falla Ramón Y Cajal 
De Torrent

17

Silla Asoc. Cultural Falla Mercat 
De Silla

16

Silla Falla Port De Silla 16

Tavernes 
De La Vall-
digna

CULTURAL FALLA CAMBRÓ 16

Tavernes 
De La Vall-
digna

Falla Passeig 16

Cullera Falla Raval Sant Agustí 15

València Asoc .Falla Palleter-Erudit 
Orellana

15

Xàtiva Falla Plaça Benlloch-Ale-
xandre Vi

15

Tavernes 
De La Vall-
digna

Assoc. Cultural Falla Portal 
De Valldigna

14

València Associació Cultural Falla 
Arrancapins

14

Borriana Assoc. Falla Club 53 12
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Taula 7. Falles Premiades en alguna edició

Població Falla Vegades

Gandia Associació Cultural De La 
Falla Dels Màrtirs

12

Sagunt Falla Penya El Mocador 12

Silla Associació Cultural Falla 
Reis Catòlics

12

València Assoc. Cult. Falla J. Aguiló 
Av. Gaspar Aguilar

12

València Santa Maria Micaela-Martí 
L’humà

11

Alzira Falla Pintor Teodoro 
Andreu

10

Borriana Asoc Falla Barri La Vila De 
Borriana

10

Catarroja Falla Rambleta I Adjacents 10

Gandia Assoc. Cultural Falla Plaça 
Prado

10

Sueca Comissió Falla Bernat 
Aliño

10

Tavernes 
De La Vall-
digna

Falla La Via 10

València Assoc. Cultural Falla Na 
Jordana

10

Xàtiva Falla Juan Ramon Jimé-
nez I Adjacents

10

Sagunt Falla La Victòria 9

València A.C. Falla Comte De Salva-
tierra Ciril Amorós

9

Xàtiva Falla Ferroviària 9

Cullera Falla La Bega 8

Cullera Assoc. Falla El Canet 8

Gandia Asoc. Cultural Falla De 
Beniopa

8

Gandia Assoc. Cultural Falla 
Vila-Nova

8

Paterna Assoc Falla Dos De Maig 
De Paterna

8

Paterna Falla Mariano Benlliu-
re-Poeta Zorrilla

8

Silla Falla Poble De Silla 8

Tavernes 
De La Vall-
digna

Falla La Dula 8

València Falla Plaça De Jesús 8

València Falla Marqués De Montor-
tal– Berní I Català

8

València Falla Mossén Sorell-Co-
rona

8

València Regne De València–Duc De 
Calàbria

8

Alzira Falla Avinguda Del Parc 7

Alzira Associació Cultural Falla 
Plaza Del Forn D’Alzira

7

Gandia Assoc. Falla Parc Alqueria 
Nova

7

Paterna Assoc. Cultural Falla Cam-
pament De Paterna

7

Torrent Assoc. Cultural Falla Sant 
Roc

7

València Ciscar–Borriana 7

Aldaia La Saletta 6

Cullera Falla Passeig Dr Alemany- 
Mercat

6

Gandia Asoc. Cultural Falla Sant 
Nicolau Mosquit

6

Oliva Casa D’Alonso 6

Oliva L’estació 6

Pego Falla La Font 6

Pobla De 
Vallbona 
(La)

Asoc Cultural Falla Plaça 
Del L’hort

6

Silla Asoc. Cultural Falla Parc 
San Roc De Silla

6
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Taula 7. Falles Premiades en alguna edició

Població Falla Vegades

Tavernes 
De La Vall-
digna

Falla Prado 6

València Universitat Vella - Pl. Del 
Patriarca

6

València Cultural Fallera Duc De 
Gaeta Pobla De Farnals

6

València Quart Palomar 6

València Alberic-H. Romeu–Onti-
nyent-B. Ordre

6

València Almirall Cadarso–Comte 
D’altea

6

Xàtiva Sant Feliu 6

Aldaia La Colònia 5

Alzira Falla De Caputxins 5

Alzira L’alquenancia 5

Alzira Falla El Mercat 5

Carlet País Valencia 5

Dénia Falla Districte Centre 5

Dénia Falla Saladar 5

Gandia Falla Del Grau 5

Gandia Assoc. Cultural Falla Lluís 
Belda I Adj

5

Mislata Assoc Cultural Falla 
Quint-Pizarro

5

Paiporta Assoc Cultural Falla Plaça 
De Cervantes

5

Torrent Assoc Cultural Falla Sant 
Valerià I Adjacents

5

Torrent Toledo 5

Torrent Pare Méndez 5

València Assoc Falla Castielfabib- 
Marqués De Sant Joan

5

Xàtiva Associació Cultural Espa-
nyoleto

5

Benirredrà Benirredra 4

Cullera Falla La Taüt 4

Gandia Associació Falla Roís De 
Corella

4

Gandia Falla Plaça Sant Josep 
Raval

4

Oliva Falla Sant Francesc 4

Paterna Asoc. Jac. Benavente 
Alborxi I Volt. Paterna

4

Picanya Falla Plaça País Valencià 4

Sueca Falla Plaça Cervantes 4

Torrent Assoc Cultural Falla Avin-
guda Fila Mora Tuaregs

4

València Pedro Cabanes-Camí De 
Moncada

4

València Progrés-Teatre De La 
Marina

4

València El Campot De L’albufera 4

València Falla Borrull Doctor Peset 
Cervera

4

València Assoc. Falla Avenida Bur-
jassot Joaquín Ballester I

4

València Pl. Mercat De Russafa 4

Xàtiva Falla Av Selgas Planas De 
Tovar I Adjacents

4

Borriana Don Bosco 3

Burjassot Mendizábal 3

Gandia Associació Cultural Falla 
L’alquerieta I Museu Faller

3

Gandia Assoc. Falla Carrer Major I 
Passeig

3

Pego Falla Convent 3

Sagunt Falla La Marina 3

Sagunt A C Falla Eduardo Merello 3
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Taula 7. Falles Premiades en alguna edició

Població Falla Vegades

Sueca Falla Sucrol 3

Sueca Junta Local Fallera de 
Sueca

3

València Arxiduc Carles-Xiva 3

València Assoc. Cultural Falla Pl. De 
La Merced

3

València Baró De Patraix-Con-
ca-Mossèn Fenoll

3

València Portal De Valldigna-Sa-
linas

3

València Falla Ripalda, Beneficèn-
cia I Sant Ramon

3

València Associació Cultural Falla 
Borrull-Socors

3

València Falla San Ignacio De Loyo-
la-Jesus Y Maria

3

Alberic Junta Local Fallera 2

Alzira Falla Doctor Ferran 2

Alzira Falla Sant Joan Alzira 2

Benetússer Falla Joventut 2

Benicarló Mercat Vell 2

Borriana Asoc Falla Barri D’onda 2

Borriana Assoc. Falla La Mercé 2

Carcaixent Falla Mestre Giner 2

Gandia Assoc Cultural Falla Plaça 
Del Mercat

2

Gandia Falla Avinguda República 
Argentina

2

Gandia Playa Sanz I Fores - El·Líp-
tica

2

L’Alcúdia Calamitat Ii-Falla Del 
Mercat

2

Mislata Antonio Molle-Gregorio 
Gea

2

Oliva Pensat I Fet 2

Pego Falla Placa I Natzare De 
Pego

2

Picassent El Mercat 2

Sagunt Falla Plaça Rodrigo I 
Adjacents

2

Sagunt Falla La Vila 2

Sueca Xúquer 2

Sueca Falla Xúquer 2

València Montortal-Torrefiel 2

València Asoc Cultural Fallera Sant 
Vicent De Paul

2

València Carrera Sant Lluís-A V. Dr. 
Waksmann

2

València A.C. Just Vilar–Mercat Del 
Cabanyal

2

València Sant Vicent-Marvà 2

València Trinitat-Alboraia 2

València En Sendra-Plaça Coll 2

València Exposició-M.Mascó-Aréva-
lo Baca

2

València Monestir De Poblet - Al-
biñana - L’antiga

2

València Manuel Arnau-Creu Co-
berta

2

València Gayano Lluch-Dr. Marco 
Merenciano

2

Xàtiva Comissió Fallera Gregori 
Molina

2

Albal Falla El Jardí 1

Alberic El Corral 1

Aldaia Mestre Serrano I Adjacents 1
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Taula 7. Falles Premiades en alguna edició

Població Falla Vegades

Algemesí Falla Plaça Del Cid I Adja-
cents Algemesi

1

Alzira Assoc.Cult.Falla Ausiàs 
March

1

Alzira Pere Morell 1

Alzira Falla Tulell-Av. Alzira 1

Alzira Falla Pere Morell De Alzira 1

Alzira Assoc Cultural Falla Plaça 
Major

1

Alzira Falla Plaza Germanies 1

Benaguasil Plaça De Bous 1

Benicarló La Barraca 1

Borriana Centre Espanya 1

Carcaixent Plaça De La Constitució 1

Carlet Pensat I Fet 1

Catarroja A. C. Falla El Raval 1

Cullera Assoc Cultural Recreativa 
Comissió Falla Xúque

1

Dénia Baix La Mar 1

Gandia Serpis 1

Gandia Falla Barri Crist Rei 1

Manises Pensat I Fet 1

Meliana Av. Santa Maria-Ad. 1

Mislata Falla 229 1

Mislata Plaça De La Moreria 1

Oliva Institut 1

Paterna Vicent Lerma 1

Peníscola Peníscola 1

Picanya Falla Barri Del Carme 1

Picanya Falla Av Santa Maria Del 
Puig Senyera Y Adtes

1

Picassent L’ermita 1

Sagunt La Palmereta 1

Sagunt Asoc Cultural Falla Doctor 
Palos

1

Sueca Asoc Cultural Recreativa 
Comissio Falla Verge De

1

Sueca Falla Plaça L’ajuntament 1

Tavernes 
Blanques

A. El Barriet 1

Torrent Assoc. Cultural Falla Cro-
niste Vte. Beguer Esteve D

1

Torrent Falla Apardo I Volt. 1

Torrent Falla Nicolas Andreu 1

Torrent Falla Sant Gregori De 
Torrent

1

Torrent Assoc. Cult Falla Carrer B 
Guardia Civil

1

València Falla Poeta Altet-Benicarló 1

València En Plom-Guillem De 
Castro

1

València Falla Blanqueries 1

València Comissió Falla Barrio 
Beteró

1

València Ángel Del Alcázar-José 
Maestre

1

València Asoc Cultural Falla Borrull 
Turia

1

València Falla Pizarro Cirilo Amoros 
Hernan Cortes Y Colo

1

València Carrera Malilla-Eng.J. 
Benlloch

1

València Avinguda De L’oest 1

València Mestre Serrano-Av. Regne 
De Valencia

1



166

SETSABERS

Taula 7. Falles Premiades en alguna edició

Població Falla Vegades

València Plaza Del Mercat 1

València Plaça Bisbe Amigó-Conca 1

València Plaça Santa Creu 1

València Plaça Mercat De Monteo-
livete

1

València Pintor Segrelles 1

València Valencia 1

València Falla Virgen De La Ca-
beza-Jose Maria Mortes 
Lerm

1

València Montolivet 1

València Falla Sagunto Padre Urba-
no Barriada S Antonio

1

València L. Mayans-Argenter Suárez 
Almass.

1

València Verge De Lepanto 1

València Verge Del Cap-José Mª 
Mortes

1

València J. Costa-Borriana 1

València Poeta Alberola-Totana 1

València Guillem De Castro - Tria-
dor -S. Pere Pasqual

1

València Av. De La Plata-Gral. 
Urrutia

1

Xàtiva Cultural Falla Abú Masaifa 1

Xirivella Gomez Ferrer 1

Xirivella Sant Antoni 1

Taula 8. Premis per població

Població Premis

València 257

Gandia 107

Alzira 74

Xàtiva 71

Tavernes De La Valldigna 70

Silla 58

Sagunt 57

Catarroja 49

Torrent 48

Borriana 47

Cullera 42

Paterna 28

Sueca 26

Eliana (L’) 21

Oliva 19

Aldaia 12

Dénia 11

Pego 11

Mislata 9

Carlet 6

Picanya 6

Pobla De Vallbona (La) 6

Paiporta 5

Benirredrà 4

Alberic 3

Benicarló 3

Burjassot 3

Carcaixent 3

Picassent 3
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Taula 8. Premis per població

Població Premis

Benetússer 2

L’Alcúdia 2

Xirivella 2

Albal 1

Algemesí 1

Benaguasil 1

Manises 1

Meliana 1

Peníscola 1

Tavernes Blanques 1

Sobre les poblacions de les falles participants 
volem adjuntar dues taules molt interessants, 
en la primera veurem el màxim premi 
aconseguit per una falla de la població i en 
la segona taula veurem el nombre de falles 
premiades per població, el nombre de falles 
de la població i el percentatge de falles 
premiades en alguna ocasió. Com podem 
veure sols hi ha 6 poblacions on el 100% de 
les falles de la població han sigut premiades 
en alguna ocasió, d’eixes 6 poblacions en 3 
poblacions, Penicola, Benirredrà i L’Alcúdia, 
sols hi ha una falla, en 2 d’eixes poblacions, 
Pego i Picanya hi ha 3 falles, i el poble amb 
més comissions, 6, on totes elles hi han 
obtingut premi és Tavernes de la Valldigna. 
Després hi ha dos pobles en el 83% de falles 
premiades, Silla i Oliva, les dues poblacions 
tenen 6 falles i 5 han sigut premiades. I a 
continuació es troba Gandia, on el 82% de les 
falles han estat premiades, xifra molt elevada, 
ja que estem parlant de 18 de 22 falles 
premiades, Gandia és de les grans Juntes 
Locals amb més de 20 falles on més falles han 

estat premiades. (La falla Benirredra, encara 
que està en la federació de Gandia, per a 
aquest estudi es conta com a que esta en un 
poble diferent, ja que la població indicada 
en el premi de conselleria és Benirredra) 
Després de Gandia, apareix Alberic amb 2 de 
3 falles premiades, un 67% i després entre 
el 50% i el 37% ens apareixen vàries Juntes 
Locals prou nombroses, Sueca amb 16 falles, 
un 50% d›elles premiades, Xàtiva amb un 
47% (9 de 19 falles), Alzira amb un 43% (15 
de 35) amb el 40% estan Cullera (6 de 15) 
i Catarroja (4 de 10), Torrent amb el 38% 
(11 de 29) i Borriana amb el 37% (9 de 19). 
La resta de poblacions te uns percentatges 
inferiors, cal destacar que quant als estudis, 
en València descomptem les falles dels 
pobles que formen part de JCF (Xirivella, 
Mislata, Quart de Poblet i Burjassot), ja 
que en Conselleria consta la població de la 
falla i no la Junta Local a la qual pertany. 
Amb aquesta consideració València amb 
68 falles premiades de 345 obté un 20% 
de falles premiades, el qual és un gran 
percentatge. Si haguérem d’afirmar en quines 
poblacions s’aposta més pel llibret, d’acord 
amb percentatge de falles premiades i 
premis obtinguts, i quantitat de falles per 
població, podríem afirmar que els pobles 
que hi han obtingut alguna vegada el primer 
premi: València, Gandia, Alzira, Xàtiva, 
Sagunt, Catarroja, Torrent, Borriana, més els 
pobles de Cullera, Tavernes De La Valldigna i 
Silla que encara que no han aconseguit mai 
el primer premi, però tenen premis i mèrits 
suficients per a estar en aquest grup de 
pobles que més s›esforcen a donar-li al llibret 
la màxima importància dins de la festa fallera.
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Taula 9.Premi màxim per població

Població Premi

Albal 67

Alberic 13

Aldaia 13

Algemesí 28

Alzira 1

Benaguasil 19

Benetússer 39

Benicarló 9

Benirredra 21

Borriana 1

Burjassot 22

Carcaixent 41

Carlet 6

Catarroja 1

Cullera 3

Dénia 21

Eliana (L’) 3

Gandia 1

L’Alcúdia 16

Manises 36

Meliana 6

Mislata 16

Oliva 7

Paiporta 11

Paterna 12

Pego 11

Peníscola 30

Picanya 3

Picassent 18

Pobla De Vallbona (La) 13

Sagunt 1

Silla 2

Sueca 15

Tavernes Blanques 45

Tavernes De La Valldigna 4

Torrent 1

València 1

Xàtiva 1

Xirivella 19

Taula 10 .Percentatge falles premiades per població

Població Premiades Falles %

Tavernes De La 
Valldigna 6 6 100%

Pego 3 3 100%

Picanya 3 3 100%

Benirredra 1 1 100%

Peníscola 1 1 100%

L’alcúdia 1 1 100%

Silla 5 6 83%

Oliva 5 6 83%

Gandia ** Sense 
Falla Benirredra 18 22 82%

Alberic 2 3 67%

Sueca 8 16 50%

Xàtiva 9 19 47%

Alzira 15 35 43%

Cullera 6 15 40%

Catarroja 4 10 40%

Torrent 11 29 38%
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Borriana 7 19 37%

Mislata 4 11 36%

Aldaia 3 9 33%

Xirivella 2 6 33%

Meliana 1 3 33%

Tavernes Blanques 1 3 33%

Sagunt 9 29 31%

Carlet 2 7 29%

Paterna 5 18 28%

Dénia 3 11 27%

Picassent 2 8 25%

Eliana (L’) 1 5 20%

València** Sense 
Els Pobles 68 345 20%

Benetússer 1 6 17%

Paiporta 1 6 17%

Pobla De Vallbona 
(La) 1 6 17%

Carcaixent 2 13 15%

Benicarló 2 13 15%

Albal 1 7 14%

Benaguasil 1 10 10%

Algemesí 1 10 10%

Manises 1 11 9%

Burjassot 1 12 8%

I ara ve la part complicada de l’estudi. 
Podríem fer una classificació històrica? 
Quina seria la més justa? Com podríem 
dir quina falla és millor que altra al llarg 
dels anys? Quin mètode representaria 
millor la realitat? Al cap se’m venen dues 
classificacions que podrien valdre com a 

referència, i segur que cada una ens dóna 
un resultat diferent. La primera seria tipus 
medaller de jocs olímpics, on en vegada de 
medalles d’or, argent i bronze, contaríem, 
primers, podis, “top-ten” i resta de premis 
diferents (Taula 11, 50 primer classificats 
segons aquest criteri). El que té de mal 
aquesta classificació és que una falla amb 
una sola participació quedant primer, ja 
estaria més amunt que moltes altres que 
sempre han estat optant al primer premi 
molts anys però mai l’han aconseguit. 
Altra opció seria fer una classificació per 
punts, de manera que l’últim classificat de 
cada any obté 1 punt, el penúltim 2, així va 
apujant fins que el primer classificat obté 
tants punts com premiats hi ha. Segurament 
aquest altre tipus de classificació ens 
donara uns resultats diferents (Taula 12, 50 
primer classificats segons aquest criteri). 
Açò són sols 2 propostes de classificació 
tant vàlides com qualsevol altra, però no 
serem nosaltres qui classifiquem l’esforç de 
tants anys.
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Taula 11 .Classificació Falles 
Sistema Medaller Olímpic

Po
bl

ac
ió

Fa
lla 1

Po
di

To
p 

10

Re
st

a 
Pr

em
is

To
ta

l V
eg

ad
es

Alzira
Falla Plaça La 
Malva 8 10 6 1 25

Sagunt
Falla Penya El 
Mocador 3 7 1 1 12

València
Falla Francisco 
Climent-Uruguai 3 4 6 6 19

València
Assoc. Cultural 
Falla Na Jordana 2 2 6 0 10

València
El Campot De 
L’albufera 2 1 1 0 4

Gandia

Comissió Falla 
Sagrada Família 
De Gandia 1 4 16 3 24

Borriana
Assoc. Falla 
Club 53 1 4 5 2 12

Catarroja Falla L’albufera 1 2 3 12 18

Catarroja Falla El Charco 1 1 7 11 20

Xàtiva

Falla Plaça Ben-
lloch-Alexandre 
Vi 1 0 5 9 15

Xàtiva Falla Ferroviària 1 0 3 5 9

Torrent
Assoc. Cultural 
Falla Sant Roc 1 0 1 5 7

Borriana
Asoc Falla Chic-
harro 0 3 3 11 17

Xàtiva
Falla República 
Argentina 0 2 11 6 19

València

Assoc. Cult. 
Falla J. Aguiló Av. 
Gaspar Aguilar 0 2 4 6 12

València

Falla Borrull 
Doctor Peset 
Cervera 0 2 2 0 4

Cullera
Assoc. Falla El 
Canet 0 1 5 2 8

Silla
Falla Port De 
Silla 0 1 4 11 16

Eliana 
(L’)

Asoc Cultural 
Falla Josep 
Antoni Purissima 
I Majo 0 1 3 17 21

Sagunt

Associació Cul-
tural Falla Santa 
Anna 0 1 1 22 24

València
Universitat Vella - 
Pl. Del Patriarca 0 1 1 4 6

Picanya
Falla Plaça País 
Valencià 0 1 0 3 4

Xàtiva

Falla Juan Ra-
mon Jiménez I 
Adjacents 0 0 7 3 10

Torrent

Assoc. Falla 
Ramón Y Cajal 
De Torrent 0 0 6 11 17

Tavernes 
De La 
Valldigna

Assoc. Cultural 
Falla Portal De 
Valldigna 0 0 5 9 14

València

Associació 
Cultural Falla 
Arrancapins 0 0 4 10 14

Catarroja
Falla Rambleta I 
Adjacents 0 0 4 6 10

Silla

Asoc. Cultural 
Falla Mercat De 
Silla 0 0 3 13 16

Tavernes 
De La 
Valldigna

Cultural Falla 
Cambró 0 0 3 13 16

Cullera
Falla Raval Sant 
Agustí 0 0 3 12 15

Gandia

Associació Cul-
tural De La Falla 
Dels Màrtirs 0 0 3 9 12

Alzira
Falla Pintor Teo-
doro Andreu 0 0 3 7 10

València

Associació 
Cultural Falla 
Borrull-Socors 0 0 3 0 3
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València

Asoc .Falla 
Palleter-Erudit 
Orellana 0 0 2 13 15

València

Almirall Ca-
darso–Comte 
D’altea 0 0 2 4 6

Carlet País Valencia 0 0 2 3 5

Alzira L’alquenancia 0 0 2 3 5

Tavernes 
De La 
Valldigna Falla Passeig 0 0 1 15 16

València

Santa Maria 
Micaela-Martí 
L’humà 0 0 1 10 11

Gandia

Assoc. Cultural 
Falla Plaça 
Prado 0 0 1 9 10

Gandia
Asoc. Cultural 
Falla De Beniopa 0 0 1 7 8

València
Falla Mossén 
Sorell-Corona 0 0 1 7 8

València
Falla Plaça De 
Jesús 0 0 1 7 8

Gandia
Assoc. Cultural 
Falla Vila-Nova 0 0 1 7 8

Alzira

Associació Cul-
tural Falla Plaza 
Del Forn D’alzira 0 0 1 6 7

Gandia

Asoc. Cultural 
Falla Sant Nico-
lau Mosquit 0 0 1 5 6

València

Cultural Fallera 
Duc De Gaeta 
Pobla De Farnals 0 0 1 5 6

Oliva L’estació 0 0 1 5 6

Oliva Casa D’alonso 0 0 1 5 6

Xàtiva Sant Feliu 0 0 1 5 6

Oliva
Falla Sant Fran-
cesc 0 0 1 3 4

València
Portal De Valldig-
na-Salinas 0 0 1 2 3

València

Assoc. Cultural 
Falla Pl. De La 
Merced 0 0 1 2 3

València
Arxiduc Car-
les-Xiva 0 0 1 2 3

Sagunt Falla La Marina 0 0 1 2 3

Xàtiva
Comision Fallera 
Gregori Molina 0 0 1 1 2

Benicarló Mercat Vell 0 0 1 1 2

Gandia

Assoc Cultural 
Falla Plaça Del 
Mercat 0 0 1 1 2

Oliva Pensat I Fet 0 0 1 1 2

Gandia
Playa Sanz I 
Fores - El·Líptica 0 0 1 1 2

València Valencia 0 0 1 0 1

Borriana Centre Espanya 0 0 1 0 1

València

Falla Sagunto 
Padre Urbano 
Barriada S An-
tonio 0 0 1 0 1

Meliana
Av. Santa Ma-
ria-Ad. 0 0 1 0 1

València J. Costa-Borriana 0 0 1 0 1

València
Plaça Mercat De 
Monteolivette 0 0 1 0 1

Silla

Associació Cul-
tural Falla Reis 
Catòlics 0 0 0 12 12

Sueca
Comissió Falla 
Bernat Aliño 0 0 0 10 10

Tavernes 
De La 
Valldigna Falla La Via 0 0 0 10 10

Borriana

Asoc Falla Barri 
La Vila De Bor-
riana 0 0 0 10 10

Sagunt Falla La Victòria 0 0 0 9 9

València

A.C. Falla Comte 
De Salvatierra 
Ciril Amorós 0 0 0 9 9



172

SETSABERS

Paterna

Falla Mariano 
Benlliure-Poeta 
Zorrilla 0 0 0 8 8

Silla
Falla Poble De 
Silla 0 0 0 8 8

Cullera Falla La Bega 0 0 0 8 8

Paterna

Assoc Falla Dos 
De Maig De 
Paterna 0 0 0 8 8

Tavernes 
De La 
Valldigna Falla La Dula 0 0 0 8 8

València

Regne De Va-
lència–Duc De 
Calàbria 0 0 0 8 8

València

Falla Marqués 
De Montortal– 
Berní I Català 0 0 0 8 8

Gandia
Assoc. Falla Parc 
Alqueria Nova 0 0 0 7 7

Paterna

Assoc. Cultural 
Falla Campa-
ment De Paterna 0 0 0 7 7

Alzira
Falla Avinguda 
Del Parc 0 0 0 7 7

València Ciscar–Borriana 0 0 0 7 7

Aldaia La Saletta 0 0 0 6 6

Silla

Asoc. Cultural 
Falla Parc San 
Roc De Silla 0 0 0 6 6

Cullera
Falla Passeig Dr 
Alemany- Mercat 0 0 0 6 6

València

Alberic-H. 
Romeu–Onti-
nyent-B. Ordre 0 0 0 6 6

Pobla De 
Vallbona 
(La)

Asoc Cultural 
Falla Plaça Del 
L’hort 0 0 0 6 6

València Quart Palomar 0 0 0 6 6

Tavernes 
De La 
Valldigna Falla Prado 0 0 0 6 6

Pego Falla La Font 0 0 0 6 6

Torrent Pare Méndez 0 0 0 5 5

Mislata

Assoc Cultural 
Falla Quint-Pi-
zarro 0 0 0 5 5

Torrent TOLEDO 0 0 0 5 5

València

Assoc Falla 
Castielfabib- 
Marqués De Sant 
Joan 0 0 0 5 5

Gandia Falla Del Grau 0 0 0 5 5

Torrent

Assoc Cultural 
Falla Sant Valerià 
I Adjacents 0 0 0 5 5

Paiporta

Assoc Cultural 
Falla Plaça De 
Cervantes 0 0 0 5 5

Dénia Falla Saladar 0 0 0 5 5

Aldaia La Colònia 0 0 0 5 5

Xàtiva
Associació Cultu-
ral Espanyoleto 0 0 0 5 5

Alzira
Falla De Caput-
xins 0 0 0 5 5

Alzira Falla El Mercat 0 0 0 5 5

Gandia

Assoc. Cultural 
Falla Lluís Belda 
I Adj 0 0 0 5 5

Dénia
Falla Districte 
Centre 0 0 0 5 5

València
Pl. Mercat De 
Russafa 0 0 0 4 4

Xàtiva

Falla Av Selgas 
Planas De Tovar 
I Adjacents 0 0 0 4 4

Sueca
Falla Plaça Cer-
vantes 0 0 0 4 4

València
Progrés-Teatre 
De La Marina 0 0 0 4 4

Torrent

Assoc Cultural 
Falla Avinguda 
Fila Mora Tua-
regs 0 0 0 4 4

Benirre-
dra Benirredra 0 0 0 4 4
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València

Pedro Caba-
nes-Camí De 
Moncada 0 0 0 4 4

Paterna

Asoc. Jac. Be-
navente Alborxi I 
Volt. Paterna 0 0 0 4 4

Gandia
Falla Plaça Sant 
Josep Raval 0 0 0 4 4

Cullera Falla La Taüt 0 0 0 4 4

Gandia
Associació Falla 
Roís De Corella 0 0 0 4 4

València

Assoc. Falla 
Avenida Bur-
jassot Joaquín 
Ballester I 0 0 0 4 4

Gandia

Assoc. Falla 
Carrer Major I 
Passeig 0 0 0 3 3

Gandia

Associació 
Cultural Falla 
L’alquerieta I 
Museu Faller 0 0 0 3 3

València

Falla Ripalda, 
Beneficència I 
Sant Ramon 0 0 0 3 3

Sueca Falla Sucro 0 0 0 3 3

Sagunt
A C Falla Eduar-
do Merello 0 0 0 3 3

Sueca
Junta Local 
Fallera De Sueca 0 0 0 3 3

València

Falla San Ignacio 
De Loyola-Jesus 
Y Maria 0 0 0 3 3

València

Baró De Pa-
traix-Conca-Mos-
sen Fenoll 0 0 0 3 3

Pego Falla Convent 0 0 0 3 3

Burjassot Mendizábal 0 0 0 3 3

Borriana Don Bosco 0 0 0 3 3

Alberic
Junta Local 
Fallera 0 0 0 2 2

Sagunt Falla La Vila 0 0 0 2 2

Borriana
Assoc. Falla La 
Mercé 0 0 0 2 2

Mislata
Antonio Mo-
lle-Gregorio Gea 0 0 0 2 2

Sagunt
Falla Plaça Ro-
drigo I Adjacents 0 0 0 2 2

Gandia

Falla Avinguda 
Republica Argen-
tina 0 0 0 2 2

Alzira
Falla Sant Joan 
Alzira 0 0 0 2 2

Benetús-
ser Falla Joventut 0 0 0 2 2

Picassent El Mercat 0 0 0 2 2

Alzira
Falla Doctor 
Ferran 0 0 0 2 2

Borriana
Asoc Falla Barri 
D’onda 0 0 0 2 2

Pego
Falla Placa I 
Natzare De Pego 0 0 0 2 2
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Carcai-
xent

Falla Mestre 
Giner 0 0 0 2 2

L’alcúdia
Calamitat Ii-Falla 
Del Mercat 0 0 0 2 2

València

Manuel 
Arnau-Creu 
Coberta 0 0 0 2 2

València

Gayano Lluch-Dr. 
Marco Meren-
ciano 0 0 0 2 2

València
Montortal-Tor-
refiel 0 0 0 2 2

València

A.C. Just Vi-
lar–Mercat Del 
Cabanyal 0 0 0 2 2

València

Monestir De 
Poblet - Albiñana 
-  L’antiga 0 0 0 2 2

València

Carrera Sant 
Lluís-A V. Dr. 
Waksmann 0 0 0 2 2

València

Asoc Cultural 
Fallera Sant 
Vicent De Paul 0 0 0 2 2

València Trinitat-Alboraia 0 0 0 2 2

València
En Sendra-Plaça 
Coll 0 0 0 2 2

València

Exposició-M.
Mascó-Arévalo 
Baca 0 0 0 2 2

Sueca Xúquer 0 0 0 2 2

Sueca Falla Xúquer 0 0 0 2 2

València
Sant Vicent-Mar-
và 0 0 0 2 2

Carcai-
xent

Plaça De La 
Constitució 0 0 0 1 1

Alzira Pere Morell 0 0 0 1 1

Carlet Pensat I Fet 0 0 0 1 1

València

Mestre Serra-
no-Av. Regne De 
Valencia 0 0 0 1 1

Catarroja
A. C. Falla El 
Raval 0 0 0 1 1

València Montolivet 0 0 0 1 1

Cullera

Assoc Cultural 
Recreativa 
Comissió Falla 
Xúque 0 0 0 1 1

València

L. Mayans-Ar-
genter Suárez 
Almass. 0 0 0 1 1

València Pintor Segrelles 0 0 0 1 1

València Plaça Santa Creu 0 0 0 1 1

València

Guillem De Cas-
tro - Triador -S. 
Pere Pasqual 0 0 0 1 1

València
Verge De Le-
panto 0 0 0 1 1

Alberic El Corral 0 0 0 1 1

Xirivella Gomez Ferrer 0 0 0 1 1

Xàtiva
Cultural Falla 
Abú Masaifa 0 0 0 1 1

València

Verge Del 
Cap-José Mª 
Mortes 0 0 0 1 1

Aldaia
Mestre Serrano I 
Adjacents 0 0 0 1 1

Algemesí

Falla Plaça Del 
Cid I Adjacents 
Algemesi 0 0 0 1 1

València
Playa Bisbe 
Amigó-Conca 0 0 0 1 1

Alzira
Assoc.Cult.Falla 
Ausias March 0 0 0 1 1

Benicarló La Barraca 0 0 0 1 1

València
Poeta Albero-
la-Totana 0 0 0 1 1

Alzira
Falla Pere Morell 
De Alzira 0 0 0 1 1

Alzira
Falla Plaza Ger-
manias 0 0 0 1 1
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València
Plaza Del Mer-
cado 0 0 0 1 1

Alzira
Falla Tulell-Av. 
Alzira 0 0 0 1 1

València

Falla Pizarro 
Cirilo Amoros 
Hernan Cortes Y 
Colo 0 0 0 1 1

Bena-
guasil Plaça De Bous 0 0 0 1 1

Alzira
Assoc Cultural 
Falla Plaça Major 0 0 0 1 1

Picanya
Falla Barri Del 
Carme 0 0 0 1 1

València

Falla Virgen De 
La Cabeza-Jose 
Maria Mortes 
Lerm 0 0 0 1 1

Torrent
Falla Nicolas 
Andreu 0 0 0 1 1

Paterna Vicent Lerma 0 0 0 1 1

Torrent
Falla Apardo I 
Volt. 0 0 0 1 1

Torrent

Assoc. Cultural 
Falla Croniste 
Vte. Beguer 
Esteve D 0 0 0 1 1

Torrent

Assoc. Cult Falla 
Carrer B Guardia 
Civil 0 0 0 1 1

València

Ángel Del 
Alcázar-José 
Maestre 0 0 0 1 1

Picanya

Falla Av Santa 
Maria Del Puig 
Senyera Y Adtes 0 0 0 1 1

València
Asoc Cultural 
Falla Borrull Turia 0 0 0 1 1

Tavernes 
Blanques A. El Barriet 0 0 0 1 1

Picassent L’ermita 0 0 0 1 1

Sagunt

Asoc Cultural 
Falla Doctor 
Palos 0 0 0 1 1

Sueca
Falla Plaça 
L’ajuntament 0 0 0 1 1

Sueca

Asoc Cultural 
Recreativa 
Comissio Falla 
Verge De 0 0 0 1 1

Albal Falla El Jardí 0 0 0 1 1

Penís-
cola Peníscola 0 0 0 1 1

Gandia Serpis 0 0 0 1 1

Sagunt La Palmereta 0 0 0 1 1

València
Falla Poeta 
Altet-Benicarló 0 0 0 1 1

Xirivella Sant Antoni 0 0 0 1 1

València Falla Blanqueries 0 0 0 1 1

València
En Plom-Guillem 
De Castro 0 0 0 1 1

València
Comision Falla 
Barrio Beteró 0 0 0 1 1

Torrent
Falla Sant Gre-
gori De Torrent 0 0 0 1 1

València

Carrera Ma-
lilla-Eng.J. 
Benlloch 0 0 0 1 1

Dénia Baix La Mar 0 0 0 1 1

València
Avinguda De 
L’oest 0 0 0 1 1

Manises Pensat I Fet 0 0 0 1 1

València
Av. De La Pla-
ta-Gral. Urrutia 0 0 0 1 1

Mislata Falla 229 0 0 0 1 1

Mislata
Plaça De La 
Moreria 0 0 0 1 1

Oliva Institut 0 0 0 1 1

Gandia
Falla Barri Crist 
Rei 0 0 0 1 1
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Alzira Falla Plaça La Malva 1012

Gandia Comissió Falla Sagrada Família 
De Gandia

925

Xàtiva FALLA REPÚBLICA ARGENTINA 662

Sagunt Falla Penya El Mocador 643

Eliana 
(L’)

Asoc Cultural Falla Josep Antoni 
Puríssima I Major

598

Silla Falla Port De Silla 587

Sagunt ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA 
SANTA ANNA

584

Tavernes 
De La 
Valldigna

Assoc. Cultural Falla Portal De 
Valldigna

544

Catarroja Falla L’albufera 543

Catarroja Falla El Charco 529

Torrent Assoc. Falla Ramón Y Cajal De 
Torrent

528

Xàtiva Falla Juan Ramon Jiménez I 
Adjacents

485

València Assoc. Cult. Falla J. Aguiló Av. 
Gaspar Aguilar

483

Silla ASOC. CULTURAL FALLA MER-
CAT DE SILLA

466

Tavernes 
De La 
Valldigna

CULTURAL FALLA CAMBRÓ 464

Cullera Falla Raval Sant Agustí 459

València Falla Francisco Climent-Uruguai 458

València Assoc. Cultural Falla Na Jordana 454

Borriana Asoc Falla Chicharro 450

Gandia Associació Cultural De La Falla 
Dels Màrtirs

423

València Asoc .Falla Palleter-Erudit Orellana 388

Tavernes 
De La 
Valldigna

Falla Passeig 374

Cullera Assoc. Falla El Canet 366

Xàtiva Falla Plaça Benlloch-Alexandre Vi 358

Catarroja Falla Rambleta I Adjacents 351

Borriana Assoc. Falla Club 53 338

València Associació Cultural Falla Arran-
capins

337

Gandia Assoc. Cultural Falla Plaça Prado 319

Gandia Assoc. Cultural Falla Vila-Nova 316

Tavernes 
De La 
Valldigna

Falla La Via 301

València A.C. Falla Comte De Salvatierra 
Ciril Amorós

273

València Falla Plaça De Jesús 271

Torrent Assoc. Cultural Falla Sant Roc 264

València Falla Mossén Sorell-Corona 263

Paterna Assoc Falla Dos De Maig De 
Paterna

238

Sagunt Falla La Victòria 234

Alzira Associació Cultural Falla Plaza Del 
Forn D’Alzira

225

Gandia Assoc. Falla Parc Alqueria Nova 209

Paiporta Assoc Cultural Falla Plaça De 
Cervantes

206
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Sueca Comissió Falla Bernat Aliño 202

Borriana Asoc Falla Barri La Vila De Bor-
riana

201

València Falla Borrull Doctor Peset Cervera 201

Alzira Falla Pintor Teodoro Andreu 201

Oliva Falla Sant Francesc 196

Silla ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA 
REIS CATÒLICS

189

Silla Falla Poble De Silla 189

Xàtiva Falla Ferroviària 187

València Associació Cultural Falla Bor-
rull-Socors

173

Gandia Asoc. Cultural Falla De Beniopa 170

Torrent Assoc Cultural Falla Sant Valerià I 
Adjacents

169

Tavernes 
De La 
Valldigna

Falla La Dula 165

Paterna Falla Mariano Benlliure-Poeta 
Zorrilla

162

Cullera Falla Passeig Dr Alemany- Mercat 155

València Santa Maria Micaela-Martí L’humà 149

Tavernes 
De La 
Valldigna

Falla Prado 148

Cullera Falla La Bega 147

Alzira Falla De Caputxins 143

Pobla De 
Vallbona 
(La)

Asoc Cultural Falla Plaça Del L’hort 139

Aldaia La Saletta 139

Alzira Falla Avinguda Del Parc 132

Sagunt Falla La Marina 130

Gandia Asoc. Cultural Falla Sant Nicolau 
Mosquit

129

Aldaia La Colònia 121

Cullera Falla La Taüt 117

València El Campot De L’albufera 115

València Almirall Cadarso–Comte D’altea 113

Silla ASOC. CULTURAL FALLA PARC 
SAN ROC DE SILLA

111

Dénia Falla Districte Centre 108

Sueca Falla Plaça Cervantes 103

Sagunt A C Falla Eduardo Merello 102

València Ciscar–Borriana 95

València Cultural Fallera Duc De Gaeta 
Pobla De Farnals

91

Gandia Falla Del Grau 91

València Assoc Falla Castielfabib- Marqués 
De Sant Joan

90

València Falla Marqués De Montortal– Berní 
I Català

89

Alzira L’alquenancia 89

Oliva Casa D’Alonso 88

València Universitat Vella - Pl. Del Patriarca 88

Xàtiva Sant Feliu 87

València Regne De València–Duc De 
Calàbria

85

Carlet País Valencia 84

Xàtiva Associació Cultural Espanyoleto 82

València Alberic-H. Romeu–Ontinyent-B. 
Ordre

80

Gandia Falla Plaça Sant Josep Raval 78

Paterna Assoc. Cultural Falla Campament 
De Paterna

77

Gandia Associació Cultural Falla L’alqueri-
eta I Museu Faller

77

Xàtiva Falla Av Selgas Planas De Tovar I 
Adjacents

77

València Falla Ripalda, Beneficència I Sant 
Ramon

75
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Gandia Assoc. Cultural Falla Lluís Belda 
I Adj

74

Picanya Falla Plaça País Valencià 74

Alzira Falla Sant Joan Alzira 74

Torrent TOLEDO 74

Oliva L’estació 73

València Progrés-Teatre De La Marina 72

Pego Falla La Font 71

Sueca Falla Xúquer 70

Xàtiva Comissió Fallera Gregori Molina 67

Paterna Asoc. Jac. Benavente Alborxi I 
Volt. Paterna

66

Torrent Assoc Cultural Falla Avinguda Fila 
Mora Tuaregs

64

València Assoc. Cultural Falla Pl. De La 
Merced

61

Dénia Falla Saladar 60

València Pedro Cabanes-Camí De Moncada 60

Mislata Assoc Cultural Falla Quint-Pizarro 58

València Assoc. Falla Avenida Burjassot 
Joaquín Ballester I

58

Torrent Pare Méndez 58

Alzira Falla El Mercat 57

Gandia Associació Falla Roís De Corella 52

Pego Falla Placa I Natzare De Pego 52

València Falla Sagunto Padre Urbano Barri-
ada S Antonio

49

València Arxiduc Carles-Xiva 43

Algemesí Falla Plaça Del Cid I Adjacents 
Algemesi

43

Sagunt Falla Plaça Rodrigo I Adjacents 43

Alzira Falla Pere Morell De Alzira 40

València Portal De Valldigna-Salinas 40

Xàtiva Cultural Falla Abú Masaifa 39

València Quart Palomar 39

Sagunt Falla La Vila 38

Sueca Junta Local Fallera De Sueca 38

Gandia Assoc Cultural Falla Plaça Del 
Mercat

36

Gandia Assoc. Falla Carrer Major I Pas-
seig

36

València Falla San Ignacio De Loyola-Jesus 
Y Maria

35

Borriana Don Bosco 34

València Manuel Arnau-Creu Coberta 34

Borriana Asoc Falla Barri D’onda 33

Benicarló Mercat Vell 33

València Ángel Del Alcázar-José Maestre 31

Gandia Playa Sanz I Fores - El·Líptica 31

Torrent Falla Sant Gregori De Torrent 29

Sueca Asoc Cultural Recreativa Comissió 
Falla Verge De

27

València Exposició-M.Mascó-Arévalo Baca 26

Meliana Av. Santa Maria-Ad. 25

Gandia Falla Avinguda República Argen-
tina

25

Oliva Pensat I Fet 25

València Pl. Mercat De Russafa 25

València Sant Vicent-Marvà 25

Benirre-
dra

Benirredra 24

Pego Falla Convent 24

València Monestir De Poblet - Albiñana - 
L’antiga

24

València Verge Del Cap-José Mª Mortes 24

València Asoc Cultural Fallera Sant Vicent 
De Paul

23

Torrent Assoc. Cultural Falla Croniste Vte. 
Beguer Esteve D

23
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Borriana Assoc. Falla La Mercé 23

Picanya Falla Barri Del Carme 23

Benetús-
ser

Falla Joventut 23

Alzira Pere Morell 23

València Plaça Mercat De Monteolivette 23

València Valencia 23

Cullera Assoc Cultural Recreativa Comis-
sió Falla Xúquer

22

València J. Costa-Borriana 21

Alzira Assoc.Cult.Falla Ausiàs March 20

València Baró De Patraix-Conca-Mossen 
Fenoll

20

València En Sendra-Plaça Coll 20

València Falla Poeta Altet-Benicarló 19

València Trinitat-Alboraia 19

Burjassot Mendizábal 18

València Montolivet 18

Alzira Assoc Cultural Falla Plaça Major 17

Torrent Falla Nicolas Andreu 17

València A.C. Just Vilar–Mercat Del Caba-
nyal

16

València En Plom-Guillem De Castro 15

Mislata Falla 229 14

Alzira Falla Doctor Ferran 14

Carcai-
xent

Falla Mestre Giner 14

Alberic Junta Local Fallera 14

Gandia Falla Barri Crist Rei 13

Carcai-
xent

Plaça De La Constitució 13

Borriana Centre Espanya 12

Bena-
guasil

Plaça De Bous 12

Mislata Plaça De La Moreria 12

Carlet Pensat I Fet 11

València Falla Blanqueries 10

Alzira Falla Tulell-Av. Alzira 10

València Verge De Lepanto 10

Dénia Baix La Mar 9

L’Alcúdia Calamitat Ii-Falla Del Mercat 9

València Guillem De Castro - Triador -S. 
Pere Pasqual

9

Sagunt Asoc Cultural Falla Doctor Palos 8

València Comissió Falla Barrio Beteró 8

València Falla Virgen De La Cabeza-Jose 
Maria Mortes Lerm

8

València Mestre Serrano-Av. Regne De 
Valencia

8

Sueca Xúquer 8

Picassent El Mercat 7

Picanya Falla Av Santa Maria Del Puig 
Senyera Y Adtes

7

Sueca Falla Sucro 7

València Montortal-Torrefiel 7

Penís-
cola

Peníscola 7

València Plaça Santa Creu 7

València Playa Bisbe Amigó-Conca 7

València Plaza Del Mercado 7

Gandia Serpis 7

Catarroja A. C. Falla El Raval 6

Tavernes 
Blanques

A. El Barriet 6

Alzira Falla Plaza Germanias 6

València Gayano Lluch-Dr. Marco Meren-
ciano

6

Oliva Institut 6
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Sagunt La Palmereta 6

València Poeta Alberola-Totana 6

Torrent Falla Apardo I Volt. 5

Benicarló La Barraca 5

Aldaia Mestre Serrano I Adjacents 5

Mislata Antonio Molle-Gregorio Gea 4

València Asoc Cultural Falla Borrull Turia 4

València Av. De La Plata-Gral. Urrutia 4

Albal Falla El Jardí 4

València Carrera Sant Lluís-A V. Dr. Waks-
mann

3

Alberic El Corral 3

València L. Mayans-Argenter Suárez 
Almass.

3

Paterna Vicent Lerma 3

València Carrera Malilla-Eng.J. Benlloch 2

València Falla Pizarro Cirilo Amoros Hernan 
Cortes Y Colo

2

Sueca Falla Plaça L’ajuntament 2

Xirivella Sant Antoni 2

Torrent Assoc. Cult Falla Carrer B Guardia 
Civil

1

València Avinguda De L’oest 1

Xirivella Gomez Ferrer 1

Picassent L’ermita 1

Manises Pensat I Fet 1

València Pintor Segrelles 1

D’aquesta anàlisi sols es pot traure una 
conclusió molt clara, la gran dominadora 
d’aquests 25 anys és la Falla Plaça la Malva 
d’Alzira, que ha guanyat en 8 ocasions, ha 
sigut segon o tercer altres 10 vegades, 6 
vegades ha estat entre el 4 i el 10 premi i el 
«pitjor» premi que hi ha obtingut ha sigut 
un premi 14, en l›any 2001. A partir d›ací ja 
les conclusions que podem traure són molt 
subjectives i diferents com hem vist en les 
classificacions anteriors. Quina és la segona 
millor, tercera i successives?... ací ja depén 
de la classificació que vulguem aplicar. 
Per una banda amb tres primers premis 
tenim la Falla Francesc Climent – Uruguai 
de València i la Falla Penya Mocador de 
Sagunt, Francesc Climent té 4 anys segon o 
tercer i el Mocador 7 anys segon o tercer. En 
les posicions del 4 al 10, Francesc Climent 
ha estat en 6 ocasions més i el Mocador una 
vegada més. I quant al total d’anys premiats 
Francesc Climent ha estat en 19 ocasions 
i el Mocador en 12. Per altra banda també 
tenim la Falla Sagrada Família Corea de 
Gandia amb sols un primer premi, però 
3 vegades més ha sigut, segon o tercer, i 
17 vegades ha estat entre els llocs del 4 al 
10, a més a més ha estat premiada en 24 
ocasions. Amb aquestes dades qui pot dir 
quina és la segona millor falla? Doncs cada 
u pot tindre la seua opinió i argumentar en 
un sentit o l’altre. Nosaltres no afirmarem 
si una comissió o l’altra. El motiu d’aquest 
estudi no és eixe, sinó mostrar-vos les 
diferents classificacions i mostrar-vos 
les diferents realitats que ens donen els 
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números dels premis d’aquests 25 anys. 
El que és clar és que el nivell ha augmentat 
molt amb el pas del temps, cada any està 
més difícil aconseguir ser premiat i és 
una molt bona notícia que cada vegada 
més comissions aposten pel llibret amb 
l’esforç que suposa, tant per fer-lo com per 
a finançar-lo, ja que suposa una despesa 
molt important en el pressupost de la falla. 
I un bon llibret requerís partida econòmica, 
ja que és molt difícil finançar-lo totalment 
amb publicitat. Des d’ací agrair l’esforç 
que es fa a totes les comissions i animar-
les a seguir treballant, ja que el llibret 
és l’únic que es salva del foc cada any. 

Tomàs Palomares

** Les dades d’aquest article han sigut 
obtingudes del Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana i passades per un procés de 
depuració per a unificar criteris quant a 
noms, ja que les mateixes falles s’anomenen 
de diferents formes segons el pas del temps. 
Hem intentat aconseguir el nombre de falles 
participants en cada edició, per fer més 
complet l’article però no ha sigut possible. 
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El fatídic 29 de novembre de 2013, es va 
produir el tancament de Canal 9. Després 
de més de 24 anys d’emissió, des de el 
9 d’octubre de 1989, eixe matí, el tècnic 
enviat des de el govern autonòmic “Paco 
Telefunken” com se’l va nomenar en les 
xarxes socials, ja que és així com el coneixien 
al seu poble, va tallar l’emissió de nostre 
canal autonòmic.

Ara 4 anys després i amb un canvi de govern 
al palau de la generalitat, pareix que per 
fi, anem a tornar a tindre radiotelevisió 
valenciana. Aquesta vegada es dirà À punt, 
i les emissions de la ràdio ja han començat 
abans d’acabar l’any 2017, i al principi de 
2018 està previst que comence l’emissió de 
la televisió.

I com ha afectat aquest tancament a 
l’audiovisual valencià? Volem conéixer 
l’opinió dels actors, i ho anem a fer de la mà 
de Ferran Gadea a qui tots coneguem pel 
personatge de Tonet de la sèrie L’Alqueria 
Blanca. Ferran Gadea també ha segut 
President de l’Associació d’Actors i Actrius 
Professionals Valencians, des d’on ha sigut 
una de les veus més critiques contra aquest 
tancament.

entreteniment i tecnologia
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Ferran, “Tonet” és el personatge que més 
temps has treballat?

Sí, sí. En cinema i teatre no s’està tant 
de temps fent un personatge. Tonet l’he 
interpretat cinc anys i pico...

L’Alqueria Blanca era una sèrie que la 
veiem i ens agradava a tots...

Clar, hui en dia la gent encara se’n recorda i 
està esperant per veure si encara torna.

A banda de Tonet, quina ha sigut la teua 
trajectòria?

Jo vaig estudiar en l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de València. Vaig començar a 
fer teatre en la falla Mariano Benlliure de 
Burjassot, després vaig estar en l’escola 
municipal de teatre. Hi havia un mestre que 
també era mestre de l’Escola Superior i que 
em va proposar estudiar art dramàtic. Els 
meus pares tenien un forn de pa, i mon pare, 
que es pensava que era broma, em digué que 
podia estudiar si treballava a la nit fent pa 
també. I així em vaig traure la carrera, fent les 
dues coses. Ell pensava que no ho faria. Quan 
estava ja en segon de carrera, vaig debutar 
professionalment en l’Almena Teatre, amb 
Carles Alberola, en la sala Escalante.

I en el teatre vas estar molt de temps...

Jo vaig debutar professionalment en l’any 
98. Si estem en el 2017 (riu), ja fa 19 anys. 
L’any que ve en octubre faré 20 anys!

Vols dir que allò que més has fet és teatre?

Sí, clar. Normalment, la base de l’actor és 
el teatre. Després hi ha uns altres tipus 
d’actors, que vénen de la publicitat o que 
només fan treballs de càmera, i no té res 
a veure. Un actor de teatre pot fer cine i 
televisió. Ara bé, a un actor de cine o de 
televisió li resulta més complicat fer teatre. 
Hi ha qui l’ha intentat i s’ha fotut una hòstia 
important perquè no tenen el mateix 
bagatge en art dramàtic.

Com vos ha afectat als actors i al sector 
audiovisual valencià el tancament de 
Canal 9?

Et vaig a contar una anècdota d’eixa nit. Jo 
sóc molt fan del València i eixa nit estava 
escoltant la Taula Esportiva de Ràdio 9. 
Jo anava a comentar algunes vegades els 
partits del València perquè era un programa 
que m’agradava molt. Ja feia temps que em 
deien que hi havia moviments per a tancar el 



187

entreteniment
i tecnologia

entreteniment i tecnologia

programa. Eixa nit uns companys meus del 
sindicat d’actors ens en anàrem a Burjassot 
i vam entrar d’una manera que hui en dia, 
segons estan les coses, ens tancarien, no 
ens deixarien ni apropar-nos. Vam obrir 
la tanca de fora i després, a les 2 de la 
matinada, vàrem entrar per una finestra. 
Allí hi estava la policia nacional, que ens 
podrien haver detingut a tots. Després, 
estava tan angoixat de veure que allò 
s’acabava que a les 7 del matí em vaig anar. 
Tornant a la situació del sector audiovisual 
a València, des del punt de vista dels actors 
el tancament va ser un desastre. Hi ha 
molts actors que a banda del cinema i del 
teatre, feien doblatge per a Canal 9. Sense 
televisió no hi havia doblatge. A més, al no 
poder coproduir amb altres autonòmiques, 
no hi havia finançament per a dur a terme 
altres projectes. Alguns actors, gràcies a 

L’Alqueria Blanca, varen aconseguir que 
se’ls coneguera fora i varen anar a altres 
televisions. Però sense el recolzament 
d’una televisió autonòmica, s’acabà la 
producció en València i en valencià. El 
tancament va ser un desastre. Hi ha que 
l’ha passat molt malament. Jo encara em 
considere un privilegiat perquè puc fer molt 
de teatre, però hem perdut molta difusió 
cultural que es feia abans del tancament. 
Ara vas a actuar a Alacant i no s’assabenta 
ningú. Ara és molt complicat que un diari 
o una ràdio parle d’allò que fas i es perd la 
connexió entre el públic i el teu treball. Els 
valencians necessitem eixe servei públic. En 
l’actualitat, l’atur en el nostre sector està al 
voltant del 80% a la comunitat valenciana, 
segons l’associació dels actors.

Això és prou dolent. Pel que fa a les 
productores, com funcionava el seu treball 
amb Canal 9? Feien capítols pilot i després 
si l’interessava a Canal 9 se’ls quedava?

Sí, el més normal era fer-ho així. Si agradava 
la idea, Canal 9 se la quedava. Tin en compte 
que la majoria no treballàvem directament 
per a Canal 9. S’ha parlat molt dels 
treballadors de Canal 9, però no ens hem 
d’oblidar de tots aquells que treballaven 



188

SETSABERS

entreteniment
i tecnologia

per a les productores, tècnics de so, actors, 
operaris.... Ara, el nou sistema de la televisió 
vol que tot siga a través de treballadors 
externs perquè l’administració no tinga un 
planter molt elevat de funcionaris i tindre 
més capacitat d’adaptar-se.

Moltes productores hagueren de tancar 
sense cobrar...

Correcte, moltes hagueren de tancar. Abans 
de tancar, ja devien moltíssim als estudis 
de doblatge. Veiem com s’emetien capítols 
doblats que no havíem cobrat i clar, allò era 
insostenible. Aquells que han aconseguit 
mantindre’s, han hagut de menjar-se prou 
el cap per a poder continuar.

Inclús altres s’han passat a la ficció en 
castellà...

Sí senyor! Inclús treballar per a països 
asiàtics. Ací hi ha hagut gent que ha fet 
de tot! .A més, pensa que les productores 
locals valencianes tenien molt en compte 
el seu públic. Hi havia una sèrie de talents 
i de capital destinats al públic valencià que 
ara, per no estar ja la televisió que hauria 
d’emetre aquesta programació, ho tenen 
molt complicat.

I vosaltres els actors, com veieu la 
reobertura de la televisió autonòmica?

Per a començar, la televisió pública ha de ser 
un servei públic. Ha d’informar d’allò que 
passa ací i allà. Jo tinc família en Castelló 
que veia i comentava moltíssim el programa 
de l’Oratge de Canal 9. Ara eixe servei ja 
no el tenim, per exemple. I nosaltres som 
els primers que demanem que la televisió 
pública siga sostenible. Espere que hagen 
aprés d’allò que ha passat. Ací, quan va 
entrar el govern de Zaplana es va canviar el 
sistema de finançament. Volien privatitzar-
la i no varen poder. Abans la Radio Televisió 
Valenciana disposava dels diners que 
venien de la Generalitat. Amb Zaplana, el 
finançament passava per demanar préstecs 
als bancs. En un any acumularen 300 milions 
de deute. Després passaren a 1300 milions 
de deute. Varen començar a fer Tómbola, 
coses que no son pròpies d’una televisió 
pública. Es pot competir pel share sense 
haver de fer mala televisió. Malauradament, 
varem ser els inventors d’eixe tipus de 
programes.
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Jo espere que la nova televisió puga 
mantindre un mínim de qualitat. A més, la 
gent jove ja no veu allò que li fiquen, busca 
allò que vol veure. És la diferència amb 
els nostres pares que veuen sense més 
allò que passen a la tele. Ara ho veus tot a 
la carta, busques la sèrie que t’agrada. La 
nova televisió valenciana hauria de ser una 
plataforma transmèdia que tinga la suficient 
qualitat perquè la gent busque els seus 
continguts. Hem d’intentar fer una televisió 
per a tots, a on tot el món estiga representat.

A més, s’hauria de crear de manera que 
no l’afecte els canvis de govern.

Clar, però en democràcia és difícil trobar un 
compromís de tots els partits polítics. Fixa’t 
que inclús el Partit Popular va patir molt el 
tancament de la televisió. Les seues bases 
estaven en contra del tancament.

I el teatre supose que també s’ha vist 
afectat pel tancament...

Clar, la gent ja no ens veu a la televisió i es 
perd eixe “Star system” que hi havia. Eixir a 
la tele feia que se’t reconeguera al teatre. El 
públic volia veure els actors de L’Alqueria, 

de Maniàtics, de Socarrats, etc. En Madrid, 
els actors ixen a les diferents cadenes de 
televisió. Ha sigut una pèrdua important, 
sobretot per a la nostra llengua.

Una llàstima, haver estat la primera 
televisió autonòmica en tancar...

Sí, i més tenint en compte que nosaltres 
tenim una llengua pròpia, es parlava 
que amb la crisi es tancarien moltes es 
rumorejava que fins Telemadrid la tancarien, 
però al final soles tancaren la de Múrcia, i al 
cap de poc temps la tornaren a obrir, i fins i 
tot, s’han obert més després la d’Aragó i la 
d’Extremadura. En fi ha sigut un despropòsit.

Ens acomiadem de Ferran Gadea, remarcant 
la il·lusió per la propera reobertura, 
que estem esperant tots. Volem donarli 
les gràcies per donar-nos la seua visió i 
compartir les expectatives que aquesta 
reobertura té per al sector audiovisual 
valencià.
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Escriptor valencià conegut a nivell mundial 
que va nàixer a l’any 1867 a la Plaça del Mercat 
de València. Fou un dels nostres autors més 
controvertits. Durant la seua joventut es va 
afiliar al moviment republicà i va ser editor 
del diari antimonàrquic “El Pueblo”, que 
marcà la vida política i social de València fins 
la seua incautació a l’any 1939. El seu primer 
treball literari titulat “La torre de la Botella” 
el va realitzar a l’any 1882. 

En la seua carrera política va ser molt 
popular, considerat el diputat republicà més 
combatiu i el periodista més compromès 
de la seua generació. A l’any 1896 va ser 
condemnat a treballs forçats a causa de les 
seues activitats polítiques i posteriorment 
va ser elegit diputat pel Partit Republicà.

Amic de l’escriptor Benito Pérez Galdós 
i del pintor Joaquín Sorolla amb un estil 
proper al realisme–naturalista, llunyà 
del modernisme que corresponia a eixa 
època cronològica. Les seues novel·les són 
descripcions realistes i vives de la vida a 
València i van tindre molt de èxit, sobre tot, 
fora d’ Espanya. 

Mentre Blasco Ibàñez publicava “Arroz 
y tartana” i “Flor de Mayo” a l’any 1895, 
a París, es va celebrar la primera sessió 
de cinematògraf pels germans Lumière. 
L’exhibició de pel·lícules a València va 
arribar un any més tard al Teatre Apolo. 
D’aquesta manera, Vicent va ser testimoni 
de l’evolució del cinematògraf a València 
assistint a actuacions als teatres, els quals 

estaven generant tant de benefici econòmic 
que es van introduir ràpidament sessions 
de cine com acompanyament a entreactes 
o clausura d’espectacles “majors” com 
òperes, obres teatrals o sarsueles.

Mentrestant “La Barraca”, escrita a l’any 
1898, va ser la seua primera obra amb èxit, 
novel·la que parlava sobre la injustícia 
social en la València camperola. “Cañas 
y barro”, de l’any 1902, és altre del seus 
treballs de caràcter regional, ambientada a 
l’Albufera. “Sangre y arena”, escrita al 1908, 
va aconseguir la fama universal, novel·la on 
la temàtica principal era el món dels bous.

Blasco Ibáñez, convençut de les seues 
possibilitats al cinema, va decidir acudir a la 
producció catalana, que era la més forta en 
aquells moments. D’aquesta manera “Entre 
Naranjos”, dirigida per Alberto Marro a l’any 1914, 
va ser el seu primer apropament al cinematògraf.

La seua obra més famosa s’anomena “Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis” de l’any 
1916, on tracta temes filosòfics i culturals, i 

viCent bLasCO IBÁÑEZ
El primer valencià en conquerir Hollywood
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de la qual es van realitzar varies pel·lícules. 
Aquest mateix any una traductora nord-
americana va comprar els drets d’autor per 
300 dòlars, per editar la novel·la als Estats 
Units, convertint-se en best-seller amb unes 
vendes de 30.000 exemplars al mes. Fins i 
tot, el novel·lista viatjà als Estats Units per 
donar conferències. Fet significatiu que 
subratlla els motius polítics de l’interés 
de Hollywood per Blasco Ibáñez. L’èxit 
social i econòmic de la novel·la, que 
propiciaria la venda d’altres de les seues 
obres, i el reconeixement polític als Estats 
Units, el trobem en que els grans estudis 
de Hollywood de principis dels anys vint, 
s’interessaren per la seua obra.

La vocació de Blasco Ibáñez d’integrar-se 
en aquest nou mitjà va ser manifestada 
amb l’adaptació que ell mateix va realitzar 
de la novel·la citada abans de “Sangre y 
Arena” a l’any 1916. L’èxit de la novel·la 
cinematogràfica va ser tant a París com a 
Espanya, sobre tot a Madrid, mantenint-se 
a les cartelleres durant 7 mesos. 

A l’estudi titulat “Blasco Ibáñez i el cine” 
s’analitza breument la seua obra i s’ofereix 
una interpretació a l’interés de Hollywood. 
Per als autors de l’estudi, un dels motius 
es trobaria en la lògica de Kitsch, en la 
que es mou la producció novel·lística de 
Blasco, ja que no solament imitava els 
efectes del naturalisme sense aplegar a 
realitzar un vertader projecte naturalista. 

Novel·les nomenades ja abans com “Sangre 
y Arena”, “Mare Nostrum” o “Los cuatro 
jinetes del Apocalipsis” traslladen els seus 
mecanismes narratius al cine melodramàtic 
de l’època amb personatges dramàtics que 
provoquen empatia a l’espectador amb els 
seus patiments. 

Altre factor important per a l’interès de 
Hollywood per “Sangre y Arena” és que 
permet una utilització dels efectes del star-
system, un dels principis fonamentals del 
cinenor-americà, situant al personatge al 
centre del relat. 

En quant a l’aventura personal de Blasco al 
camp cinematogràfic, a partir de “Sangre y 
Arena” va començar a vindre’s avall. Hi ha 
articles que parlen que Blasco va assumir 
altres dos projectes que no van arribar 
a concretar-se. Tot i açò, i per totes les 
coses explicades a aquest article, Vicente 
Blasco Ibáñez és considerat pels entesos 
en cinema ‘’el primer valencià en conquerir 
Hollywood’’.
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Junta Central Fallera celebra a València un 
dels concursos de teatre amateur amb més 
participants d’Espanya. En aquest certamen 
participen cada any centenars de fallers i 
falleres, tant adults com infantils i té una 
llarga història, la qual començà a les primeres 
falles que van tindre ninots.

Un poc d’història...

La primera relació que trobem entre el 
teatre i les falles és al segle XIX, als inicis de 
les falles quan, una caixa enorme a mode 
d’escenari amb uns quants ninots satiritzava 
una persona o situació censurable pels 
veïns del barri. Aquesta escena tenia 
inicialment una lectura frontal, igual que als 
teatres, fins que el nombre de ninots va anar 
creixent i va aparèixer la primera falla que es 
rodejava per a poder veure el seu missatge. 
Però, a més, les falles i el teatre tenien altre 
element més en comú: la temàtica. Com a 
les obres de teatre de l’època, a les falles 
es parlava d’assumptes eròtics, paròdics 
i costumismes, sent tot allò herència del 
sainet valencià que comptava amb autors 
com Bernat i Baldoví i Escalante. 

Les representacions teatrals amb actors 
dins de la festa de les Falles apareixen quan 
comencen a consolidar-se les comissions 
falleres durant el primer terç del segle XIX, 
és a dir, quan el monument que es cremava 
ja no el realitzava un grup “improvisat” de 
veïns, sinó un més estable en el temps. El 
teatre faller apareix quan sorgeixen actes 
que propicien representacions, sent el més 
destacat la presentació de la fallera major, 
encara que també s’actua per entreteniment 
i per obtenir ingressos per a la festa. 

En aquest context és quan es comença 
a donar un subgènere específicament 
faller: l’apropòsit, xicotetes obres de teatre 
carregades d’humor i sentimentalisme 
que tenien lloc al començament de la 
presentació de la fallera major, i que 
normalment inclouen exaltació de la festa, 
però especialment, de la fallera major. 
Però, el major impuls que va tindre el 
teatre representat pels fallers i falleres va 
ser gràcies a la creació del concurs creat 
per Junta Central Fallera. A l’any 1972, la 
Falla Corretgeria-Bany dels Pavesos amb 
l’agrupació de Cultura d’El Micalet organitza 
el primer certamen de teatre faller en 
valencià promogut per algú que, amb el pas 
del temps es va convertir en una icona per a 
tots els valencians: Joan Monleón. 

Al principi, les comissions falleres 
representaven obres que els tocaven per 
sorteig, i que eren traduccions d’autors 
com Shaw, Molière, Chejov o Teixidor, que 
s’adaptaven al valencià i eren traduïdes per 
Rodolf i Josep Lluís Sirera. 

Per altra banda, els fallers podien formar-
se gràcies a cursets de teatre en les 
instal·lacions d’El Micalet i dirigits pel grup El 
Rogle. Incloïen interpretació, escenografia, 
maquillatge i altres tècniques relaciones 
amb l’escena. L’escenari es situava al teatre 
de l’Ateneu Mercantil de València. 

Després de la primera edició del concurs, 
l’impacte va ser tal que, fins i tot, algunes 
companyies de comissions falleres van realitzar 
‘bolos’ per tota la província de València, 
arribant al centenar de representacions. 

teatre faLLer
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El II Concurs de Teatre va tindre lloc a 
l’any següent, i el guanyador fou el grup 
Brusquina, de la Falla Conde Salvatierra 
- Cirilo Amorós amb l’obra L’inspector de 
Gogol. Amb aquesta obra, els fallers van 
arribar quasi a les 60 representacions en 
diferents llocs. Novament el certamen havia 
segut un èxit. 

Els anys següents el concurs va anar 
decaient fins que als anys 80 va tornar a 
reviure participant falles com El Poble de 
Paiporta, El Túria de Riba-Roja o L’Om de 
Picassent, que aleshores podien participar 
al concurs de Junta Central Fallera. 

Actualment, es celebra el Teatre Faller per 
a majors i xiquets, diferenciant-los en dues 
categories diferents. D’aquesta manera, 
a l’edició 2017-2018 s’ha celebrat la XXXV 
edició de concurs de teatre infantil i la 
XLIV edició de concurs de teatre en llengua 
valenciana, participant, entre les dues 
categories, prop de 50 comissions falleres.

Aquesta edició ha rebut al voltant de 10.000 
assistents en total, la qual cosa demostra 
la qualitat artística que tenen els grups de 
teatre fallers i la bona acollida que hi tenen 
entre el públic. Per tant, esperem veure 
moltes més edicions de Teatre Faller!
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Pop, surf, reggae i rock. Si juntes tot, 
t’ix un nom en espanyol: Bombai. I no 
parlem de la capital índia. Aquest Bombai 
s’escriu amb i, la vocal d’imparable, com 
ells. Van ser els protagonistes musicals 
de l’estiu passat, i són de València. Des 
d’aquest llibret volem que ens expliquen 
la seua experiència en aquest món tan 
complicat de la música.

En primer lloc, volem agrair-te Javi que 
tingues uns minuts per a poder atendre’ns 
perquè imaginem l’agenda tan ajustada 
que tindreu... Hem estat investigant un poc 
sobre vosaltres, tot i que ja vos coneixíem, 
clar, i ens han sorgit algunes preguntes 
que ens pareixen molt interessants.

La primera està relacionada amb la relació 
que teniu Vicente, Ramón i tu... sabem que 
vàreu créixer junts i que vàreu estudiar a 
la mateixa escola al barri de Montolivet... 
Ha canviat d’alguna manera la relació 
entre un grup de tres amics de la infància 
al passar a formar un grup reconegut a 

escala internacional? Com era la vostra 
relació de xiquets i com ha evolucionat? 
Penses que ha sigut un canvi positiu?

Nosaltres som 3 amics que ens coneguem 
des de ben menuts. Jo sóc més major que 
Vicent i Ramon, aleshores no anàvem a 
classe junts, però sí que ens coneixíem per 
eixir al pati junts, perquè la nostra escola 
és molt xicoteta, és una finca que hi ha 
al barri de Montolivet. Ací ens ajuntàvem 
totes les classes i ací ens coneguérem. 
Creixérem i cadascú va fer la seua marca 
en l’àmbit musical: jo tocava a un grup i 
vaig fer un disc en solitari, Vicent tocava a 
altre grup... Aleshores, decidirem en 2014 
ajuntar-nos per a formar un grup que fos 
positiu, per a transmetre un missatge alegre 
i esperançador, així formàrem Bombai. Per 
tant, portem junts 3 anys, però la primera 
vegada que va sonar una cançó nostra a la 
ràdio va ser fa un any. En eixos 2 anys de 
diferència vam estar pensant com fer-ho, 
maquetant idees...

Ens hem preguntat moltes vegades com 
va sorgir eixe nom i quines altres opcions 
barallàveu, així com per què decidireu 
finalment per “Bombai”.

Hi havia algunes opcions a la taula. Un dia 
ens ajuntàrem per buscar un nom i, al final, 
va ser ‘Bombai’ perquè nosaltres volíem 
que tot tinguera una sinergia, tant la música 
positiva amb influències hawaianes, com 
la indumentària amb camises de flors i el 
nom del grup també. Per a reflectir l’alegria, 

mÚsiCa des de La pLatJa de VaLÈnCia: bombai
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l’estiu, la positivitat... Aleshores ‘Bombai’ 
era un nom que venia molt bé per a tot açò 
i també perquè ens agrada molt la cançó 
“Hawaii-Bombai” de Mecano, i això va 
tindre molta relació amb l’elecció del nom.

Tots sabem que Bombai té algunes 
coses que caracteritzen al grup, com 
que utilitzeu ukuleles o que la vostra 
salutació és el “shaka”... Però a nosaltres 
el que més ens crida l’atenció és que heu 
creat una mescla de gèneres que heu 
anomenat “beach pop”. Com aplegareu a 
aquest gènere? En què us inspiràreu?

Açò va eixir un poc de broma, però al final 
s’ha convertit en una etiqueta que creàrem 
nosaltres. Havíem de ficar nom a la nostra 
música i un dia va eixir el nom de “música 
de platja”. I això és el que fem nosaltres, 
música d’estar a l’arena tombat, amb un 
mojito i els ukuleles. Li donarem la volta al 
nom i el ficàrem en anglés i ens va agradar. 
Li ficàrem eixa etiqueta a la música també 
perquè no estava gastada.

El primer disc que heu enregistrat s’ha 
publicat en Internet, veritat?

Sí, és un disc que té 8 cançons que estan en 
plataformes digitals. Són cançons en acústic 
i és la gira que hem fet ara a l’hivern fins a 
Nadal. Són les 8 cançons que a la gent més 
li han agradat i les més repetides. Així que 
les hem volgut enregistrar abans de traure 
el CD físic amb una bona producció que serà 
en setembre o octubre del 2018. Volguérem 
traure aquestes 8 cançons en acústic perquè 
la gent puga escoltar les cançons i quan vaja 
als concerts ja coneguen més temes.

Veiem aleshores que la indústria 
musical està canviant? Perquè heu tret 
directament les cançons en plataformes 
digitals en lloc de traure’l primer en 
CD físic... Adaptant-se a la música baix 
demanda, etc.

És adaptar-se a allò que a la gent li és més 
fàcil, que és ficar Spotify o iTunes i no 
tindre el CD al cotxe, que també volem fer-
ho, però a poc a poc. Perquè veiem que la 
gent a allò que més fàcilment accedeix és a 
aquest tipus de plataformes, també per la 
rapidesa. La forma més efectiva és traure 
unes cançons en digital perquè la gent les 
escolte quan vulga i quan puga: al mòbil, 
pel carrer, treballant, estudiant... on siga.

Tots coneixem a Bebe per ser una gran 
cantant del panorama musical espanyol. 
Com se vos va presentar l’oportunitat de 
cantar una cançó amb ella? I com ha sigut 
aquesta experiència?

Bé, nosaltres teníem la cançó de “Solo si es 
contigo” en el 2015, que la traguérem amb 
un partit animalista. I per firmar nosaltres 
un contracte amb Atresmedia ens digueren 
de tornar a traure la cançó i enregistrar-la 
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amb una col·laboració. Diguérem que sí 
i pensàrem a enviar-li la cançó a Bebe per 
veure què opinava i si li agradava. Ella ens 
va contestar que volia enregistrar-la sense 
més. És una artista que adorem i que seguim 
des de sempre, a més té un estil que va molt 
amb el nostre. Va ser una passada!

“Solo si es contigo” és la banda sonora 
de la pel·lícula “Señor dame paciencia”, 
produïda per Atresmedia. Una pel·lícula 
que, per cert, recomanem als lectors per a 
passar una bona estona. Volem preguntar-
te com es sentiu i com és el moment en què 
se vos proposa aquesta oportunitat.

Nosaltres teníem firmat un contracte 
amb Atresmúsica, que és el mateix que 
Atresmedia. A través d’aquest, escolliren 
la nostra cançó per a la pel·lícula. És una 
tragicomèdia espanyola que ha estat 4 mesos 
en taquilla i ha recaptat més de 18 milions 
d’euros, ha sigut una de les més “taquilleres” 
d’aquest any. Al director de la pel·lícula li va 
agradar molt la nostra cançó, la idea i, a més, 
anava molt bé amb el tema de la peli.

Tinguéreu oportunitat de conéixer als 
actors i actrius? I al director?

Sí, estiguérem amb ells el dia de la 
presentació de la pel·lícula a Madrid al 
Teatre Capitol. Allí es va fer l’estrena de la 
pel·lícula amb els mitjans de comunicació, 

amb molta gent. 
També cantàrem 
allí la cançó abans 
de veure la peli. I 
coneguérem als 
actors, al director 
i a tota la gent que 
ha treballat en ella.

De fa un temps 
cap ací, heu tingut 
el que podríem 
anomenar ‘un salt 
a la fama’: heu 
tingut el primer lloc 
a la llista dels 40 

principals, heu tingut la segona cançó més 
venuda a iTunes en Espanya i en Spotify, el 
vostre tema estrella està entre els 50 temes 
més virals de Sud-amèrica, entre altres 
cimes que heu aconseguit. Com ha afectat 
açò a les vostres vides diàries? Tindre 
tants seguidors i fans, ser tan coneguts... 
Suposem que haureu conegut a cantants a 
qui admiràveu i, pot ser, mai havíeu pensat 
que compartiríeu escenari amb ells... Què 
ha suposat tot açò per a vosaltres?

La veritat és que el concepte de ‘fama’ no 
l’entenem molt bé encara. Per a nosaltres 
açò és una cosa normal i corrent, perquè 
estem treballant d’allò que ens agrada. Però, 
sí és veritat que el nostre treball ens porta a 
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això, perquè treballem de cara al públic que 
ens coneix perquè ens ha escoltat cantar a 
la ràdio o a la televisió. Això fa que aquest 
tinga una projecció diferent de la d’altre 
treball més ‘normal’.

Però nosaltres seguim igual com sempre 
amb els amics i la família, tot i que viatgem 
molt i passem molt de temps lluny de casa, 
i això fa que els trobes a faltar. Nosaltres 
som molt familiars i molt ‘de barri’, així que 
estar amb la família i amb els amics és molt 
important, per això els trobem més a faltar. 
Però tota la resta de coses segueixen igual.

De vegades la gent t’etiqueta pel que fas i, a 
la música, de vegades això és una cosa bona 
i d’altres és mala. Supose que això serà allò 
que anomenen ‘fama’.

Clar, perquè abans no tindríeu tants actes 
ni concerts...

Exacte, abans no en teníem tants. Ara en 
2017 hem tingut 90 concerts en total.

Heu format part de diferents campanyes 
solidàries, com el concert de “Cadena 
100 por ellas” en lluita contra el càncer 
en associació amb AECC. Però volem 
preguntar-vos sobre l’experiència que 
tinguéreu al crear el tema “Un mar de 
besos”. El creareu per al dia del xiquet 
hospitalitzat en lluita també contra el 
càncer, amb la Fundació Atresmedia. 
Com va ser enregistrat aquest tema amb 
xiquets als hospitals?

Doncs, aquesta cançó la va fer la cantant 
Conchita al 2016 per al 13 de maig, que és el 

dia del xiquet hospitalitzat. I aquest any ens 
van passar la cançó a nosaltres i ens digueren 
si volíem col·laborar, així que nosaltres, per 
descomptat, vam dir que sí. L’única condició 
era que havíem de respectar les parts de la 
cançó on deia ‘un bes redó’ i ‘llançar besos’, 
així que vam decidir anomenar la cançó ‘Un 
mar de besos’ per poder introduir la mar a 
la cançó, donat que és una de les nostres 
senyes d’identitat.

Estem molt contents que comptaren 
amb nosaltres perquè així també podíem 
complir un dels objectius que teníem quan 
muntarem la banda: arribar a tota la gent 
i que la nostra música fora una causa que 
ajudara amb qualsevol cosa. Així que estem 
molt contents que la nostra música haja 
servit d’ajuda a aquests xiquets i esperem 
que la música sempre servisca per a 
aquestes coses.

També hem sabut que et presentares a un 
concurs de talents d’Antena 3, com va ser 
l’experiència?

Doncs va ser una experiència molt bona. 
Jo era un poc refractari als concursos de 
televisió, perquè no era el camí que volia 
seguir. Però vaig decidir anar perquè, al cap 



198

SETSABERS

entreteniment
i tecnologia

i a la fi, tot és música. És una experiència que 
mai oblidaré perquè vaig ser seleccionat 
entre més de 10.000 aspirants i, tot i que no 
vaig poder passar de la segona gala, vaig 
aconseguir arribar fins allí.

També em vaig presentar fa anys a un 
càsting d’Operación Triunfo i no em van 
seleccionar, però tampoc crec que la 
televisió fora el meu camí a seguir. És curiós 
perquè, recentment, cantaran la cançó 
‘Solo si es contigo’ a una gala del programa, 
així que em resulta curiós perquè al seu dia 
no em van seleccionar i ara van a cantar una 
cançó meua al programa.

T’agrada la música en valencià? Com veus 
el panorama actual? Us heu plantejat fer 
alguna cançó en valencià?

Doncs sí que seguim a alguns grups que 
canten en valencià, el problema és que jo 
sóc molt desmanotat a l’hora de parlar-lo, 
donat que no solc parlar-lo a casa, tot i que, 
clarament, sé parlar-lo.

Tampoc escoltem molta música en valencià 
però, quan ho fem, un dels nostres grups 
favorits és la Gossa Sorda, ens agrada molt. 
També em sembla genial que es faça música 
a la nostra llengua i que hi haja grups que es 
dediquen a cantar exclusivament en valencià. 
Tot i que ells són sabedors que el fet de no 
cantar en castellà pot afectar a l’abast del 
grup, es mantenen amb els seus valors i estic 
molt d’acord amb això. Tant de bo tinguérem 
l’oportunitat de conéixer-los i cantar amb ells.

Nosaltres vam fer una versió en valencià 
d’una de les nostres cançons que s’anomena 
‘Llum a l’obscuritat’ per a un concert que 

organitzava la Generalitat Valenciana de 
promoció de la llengua i ens van demanar si 
podríem versionar aquesta cançó al valencià, 
així que vam dir que sí i traduírem la lletra.

Per a finalitzar l’entrevista, ens agradaria 
preguntar-vos sobre la vostra relació amb 
les Falles. Sou de València des de xicotets, 
pel que suposem que heu crescut amb les 
Falles als carrers del vostre barri però... 
Heu sigut fallers alguna vegada? Què 
penseu d’aquesta tradició?

Nosaltres som molts fallers! Jo he sigut 
faller de la Falla Montolivet durant quasi 
15 anys, als quals també vaig ser President 
Infantil. Però, per motius laborals vaig haver 
de deixar la comissió. Però he viscut moltes 
coses al món faller. A més, com que tinc 
molt amics a la falla, sempre que puc hi 
vaig. I Ramón i Vicent són tan fallers com jo. 
Així que els 3 som molt fallers, no som dels 
veïns que es queixen quan arriba la festa.

Esperem que aconseguiu tot allò que es 
proposeu i que aplegueu encara més alt, si 
es pot, del panorama musical internacional. 
Agraïm a Javi profundament la seua dedicació 
per a aquesta entrevista i convidem a Bombai 
a passar un dia de Falles al nostre casal. Esteu 
convidats! Vos esperem!
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Prenent un café amb un dels integrants 
més dinàmics d’aquesta comissió, el que 
em va ficar en l’aventura de guionitzar la 
falla d’enguany, va sorgir, naturalment, 
el meu vessant professional dedicat a la 
normativa sobre protecció de dades. He de 
dir que la comissió fa temps va mostrar la 
seua preocupació per complir i ho fa a la 
perfecció. 

Com no, havia d’eixir a la taula el nou 
reglament europeu de protecció de dades, 
el que ha de donar forma a la nova LOPD i 
que ha d’estar llista per a la seua entrada 
en vigor el pròxim 25 de maig. Les seues 
senyories, congressistes i senadors ja 
poden espavilar perquè passen els tràmits 
parlamentaris i no quedar en ridícul. 

Òbviament, les falles, així com totes les associacions, 
ja haurien d’estar en compliment de la llei que 
es va aprovar en 1999. 

Les dades personals són el major actiu d’una 
associació. Cap faller o fallera és anònim. 
Tractem les seues dades per a gestionar 
administrativament la falla. Les seues dades 
bancàries són el cel del qual ve el mannà 
en forma de diners. La seua imatge és una 
dada personal que ho fa identificable d’una 
sola ullada. El seu telèfon personal o el seu 
e-mail és la nostra forma de contacte més 
usual. A més, en el cas dels xiquets i xiquetes 
accedim a les dades dels seus pares i mares. 

Si us n’adoneu, tot el que mou la falla en el 
seu quefer diari és gestionar dades. I per a 
açò compta amb una vertadera estructura 
empresarial, i altruista per si no fos poc, 
que té una responsabilitat directa sobre 
els tractaments i la seua bona gestió. Des 
de la presidència que es converteix en el 
responsable del tractament, passant per 
la secretaria, figura més important en 
una comissió des del punt de vista de la 
gestió de dades, ja que és l’encarregada de 
recaptar, tractar, emmagatzemar i assortir a 
la resta de directius de les dades necessàries 
per a la gestió de la seua responsabilitat. 
Els encarregats de l’àrea econòmica, 
responsables de les remeses bancàries i un 
altre tipus de cobraments, accedint a dades 
bancàries dels fallers i falleres. Els delegats 
de diferents activitats, que accedeixen als 
censos per a l’organització d’aquestes, i fins 
i tot externalitzant-los quan es requereixen 
des d’agrupacions o federacions per a 
inscripcions en concursos o campionats. I a 
aquestes figures, que són les més comunes 
en les comissions, afegim tots aquells 
càrrecs creats dins d’aquestes i que també 
accedeixen a dades personals. Delegacions 
de recompenses, que controlen l’històric de 
pertinença, subdelegacions d’activitats, de 
secretaria, responsables d’actes, de gestió 
amb les administracions, i un llarg etcètera 
al qual es suma l’encarregat del bar al que 
se li sol·licita la reserva de l’entrepà dels 
divendres. 

el ReGLament europeu de 
proteCCió de dades i Les faLLes

Agafeu-se que ve corba!
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El xocant és que existeixen comissions que 
neguen la major i argumenten que realment 
no manegen dades. I damunt li’l creuen. 

També ens posem en la pell dels directius 
que de forma responsable i diligent porten 
la gestió de forma quasi professional i es 
troben amb tots aqueixos fallers i falleres 
que veuen en la signatura d’algun document 
alguna cosa aliena al món faller en el qual la 
confiança plena en la gestió els fa negar-se 
compulsivament a acceptar que recaptar 
el seu consentiment explícit i per escrit és 
el que marca la norma que està per sobre 
de la confiança, l’amistat o el bon rotllo 
regnant. Un dels principis que porta el nou 
reglament és el de “acountabilitty”, o el de 
rendir comptes en valencià. 

Qualsevol persona de la qual manegem 
les seues dades pot demanar-nos una 
demostració palpable que les seues dades 
estan sent tractats per a les finalitats que 
es van recaptar i que ho estan sent d’acord 
al que marca la normativa. I no solament 
açò. Qualsevol faller o fallera pot revocar 
en qualsevol moment l’autorització a la 
utilització d’alguna de les seues dades que 
no siguen veritablement necessaris per a la 
seua pertinença, com l’ús de la seua imatge 
(no confondre amb els drets d’imatge) en 
xarxes socials o web de l’associació, el dret 
de rectificació per a corregir aquelles dades 
que mantenim erronis, o amb el nou dret 
de portabilitat, autoritzar-nos al fet que 
comuniquem les seues dades a una altra 
comissió perquè s’ha cabrejat i es canvia de 
falla. I per sobre de tots persisteix el dret de 
cancel·lació, o siga, oblideu-vos de mi i no 
tracten més les meues dades (dret a l’oblit 
casaler). 

Abans hem nomenat les responsabilitats 
dels directius i directives. Tots ells estan 
obligats a la signatura del compromís 
de confidencialitat, amb el qual tal com 
s’entendrà, es comprometen al fet que 
tota la informació a la qual tenen accés és 
confidencial i no eixirà de la seua boca o 
puny sota cap circumstància. Açò que, en 
la seua vida laboral és una cosa que signen 
sense cap tipus de trava, els sembla fins a 
excessiu en l’àmbit altruista i faller. Però 
repassant la informació a la qual de forma 
directa o indirecta pot accedir, ens adonem 
que poden arribar al seu coneixement dades 
fins a sensibles, no des del punt de vista 
normatiu, però si des del de convivència. 
Sancions imposades a membres de la 
falla o actuacions sobre persones que no 
van al corrent o que s’han anat de la falla 
mantenint un deute, per exemple, arriben 
a les reunions directives en primer lloc i 
les seues decisions es comuniquen a les 
assemblees generals. Ni què dir hi ha de que 
la resta de la comissió té el deure secret, 
encara que açò ja sabem que és com posar 
portes al camp. L’endemà en molts casos 
ho coneix tot el barri, o directament tothom 
en haver-se publicat de forma innocent 
en les xarxes socials. Encara que açò ja és 
responsabilitat directa de qui ho ha revelat i 
també pot rebre la seua reprimenda. 
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I ja que nomenem les xarxes socials, no 
podem deixar passar un advertiment. És 
molt bonic tindre un perfil en qualsevol 
xarxa per a mantenir relació cibernètica 
amb la resta del món. Però si para el que 
ho utilitzes és per a ficar-te en la vida dels 
altres, per a insultar, difamar o soltar 
mentides, et pots ficar en l’embolic pare. 
No és la primera vegada que algú d’una 
comissió, davant un problema intern s’ha 
vingut a dalt publicant acords presos en 
la seua falla, i fins i tot fotografies d’actes 
oficials i una altra informació confidencial 
de la comissió i ha acabat portant-se la 
del polp per part de l’Agència de Protecció 
de Dades i expulsat per fer el que no deu. 
I en alguns casos fins tenia raó en els seus 
raonaments. Però no són formes, clar. 

I seguint amb les xarxes socials, no deixa de 
sorprendre el mal ús que fan d’elles moltes 
comissions i altres associacions. Amb el 
senzill que és crear un grup tancat per a 
comunicar de forma privada als membres 
que tenen perfil en aqueixa xarxa (el 80% 
dels fallers i falleres ho tenen), i encara 
es llegeixen convocatòries a assemblees 
generals, ordinàries i extraordinàries, en les 
quals s’inclouen els punts del dia i accessibles 
a qualsevol que siga fan de pàgina o que 
passava per allí de forma accidental. Jo tinc 
el costum de contestar a la convocatòria 
sol·licitant l’entrepà del sopar i donant a 
entendre que una cosa privada de la comissió 
no hauria de ser de domini públic. 

I què dir de la comunicació entre els 
responsables i els fallers i falleres, incloent 
als “papis” dels infantils. Quants grups de 
whatsapp o telegram poden ser utilitzats 
per una falla? Quin és l’oficial? El que crea 
cada delegat pels seus mitjans? El que crea la 
secretària? Cap perquè no s’ha aprovat que 
existisca aquell mitjà de comunicació? I si s’ha 
aprovat… S’ha sol·licitat consentiment per a 
incloure el telèfon personal del faller en aquest 
grup? Solament cal tirar mà d’hemeroteca 
recent per a llegir notícies amb un titular com 
a “Sanció d’uns quants mil euros per incloure 
a una persona a un grup de whatsapp sense 
el seu consentiment”. Òbviament pot semblar 
exagerat. Però si enxampem al faller a 
contrapèl i mosquejat… ens arma un cacau. 

Sense allargar més el tema, encara que hi ha 
per a escriure la versió bíblica de la privacitat 
en el món faller, crec que queda clar que tal 
com vaig dir al principi, les dades són l’actiu 
més important de qualsevol associació, i 
com a tals hem de tractar-los en la nostra 
gestió diària amb el mateix respecte amb el 
qual exigim que en altres facetes de la nostra 
vida es tracten, i que tots els responsables 
del seu tractament estiguen al dia quant a 
les seues responsabilitats i que mai, mai, 
mai, rebem una de les sancions de les quals 
parla el nou reglament. Perquè haurem de 
vendre fins a la banda de la Fallera Major.

José Miguel Aparicio Serrano
Consultor LOPD
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A l’actualitat, les xarxes socials suposen un 
dels mitjans de comunicació més importants 
i utilitzats per la societat, tant per les persones 
com per empreses o associacions. S’han 
convertit en un mitjà significatiu donada 
l’evolució d’Internet i de les TICs (tecnologies 
de la informació) que ens permeten portar 
aquestes a la nostra mà.

Segons l’agència We Are Social a Espanya 
hi ha 35,71 milions d’usuaris d’Internet, 
dels quals 22 milions són usuaris de xarxes 
socials. Així que, tenint en compte que 
al país hi ha 46,09 milions d’habitants, 
significa que quasi la meitat de persones 
utilitzen xarxes socials per tal de comunicar-
se. Aquestes xarxes no deixen indiferents 
a ningú, menys encara a les comissions 
falleres que, si per alguna cosa es mantenen 
a dia de hui, és per saber adaptar-se a tot 
tipus de circumstàncies al llarg de la història 
i evolucionar paral·lelament a la societat. 

Així que, donat que actualment les xarxes 
socials ofereixen una democratització de la 
informació que abans no hi havia -al menys 
pel que a comissions falleres respecta-, 
aquestes ho aprofiten dins d’eixe procés de 
continua adaptació i evolució paral·lela a la 
societat. A més, per a les comissions falleres 
la comunicació on line és molt important, 
donat que ajuda a complir objectius interns 
de la comissió. I no sols per a les comissions, 
sinó també per a tots els usuaris que les 
segueixen, perquè les xarxes socials els 
permeten mantenir-se informats, és a dir, 
aconsegueixen democratitzar la informació 
fallera, cosa que no aconsegueixen la resta 

de mitjans de comunicació donat que no 
donen abast a tota aquesta. I així també 
s’aconsegueix generar comunitat.

D’aquesta forma, unint la capacitat de les 
falles per a l’adaptació als nous temps i tots 
els avantatges que ens ofereixen les xarxes 
socials mitjançant les noves tecnologies, 
es realitza una fusió d’ambdues coses amb 
la utilització de les xarxes socials per part 
de les comissions falleres. Encara que, el 
creixent ús de les xarxes no prové sols per 
part de les comissions falleres, sinó que, 
altres col·lectius fallers també les utilitzen. 
Per exemple, podem trobar perfils i pàgines 
de Junta Central Fallera i diverses Juntes 
Locals , el Gremi d’Artesans Fallers o el 
Museu Faller; a més de diverses xarxes 
dedicades exclusivament a transmetre 
informació sobre falles com Malalt de Falles, 
Planet Fallas o Cendra Digital.

Dins del món de les Falles hi ha molts 
àmbits, així que a les xarxes socials açò 
es transforma en una continua interacció 
entre comissions, fallers, amics, artesans, 
pirotècnics, gremis... Tant des de perfils 
personals com des de perfils o pàgines de 
les associacions, així que per al món de 
les falles a les xarxes socials un dels seus 
avantatges podria ser la gran interacció que 
es produeix, continuant així amb la tradició 
de germanor que tant es fomenta a aquest 
món. Si transvasem aquesta informació a 
dades, trobem aquests resultats:

les faLLEs i Les xarxes soCiaLs
Com utilitzen les comissions falleres les TICs
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FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM YOUTUBE
Silla 6/6 6/6 5/6 5/6

Alaquàs 6/11 4/11 4/11 5/11
Albal 5/7 3/7 2/7 2/7

Alberic 2/3 0/3 0/3 0/3
Aldaia 8/9 6/9 5/9 3/9
Bétera 5/5 0/5 1/5 0/5
Gandia 20/26 14/26 6/26 9/26
Torrent 25/29 14/29 10/29 7/26
Alzira 31/35 25/35 14/35 16/35

Sagunt 25/29 14/29 16/29 6/29
Borriana 17/19 16/19 8/19 4/19
Catarroja 10/10 9/10 2/10 4/10
Godella 3/4 1/4 0/4 3/4
Manises 10/11 0/11 0/11 1/11

Montcada 6/10 0/10 0/10 0/10
Oliva 5/6 2/6 0/6 3/6

Paterna 15/18 4/18 1/18 2/18
Tavernes de la 

Valldigna
6/6 6/6 4/6 3/6

Torís 5/5 3/5 1/5 0/5
Xàtiva 16/19 14/19 7/19 7/19

Cullera 15/15 10/15 6/15 5/15
València-SC 9/9 9/9 5/9 5/9
València-1A 11/12 9/12 7/12 9/12
València-3B 17/17 13/17 10/17 10/17
València-6B 18/22 11/22 7/22 2/22

(Els nombres de l’esquerra pertanyen al nombre de falles que tenen presència a cadascuna 
de les xarxes, mentre que els nombres de la dreta pertanyen al nombre total de falles de 
cada població o secció).
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Després de realitzar la recerca, el nombre 
total de comissions falleres que tenen 
presència a cadascuna de les xarxes és el 
següent:

 • Facebook: 311 comissions falleres de 
les 359 fan ús d’aquesta xarxa. 

• Twitter: 198 comissions falleres de 
les 359 fan ús d’aquesta xarxa. 

• Instagram: 122 comissions falleres de 
les 359 fan ús d’aquesta xarxa. 

• YouTube: 115 comissions falleres de 
les 359 fan ús d’aquesta xarxa. 

Si transvasem aquestes dades a 
percentatges, el resultat seria d’un 87% de 
falles que fan ús de Facebook, un 55% de 
Twitter, un 33% d’Instagram i, en últim lloc, 
un 32% de YouTube.

Però... quins objectius tenen les 
comissions falleres a les xarxes socials?

-   Aconseguir nous fallers. Aquest objectiu 
és comparable amb el d’aconseguir 
voluntaris, donat que els nous membres 
que es puguen aconseguir col·laboraran 
amb la seua feina i treball desinteressat, a 
més de gaudir de tots els actes festius al cas 
de les comissions falleres. 

- Promocionar-se. Aquest objectiu és 
el mateix que el reconeixement de la 
marca (en el cas d’empreses). En el cas 
de les comissions falleres, totes volen 
ser reconegudes fora del seu poble o 
secció, i una forma d’aconseguir aquest 
reconeixement és mitjançant les xarxes 
socials. 

- Donar difusió als seus actes. Aquest 
objectiu està relacionat amb l’ús que donen 
les associacions a les xarxes socials per 
promocionar esdeveniments, donat que 
molts esdeveniments fallers són oberts 
a la participació de tothom i, per tant, és 
important la difusió d’aquests perquè la 
gent hi assistisca i hi participe. 

- Buscar patrocinadors. De la mateixa 
manera en que la resta d’associacions 
poden buscar donatius, les comissions 
falleres poden buscar patrocinadors que 
realitzen una aportació econòmica a canvi 
d’un patrocini per ajudar econòmicament a 
la comissió. I les xarxes suposen una bona 
ferramenta per aconseguir-ho. 

- Generar comunitat. Aquest objectiu es 
basa en aconseguir crear una comunitat 
amb els seguidors, tant fallers com no 
fallers, de manera semblant a la fidelització 
que es pretén crear amb les xarxes socials 
de la resta d’associacions.

Tot i que aquests puguen ser els 5 objectius 
principals de les comissions falleres, a 
l’igual que ocorre amb la resta de tipus 
d’associacions i col·lectius, les comissions 
falleres poden tindre’n d’altres diferents 
adaptats a les seues necessitats. Encara que 
és important recordar que les comissions 
no han de fixar els seus objectius  
comparant-se amb altres més ‘grans’ o més 
‘menudes’, donat que les xarxes socials 
ofereixen les mateixes oportunitats a totes 
independentment del poble o secció al qual 
pertanyen.



205

entreteniment
i tecnologia

entreteniment i tecnologia

I les xarxes socials falleres... 
en valencià!

El community manager serà qui trie 
la llengua amb la qual realitzarà les 
publicacions però, tenint en compte totes 
les possibilitats que tenen les comissions 
falleres per promocionar i utilitzar el 
valencià, s’hauria de barallar la possibilitat 
de fer-ho també des de les xarxes socials. 

Tot i que molta gent pense que el valencià 
pot afectar a l’abast de les publicacions en 
cas que aquestes arriben a gent que no entén 
la llengua, això no és així, donat que cap 
llengua és universal (llevat de l’anglès que 
quasi ho és) i, per tant, s’ha de buscar altra 
forma per aconseguir que les publicacions 
puguen ser enteses per tothom: les imatges. 

Aquestes imatges suposen un llenguatge 
universal que s’ha d’utilitzar. D’aquesta 
forma, si algú no entén la llengua amb la 
qual s’escriu, entendrà la imatge. Per tant, 
aquestes hauran de ser representatives 
d’allò que s’intenta dir, donat que la gran 
part de la gent mira primer la imatge i 
després llig allò que s’ha escrit, així que si 
la imatge és suficientment representativa, 
la part escrita no cobrarà tanta importància. 

Per tant, i en relació al públic objectiu de 
les comissions falleres, no s’ha de pensar 
en aquest com un obstacle per utilitzar el 
valencià a les xarxes, donat que la imatge 
ha de tindre el suficient pes perquè el 
text puga ser fàcilment identificable sols 
amb veure-la. A més, les pròpies xarxes 
ofereixen opcions de traducció per tal que 
la gent que no entenga el text puga traduir-
lo directament sense haver de buscar 

cap altre tipus de traductor. D’aquesta 
manera, utilitzar el valencià no suposa cap 
impediment per aconseguir arribar al públic 
que es desitja. 

En el cas que el community manager no 
siga valencianoparlant o tinga dificultats 
amb la llengua, pot recórrer a l’ús de 
ferramentes que l’ajuden amb aquesta 
feina. Dos ferramentes recomanables són el 
traductor Salt, que permet traduir els textos 
directament des del castellà; o el diccionari 
de l’AVL (disponible també a la versió on 
line) amb la qual es facilita la recerca de les 
paraules que es necessiten.

Així, utilitzant el valencià a les xarxes 
socials de la comissió, també es fomenta 
l’ús i promoció del valencià, donat que 
les falles tenen diverses formes de fer-ho 
com mitjançant els cartells i crítiques dels 
monuments, els actes que es realitzen 
(presentacions, proclamacions...) o 
mitjançant els llibrets de falla, pels quals es 
donen premis a l’ús i promoció del valencià 
per part de la Generalitat Valenciana. 

Però, tot i les bones intencions que es 
tinguen a l’hora de gestionar les xarxes 
socials d’una comissió fallera, en moltes 
ocasions la o les persones encarregades de 
fer-ho no són professionals (com ho serien 
al cas de la gestió de xarxes a una empresa) i 
es cometen diverses errades. A continuació, 
s’enumeren algunes de les més comuns, 
i es tracta de donar opcions per poder 
solucionar-ho:
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• Mancança d’un pla de comunicació 
per gestionar les xarxes socials. Com 
que la comunicació de gran part de les 
comissions és gestionada per algun faller 
que, possiblement, no tinga experiència 
en fer-ho, aquestes no disposen d’un pla 
de comunicació per realitzar aquesta feina 
correctament. La solució és, bàsicament, 
crear-ne un. 

• Confusió de públic. En molt casos, les 
xarxes socials de les comissions dirigeixen 
el seu missatge únicament als fallers de la 
mateixa. Cal establir els públics de les xarxes 
socials de les comissions falleres i establir 
també una forma correcta de dirigir-se a 
cadascun d’ells.

• No diferenciar-se de la resta de comissions. 
Aquest fet ocorre en dos aspectes: no 
diferenciar el nom de la comissió d’altres 
que s’anomenen igual o semblant i no 
diferenciar-se estratègicament amb les 
publicacions. Al primer cas, la solució 
és simple: mostrar el nom complet de la 
comissió a les xarxes, seguit de la població 
a la qual pertany. D’aquesta forma també 
s’afavoreix a la ‘marca falles’. Al segon cas, 
la solució és plantejar correctament un 
calendari de publicacions i optimització 
de les publicacions per tal que aquestes es 
diferencien de la resta, és a dir, no publicar 
el mateix que publicaran la resta de 
comissions, sinó buscar la forma de fer-ho 
per diferenciar-se. 

• Abandonament de pàgines i 
perfils. Moltes comissions creen perfils o 
pàgines a diferents xarxes socials i acaben 
abandonant-los. La solució depèn dels 
propis community managers, ells i elles 

són els qui han de ser conscients de la 
constància i el treball que suposen les 
xarxes. Per tant, les comissions han de 
tindre community managers disposats a fer 
la seua feina correctament i, una vegada 
s’ha pres consciència d’açò, crear una 
Delegació de Xarxes Socials que, a la seua 
vegada, també es prenga seriosament dins 
de la Junta Directiva. 

• Desconeixement de l’ús de xarxes per part 
del community manager i poca ajuda per 
part de les institucions oficials. Com ja s’ha 
esmentat anteriorment, en molts casos els 
fallers que gestionen les xarxes de la seua 
comissió no són professionals comunicadors, 
per tant i, per prendre’s seriosament aquesta 
feina i la seua importància, les institucions 
com Junta Central Fallera i les Juntes Locals 
haurien d’oferir ajudes i cursets per tal que 
la comunicació on line de les comissions 
que hi pertanyen a aquestes milloren aquest 
aspecte.

Per tant, veient els problemes que tenen les 
comissions falleres a les xarxes, cal esclarir 
quines necessitats hi tenen també, per 
poder millorar la seua situació. Les dues 
necessitats bàsiques que tenen són:

La primera seria la necessitat de fer un equip 
per gestionar les xarxes. No és aconsellable 
que una sola persona realitze tota la feina 
donat que és una feina molt  laboriosa i 
seria millor gestionar-ho en equip. Abans de 
crear-lo, les persones que vagen a formar-
hi part han de tindre clar que aquesta és 
una feina que requereix molt de temps, 
organització i continuïtat; ja que les xarxes 
no poden ser abandonades una vegada es 
creen els perfils o pàgines.



207

entreteniment
i tecnologia

entreteniment i tecnologia

Aquest equip conformarà una Delegació de 
Xarxes Socials dins de la Junta Directiva de 
la comissió, amb totes les responsabilitats 
que això requereix. I una vegada establerta 
la delegació, caldria esclarir si s’hi necessita 
un pressupost per poder portar endavant 
la feina. A més, aquest equip s’ha de 
repartir i organitzar les feines. La millor 
forma de fer-ho seria repartir-se la gestió 
de cadascuna de les xarxes per separat, 
ja que si dues o més persones gestionen 
una mateixa xarxa, el públic se’n adonarà 
que hi ha més d’una veu que parla i no és 
convenient que s’utilitzen diferents formes 
de comunicar dins de la mateixa xarxa. Per 
descomptat, aquest repartiment de xarxes 
ha d’estar ben organitzat i mantindre una 
bona comunicació entre tots els membres 
de l’equip per coordinar-se. 

També seria important crear una Delegació 
d’Audiovisuals que cree contingut per 
publicar a les xarxes o decidir si aquesta 
feina la realitzaran els propis membres 
de la Delegació de Xarxes Socials. A més, 
és important mantindre una bona relació 
de treball amb l’arxiver de la comissió 
per poder obtindre el contingut que es 
publicarà a les xarxes.

La segona necessitat que tenen les xarxes 
socials de les comissions falleres és un pla 
de comunicació per poder desenvolupar 
la feina correctament. En ell s’ha de 
fixar, entre altres coses, els objectius o 
el públic a qui dirigir-se. És necessari 
tindre’n un perquè a les falles tot es troba 
estandarditzat (protocols, bases de jurat...) 
però no s’esclareix en cap lloc com ha de ser 
la comunicació.

D’aquesta manera, creant un pla de 

comunicació, seria molt important tindre 

clar el públic objectiu que, com ja s’ha 

mencionat abans, no es limita als propis 

fallers de la comissió tot i que aquest puguen 

semblar els seguidors més importants. Al 

contrari, les xarxes socials de les comissions 

han d’estar enfocades cap a fora d’aquestes 

i, fins i tot, cap a fora del món faller, és a 

dir, s’ha de tindre una visió global i pensar 

que les xarxes socials ofereixen uns límits 

insospitables. D’aquesta forma, es poden 

fraccionar els públics en 3:

- Els propis fallers de la comissió: no s’ha 

d’oblidar que ells seran els primers a seguir 

les xarxes de la comissió però és un públic 

que ja es té guanyat, donat que ja formen 

part del col·lectiu. Per tant, cal realitzar la 

comunicació cap a ells d’una forma un tant 

diferent i s’han de mantindre uns canals de 

comunicació interna a banda de les xarxes 

principals.

A més, independentment dels canals 

de comunicació interns reservats per 

comunicar informació exclusiva als 

membres de la comissió, s’ha de fer que 

aquests es senten inclosos i orgullosos de 

les xarxes públiques. Per a açò, els fallers 

poden aparèixer a imatges que es publiquen 

a les xarxes o veure que, qualsevol altra 

publicació, té abast i dona bona imatge i 

reconeixement a la comissió. 
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També es pot realitzar aquesta funció 
mitjançant hashtags de creació pròpia, 
utilitzant-los des de les xarxes oficials 
de la comissió i animant als fallers a que 
facen ús d’ells. D’aquesta forma, en fer 
‘click’ al hashtag, hi apareixeran totes les 
publicacions que s’hagen fet tant per part 
de les xarxes de la comissió com per part 
del fallers.

- Altres fallers i gent procedents del món 
faller: donat que les xarxes ens ofereixen 
una forma de connectar a tot el món faller, 
s’ha d’aprofitar perquè altres comissions o 
associacions falleres puguen seguir tot allò 
que es publica. A més, s’ha d’utilitzar aquest 
públic (a l’igual que tots) per interaccionar 
i crear relacions dins del món faller, però 
aquest més especialment, ja que tindre 
una major interacció amb el públic faller 
permetrà unir forces per donar promoció a 
la festa fallera i a la ‘marca falles’. 

Una bona forma per arribar a aquest públic 
seria utilitzar els hashtags que es proposen 
per cada acte o moment i, d’aquesta forma, 
hi haurà una connexió entre tot el món faller 
que estiga utilitzant-lo. Es poden trobar els 
hashtags oficials a la web www.fallas.com, 
on s’estableixen una sèrie de hashtags 
per cada mes i acte. Tot i que també es 
pot realitzar seguint les xarxes oficials 
de Junta Central Fallera, on s’utilitzen 
aquests i es pot fer el seguiment. A més, 
tenint en compte que el correu tradicional 
és cada vegada menys utilitzat, també 
es pot utilitzar el correu electrònic per 
mantindre una connexió directa amb les 
resta de comissions falleres, Juntes Locals o 
associacions del món faller. 

- Gent aliena al món faller: és molt 
important captar públic alien al món faller, 
i més tenint en compte que les falles són 
Patrimoni Immaterial de la Humanitat, així 
que cal tindre una visió global i utilitzar 
l’oportunitat que brinden les xarxes per 
difondre informació. 

Per captar aquest públic no serà suficient 
amb publicar notícies sobre la pròpia 
comissió, sinó mirar un poc més enllà i 
tractar de traspassar les fronteres del món 
faller. Per exemple, es poden utilitzar els 
‘dies de...’, és a dir, els dies mundials, i 
relacionar-los amb el món faller o amb la 
pròpia comissió per no perdre l’essència 
de la ‘marca falles’. Aquesta tècnica és molt 
utilitzada per moltes marques dins dels 
seus plans de comunicació i màrqueting 
donat que són corrents molt seguides pel 
públic en general. 

Altra forma podria ser mantindre interacció 
i relació on line amb altres associacions 
i col·lectius no fallers , d’aquesta forma 
s’aconseguirà que el públic d’aquestes 
associacions siga també un públic per a 
les xarxes de la comissió. A més, tot aquest 
públic poden ser fallers potencials que, 
seguint les xarxes de la comissió, podrien 
animar-se a formar-hi part d’aquesta. 

Per tant, cal donar una bona imatge i 
mantindre una bona reputació de la 
comissió a les xarxes i així, es poden complir 
també alguns dels objectius mencionats 
anteriorment com captar nous fallers o fer 
una bona difusió dels esdeveniments que 
es realitzen perquè el públic hi participe.
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D’aquesta manera, tot i que es puga realitzar 
aquesta partició de públics, el públic objectiu 
de les xarxes socials de les comissions falleres 
és la suma d’aquests, és a dir, tot el públic de 
les xarxes és el públic de les comissions, tant 
nacional com internacional. D’aquesta forma 
s’hauran d’unir les tàctiques mencionades 
en aquest apartat i crear una comunicació 
apta per a tots els públics.

Però, a banda del públic objectiu, el primer 
que ha de quedar clar a les xarxes socials 
de comissions falleres és que no hi ha 
competidors. Al món faller sempre es fomenta 
i predomina la germanor entre comissions, 
i aquest concepte s’ha de transvasar a 
les xarxes socials de les comissions. Per 
tant, aquest és un concepte que s’ha de 
plantejar abans de crear les xarxes i s’ha de 
tindre en compte que no s’han de buscar 
més seguidors perquè la comissió veïna en 
tinga més, sinó que s’ha de buscar que els 
seguidors interactuen i siguen actius. 

Tot i que les comissions falleres són 
associacions culturals sense ànim de 
lucre, de vegades funcionen com empreses 
(buscant patrocinadors, buscant difusió 
i abast...). Tot i açò, no han de competir 
contra altres comissions per aquests 
motius. Per tant, dins d’aquest ‘mercat’, no 
hi ha competidors, sols aliats. 

Entre els aliats - tenint en compte que no hi 
ha competidors - es troben els propis fallers 
i la resta de xarxes falleres. Amb els primers, 
s’han d’aprofitar per fer d’altaveu, és a dir, la 
xarxes representen als fallers de la comissió 
i, per això, ells són els primers que han de 
fer ressò de tot allò que es publique; mentre 
que amb els segons, i com ja s’ha mencionat, 

s’han d’utilitzar per interaccionar, ja que això 
provocarà una major difusió i, a la vegada, ha 
de ser una cosa reciproca per fomentar així la 
germanor predominant al món faller.

Per finalitzar, resulta interessant parlar 
també de les apps i de quin ús es fa 
d’elles al món faller. Algunes comissions 
tenen apps pròpies, on els fallers poden 
consultar diversitat de continguts, mentre 
que altres utilitzen apps com ‘Traca’, que 
ofereix opcions de calendari, confirmació 
d’assistència als esdeveniments i un 
apartat amb novetats i noticies de la 
comissió. Aquesta app és utilitzada tant per 
comissions com per diverses juntes locals, 
tenint 570 comissions, quasi 30.000 fallers i 
12 juntes locals com usuaris. 

Però la gamificació també ha arribat al món 
de les apps falleres. L’exemple més clar el 
tenim al joc ‘Fallas Play and Go’, basat al 
joc/app ‘Pokémon Go’ i creat pel Laboratori 
Tecnològic Non Spoon amb el recolzament 
de l’Àrea d’Innovació de les Falles. Amb 
aquesta app es pot recórrer tota la ciutat 
de València als dies de falles i ‘capturar’ 
cadascun dels monuments, a l’igual que 
ocorre quan es capturen els Pokémon. 

Com a conclusió a aquest article, cal dir 
que no es pretén fer lliçons a ningú, però si 
fer veure les possibilitats que ofereixen les 
tecnologies de la informació i, en concret, 
les xarxes socials, per donar visibilitat a la 
festa de les Falles i a les comissions, així com 
tractar, també, de fer veure com d’important 
és tindre una bona gestió de les xarxes.

Begoña Garrido Picher. Community 
manager de la Falla Reis Catòlics de Silla.
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Després de molts anys exercint el 
periodisme de forma intensa i activa 
com a reporter, analista i director del 
diari Levante-EMV, entre altres ocasions, 
una de les coses més impressionants i 
enriquidores que he viscut i he escrit ha 
sigut el meu llibre dedicat a contar la vida 
i la trajectòria professional d’una persona 
tan extraordinària com el cirurgià José 
Mir, un home rellevant i transcendental 
per a la sanitat pública valenciana, pioner 
de moltes tècniques quirúrgiques i, 
principalment, fundador de la coneguda 
Unitat de Trasplantament Hepàtic de la Fe 
on s’ha aconseguit trasplantar milers de 
fetges a altres tants malalts de la Comunitat 
Valenciana.

La passió d’un cirurgià és un gran reportatge 
sobre el doctor Mir y el seu món, conegut i 
desconegut, de la seua infantesa, de la seua 
família, dels seus estudis, del seu hospital, 
la seua Mislata, la seua València, dels seus 
amics, del seu equip, dels seus malalts. És 
una descripció polièdrica i coral en el qual 
més de trenta persones aporten la seua 
visió al voltant de la vida de José Mir, l’eix 
central, clar està, d’aquest llibre.

Mir no es compren sense Mislata. Fou, és i 
serà sempre mislater. Els de poble som així. 
I en això ens semblem ell i jo.

ciències i  natura
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Mir ens conta com era la Mislata de la 
seua infantesa i la seua joventut, els seus 
enyorats camps i personatges. També la 
seua dramàtica experiència els dies després 
de la Riuada.

Sí, perquè abans de començar les classes 
de Medicina, aquell jove mislater recollí 
cadàvers de la platja, cosa que mai havia 
contat, i treballà com a voluntari en 
l’hospital de campanya del Marítim. Molts 
ho recordaran, allò.

La biografia ens condueix per una València 
enyorada, la del tramvia i la jardinera en les 
temporades de calor, i ens endinsa en les 
aules de l’antiga Facultat de Medicina, dels 
Maristes, fins a conéixer com era la sanitat 
de la ciutat en aquell moment, abans de 
l’arribada de la Seguretat Social, com foren 
les pràctiques de Mir i dels seus companys, 
els pioners en el sistema MIR, en l’Hospital 
General. Poca broma, eh! Quatre anys vivint, 
menjant, dormint en l’hospital sempre prop 
dels malalts.

Mir ens porta al naixement de la Fe i ens la fa 
conéixer amb tots els seus secrets.

Fins que la seua inquietud per superar-se i 
per millorar la sanitat el portà ha eixir fora, 
a estudiar i a aprendre noves tècniques 
quirúrgiques en l’estranger: París, Lausana... 
I eixe és el cúmul central de la seua 
trajectòria: un gran nombre de tècniques 
incorporades al llibre de servicis de la Fe 
i, en definitiva, a la sanitat valenciana, 
producte d’una incessant recerca.

Mir, com digué el director general 
d’Assistència Sanitària, Rafael Sotoca, ajudà 
i impulsà des de la Fe la transformació de la 
sanitat pública valenciana.

Hi ha qui opina que la major revolució 
que va portar el doctor Mir fou la cirurgia 
de la hipertensió portal. Una de les seues 
infermeres, Ana Ponce, diu que allò fou “el 
principi de totes les cirurgies d’ara”, però la 
clau històrica estigué en el trasplantament 
hepàtic, que comença primer amb una 
inquietud i després amb una irresistible 
passió per poder començar a fer-lo als 
malalts valencians.

Mir passà temporades d’autèntica ansietat 
per no poder posar en marxa el programa 
de trasplantament quan a altres llocs 
d’Espanya ja es feia. Per a desesperació seua 
i la dels seus, i davant la falta de comprensió 
i la indisposició dels propis i dels estranys, 
hagué d’esperar quatre anys perquè en l’any 
1991 se’n fera en aquesta casa el primer.

El doctor Mir amb alguns trasplantats de 
València. Foto P. m.
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Allò ficà a prova la paciència d’un home que 
anava de pressa a totes bandes, un motoret, 
i que només estava tranquil, com ell mateix 
diu, al quiròfan.

Fou ell qui va decidir anar-se’n a Cambridge 
malgrat una còmoda situació personal i 
professional, ja amb família, perquè véu que 
la solució a la malaltia a la qual s’enfrontava 
era només el trasplantament. I gràcies a allò 
conegué l’home el qual va marcar tota la 
seua vida professional, Sir Roy York Calne, 
un extravagant geni anglés, cirurgià i artista, 
que trobà en Mir, en el seu amic valencià, un 
exemple de la inquietud per l’ofici.

L’experiència de Cambridge val la pena 
ressenyar-la. Mir ha estat sempre innovant 
de manera que, davant de la desconfiança, 
dels dubtes, dels recels de València, decideix 
fer allò que ningú havia fet fins aleshores, 
obrir una –per dir-ho així- escola d’estiu a 
l’hospital d’Addenbrooke amb Roy Calne, 
per la qual tot l’equip pogués passar a fi de 

conéixer i tocar la tècnica del trasplantament 
hepàtic i fer fora les pors i les reticències que 
alguns pogueren tindre de manera que, en 
tornar a València, pogueren tranquil·litzar els 
corredors de la Fe.

Eixí molt bé, però hagué d’esperar, com dic, 
quatre anys fins que enllestí el programa 
aquella vesprada-nit del 5 al 6 de gener.

A partir d’ací s’obri el capítol dels 
trasplantaments de fetge, el més conegut 
i reconegut aquí i a l’estranger del doctor 
Mir i del seu equip. Els èxits se succeeixen 
i les estadístiques finalment li donen la raó 
i col·loquen a la Unitat de Trasplantament 
de la Fe a la capdavantera d’Espanya i, en 
termes relatius, del món.

En eixe moment Mir desplega tota la seua 
força i tot el seu poder. Ara bé, com ell 
mateix afirma, mai es va sentir acomodat. 
De manera que continua buscant el progrés 
de la unitat i en conseqüència de la sanitat 

Amb el pioner mundial del trasplantament, *Sir 
*Roy *Calne.

El doctor Mir revisa la primera fulla de registre 
de trasplantaments de la Fe. Foto P. m.
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pública valenciana i apleguen nous avanços 
com el piggy back, el split i toca el futur amb 
el trasplantament cel·lular i del donant viu.

Gràcies al registre de trasplantaments, Mir 
compta amb 1.872 trasplantaments a 1.872 
persones.

He parlat abans d’estadístiques, però al 
darrere hi ha persones, els malalts als quals 
ell ha cuidat, escoltat i atés com poca gent 
ha sabut fer-ho.

Podem parlar d’eixa innombrable quantitat 
de trasplantaments, d’operacions que han 
suposat donar-los una segona oportunitat 
a eixos milers de persones, però no ha 
comptat el doctor Mir les altres centenars 
d’intervencions que han suposat un canvi 
en la vida d’eixos milers de valencians i 
valencianes. 

Fet que aclapararia a qualsevol, i que 
tanmateix ell porta amb una discreció 
sorprenent. Vegem en el llibre com per a 
ell és, senzillament, la seua obligació. Com 
diu en referir-se al moment en què retirava 
els cadàvers de la riuada en el litoral sud de 
València: “calia fer-ho i es va fer”.

En La passió d’un cirurgià jo he aprés el valor 
de la vida. Però de la vida, vida, la de veritat. 
No la poètica, la sentimental, la professional, 
la familiar. No. La vida que cada dia li fa un 
pols a la mort, amb cara de gos de barraca: 
si guanyes tu, mort, jo perd... I deixe d’existir. 
Eixe valor de la vida l’he vist en els cirurgians, 
en les infermeres, en els malalts trasplantats. 
I espere que el vegeu al llibre.

U, en el seu ofici, el periodisme, pot escriure 
mil històries, però en poques ocasions, pot 
millorar la vida d’una d’elles. En molts casos, 
les arruïna. Ací, en la biografia de Mir, la vida 
és un assumpte molt seriós, cosa de cada dia.

Jo he preguntat a molts pel fet que al principi 
el trasplantament semblava una cosa de 
màgia, una cosa de Déus, i ara ha esdevingut 
una feliç rutina, unes estadístiques que ja 
difícilment aconsegueixen la categoria de 
titular de diari. Açò és bona senyal. Però 
cadascú d’ells, cadascú dels casos representa 
una lluita, un desafiament, a on cal prendre 
moltes decisions per a eixir-ne victoriós.

Mir ha tingut a les seues mans la vida de 
milers de persones: un “sí” o un “no” ha 
canviat el signe d’eixes persones, de les 
seues famílies i de les seues vides. Què 
decideix que el trasplantament es puga o 
no fer en una persona? De quina manera 
incideix en les seues vides? UN EQUIP.

El doctor Mir i l’autor del llibre, Pedro Molgues, 
en la presentació en  El Corte Inglés.
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Dins de les innovacions del treball de Mir 
hi ha hagut una que m’ha cridat l’atenció 
poderosament: el treball en equip. No és 
una frase feta, ni una improvisació. José 
Mir sap des del primer moment que si no ho 
feien tots junts no aplegarien a la meta. Així 
és que des del primer moment féu que tots 
se sentiren partícips i membres de la Unitat 
amb els mateixos objectius.

Ara es parla sovint de termes com 
implicació, motivació, horitzontalitat... En 
el seu temps, però, açò no era comú. Els 
patrons eren els patrons i els indis, els indis. 
Mir ho va canviar, açò. Amb tots. Des d’una 
esfera professional i també personal.

Els cirurgians han aprés amb ell i l’han 
respectat per damunt del seu càrrec. Les 
infermeres encara l’anomenen i continuaran 
anomenant-lo “el jefe”. L’adoren perquè 
s’han sentit família, guiats i protegits.

Les principals normes de la casa són: no 
abandones la capçalera per l’ordinador i 
mai digues que no. Esforç i dedicació.

Quan li pregunten si ha fet escola, Mir 
sempre respon que “quan el deixeble 
supera el mestre, s’ha fet escola. Aleshores 
has creat l’escola. El fet que la Unitat 
de Trasplantament hepàtic continue, i 

continue exitosament, és una bona senyal 
de que les estructures, les pedres hi estaven 
ben ficades i els seus integrants ben triats i 
que cadascú d’ells ha millorat en el temps 
dins de la seua especialitat”.

En fi, Mir ha sigut i és un exemple de la 
tenacitat, de la persistència, de la recerca 
de nous horitzons professionals, de la 
dedicació a l’ofici i de l’esforç. La seua vida 
professional i el seu progrés, tan personal 
com en equip, són i pertanyen a la Fe. Ell 
mateix afirma que la Fe li ha donat més 
d’allò que ell li ha donat a l’hospital.

Sempre bregant per millorar els mitjans, les 
condicions, els resultats, la sanitat, la salut 
de tots, en definitiva. I encara continua fent-
ho des d’altres fronts, perquè la seua vida 
professional sempre ha estat per a ell un 
front de lluita i de progrés en comú.

Això sí, deixant al seu darrere una llarga 
estela d’amics.

Pedro Muelas. Exdirector de Levante-EMV, 
consultor de Comunicació i responsable 
de comunicació de l’Oceanogràfic.

La passió d’un cirurgià ha sigut editat per 
Neopatria i està a la venta en València

Enfront de la vella La Fe on va fundar la Unitat de 
Trasplantament. foto P. m.

Mir amb Rafael *Matesanz, creador de l’Agència 
Nacional del Trasplantament en el . 25 aniversari 
de la Unitat de Trasplantament de la Fe. Foto P. M.
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En aquest article mesclem els dos temes 
d’aquesta secció la natura representada 
pels nostres animals de companyia, i la 
ciència i la seua evolució en tècniques 
i investigacions per a curar-los, cuidar-
los i fer lis la vida millor. Per a moltes 
persones les mascotes, formen part de 
les seues famílies, els tracten com un 
membre més, el que fa que cada vegada 
la societat estiga més conscienciada amb 
el respecte i benestar animal. El nostre 
poble Silla, s’ha convertit en un referent 
en la nostra comunitat, gràcies als acords 
que ha firmat l’ajuntament amb diverses 
associacions i centres veterinaris de la 
població, el que ha permés accions com:

• Xerrades als centres educatius 
sobre la cura i tinença de mascotes 
de forma responsable.
• L’edició d’una guia metodològica 
perquè els ajuntaments milloren la 
gestió de la qualitat del benestar 
animal en el seu municipi.
• Pla de benestar de les colònies 
felines.
• Cursos d’educació canina
• El Pla d’esterilització de gates 
abandonades.
• Pla colonial felí de Silla.
• La campanya anomenada “Si tens 
un gos, sigues cívic” que se centra 
en la conscienciació de la ciutadania 
per a mantindre una conducta cívica 
amb la seua mascota.

Totes aquestes accions i altres més, 
formen part del projecte «Silla amiga 
dels animals» que té com a objectius: 
Silla lliure de maltractament animal, 
Silla lliure d’abandonament animal i Silla 
neta (sense caques), i que inclou una 
sèrie d’activitats desenvolupades durant 
el 2016 i per al 2017 que són possibles 
gràcies al patrocini i la implicació de les 
entitats Clínica Veterinària Silla, Hospital 
Veterinari València Sur, Stiching Let’s 
Adopt International, Societat Protectora 
d’Animals i Plantes de Silla (SPAPS) i 
Ajuntament de Silla.

Per aprofundir en el benestar de les 
nostres mascotes i que ens parle com és 
el treball de cuidar-los cada dia, parlem 
en Pedro Suay, i és propietari junt amb la 
seua dona de la Clínica Veterinària Silla, 
una de les entitats implicada al projecte 
«Silla amiga dels animals».

Ens agradaria que ens contares un poc 
sobre la teua vida...quins estudis has 
realitzat i quins títols tens, per què 
decidires ser veterinari, com aplegares a 
tindre el teu propi negoci, etc.?

Sóc Pedro Suay, llicenciat en veterinària 
fa 17 anys per la Facultat de Saragossa. 
Vaig obrir el meu propi negoci fa 15 anys 

eL BenEstar de Les nostres masCotes
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a Silla, després de treballar en distintes 
clíniques. La meua passió sempre han sigut 
els animals i dedicar-me en cos i ànima a 
ells, és el que em permet continuar creixent 
professionalment. Sóc especialista en 
traumatologia i ortopèdia per la Universitat 
Complutense de Madrid i pel CEU San 
Pablo. A més, tinc el GPCert en neurologia 
veterinària. La nostra filosofia es basa en la 
constant formació, a apostar per l’última 
tecnologia i oferir sempre l’últim als nostres 
pacients. De xicotet anava recollint a tots 
els animals que trobava en la caseta de 
Llíria dels meus pares i intentava curar com 
podia a tots els animals. Vaig voler formar-
me i especialitzar-me perquè els meus 
estudis serviren per salvar la vida de tots els 
animals que passaren per les meues mans, 
o almenys, donar-ho tot  per aconseguir-
ho. A hores d’ara, compartisc la clínica amb 
la meua dona, Clara Lonjedo, veterinària 
especialista en cirurgia de mínima per la 
Facultat de Càceres i especialista en cirurgia 
pro el CEU San Pablo. Els dos compartim la 
il·lusió de treballar tantes hores cada dia 
per oferir el millor als nostres pacients.

Quins tipus d’ investigacions has fet? Per què?

17 anys donen per a moltes investigacions. 
Un dels estudis més importants que he 
realitzat va ser per a un gran laboratori, 
un estudi de 2 anys sobre la Leishmania 
on es van publicar dades gràcies a tots els 
nostres clients que han servit, a posteriori, 
per desenvolupar fàrmacs per previndre 
esta perillosa malaltia, i així, salvar la vida 
de molts animals. He realitzat ponències 
i estudis al meu camp, la traumatologia, 
exposant-los en congressos a nivell nacional.

Quines operacions han sigut les més 
innovadores que haveu fet?

A títol personal, vaig tindre l’honor de 
posar la primera pròtesi de maluc a la 
Comunitat Valenciana en un gosset, amb 
el meu company el Dr. Carlos Huelva. Hem 
realitzat múltiples cirurgies prou noves com 
exopròtesis (cames artificials a animals 
que els faltava algun membre), o cirurgia 
mínimament invasiva (laparoscopia, 
endoscòpia, cistoscopias...). 

Quin és l’animal més estrany has hagut 
d’atendre? 

Un lleonet a qui li vam posar de nom 
Magnus, amb una estenosis esofàgica.

Alguna experiència a destacar?

Cada dia és una experiència única en les 
nostres vides. Ens enfrontem dia a dia a 
famílies molt preocupades pels seus animals 
i, el que potser per a nosaltres no tinga 
importància, per a eixes famílies és el més 
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important. Anècdotes tinc moltíssimes... 
Des de propietaris que han caigut al terra 
al traure sang a la seua mascota, intentar 
traure sang d’un porc vietnamita de 100kg, 
fins traure quirúrgicament elements molt 
estranys dels estómacs dels gossos i gats. 
(Altres anècdotes me les reserve... però 
podria escriure un llibre!).

Quins són els errors més comuns que 
cometen els amos dels animals?

Medicar amb fàrmacs d’humans és perillós 
i molt freqüent. Nosaltres hem ofert un 
telèfon per consultar via Whatsapp de 
manera gratuïta per evitar a tota costa 
aquests tipus d’incidents que poden acabar 
amb la vida de les nostres mascotes. També 
és important portar a l’animal al veterinari 
com més prompte millor, allargant la 
visita l’única cosa que aconseguim és que 
agreugen els símptomes i hi ha vegades que 
arribem massa tard (per exemple, un gat 
no pot estar més de dos dies sense menjar 
ja que comença a desenvolupar lipidosis 
hepàtica sent, de vegades, irreversible).

Recomanaries estudiar veterinària?

Només ho recomanaria a aquelles persones 
que no es plantegen estudiar una altra cosa. 
És una professió dura, cara, que requereix 
moltes hores d’estudi diari. La medicina 
i cirurgia veterinària requereix d’una 
constant formació, i no és senzill treballar 
13 hores diàries i dedicar el cap de setmana 
a assistir a una ponència o preparar un 
màster. Moltes vegades els veterinaris 
no tenim vida social i els nostres amics i 
familiars no comprenen que és un treball 

que no acaba en arribar a casa. Sempre hi 
ha algun animal a qui ajudar i algun tema 
nou que estudiar.

Sabem que haveu fet un conveni en 
l’Ajuntament de Silla. Ens podries explicar 
cóm s’ha produït i quins beneficis aporta 
aquesta decisió?

Clar. Portem ja dos anys col·laborant amb 
l’Ajuntament de Silla, esterilitzant a moltes 
gatetes del carrer de manera gratuïta. 
Enguany hem firmat un nou acord, on ens 
hem compromès a continuar esterilitzant 
gates dels carrers durant els pròxims 4 
anys de manera totalment gratuïta (pagant 
nosaltres les despeses d’anestèsia, cirurgia i 
medicació) . D’aquesta manera col·laborem 
amb el fet que hi hagen menys gats 
abandonats pels nostres carrers, que les 
colònies felines estiguen més controlades i 
que el nostre poble puga presumir de ser un 
poble animalista, que lluita pels drets dels 
animals i respecta les vides de cada ser viu.
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Molta gent dui que el veterinari hauria de 
ser gratis o estar a l’abast de l’economia. 
Què penses d’açò?

Crec que si la facultat de veterinària, 
els 7 màsters que tenim entre els dos, o 
la tecnologia que tenim (Làser de Co2, 
laparoscòpia, màquina de RX digital, 
ecografia...) foren gratuïts; els nostres 
empleats no cobraren a fi de mes, o per ser 
veterinaris no pagàrem lloguer en el local 
o llum i aigua, el servei podria ser gratuït 
també. 

Nosaltres oferim l’última tecnologia 
comparable amb medicina humana a 
diferència que tot ho havem de comprar 
nosaltres, demanant diners als nostres 
familiars o préstecs al banc. Crec que no 
és just exigir la millor tècnica per a la teua 
mascota sense pagar el cost, ja que per 
resoldre una cama trencada, per exemple , 
he necessitat anys de pagar-me cursos per 
tota Espanya caríssims, cada placa feta a 
mesura és molt cara i tot l’equip, com tindre 
l’última màquina d’anestèsia i que ofereix 
la màxima seguretat té un preu elevat. 
Nosaltres (per a tots els que ens coneixeu) 
realitzem un preu molt assequible, oferint 
pagar a terminis sense problemes. A més, 
col·laborem amb nombroses protectores 
com Help Dog València, on fem un preu 
molt ajustat, prestem els nostres serveis i el 
material als gatets del carrer. 

Com veus el futur d’aquest veterinari?

En un futur crec que seguirem com fins ara, 
treballant cada dia, esforçant-nos per donar 
el millor de nosaltres i continuant amb 
l’última tecnologia a la clínica. De moment 
hi ha poques clíniques especialistes 
en cirurgia mínimament invasiva i 
nosaltres pensem que si a tu t’operen per 
laparoscòpia, perquè no realitzar la mateixa 
tècnica en els nostres sers peluts de quatre 
cames? 

D’aquesta manera minimitzem el dolor amb 
incisions de menys d’1cm. La veterinària, 
com la medicina, avança cada dia i nosaltres 
com a veterinaris continuarem aprenent i 
formant-nos fins al dia de la nostra jubilació, 
o potser més enllà. 

Agraïm a Pedro Suay que haja col·laborat 
al nostre llibret i li desitgem, a ell i a la 
seua clínica, que puguen seguir aportant 
tantes coses bones a les nostres mascotes 
i a la societat. 
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L’Albufera es va començar a formar fa uns 
6.000 anys aproximadament a causa que 
els sediments del riu Túria crearen barreres 
i així, aquestes crearen golfs amb aigua 
estancada. Amb el pas dels anys, l’Albufera 
ha cobrat una gran importància per a totes 
aquelles persones que hi han habitat prop 
d’ella: ha servit per cultivar arròs, cultiu 
instaurat a l’època d’ocupació àrab a 
València; per realitzar activitats de pesca i 
caça; o com a zona de past per al bestiar, a 
més de jugar un gran paper a l’hora de frenar 
inundacions o altres desastres naturals.

Tot i això, l’Albufera és una zona 
d’aiguamolls i aquestes zones no es troben 
ben vistes per tota la societat, donat que en 
diverses ocasions aquestes han sigut focus 
d’infeccions i malalties a causa de la fauna 
i de l’ecosistema humit. Per aquest motiu, a 
l’actualitat el 64% de les zones d’aiguamolls 
han sigut destruïdes per l’esser humà i 
moltes altres zones han sigut modificades.

Aquest és el cas del Racó de l’Olla, situat 
dins del Parc Natural de l’Albufera, entre 
la zona de la Devesa i la pròpia Albufera, 
convertint-se així en una zona de transició 
d’ambdós ambients. Aquest Racó també ha 
sigut víctima de l’esser humà, donat que 
aquest ha lluitat durant molts anys per la 
seua possessió, sent propietat de l’Estat 
fins finals del segle IXX, quan va passar a 
ser propietat privada fins que, a l’any 1911, 
València va tornar a adquirir aquests terrenys 
per 1 milió de pessetes de l’època. Tot i 
això, fins l’any 1928 no es va reconèixer que 
aquests terrenys eren de domini públic. Per 
aquests motius, al Racó de l’Olla es realitzen 

diferents tipus d’activitats recolzades per 
una infraestructura adequada per tal que la 
gent visite el Parc i que aquestes zones no 
tendisquen a caure en la marginació. 

Actualment, al Racó es treballa per 
aconseguir un equilibri de totes les 
activitats que s’hi realitzen: agricultura, 
caça, pesca, educació ambiental i recreació. 
Per aconseguir-ho, al Racó s’hi troba el 
Centre d’Interpretació Racó de l’Olla, el qual 
compta amb una zona d’ús públic i altra 
de reserva integral, d’aquesta manera es 
poden realitzar visites obertes al públic per 
tal que aquest conega millor el lloc i també 
es pot preservar el paisatge i la fauna.
A la zona d’ús públic es troba: un 
aparcament per facilitar l’accés al Racó, 

donat que aquest és mitjançant la carretera 
d’El Palmar; una àrea recreativa projectada 
exclusivament per l’esmorzar dels visitants 
i pel seu descans, estant dotada de taules 
i papereres per tal que no es contamine ni 
s’embrute la zona; un Centre d’Informació 
dedicat a la recepció dels visitants; una 
torre-mirador amb una vista panoràmica; 
un llac de prop de 5 hectàrees on s’ha 
assentat la vegetació i la fauna de l’Albufera; 
un observatori d’aus; i una senda que cal 
seguir per visitar el Racó.

parC naturaL de L’aLbufera
El Racó de l’Olla
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Al Centre d’Informació es poden trobar, a 
més de la recepció, dues exposicions sobre 
la Reserva del Racó de l’Olla i sobre el Parc 
Natural de l’Albufera, on s’exposen diferents 
aspectes com: la formació de l’Albufera, les 
típiques construccions de barraques, l’ofici de 
calafates o els antecedents històrics del Parc. 

La torre-mirador ofereix una panoràmica en 
360º de gran interès turístic i naturalístic, 
donat que representa un gran punt 
d’observació de la Mata del Fang, on es poden 
veure gran quantitat d’anàtids, especialment 
a l’hivern, on es poden quantificar xifres 
elevades d’ànecs collverd i d’ànecs rojos. 

L’observatori del Racó és un dels millors llocs 
de tot el Parc de l’Albufera per l’observació 
d’avifauna i, segons l’època de l’any, es poden 
veure diferents espècies: a l’època de cria es 
poden observar colònies de larolimícoles 
reproductores i anàtids; a l’època de migració 
es poden observar diferents espècies de 
limícoles; i a l’època d’hivernada es poden 
observar diferents espècies d’anàtids. Des de 
l’observatori es recomana l’ús de prismàtics 
o ulleres de llarga visió per gaudir en major 
mesura de l’observació de les aus.

La senda permet conèixer les espècies 
vegetals adaptades a aquests ambients 
tan peculiars, i té com objectiu que els 
visitants coneguen directament la diversitat 
d’ecosistemes presents en aquest conjunt de 
Devesa-Albufera com: dunes fixes, mallades o 
llacunes. Però, per poder seguir aquesta senda 

cal seguir unes normes: en primer lloc, s’ha 
de realitzar la ruta (de prop d’un kilòmetre de 
distància) a peu, donat que no es permet l’ús 
de bicicletes ni altres tipus de vehicles, llevat 
de cadires de rodes; cal guardar silenci per tal 
de no molestar a la fauna que ací hi habita; no 
es permet l’entrada d’animals domèstics; i per 
últim, no es pot tocar la vegetació que hi ha al 
voltant de la senda. 

Tots aquests llocs es poden visitar de manera 
lliure, tant de manera particular com en 
grups reduïts. En cas que el grup compte 
amb més de 15 persones, s’ha de realitzar 
una reserva. A més, els centres escolars o 
les associacions sense ànim de lucre que 
desitgen visitar el Racó de l’Olla, podran ser 
partícips del Programa  d’Interpretació del 
Patrimoni, dins del qual es troba el projecte 
Coneixent el Parc Natural de l’Albufera, el 
qual inclou activitats dirigides als visitants 
per tal de fomentar el coneixement, l’estima 
i la implicació en la conservació dels valors 
del parc entre tots els seus visitants. 

D’altra banda, el Racó de l’Olla compta amb 
una zona de reserva integral restringida als 
visitants. Aquesta zona està destinada a 
la nidificació i al refugi de les nombroses i 
importants espècies d’aus aquàtiques que 
hi habiten. Tant aquesta zona com la resta 
de l’Albufera, són considerades zones ZEPA 
(Zones d’Especial Protecció d’Aus), protegint 
així les aus autòctones de forma legislativa, a 
més de pertànyer al conveni RAMSAR, el qual 
protegeix el parc a nivell mundial; i al conveni 
Red Natura 2000, el qual el protegeix a nivell 
europeu.
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Com diuen els nostres avantpassats… “Xé 
que bo!!!”. Semblava que estava soterrada, 
jo mateix pensava que no hi era present, 
que ja no tornaria, però de sobte, la 
motivació, impulsada per l’amistat sincera i 
l’estima personal, ha fet que de nou, tornem 
a cavalcar entre les lletres, fent córrer 
l’expressió escrita, galopant de nou entre 
els textos i amb esperit lliure per a crear. Sí 
senyor, és un gran dia!!!

Dit açò i, continguda l’eufòria inicial, he 
de presentar el tema de l’article, que 
contràriament al que sembla, no va de jocs, 
diners, ni apostes esportives, va molt més 
enllà, es tracta de l’aposta per la vida, per la 
salut, per jugar-ho tot a una, decididament!!! 

Una molt bona aposta i del color que més 
m’agrada….. Quan escoltem al crupier 
llençar la boleta a la ruleta, el cor batega, 
tots fan les seues apostes, impulsivament, 
en alguns casos precipitadament, deixant-
se portar pel que fa el veí o l’amic de torn, 
allò que ens dicta veladament la societat, 
però….. nosaltres no!!! No tenim gens de 
pressa, ni ansietat, estem segurs dallò que 
fem i anem a l’aposta guanyadora.

Quan el xicot ens mira de nou, en l’últim 
moment d’aposta diem allò de ‘’cavallers, 
va de bo’’, ”tot al verd”!!! La boleta roda i 
roda, va fent bots ballant amb els números, 
del roig al negre, del negre al roig, i de quan 
en quan passa pel verd… ‘’Ai mare!!... si 
toca….’’ (pensen alguns jugadors), però de 
nosaltres i sols nosaltres, depén la jugada, 

sols hem de desitjar-ho, apostar de veres 
pel verd i en aquell moment la ruleta ja 
no tindrà cap sentit, desapareixerà, hem 
apostat i ja hem guanyat!!!, el verd és el 
nostre color i certament sense admetre cap 
discussió... És guanyador!!!

I és que de verd anem a parlar, concretament 
d’un vegetal, el bròcoli, una hortícola que 
està posant-se de moda, que dic posant-se? 
Està ja de moda!!!

Més endavant, quan anem aprofundint al 
gros de l’article donaré complits i nodrits 
detalls del bròcoli, el seu origen, expansió 
al món, propietats nutricionals, que en té 
moltes i ben bones, beneficis lligats a la 
protecció front al maleït càncer… etc.

 Ara voldria explicar que la societat en la 
qual ens ha tocat viure hui, baix el meu 
humil punt de vista, ens du a la carrera. 
Des de bon matí, eixim del llit en un bot, 
sobtadament, al so de l’alarma que tan bé 
sonava, tan dolça… aquell dia que vàrem 
seleccionar la melodia, i que ara, a les 
07:00h del matí pareix un lleó bramant…..
En fi, hem de fer marxa, arreglar família, i 
cap a la feina; dinar ràpid que hem de seguir 
treballant!!! Continua i ,més tard, de nou els 
xiquets, activitats extraescolars, - berenar 
ràpid de nou que no apleguem!!! Solem 
sentir a les mares i pares…pots seguir-me? I 
encara queden els deures, la dutxa i de nou 
sopem… Com no? Ràpid altra vegada i ja 
quasi és l’hora d’anar al cau, al llit a tombar-
nos, ‘per fi tu, per fi’, solem exhalar. 

ho aposte tot aL Verd
Pròleg i introducció
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Mare meua, quantes coses hem de fer, a 
quina velocitat, i a més a més menjant ràpid 
i… què més?, qualsevol cosa?; jo pense que 
no, no sempre al menys. Hem d’incloure 
una dieta sana i saludable, sostenible, 
agradable i variada. És ací on ens fallen 
les hortícoles i per damunt de tot el verd, 
el fantàstic verd del bròcoli. Fins fa poc un 
desconegut, però de segur i partir de hui, un 
gran amic que no faltarà com a complement 
a les nostres taules.

He començat el pròleg del text anomenant 
els nostres avantpassats, que tant de 
coneixement i saviesa ens han transmés, 
generació darrere generació, en infinitat de 
matèries, des de la saviesa popular fins als 
estudis i avanços científics més prolífers dels 
que gaudim hui en dia. Tot açò és cert i ben 
cert, sense dubte, i cal agrair-ho i reconéixer-
ho, és de llei. Però d’altra banda, també val 
a dir, sense caure en l’error de generalitzar, 
que les “brassiques” en general i el bròcoli 
en particular, han estat històricament sobre 
cuinades, els hem bullit, fregit, torrat i quasi 
sempre en excés, eliminant la majoria dels 
nutrients essencials que ens aporten. 

Informació botànica i nutricional

Brassica oleracea italica, el seu nom prové 
del llatí; “brachium”, que significa ‘braç’ (a 
través de l’italià anomenat “broccoli”), és 
una planta de la família de les “brassicàcies”.
Taxonomia:

Regne Plantae
Divisió Fanerógama Magnoliophyta
Classe Dicotiledónea Magnoliopsida
Ordre Brassicales
Família Brassicaceae
Gènere Brassica
 L. 1753
Espècie B. oleracea
Subespècie Brassica oleracea italica
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Taula nutricional: (valors per cada 
100 g de producte cru)

Energia 34 kcal - 141 kJ
Carbohidrats 6.64 g
Sucres 1.7 g
Fibra alimentària 2.6 g
Greixos 0.37 g
Proteïnes 2.82 g
Aigua 89.3 g
Retinol (vit. A) 31 μg (3%)
Beta-carotina 361 μg (3%)
Tiamina (vit. B1) 0.071 mg (5%)
Riboflavina (vit. B2) 0.117 mg (8%)
Niacina (vit. B3) 0.639 mg (4%)
Àcid pantotènic (vit. B5) 0.573 mg (11%)
Vitamina B6 0.175 mg (13%)
Àcid fòlic (vit. B9) 63 μg (16%)
Vitamina C 89.2 mg (149%)
Vitamina E 0.78 mg (5%)
Vitamina K 101.6 μg (97%)
Calci 47 mg (5%)
Ferro 0.73 mg (6%)
Magnesi 21 mg (6%)
Manganèsic 0.21 mg (11%)
Sofre 66 mg (9%)
Potassi 316 mg (7%)
Zinc 0.41 mg (4%)

% de la quantitat diària recomanada per a un adult.
Font consultada: Bròcoli, cru (parts menjables) 
en la base de dades de nutrients de USDA.

Beneficis per a la nostra salut

Del bròcoli hem de destacar el seu alt 
poder antioxidant, degut fonamentalment 
a l’elevat contingut en “beta-carotens”, 
“isocianatos” i vitamina C. Tots ells són 
elements antioxidants que ens protegeixen 
front als radicals lliures, responsables del 
processos d’envelliment. 

Els seus potents antioxidants ajuden el 
cos  a reduir la quantitat de certs bacteris a 
l’estómac, ajudant a previndre infeccions de 
l’aparell digestiu. Les proporcions de sofre 
presents al bròcoli, li confereixen també 
propietats antimicrobianes i insecticides. 

El seu color verd intens és clar indicador 
del seu alt contingut en provitamina 
A (principalment en forma de “beta-
carotens”), que reforcen el nostre sistema 
immunològic. En el bròcoli, el beta-carotens 
s’emmagatzema principalment als florets.

Aporta elevades quantitats de vitamina C, 
que conté poder antiviral i millora la salut 
cardiovascular. També conté luteïna, un 
antioxidant important per a la salut dels ulls. 

El bròcoli és una font molt important de fibra, 
recomanada a les dietes hipocalòriques, 
on hi ha una millor proporció de nutrients 
respecte a la baixa aportació energètica.
 
Tenint en compte que el bròcoli no conté 
greixos i que ens aporta una significativa 
quantitat de fibra (3 grams per cada 100 
d’ingesta), és un bon aliat per saciar la gana 
sense augmentar la quantitat de kilocalories 
ingerides pel seu baix valor energètic. 
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Experiments realitzats al laboratori, han 
demostrat que el “sulforafano”, substància 
present al bròcoli, és un compost 
molt eficient per a eliminar el bacteri 
“Helicobacter pylori” microorganisme 
responsable de la majoria de les úlceres 
gàstriques, i del que encara resulta més 
inquietant, també, de gran part dels tumors 
d’estómac.

Alguns dels seus components químics, 
els quals contenen molècules sulfurades, 
sofre concretament, fan que a elevades, 
constants i sostingudes temperatures, es 
volatilitzen i facen mala olor, al temps que 
es perden vitamines, com és el cas de la 
vitamina C, molt present en el bròcoli, i el 
beneficiós àcid fòlic que conté. 

Hem de tractar d’evitar sobre cuinar-
lo, els grans cuiners de renom mundial, 
recomanen una cocció ràpida, de no més de 
3-5 minutets. Hem de menjar-lo “al dente”, 
d’aquesta manera aprofitarem totes les 
seues propietats nutricionals, que tan bé 
ens fan davant la protecció cel·lular front a 
diversos tipus de càncer.

Múltiples assajos i estudis científics, de 
reconeixement mundial, avalen i certifiquen 
les nombroses propietats anticancerígenes 
del bròcoli. La Universitat Politècnica de 
Cartagena té publicats alguns treballs 
d’investigació científica sobre el tema. 

Totes les “brassiques”, família a la qual 
pertanyen tots el tipus de cols que coneixem, 
(col picuda, llisa, xina, morada, plana, 
arrissada…etc), la coliflor, el romanesco, 
i per descomptat el bròcoli, contenen 

uns compostos orgànics anomenats 
“glucosinolatos”, uns compostos 
basats en el sofre que tenen propietats 
anticancerígenes front alguns tipus de 
càncers com el de pulmó, pròstata, mama, 
endometri, úter i tumors relacionats amb 
el tracte gastrointestinal, el fetge, estómac, 
i còlon. L’Institut Nacional del Càncer 
suggereix que podria ser un important 
preventiu, responsable d’impulsar alguns 
enzims que ajuden a desintoxicar el cos.

Les raons d’aquest efecte preventiu del 
càncer són degudes al seu gran contingut 
en nutrients antioxidants (beta-carotens 
i vitamina C), fibra (soluble i insoluble) i 
substàncies fitoquímiques (glucosinolatos 
/ isotiocianatos / indoles) entre les quals 
destaca el sulforafano (isotiocianato) i 
el indol-3-carbinol (indol), que actuen 
incrementant l’activitat de certs enzims, la 
funció dels quals és eliminar de l’organisme 
alguns agents cancerígens o bloquejar la 
seua acció al nostre organisme. 

El sulforafano és un agent molt potent per 
a combatre el càncer i resulta que es troba 
present en el bròcoli. Investigadors de la 
Universitat d´Illinois han demostrat que 
menjant de tres a cinc porcions a la setmana 
de bròcoli és prou per a tindre un efecte 
preventiu front a certs tipus  de càncer.
A més a més, el bròcoli també conté quercetina, 
un flavonoide que actua com antiinflamatori 
natural, i que també pareix disminuir el 
creixement d’alguns tipus de càncer; al igual 
que els folatos (àmpliament presents en 
aquesta hortalissa), i que protegeixen front al 
càncer de còlon i de coll uterí.
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Una alimentació rica en fruites i verdures 
ajudarà a mantindre un sistema immunològic 
saludable, pel que si afegim el bròcoli a 
la nostra dieta, sumarem una nova arma 
front al càncer i també una nova via per a la 
prevenció i l’atenció de la nostra salut.

Recomanada per ser consumida a totes les 
edats i especialment indicada en: 

- Dones embarassades, pel seu alt 
contingut en àcid fòlic. 

- Per afavorir el bon estat de la pell i 
de les mucoses, gràcies al seu efecte 
antioxidant i antienvelliment de la pell. 

- Durant la menopausa, ja que conté 
calci, que actua com a fitoestrògen. 

- Per tal de previndre hemorràgies, pel 
seu alt contingut en fil·loquinona, font 
principal de vitamina K. 

- Règims per tal d’aprimar-se, ja que 
nodrís i aporta molt poques calories.

- En cas d’hipertensió i alts nivells de 
colesterol perquè actua sobre el fetge, 
reduint el transport de colesterol cap als 
teixits i minimitza el risc de formació de 
trombes. 

- Als casos de persones convalescents i 
anèmiques, pel seu aportament de ferro 
i Àcid Fòlic.

- Per tal de protegir l’aparell digestiu 
front al bacteri Helicobacter Pylori, 
motiu principal de les úlceres i la 
gastritis.

- Per a desintoxicar l’organisme, ja que 
els fitonutrients del bròcoli fan que 
s´incremente la producció d’enzims 
depuratius.

- Per a la prevenció de la formació de 
cataractes als ulls, ja que el caroteno 
i la luteina, redueixen en un 23% 
l’envelliment i la degeneració macular, 
prevenint una reducció de la lesió ocular 
completa.

Dins les brassiques vull destacar l’aparició 
d’una nova verdura, per descomptat, no és, 
de cap manera, un modificat genèticament. 
Es tracta d´un encreuament natural 
entre un bròcoli i un tipus de col oriental 
anomenat “kailan”. Aquesta nova verdura 
es diu Bimi; és més dolça, més suau al 
gust, menys fibrosa al paladar i… allò 
que la fa realment interessant: conté per 
cada 100 grams de producte, més tipus de 
“glucosinolatos” que cap altra brassica i a 
més a més, té més quantitat d’alguns d’ells; 
concretament d’un molt interessant per al 
nostre organisme, la sinigrina, la qual és 
molt present percentualment.
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Origen del producte 
i expansió al món:

L’origen del bròcoli està localitzat als 
països amb climes temperats a la vora del 
Mediterrani oriental, a l’Orient pròxim. La 
Península d’Anatòlia, Líban o Síria serien els 
països que acollirien els primers exemplars 
d’aquesta planta provinents d’una espècie 
silvestre comú amb les cols i les floricols. 

Durant l’època de domini de l’Imperi 
Romà, va ser introduïda fins a la península 
Itàlica, on fou conreada per al seu consum; 
aplegant fins i tot a ser molt popular entre la 
població local.

Així i tot es tenen referències des de 
“Plinio, El vell”, passant per “Ibn Al-Awan 
en Alandalus” al Segle XII, “Catherina de 
Mèdicis” al Segle XVI, “Philip Miller” al Segle 
XVIII i finalment “JA Valcárcel” (1865) en el 
seu llibre “Agricultura General i Govern de la 
Casa de Camp”.

Podem concloure que el bròcoli ha estat al 
que hui considerem l’actual Itàlia, durant 
més de vint segles. Seria per tant, molt més 
tard, a mitjans del segle XX, quan la seua 
producció es desenvoluparia a Europa.

En l’actualitat el conreu s’estén per Europa, 
diverses nacions asiàtiques que representen 
la zona de major producció mundial, on 
destaca el Japó i als últims anys sense cap 
dubte la Xina, amb una població creixent. 
Per últim hem de destacar els EEUU; el major 
productor mundial, gràcies a les plantacions 
dels camps de Califòrnia, que tenen un clima 
molt semblant al de l’arc mediterrani.  

A Europa, i tal com hem dit abans, el bròcoli 
sempre ha estat un conreu tradicional del sud 
d’Itàlia; encara que la seua modernització es 
va produir al Regne Unit. És al voltant del 
1974 quan una empresa espanyola que ja 
feia anys que exportava encisams i tomates 
cap a Anglaterra, qui obté un contracte amb 
l’exèrcit dels Estats Units per a produir-
los bròcoli. Prompte els supermercats 
anglesos, pioners en matèria de distribució 
alimentaria, s’interessen pel bròcoli, perquè 
ja era molt popular als EEUU.

En 1924, una família d’emigrants italians va 
portar les primeres llavors de bròcoli cap 
als EEUU; i allí en Califòrnia, concretament 
a “San José”, es tenen referències de les 
primeres plantacions. Ràpidament es va 
generar un interés creixent pel producte 
i tan popular va a aplegar a ser, que fou la 
primera hortalissa a anunciar-se a una ràdio 
local de l’època.
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Molt prompte va atreure l’atenció de 
l’exèrcit americà i va ser introduït a la 
dieta dels soldats d’aquell país als anys 30. 
Després de la II Guerra Mundial, és quan 
es varen començar a establir les primeres 
bases militars dels EEUU a Europa i a poc a 
poc va reintroduint-se a Europa per poder 
subministrar bròcoli als soldats  destinats a 
les bases americanes. I és als anys 60 quan 
s’estableixen les primeres produccions 
europees del bròcoli, concretament una 
de les primeres fou a Kirton, molt prop de 
Boston (Regne Unit).

                                                              
                 

Escut militar dels EE.UU

Concloem que les primeres produccions 
espanyoles de bròcoli cap al mercat 
anglés es van produir al voltant del 1977-
78. Concretament al sud-est espanyol, 
comercialitzant-se als mercats de València 
i també de Barcelona, des d´on es 
distribuïa cap a la resta de la Península 
i fonamentalment a l’estranger. La seua 
evolució i consum al Regne Unit ha estat 
espectacular, fins aplegar a un consum 
mitjà per càpita de més de 6 kg per persona 
i any a l’actualitat, mentre que la mitjana 
espanyola es fixa al voltant dels 1,5 kg/
persona/any.

Flux migracional de població als anys 30 al món
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Producció actual de bròcoli a Europa 2017

Evolució Mundial de la producció de bròcoli
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La producció europea estimada per a l’actual 2017 és de 90.000 tones, la majoria d’elles 
concentrades al Mediterrani, fonamentalment per a l’exportació a la resta d’Europa, mentre 
que la resta són en gran mesura per al consum local.

Evolució de la producció de bròcoli a Espanya

Recomanacions

Al comprar-lo: Deu tindre un color verd intens. Si es compra fresc, s’ha de tindre en compte, 
que quan comença a engroguir, indica que ja s’han perdut vitamines i minerals. En el cas 
del producte congelat, hem de posar-lo en bosses isotèrmiques per a conservar la cadena 
de fred, des de l’origen fins a casa i d’aquesta manera mantindre totes les seues propietats.

Per conservar-lo: Deu de guardar-se a la nevera, preferiblement en bosses de plàstic grans 
o perforades, si no està protegit per un plàstic quan el comprem a la tenda.
Com la majoria de verdures, el bròcoli fresc no deu llavar-se abans de posar-lo a la nevera, 
ja que l’excés d’humitat afavoreix l’aparició de floridura. És recomanable consumir-lo en 3 
o 5 dies després d’adquirir-lo i en cas contrari, congelar-lo.

Com preparar-lo: Llavar-lo sencer amb aigua freda (pots fer-ho baix del xorro de l’aigua o 
submergir-lo, però no el mantingues en aigua massa temps). A continuació, talla la peça 
separant cadascun dels florets del tronc, ja que el temps de cocció és diferent. 

Els florets deuen quedar “al dente”, per això entre 3 i 5 minutets depenent de la forma de 
cocció), són suficients. Pots menjar-lo cuit, al vapor, a la planxa, fregit, al forn o fins i tot al 
microones. Tasta’l cru en amanides, està deliciós i conserva tots els seus nutrients. Aprofita 
el tronc per a fer cremes, ja que conté molta fibra, que ajuda al trànsit intestinal. 
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Si el cuinem al vapor, 4 o 5 
minuts son suficients, però 
bullit el temps deu reduir-
se a 3 minuts. A major 
temps de cocció amargarà 
i perdrà el seu sabor i 
nutrients, en concret la 
vitamina C.

Si el preferim fregit, no 
deurà superar els 2 o 3 
minuts; i a la planxa, fes-lo 
durant 4 o 5 minuts cobert 
amb una tapadora per a 
que retinga el vapor.

En el microones podem 
introduir-lo en seu propi 
envàs si està homologat 
a tal efecte o a l’interior 
d’una cassola de vidre. 
Una vegada cuinat, li va 
be qualsevol tipus d’adob, 
però l’oli d’oliva cru, és el 
seu millor aliat.

Algunes curiositats sobre el bròcoli

- Mig kg de bròcoli té les mateixes calories 
que 28 grams de mantega.

- 200 grams de bròcoli, els que equivalen 
aproximadament a mitja peça, aporta tres 
vegades la quantitat necessària de vitamina C.

- El bròcoli aporta grans quantitats d’àcid 
fòlic, fonamental per a xiquets en edat de 
creixement i dones embarassades. 

- 100 grams de bròcoli aporten la dècima 
part de la fibra diària necessària.

- El bròcoli és l’hortalissa de major valor 
nutricional per unitat de pes.

- El bròcoli de major pes registrat a Europa, 
fou conreat a l’Anglaterra en 1964. Feia un 
total de 13,117 kg.

- Les flors del bròcoli, així com d’altres 
crucíferes, tenen disposició en forma de creu.

Bo, cavallers i senyoretes; hem aplegat 
a la fi d’aquesta introducció al món de 
l’horticultura i fent especial atenció al bròcoli 
en particular amb la sensació del deure fet, 
i humilment espere que considereu, els que 
heu aplegat fins a aquestes línies, que ha 
pagat la pena llegar-les i alguna cosa hem 
aprés. 

Perquè… el ben cert, és que la història, 
sempre ens ensenya alguna cosa i en 
aquest cas, la dita expressió, cobra tot el 
seu valor, ja que com va dir un home amb 
molta experiència i molt coneixedor del 
món del bròcoli “el bròcoli és hui el que és, 
gràcies a la investigació en nutrició i a la 
comunicació”.

Fem bones aquestes paraules i sense més i 
per concloure, dir-vos:  fins a la pròxima!!! I 
que vos emplace, a tot aquell que estiga més 
interessat en el tema que hem tractat, a fer 
una bona xerrada estes falles… esmorzant, 
per descomptat!!!

Alberto Alapont Benaches



esports
i passatemps

SETSABERS

SETSABERS



esports 
 i passatemps

esports
i passatemps

SETSABERS fa
LL

er
a 

Ca
La

Ve
ra

Hui en dia, la Fallera Calavera, la Delicà 
de Gandia i les Monleonetes són també 
protagonistes de les falles en pobles 
com Benicarló. El joc de cartes, sorgit 
l’any 2014 gràcies a una campanya de 
micromecenatge, va tindre per primera 
vegada una falla que va ser creada  per 
l’artesà faller Daniel Ballester, i es va plantar 
en març de 2017 a la Falla El campanar.  El 
fenomen de La Fallera Calavera no acaba 
ací, els tornejos a diversos casals i botigues 
es disparen de manera lleugera. 

Per saber més coses sobre aquest joc hem 
parlat amb Enric Aguilar, el seu creador, 
que ens ajudarà a conèixer millor ‘La Fallera 
Calavera’.

Volem saber més, conta’ns un poc sobre 
com són les coses a l’hora de crear un 
joc. Quina és la fase més difícil de totes, i 
quina la més satisfactòria?

La fase més difícil de totes és la de definir 
les mecàniques jugables. És a dir, fer que 
el joc funcione com a tal, que siga divertit, 
que siga més o menys senzill d’entendre, 
que tinga ritme, que no siga repetitiu i que 
oferisca diverses estratègies possibles per 
guanyar. Això s’aconsegueix després de 
pensar molt, d’introduir molts canvis, i de 
provar-ho en moltíssimes ocasions amb 
jugadors diversos.

esports i passatemps
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La més satisfactòria és, sense cap dubte, 
quan arriba el joc en caixes des de la fàbrica. 
I encara ho és més quan els jugadors 
comencen a comprar-lo i provar-lo i et donen 
un feedback positiu, ja siga directament o a 
través de les xarxes.

Com va sorgir la idea de la Fallera 
Calavera?

En realitat la Fallera Calavera va ser un 
curtmetratge abans que un joc de cartes. 
En aquell moment era estudiant de 
Comunicació Audiovisual i vaig fer una 
pràctica d’animació que contava la història 
d’una fallera que havia mort en una mascletà 
i ressuscitava per venjar-se convertida en 
zombi. Com que m’agradava crear jocs de 
taula des de menut, vaig decidir utilitzar 
eixe personatge per fer una baralla de cartes 
combinant folklore valencià i zombis.

Creus que hi ha una tendència positiva 
en el sector dels jocs de taula a València, 
i que en un futur serà comú veure 
autors valencians venent els seus jocs i 
exportant-los a altres països?

Hi ha una part del territori valencià on 
la indústria del joguet ha sigut sempre 
forta. Em referisc a la zona d’Ibi, Onil, etc. 
A Dénia, el meu poble, tradicionalment 
també hi havia fàbriques de joguets. Ara 
estem en un bon moment per al joc de 
taula en general, no només a València. Hi 
ha una fornada de jocs de taula moderns 
com el Catan, Carcassone, Bang!, etc. que 
venen tots ells d’Europa, especialment 
d’Alemanya, i València no queda al marge 
d’eixa tendència.

Què serà el pròxim que veurem de Fallera 
Calavera? Pots avançar-nos alguna cosa?

El més imminent és una nova carta 
extraordinària amb un personatge molt 
estimat. Eixa carta no estarà a la venda i sols 
es podrà obtindre en promocions especials 
i tornejos. També molta gent ens demana 
fer camisetes amb els personatges del joc. 
Estem estudiant-ho. A més, també pensem 
com donar continuïtat al joc, ja que molta 
gent vol noves cartes, tot i que ja tenim 
publicada una expansió titulada “La Fallera 
Calavera 2: els ingredients de la discòrdia”.

D’on sorgeix el nom?

Tot i que em considere una persona 
creativa, no tinc massa facilitat per buscar 
noms. Però La Fallera Calavera va aparèixer 
ràpidament, com una revelació! Va ser una 
rimeta divertida en part inspirada per una 
pel·lícula de Tim Burton: “La novia cadàver”. 
Sóc molt fan de l’estètica d’eixe director i el 
joc, en part, és un homenatge a la seua obra.

És la primera vegada que fas un joc?

Sempre he tingut gust i facilitat per crear 
jocs de taula. De menut n’inventava a 
cabassos, només per divertir-me, però la 
majoria d’ells es quedaven guardats en un 
calaix. A nivell professional este és el primer 
joc que publique.
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La Fallera Calavera la podem veure en les 
Falles, què penseu?

Ens encanta que el joc s’utilitze en les 
comissions. Hi ha moltes falles que 
organitzen jornades i campionats de La 
Fallera Calavera, cosa que és molt positiva 
perquè els fallers són un col·lectiu molt actiu 
i són una autèntica xarxa, així que això ajuda 
a que es conega més el nostre projecte. A 
Benicarló fins i tot van fer una falla infantil 
inspirada fidelment en La Fallera Calavera. 
La comissió ens va convidar a visitar el 
poble i la seua falla. Fins i tot em van regalar 
un ninot! Va ser una experiència increïble 
que a mi personalment em va emocionar. 

La Fallera Calavera està de moda com a joc 
de taula, però també hi ha campionats. 
Podries explicar aquest fenomen? Quins 
són els principals tornejos?

El fenomen dels tornejos va començar 
tímidament. Crec que el primer que es va 
fer va ser en Alzira i no estava organitzat per 
nosaltres. Però des de La Fallera Calavera 
sempre hem posat moltes facilitats perquè 
els tornejos siguen un èxit. Donem suport 
oferint difusió des de les nostres xarxes 
socials. A més, el fenomen dels tornejos ha 
crescut exponencialment des de l’aparició 
de les cartes extraordinàries. Es tracta de 
cartes exclusives que no estan a la venda, 
com les del Tio Canya i Ausiàs March, que 
només es poden obtenir en campionats 
i promocions especials. Per això la gent 
encara organitza més tornejos, per poder 
fer-se amb eixes

Enric, ha sigut del nostre grat poder veure 
contestada l’entrevista, per això et volem 
donar les gràcies per la teua col·laboració i per 
dedicar-nos uns minuts de la teua aqueferada 
vida que tens. Esperem que continues amb 
la teua gran evolució personal i professional 
com fins ara i que continueu entretenint a 
tots els valencians i no valencians amb les 
vostres estratègies tan enginyoses!
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Enguany la marató de València ha celebrat 
la 38ª edició i la 28ª edició de la mitja 
marató, i ja s’està preparant la següent per 
al 2 de Desembre del 2018. A més, amb 
aquesta 38ª edició, la marató ha rebut la 
condecoració de Road Race Road Label que 
atorga l’IAAF (Associació Internacional de 
Federacions d’Atletisme) i es posiciona així 
com una de les millor probes de marató del 
món, siguent la primera marató espanyola 
en aconseguir-ho.

La història d’aquesta marató comença el 29 
de Març del 1981, coincidint casualment en la 
mateixa data en què es va celebrar la primera 
marató de Londres. En aquell moment va 
rebre el nom de Marató Popular de València 
i aquests inicis estan estretament lligats a 
la Societat Esportiva Correcamins, un dels 
primers clubs esportius que fomentaren 
l’atletisme popular a València a finals de la 
dècada dels 70. 

En aquella època, es van iniciar molts 
projectes de maratons al llarg del món, 
per la qual cosa era difícil diferenciar-se 
uns dels altres. Però amb el pas dels anys 

i de les edicions, la marató de València ha 
evolucionat tant pel que respecta al circuit 
com als propis participants. El circuit s’ha 
variat en diverses ocasions, buscant sempre 
les millors condicions tècniques, el millor 
traçat i buscant també, apropar al públic als 
propis corredors. Pel que respecta a aquests, 
cada any en són més i de nacionalitats molt 
diferents, fent així que la pròpia marató 
organitze viatges i serveis per a tots aquells 
corredors que venen de fora de la ciutat o 
del país.

Actualment aquesta marató està propulsada 
per València Ciutat del Running, una 
iniciativa que conta amb la col·laboració 
principal de la Fundació Trinidad Alfonso i 
l’organització de l’Ajuntament de València. 
Però aquesta iniciativa no sols pretén 
organitzar grans esdeveniments com la 
marató, sinó donar cobertura a tots els 
esdeveniments relacionats amb el running 
com organitzar grups de corredors, realitzar 
rutes on poder practicar aquest esport o 
donar informació sobre pròximes carreres, 
i així, crear un moviment aglutinador 
d’aquest esport i tractar de consolidar la 
ciutat com referència internacional de 
l’atletisme popular i les carreres de fons.

La marató de VaLènCia
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Un dels exemples més clars d’allò que 
s’ha aconseguit amb aquesta iniciativa 
és l’adequació del Circuit 5K a l’antic llit 
del riu Túria. Aquest circuit està pensat 
exclusivament per a la pràctica de running 
i està pensat i dissenyat per als corredors. 
D’aquesta manera, el circuit disposa de 5.731 
metres de recorregut, distància homologada 
pels jutges de la Real Federació Espanyola 
d’Atletisme. A més, el circuit compta amb 
senyalització i il·luminació al llarg de tot 
el seu recorregut, un paviment certificat 
i avalat per l’Institut de Biomecànica de 
València i zones biosaludables adaptades 
per poder realitzar exercicis de força i 
potenciació muscular.

Tornant a parlar de la marató, a l’edició 
celebrada al 2017 van participar més de 
18.000 corredors, superant el nombre de 
corredors de l’edició anterior, dels quals 
16.300 van aconseguir completar tot el 
circuit i arribar a la meta. A més, a aquesta 
edició també es va batre el registre de 
millor temps amb la millor marca sobre sòl 
espanyol, aconseguida per l’atleta Sammy 
Kitwara, d’origen kenyà, amb un temps de 2 
hores, 5 minuts i 15 segons. Aquesta marca 
és la millor marca tant a nivell masculí 
com a nivell femení, donat que ha superat 

la marca aconseguida al 2016 per l’atleta, 
també kenyana, Valary Jemeli Aiyabei que 
va firmar un temps de 2 hores, 24 minuts i 
48 segons a la passada edició. 

Com no, les Falles també estan presents a 
aquesta marató amb l’anomenat Running 
Faller. Aquesta iniciativa està potenciada 
per la pròpia organització de la Marató 
conjuntament amb la Junta Central Fallera, 
i es pretén que les comissions falleres de la 
ciutat participen a la carrera de dues formes 
diferents: aportant corredors o animant a 
aquests. 

Aquesta iniciativa s’aplica tant a la Mitja 
Marató com a la Marató i permet que els 
corredors que siguen fallers s’inscriguen en 
nom de la seua comissió, siguent compatible 
la inscripció en nom d’una comissió amb 
la inscripció com a participant d’un club 
d’atletisme. A més, els participants fallers 
tenen una classificació independent de 
la resta, tant masculina com femenina. I 
els guanyadors i guanyadores d’aquesta 
classificació reben un trofeu i una dotació 
econòmica de 500€ per a la seua comissió.

D’altra banda, els fallers poden ser partícips 
d’aquesta competició amb la modalitat 
‘’Anima a la teua falla’’, la qual consisteix en 
què les comissions s’instal·len en un dels 
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nombrosos punts d’animació ubicats al 
llarg del recorregut. Amb aquesta modalitat 
les comissions participants també poden 
guanyar un premi econòmic de 500€ amb 
4 modalitats diferents (dotades cadascuna 
d’elles amb aquesta quantitat econòmica): 
animació més enèrgica, major nombre de 
fallers animant, animació més original i 
major nombre de fallers infantils animant. 

La categoria d’animació més enèrgica ha 
sigut establida a l’última edició de la marató. 
Aquesta està patrocinada per l’empresa 
energètica EDP, la qual dona un descompte 
de 1.200€ en la factura de la llum a aquella 
comissió que guanye en aquesta categoria. 
Però, per conèixer millor la Marató de 
València cal saber què i com es viu aquesta. 

Per a això, comptem amb l’experiència 
personal de Marcos Peris Marco, participant 
novell a la Marató del 2017, qui ens compta 
de primera mà com es prepara i com es viu 
aquesta marató:

‘’Tot ve per culpa dels meus amics, 
els qui em van clavar en aquest món. Un 
món acaparador però molt gratificant. La 
meua primera marató es pot resumir en dues 
paraules: sacrificada i emocionant.

Des del primer dia que vaig dir: “Vaig a 
fer una marató”, em va canviar tota la rutina i 
prioritats diàries que tenia, tant a casa com al 
treball. Des de canviar horaris de treball, com 
buscar hores on no hi han per poder entrenar, 
ja que qualsevol persona pot fer una marató 
amb un poc de preparació, però el problema 
del running és que t’enganxa de tal manera 
que no saps on parar. 

Poc a poc comences a fer carreres 
populars sense obligacions: t’ajuntes amb 
amics, passes una estona divertida i prou. 
Carreres pels pobles del voltant on coneixes a 
gent, parles i comparteixes les teues vivències, 
com no: “Quina marca has fet?”, “Vas a fer 
la carrera de no sé on?” “Quines sabatilles 
utilitzes?”… et fas conscient de la quantitat 
de gent que arrossega aquest món, on cada 
persona té una història per arribar a practicar 
un esport tan popular. 

Però arriba un moment en que et 
planteges: per que no un poc més?, i acabes 
marcant-te uns objectius que fa un temps 
eren impensables, com per exemple, fer una 
mitja marató i, per descomptat, una marató. 
Jo personalment puc confirmar-ho, ja que era 
dels que veia una barbaritat i un sacrifici molt 
gran tot allò que portava darrere la gent amb 
qui parlava.

Comences per buscar-te un entrenador 
personal i, després, acabes visitant un dietista. 
I com no, tot tipus de material i complements 
que et fan motivar-te cada dia per complir 
aquests objectius. També, per descomptat, 
i recomanable per a tots els qui vullguen 
llançar-se com jo en aquesta experiència, fer-
se una prova d’esforç quan corresponga per 
saber com està el teu cos.
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La part sacrificada és la que et porta a 
entrenar 5 o 6 dies a la setmana, sobre tot els 
últims 4 mesos abans de la prova. Tot supervisat 
pel preparador que, a la vegada, et motiva per 
continuar cada dia per arribar el millor possible 
a eixe dia. Et recomana els ritmes, el tipus 
d’entrenaments, els dies de descans, i inclús les 
hores del dia per fer-los. Dos dies de rodatge 
suau de 50 a 60 minuts, dos dies d’entrenament 
específic com: canvis de ritme, sèries i 
entrenaments de força. I per últim, el dia de la 
‘tirada llarga’ o ‘extensiu’ on, cada setmana és 
més llarg, on estàs més de dos hores i mitja per 
anar guanyant fons físic i resistència. Aquest és 
el més dur, sobretot quan vas sol, molt de temps 
on el cos, però sobretot el cap, et poden fer una 
mala passada. I cada dilluns a començar de 
nou, on tens setmanes que estàs molt motivat 
i altres on ho enviaries tot ‘a pastar’. No anem a 
enganyar-se, són moltes hores i sacrificis que hi 
ha que saber portar.

Pel camí vas fent més proves, carreres 
populars on busques millorar la marca i les 
sensacions. Arriba un dia en que el preparador 
et diu: “Has d’apuntar-te a esta mitja marató”, 
i tu penses per dins, “Aquest tio està ‘penjat’ 
o que???”. Doncs no!!! T’apuntes i la fas, vaja 
que si la fas!!! Passes uns dies amb un nerviós 
important, menges com si s’acabara el món, 
bàsicament perque és la primera i no vols quedar 
malament, al  meu cas va ser la d’Alcasser. Però 
on em vaig quedar bocabadat va ser a la de 
València, i puc confirmar el que sempre es diu 
a les noticies i comentaris a les xarxes socials: 
és una vertadera passada, tant d’organització 
com d’animació. La gent que no et coneix de res, 
i que al final li donaria igual si caus o et perds 
pels carrers, t’anima de maneres insospitades i 
et fan que siga una carrera un poc més llarga 
d’allò normal, però a la vegada t’ajuda perquè 
passe ràpidament.

Quan acabes te’n adones d’allò que has 
aconseguit totes les setmanes anteriors, amb 
una adrenalina mesclada amb cansament 
molt gratificant. Consultes dades, xifres de 
participació, experiències de coneguts… 
bàsicament per curiositat, però també per 
comparar-te amb amics o coneguts.

Les últimes setmanes són divertides. 
Parles amb la gent de quin és l’objectiu, si 
estàs preparat, què menges, i cada comentari 
és un granet de nerviosisme que no pots 
controlar. Com tota persona novella, mires 
gran quantitat de vídeos i lliges mil noticies al 
voltant de la prova i experiències d’altra gent. 
Consells de professionals, tant per a eixe dia 
com per als dies anteriors, que et poden fer 
guanyar un segonet que, pareix que no, però 
costa molt.

Quan arriben els dies anteriors estàs 
molt nerviós i no ho recomanen , però és una 
cosa inevitable. Penses totes les coses males 
que et poden passar, les bones també, però 
pesen més les males. Et recomanen que menges 
molt, evidentment determinats aliments, en 
quantitats desproporcionades que després “et 
faran falta” diuen, i el nivell d’entrenaments 
disminueix de manera considerable, normal 
també, igual d’important és entrenar com 
descansar, o tal vegada més.

El dia que vas a pel dorsal és el dia 
on esclaten totes les sensacions i emocions, 
una barbaritat de gent com tu, que sols vol 
gaudir d’eixa experiència, que porta molts 
mesos preparant-se i que sols vol que arribe 
l’hora de l’eixida per gaudir de la prova. Això 
sí, curiosament tots enganxats a una botelleta 
d’aigua. Si les carreres populars son massives, 
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açò és un altre nivell.  Com he comentat abans, 
en algun moment et planteges deixar-ho 
tot i simplement anar a córrer en els amics, 
però quan veus tot el que arrastra aquest 
esdeveniment, és al contrari, veus ofertes per a 
altres maratons i vols apuntar-te a totes, unes 
sabatilles de colorets que valen un dineral que 
de segur no et fan falta, però te les compraves. 
Així, infinitat de sensacions i desitjos que no pots 
controlar, són part de l’eufòria del moment.

Però has de centrar-te, allò important 
està per arribar i després de tants mesos no 
pots llançar-ho tot a perdre per una mala gestió 
dels nervis. Tot és important els dies anteriors, 
des de l’alimentació fins al descans, perquè la 
feina dels entrenaments ja està feta. Per tant, 
evites carregar-te de més nervis innecessaris.

Eixe dia no eres conscient d’allò que vas 
a fer. Repasses amb l’entrenador la planificació 
de la carrera: ritmes, alimentació, gels, sales... 
Et remarquen que és important que no falle 
res, i complir els objectius, jo personalment no 
veia tan greu el fet de desviar-se una miqueta, 
però si ho és. 

Comença la carrera i la gran quantitat 
de gent que va com tu pràcticament et porta 
com a un núvol, la sensació de no anar sol és 
tan agradable i motivant que no te’n adones 
que et queden 42 km per davant, més de tres 
hores de carrera que, si ho penses bé, dius: 
‘’Són més de dos partits de futbol seguits, com 
si anares a Llíria caminant... Chè! Mai he fet 
una sesta de 3 hores i ara vaig a pegar-me una 
‘panxà’ a córrer que ja veurem com acabe!!!’’

A les vores del circuit la gent que anima 
és increïble, no para d’animar i cada vegada 
hi ha més gent. Rodes tota València, de veritat, 
tota. Els dies abans quan repassaves el circuit 
era molt bonic, però si et pares a pensar-ho no 
ho faries ni en cotxe.

Comencen els avituallaments i les dosis 
de gels i complements, i puc assegurar quan 
important és seguir allò planificat. ‘’Quanta 
raó tenia l’entrenador!’’, penses. Vas com una 
moto, passen els kilòmetres i no te’n adones, 
uns disfressats d’animadores, d’emoticona, de 
pallassos, batukades i, fins i tot, discomòbils 
improvisades.

Arribant al port passes per la mitja marató, 
ha passat més d’una hora i mitja i encara vas per 
la meitat, però no et dona temps a pensar, estàs 
tan concentrat en els temps i en allò que has de 
fer, que no veus ni els cartells. A partir d’ací, la 
única cosa que penses és en com vas a arribar.

Quan arribes al kilòmetre 30 “comença 
la marató”. En eixe moment, conegut en aquest 
món com “el mur”, és quan realment comença 
la marató, comença el patiment de cames si no 
estàs preparat, i sobretot, comença a manar el 
cap. Jo personalment no vaig patir res, però 
em va castigar el cos amb una rampa al bessó 
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que em va llastrar fins al final de la carrera. Les 
cames i el cos volien anar, però quan arrancava 
havia de parar a estirar. I així vaig arribar a la 
meta, quasi coix, però amb les ganes que havia 
acumulat no podia deixar passar l’oportunitat 
d’acabar la carrera. Una llàstima per tot el 
temps que em va costar prepara-la i, al final, 
no vaig poder complir l’objectiu. Quan reculls 
la medalla és quan el cos diu: “Ja s’ha acabat”.

Impotència, ràbia, cansament, orgull, 
satisfacció,… una mescla de tot era el que 
m’invadia en la zona de recuperació, però en 
veure als familiars i amics, va canviar a alegria, 
perquè em van fer sentir com una campió. Els 
dies posteriors van ser complicats: les cames 
no funcionaven al 100% i el cap estava ple de 
ganes de revenja, però et pares a pensar i sols 
vols descansar per poder tornar a ficar-te les 
sabates i ‘menjar-te la carretera’.

El que sí tinc clar és que a 2018 repetiré 
perquè l’experiència es inoblidable, inclús 
afegiré més carreres fins que les cames o el cos 
m’aguanten.’’

Agraïm a Marcos Peris que haja compartit 
amb nosaltres la seua maratoniana 
experiència i li desitgem la millor de les 
sorts a carreres futures i a la Marató 2018.
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El rugby és un esport poc conegut per a 
molta gent i, malauradament, ple de clixés. 
Diversitat de persones creuen que aquest 
és un esport agressiu i, fins i tot, violent, 
donat la gran quantitat de placatges que 
s’hi realitzen al practicar-lo o els colps que 
s’hi emprenen. Per aquests motius, també 
molta gent pot considerar que és un esport 
masculí, on la força és utilitzada per homes. 
Però no! Els clixés estan per trencar-los i, 
actualment, hi ha un gran nombre de xiques 
que practiquen aquest esport.

Per conèixer més coses sobre el rugby 
femení parlem amb Bàrbara Rodrigo, 
jugadora del Club de Rugby La Safor, qui 
ens conta la seua experiència i com és la 
situació del rugby femení a l’actualitat.
  

Parla’ns un poc sobre tu: com començares 
a jugar a rugby, per què continuares i 
quina experiència tens. 

El meu nom és Bàrbara Rodrigo Casares. 
Vaig començar a jugar a rugby al segon any 
de carrera, arrel de conèixer aquest esport 
per la meua germana, que ja jugava feia 
un any a la seua universitat (UVIC). Allí fan 
tots els anys un torneig de Seven (partits de 
set contra set jugadors), i em va convèncer 

per a anar. M’ho vaig passar increïblement 
bé i vaig descobrir un esport nou del qual, 
lamentablement, tenia alguns prejudicis. Al 
començar el següent curs acadèmic, em vaig 
apuntar a l’equip de la ciutat on he estudiat: 
Gandia. Allí tenim el Club de Rugby La Safor, 
donant-li el nom de la comarca. En el club 
he conegut gent meravellosa, he patit i he 
après moltíssimes coses, no sols respecte a 
l’esport sinó també personals.

Quines lligues i competicions de rugby hi 
ha a València o a la Comunitat Valenciana? 

A València tenim la FRCV (Federació de 
Rugby de la Comunitat Valenciana). Els 
equips masculins sènior es classifiquen en 
3 categories territorials, i el femení, des de 
fa un parell d’anys, ja opta a una segona 
lliga per als equips amb poca experiència. A 
més, hi ha diversos equips masculins, com el 
CAU Valencia o C.P Les Abelles, que juguen 
a la Divisió d’Honor B, la segona màxima 
categoria estatal. A banda, els menors d’edat 
tenen diverses categories depenent de l’edat, 
des d’equips de Sub6 a equips de Sub18.

Quan acaba la temporada, el més típic per no 
perdre el ritme és participar en els tornejos 
de Seven Platja. Es tracta de tornejos als 
quals els equips, formats per 7 jugadors, 
juguen a l’arena en un camp molt més menut 
que el d’herba. El més conegut és el ‘Tiburón’, 
organitzat per l’Andemen Tatami R.C en la 
platja de la Malvarrosa, on acudeixen una 
gran quantitat d’equips, entre ells alguns 
internacionals. Altres equips com el C.R 
Castelló i el nostre, el C.R La Safor, també 
n’organitzem.

RUGbY femení: sense CLIXés



243

esports
i passatemps

esports i passatemps

Hi ha algun/a jugador/a que t’agrade o 
que siga una referència per a tu? Per què? 

He tingut la sort de conèixer a dos jugadores 
de la Selecció Espanyola, Eli Martínez i 
Isabel Rico. La primera era l’entrenadora de 
la meua germana en la universitat de Vic, 
on vaig tindre l’oportunitat de conèixer-la. 
A Rico la vaig conèixer un estiu entrenant 
a la platja mentre ens preparàvem per 
al torneig. Ella va vindre a entrenar amb 
nosaltres i ens va donar bons consells, 
però fins dos dies després no vam saber 
que era ni més ni menys que la capitana de 
la Selecció a XV. Fa molta il·lusió veure-les 
als partits, l’experiència que tenen i com de 
lluny han arribat en un esport on les dones 
generalment quedem en un segon pla.

Quants equips femenins té el Club Rugby 
la Safor? 

Només un. Vam començar fort amb varies 
xiques de la universitat de Gandia, però 
poc a poc ens vam anar quedant sense 
equip perquè la majoria de xiques acaben 
la carrera i no es queden a la ciutat. Ara, des 
del club estan fomentant l’esport femení 
i van formant equips des de l’escola, amb 

xiques de 15 o 16 anys que han començat a 
entrenar amb els xics del Sub16 i Sub18. Per 
tant, de moment juguen amb ells, fins que 
puguem tornar a tindre un equip femení 
sencer i jugar en la lliga sènior.

Des del club com s’intenta fomentar 
i potenciar que les xiques practiquen 
aquest esport? 

Hem realitzat diversos entrenaments als 
instituts de Gandia per donar a conèixer 
l’esport als joves, intentant potenciar 
l’interès de les xiques explicant-los anècdotes 
nostres, llevant prejudicis i, sobretot, fent 
entendre que el rugby és un esport on tot el 
món té el seu lloc.

També hem penjat cartells on expressem 
que aquest no es un esport sols per als 
homes, i que no cal tindre un o altre tipus de 
físic per passar-ho bé i aprendre els valors 
que suposa un esport en equip com el rugby.

Creus que hi han clixés sobre les xiques 
que practiquen aquest esport? (Com per 
exemple, que aquest és un esport masculí).

Moltíssims! Això es crea arrel del 
desconeixement i la desinformació sobre 
aquest (i molts altres) esports. Al ser un 
esport de contacte, un esport “bèstia” i 
poc fi o delicat, molta gent s’imagina que 
totes les xiques som enormes, “maxorres” o 
vastes. I què, si ho fòrem? Però no és el cas. 
En el rugby, com en tot, hi ha una diversitat 
increïble de persones amb diferents tipus 
de físic, gustos i personalitats, que arriben a 
formar part d’una gran família on tots tenim 
en comú l’amor i el respecte al rugby.
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Quin ha sigut el partit més important que 
has jugat? 

No sabria dir quin és el partit més important 
que he jugat. El que recorde amb més nervi 
és el primer, clar. Jo anava molt perduda i 
no sabia cap on tirar, però això només em 
va donar més ganes de seguir aprenent. El 
que més vaig gaudir va ser un que jugàrem 
contra la Universitat d’Alacant a casa. Es 
va posar a ploure mentre calfàvem, fins 
que l’àrbitre va considerar que era perillós 
jugar en aquelles condicions i vam esperar 
uns minuts fins que va parar. El partit es va 
jugar, però el nostre camp, que és natural, 
estava tot embarrat. 

Al primer placatge recorde notar fang per 
tota la cara i la boca, i en acabar el partit no 
reconeixíem ni el color de les samarretes. Les 
xiques d’Alacant eren molt divertides, i vam 
cantar, vam fer la croqueta pel fang i ens vam 
riure com a cap altre partit. El recorde amb 
molta estima, i tot i que després d’alguns 
partits la frustració t’acompanya a casa si no 
has jugat bé, pense que en aquest totes se’n 
anàrem amb un somriure d’orella a orella.

Ens podries contar alguna anècdota que 
hages viscut amb aquest esport? 

Al Club de Rugby La Safor col·laborem amb el 
rugby inclusiu. Hem fet molts entrenaments 
amb la Fundació Espurna, adaptant l’esport 
a persones discapacitades i ajudant-los a 
gaudir del rugby com ho fem nosaltres. És 
molt satisfactori no deixar fora a ningú i 
poder ensenyar a tot tipus de persones els 
valors i la diversió que tu mateix gaudeixes 
dia a dia amb un esport.

Creus que el rugby i, en concret, el 
femení, es troba recolzat per part de 
les administracions públiques? (Amb 
subvencions, instal.lacions...).

Generalment el rugby femení queda 
a l’ombra del masculí. Tots els equips 
valencians van nàixer com a equips 
masculins, i amb els anys han creat la 
seua branca femenina. És un esport que es 
troba relativament recolzat i, tot i que no 
és un món tan gran com el del futbol, hi ha 
més persones dedicades al rugby del que 
generalment tendim a pensar. 

Els grans equips de la capital es veuen més 
beneficiats econòmicament i disposen de 
bones instal·lacions com el camp d’El Riu o 
Quatre Carreres, però trobem equips en no 
tan bones condicions, com el mateix C.R. La 
Safor, a qui l’Ajuntament de Gandia porta 
anys prometent un camp nou, ja que l’espai 
on s’ha jugat fins ara és també on entrena 
l’equip d’atletisme. Aquests es dediquen 
al llançament de pes i el camp queda ple 
de forats, un perill real i reiteratiu per als 
jugadors de rugby, qui ja han patit lesions 
més d’una vegada. La situació és tan greu 
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que la Federació Valenciana de Rugby ha 
prohibit la celebració de partits al camp, 
amb la conseqüència d’haver de sol·licitar el 
camp a clubs pròxims com el C.R. Tavernes 
per poder continuar la temporada. 

La Safor, mentre, segueix amb un camp a 
mig fer, esperant respostes per part d’un 
ajuntament que no ha complit amb els 
terminis establerts. 

Per últim, què els diries a totes aquelles 
xiques que vulguen començar a practicar 
aquest esport?

Que no tinguen por, que s’animen a provar 
coses noves i que no es penediran de jugar 
a rugby. Aquest esport t’ensenya valors 
d’esforç i camaraderia, i et fa madurar a 

nivell personal i a l’hora de demostrar un 
compromís per allò que t’importa i amb el 
que gaudeixes. 

I que els placatges són el més divertit, amb 
l’adrenalina que portes no notes el dolor de 
caure al terra. Cal perdre la por i els prejudicis 
als esports de contacte. I el més important, 
coneixeràs gent meravellosa amb la mateixa 
passió que tu, que t’ensenyarà i et respectarà 
com a jugador/a i company/a.

Agraïm a Bàrbara Rodrigo la seua 
col·laboració en aquest llibert i li desitgem, 
a ella, al Club de Rugby La Safor i al rugby 
femení, el millor futur, sense clixés i amb 
el recolzament institucional que mereix. 
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Tots sabem que el futbol és l’esport més 
popular al nostre país i, també, a la nostra 
Comunitat, on podem gaudir de tindre 3 
equips a primera divisió. Però, quan parlem 
de futbol, no sols podem pensar en el futbol 
masculí, perquè a València també podem 
gaudir d’un meravellós futbol femení amb 
els equips del València i el Llevant femení, 
que competeixen a la Lliga Iberdrola 
-  primera divisió femenina - i, per tant, 
figuren a l’elit del futbol femení espanyol.

Per conèixer més coses sobre el futbol 
femení, hem parlat amb Sonia, Carolina i 
Lucía, jugadores del Llevant femení; i amb 
Andrés, el seu entrenador.

Per començar, ens agradaria que vos 
presentareu i ens contareu quina trajectòria 
teniu al futbol.

Carolina: Jo sóc Carolina Marín, vaig 
començar a jugar al futbol quan era xicoteta 
a l’equip del meu poble, Sagunt. Vaig 
començar a jugar després de veure com 
jugava el meu germà, així que vaig començar 
jugant durant 5 anys a un equip masculí, fins 

al segon any de futbol 11, quan ja no podia 
continuar jugant amb els xics. Així que vaig 
decidir vindre a jugar al Llevant i aquesta és 
la meua 7ª temporada a aquest club.

Sonia: Jo sóc Sonia Prim, sóc madrilenya. 
Vaig començar a jugar al col·legi a futbol sala 
i després vaig continuar jugant al futbol sala 
a altre equip extern del col·legi fins que, als 
12 anys, ja no podia jugar més amb aquest 
equip perquè ja no podia jugar amb xics. Així 
que vaig passar 1 any sense jugar perquè no 
vaig poder trobar un equip femení fins que, 
amb 13 anys, vaig començar a jugar amb 
el Lourdes, on vaig estar 2 anys. Després 
em va fitxar l’equip de Pozuelo de Alarcón, 
que tenia equip femení en primera divisió, 
així que, amb 15 anys me’n vaig anar al seu 
filial i, un any després, vaig començar a 
jugar amb el primer equip, així que des dels 
16 anys em trobe competint a la màxima 
categoria del futbol femení del nostre país.

Amb el Pozuelo de Alarcón vaig jugar 3 anys 
a la primera divisió i, amb 19 anys, em va 
fitxar el Llevant. En aquest equip he tingut 
dues etapes: la primera van ser 6 anys, fins 
que vaig haver de parar per motius laborals, 
ja que havia d’anar-me’n a Àvila i, aquest 
any que vaig viure allí el vaig aprofitar per 
compaginar el treball amb jugar a l’equip 
de l’Atlètic de Madrid; després vaig tornar 
a València i ja porte altres 6 temporades 
jugant al Llevant. 

Lucía: Jo sóc Lucía Gómez, sóc de Castelló i 
vaig començar a jugar al futbol a l’equip del 
meu barri, l’Olímpic. Em va fitxar el Villareal 
per a jugar a categories inferiors amb 

les regines de L’esport rei
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equips masculins fins que, als 14 anys, vaig 
començar a jugar amb equips femenins i als 
18 vaig vindre a jugar a València i aquesta és 
la 4ª temporada que jugue al Llevant. 

Andrés: Jo vaig ser jugador fins als 18 anys, 
perquè vaig haver de deixar-ho per una 
lesió. Així que em vaig dedicar a entrenar, he 
estat a alguns clubs de València i a l’escola 
del Llevant com a tècnic d’equips masculins. 
Fa 4 anys vaig començar a entrenar a l’equip 
filial del Llevant femení i, després d’una 
temporada, vaig començar a entrenar al 
primer equip, així que aquesta és la meua 3ª 
temporada com a tècnic del primer equip.

Haveu explicat que vareu començar a 
jugar amb equips masculins. Què penseu 
sobre el fet que les xiquetes es mesclen 
amb xiquets a les categories inferiors?

Sonia: Jo ho veig bé, mentre hi haja 
igualtat de qualitat i de nivell no hi ha cap 
problema. Tal vegada a l’hora de dutxar-se 
o aquests tipus de coses sí que pot haver 
algun problema, però pel que respecta a 
rendiment jo crec que no és una cosa mala 
que els xiquets juguen amb xiquetes. 

Una vegada que hi hagen suficients xiquetes 
i suficient capacitat per generar un equip 
femení perquè puguen jugar, doncs sí. Però 
no hi veig problema. A més, tinc companyes 
de treball que tenen filles amb 6 o 7 anys 
que estan començant a jugar a futbol i 
els costa molt trobar equips femenins, a 
més que quan es creen equips femenins 
han de competir igualment contra equips 
masculins. Però estic segura que amb el 
temps hi hauran molts equips de xiquetes 
amb aquestes edats. 

Lucía: Jo pense igual que Sonia. Crec 
que ha d’haver una inclusió de xiquetes i 
xiquets, sobretot quan són xicotets, perquè 
separar-los tal vegada tampoc seria allò 
més adequat. Crec que de xicotets és millor 
jugar tots junts i, quan es facen majors ja es 
dividiran en equips masculins i femenins, 
però a la infància tampoc hi ha eixa 
diferència de tipus de gèneres. 

Cregueu que en aquests casos les xiquetes 
reben un tracte diferent dins de l’equip? 
Tant per part dels entrenadors com dels 
propis companys?

Carolina: Per la meua experiència de jugar 
amb xics he de dir que no he rebut un tracte 
diferent, sinó tot el contrari. Sí que és veritat 
que al principi podia tindre problemes 
per entrar socialment a l’equip pel fet de 
ser xica, perquè no era ‘normal’, però una 
vegada estava dins l’equip em trobava molt 
integrada. Els meus companys no pensaven 
‘’com és una xica no li vaig a fer una entrada’’, 
sinó tot el contrari.

Andrés: També és veritat que elles són 
jugadores que han acabat a la primera 
divisió, és a dir, estem parlant de jugadores 
de molt de nivell. Amb açò vull dir que és 



248

SETSABERS

esports
i passatemps

distint si els nivells són igualats a si una 
xiqueta acaba de començar a jugar i li 
costa més. També és perquè tal vegada 
que una xiqueta jugue amb xiquets no és 
allò habitual, fins que aquesta visió canvie 
i estiga més normalitzat que tant xiquets 
com xiquetes juguen junts. 

Així que moltes xiquetes juguen millor 
que molts xiquets vols dir?

Sonia: Sí, moltes vegades estaves calfant i els 
de l’altre equip miraven i deien ‘Mira, tenen 
una xica a l’equip’. I els meus companys 
deien ‘Ara s’aneu a assabentar...’.  (Tots riuen). 
Açò és perquè al meu cas jo era de les millors 
de l’equip, així que jo mai he tingut eixes 
experiències que s’hagen clavat amb mi, sinó 
tot el contrari, els meus companys sempre 
m’han protegit i m’han recolzat. 

Lucía: Exacte, al principi quan encara no 
has jugat sí que diuen ‘Ay, mira, una xica!’, 
però després tot consisteix en que es done 
peu a fer veure que les xiques també som 
bones en aquest esport, i fer que xics i 
xiques juguen junts fa que açò es veja i que 
es fomente la igualtat. 

Andrés: En aquests moments hi ha una lliga 
femenina de futbol 8 i altra on les xiques 
poden jugar amb xics. Jo crec que a elles els 
afavoreix més jugar amb els xics, perquè les 
lligues femenines tenen pocs equips i, per 
tant, el nivell és més baix pel que respecta 
a competitivitat. Jo si tinguera una filla en 
aquests moments, l’apuntaria a jugar a un 
equip amb xiquets. 

Lucía: A dia de hui les coses estan així, tal 
vegada al futur el futbol femení creix més i hi 
ha la sort que hi hagen més equips femenins 
i, per tant, hi haja una lliga femenina millor 
regulada i afavorisca que les xiquetes 
puguen créixer més com jugadores des de 
xicotetes. Perquè si tu vols estar al màxim 
nivell al futur, busques estar-ho també des 
de xicoteta. I ara mateix aquest nivell es 
troba competint en equips masculins.

Andrés: Clar, perquè la situació actual a les 
lligues femenines de futbol 8 és que, com 
són pocs equips, poden passar fins i tot 2 
mesos sense jugar. I això no afavoreix gens 
a l’evolució i a la millora de les xiquetes. 

Fins a quina edat poden jugar junts 
xiquets i xiquetes?

Andrés: Poden jugar junts fins als 14 anys i, 
després, ja es separen en categories femenines 
i masculines. Les xiquetes poden jugar amb 
xiquets en totes les categories de futbol 8 i a 
les 2 primeres categories de futbol 11.

Carolina: Sí, jo vaig jugar amb xiques fins al 
segon any de futbol 11 i, després, quan vaig 
vindre al Llevant a jugar sols amb xiques, 
la diferència era enorme... Perquè jo estava 
acostumada a entrenar i jugar cada dia amb 
xics i, quan vaig vindre ací, vaig veure que no 
hi havia ni el mateix nivell, ni el mateix ritme 
de joc, ni la mateixa qualitat de jugadors/es... 
I això es nota. Per això no és igual jugar sols 
amb xiques que amb xics, perquè quan jugues 
amb xics tal vegada necessites exigir-te més. 
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Tal vegada també és mental?

Andrés: És una qüestió mental i física, 
perquè a partir dels 12 anys es produeix 
un pic hormonal que fa que els xics es 
desenvolupen més pel que respecta a força. 
Aleshores, no és el mateix jugar amb 10 
anys contra xics, que no hi ha pràcticament 
diferència física, que amb 14, que aquesta 
diferència ja és més notable. 

Aleshores, al futbol base no hi ha 
diferència entre gèneres. Però com són 
les diferències pel que respecta al nivell 
professional?

Sonia: Doncs, poc a poc, anem donant 
passets cap a una millora. Poc a poc estem 
creixent totes juntes i, també, amb l’ajuda de 
l’Associació de Futbolistes. Jo crec que no 
anem a arribar a la situació en que es troben 
els jugadors professionals de primera divisió, 
però a nosaltres no ens falten ganes de lluitar 
ni ens cansarem de fer-ho. 

No cregueu que algun dia s’arribe a la 
igualtat total?

Sonia: Jo crec que no, però perquè el que 
hi ha al futbol masculí és desproporcionat... 

Andrés: Fins ara, tant les associacions com 
la societat li han fet d’esquenes al futbol 
femení, i ara s’han adonat que això és 
injust i s’estan responsabilitzant. Als últims 
anys la Federació no està donant molt de 
recolzament, però La Lliga, l’Associació 
de Futbolistes i alguns patrocinadors com 
Iberdrola, sí. Estan invertint diners i estan 
donant més impacte al futbol femení 
als mitjans de comunicació, i això fa que 
el futbol femení es trobe en constant 
creixement als últims anys.

Igualar al futbol masculí és complicat, 
perquè depèn de tots i de ningú, per així dir-
ho. En aquell moment en què un partit de 
futbol femení aconseguisca reunir a 120.000 
persones a un estadi, es podrà igualar. Però, 
això de què depèn? Doncs de la gent, no 
sols de nosaltres, sinó del públic. 

Sonia: Depèn dels mitjans de comunicació, 
de què vinga gent a veure`t... Perquè si no 
ve ningú a veure els partits... Si omplirem 
de gent l’estadi Ciutat de València no seria 
el mateix. 

Andrés:  Per això no es pot pretendre cobrar 
el mateix que al futbol masculí quan tenim 
300 persones a la graderia, per exemple. Al 
cap i a la fi, açò és un producte que es ven 
i, si no hi ha ningú que el compre, eixos 
diners d’on ixen? Perquè un partit masculí 
el veuen arreu del món, els nostres sols 
a nivell d’Espanya. Aleshores hem de ser 
conscients que igualar-ho és impossible, 
però que tenim una dignitat, perquè som 
professionals i aquestes són les millors 
jugadores del nostre país. 
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Així que aquest hauria de ser un treball 
ben pagat, perquè les jugadores quan es 
retiren tinguen uns estalvis, perquè açò ha 
d’estar pagat acord al que són: les millors 
jugadores d’Espanya; i en aquests moments 
no és així. A més, el futbol està creixen tant 
pel recolzament que té com al bon joc, que 
cada dia és millor, perquè, a dia de hui, 
veure un partit de primera divisió femenina 
és entretingut i agrada, però fa 5 o 6 anys 
això tampoc era així. 

A l’hora de compatibilitzar futbol i estudis 
com ho porteu?

Carolina: Doncs un poc malament. Al meu 
cas, com que la meua carrera sols s’estudia 
pels matins i també entrenem pels matins, 
no puc anar a classe. De vegades em dona 
temps a anar a alguna classe després 
d’entrenar, així que agafe el cotxe i vaig, 
però la major part de les classes me les 
perd.  Aleshores he d’estudiar a casa pel 
meu compte, demanar apunts... Ho faig el 
millor que puc.

Com esportistes d’elit que sou no teniu 
cap adaptació d’estudis?

Andrés: A Espanya no. A altres països 
com als Estats Units si tu eres esportista 
d’elit t’assignen un tutor que t’ajuda i els 
professors col·laboren per ajudar també 
als alumnes, perquè a les universitats els 
interessa tindre alumnes que donen una 
bona imatge com estudiants i esportistes, 
perquè li donen importància a açò. Però a 
Espanya es veu d’una manera en la qual, 
com tu has escollit ser esportista, has 
d’apanyar-te.

Carolina: Inclús, de vegades, els professors 
tampoc et faciliten les coses. No et donen 
l’opció de fer treballs o altres activitats que 
t’ajuden a seguir el ritme de les classes, sinó 
que et presentes a l’examen final i que siga 
el que haja de ser...

Lucía: De vegades ho penses i te’n adones 
que has de compaginar dues coses i en una 
no t’estan ajudant. Tu vols fer-ho tot de la 
millor manera possible i moltes vegades 
no pots perquè no et donen ni un poquet 
d’ajuda. Sols necessitem això, un poc 
d’ajuda per poder créixer professionalment 
tant al futbol com als estudis. Al final penses 
‘Per què no hem deixes créixer?’, perquè, 
al cap i a la fi, es tracta d’això... Però ho 
gestionem el millor que podem.

Què estudieu vosaltres?

Carolina: Jo estudie psicologia.

Lucía: Jo estudie INEF.

Sonia: La meua època d’estudiant ja va 
acabar, però vaig estudiar també INEF. Ara al 
treball, per sort, sí em deixen canviar horaris 
però, tant prompte com acabe d’entrenar, 
me’n vaig a treballar tota la vesprada. Així 
que pels matins entrene i per les vesprades 
treballe. 

Així que tu tens dos treballs?

Sonia: Sí, però com que el futbol és la meua 
passió, ho compagine i aguante tot el que puc.

Andrés: Té dos treballs i això fa que no puga 
estar concentrada al 100% en cap dels dos.  
El millor per ser futbolista professional 
seria que entrenara als matins i poguera 
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descansar a la vesprada en sa casa i no 
treballant. Però clar, això no pot ser... La 
injustícia és eixa, que una jugadora de 
primera divisió necessita altre treball. I allò 
ideal per a una jugadora d’aquest nivell seria 
que ací tinguera un sou que li permetera no 
tindre’n altre i dedicar-se exclusivament a 
l’esport. I al cas de les estudiants ocorre el 
mateix.

Lucía: A la fi eixe és el problema... Que tens 
dues coses totalment oposades a fer i et 
canses més mentalment i físicament.

Sonia: Al meu cas, quan tinc les vacances 
d’estiu al treball, les utilitze per poder 
entrenar i fer la pretemporada.  Si em 
compensara econòmicament, demanaria 
una excedència al treball o, fins i tot, el 
deixaria. Però no és el cas ni tampoc vull 
perdre el treball que tinc ara.

Andrés: Actualment, hi ha jugadores 
professionals que poden guanyar-se la vida 
amb el futbol. Però sols això: guanyar-se la 
vida; perquè si es lesionen, a l’any següent 
es veuen al carrer. No poden estalviar per 
si açò ocorre. Per això, moltes jugadores 
necessiten eixa ajuda econòmica extra, 
perquè si es lesionen o si els arriba l’hora de 

retirar-se del futbol, no tenen estalvis per 
continuar les seues vides. 

I pel que respecta a l’equip i a aquesta 
temporada, haveu dit que actualment la 
competició està molt igualada?

Andrés: Sí, està molt igualat, però el Barça i 
l’Atlètic de Madrid tenen pressupostos que 
estan molt per damunt del nostre. Per tant, 
és molt complicat, perquè tal vegada una 
sola jugadora del Barça cobra un sou que és 
el nostre pressupost per a tota la plantilla. 
Tenen un pressupost molt per damunt del 
nostre... crec que tenen al voltant d’una 4 
milions d’euros de pressupost. 

Estar al seu nivell a la competició és 
impossible, tot i que podem competir-los 
alguns partits, clar, perquè al futbol pot 
passar qualsevol cosa. Però, llevat d’aquests 
dos equips, s’ha anivellat molt la lliga i 
qualsevol equip té capacitat per guanyar-li 
a qualsevol altre. Per tant, costa molt més 
que abans guanyar els partits. Podríem 
dir que som 13 equips que estem quasi al 
mateix nivell i, per damunt, estan el Barça 
i l’Atlètic.
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Com enfronteu el partit contra el Barça?

Sonia: Doncs, amb entusiasme. L’última 
vegada ja els vam guanyar el partit, tot i que va 
ser al nostre estadi. Nosaltres eixim a lluitar i, 
al cap i a la fi, valen el mateix els 3 punts contra 
el Barça que contra qualsevol altre equip. 

Andrés: L’enfrontem sabent que és difícil, 
però sabent, també, que podem guanyar 
perquè ja ho hem fet altres vegades. A 
més, no tenim res a perdre, així que anem 
a intentar guanyar i a competir. Per què no?

Amb el Valencia femení teniu la mateixa 
rivalitat que hi ha als derbis masculins?
(Totes riuen).

Carolina:  Doncs, a totes ens agrada 
guanyar-li al València... 

Lucía: Jo crec que és un partit especial per 
a tots els que estem ací. Nosaltres portem 
molt de temps ací al Llevant i és un partit 
especial i molt bonic de viure. I si guanyem, 
millor encara! 

Sonia: Jo crec que és el derbi amb millor 
nivell de tota la lliga, perquè ara mateix ens 
enfrontaríem el tercer classificat contra el 
quart. Jo diria que és ‘el derbi’, amb tot allò 
que comporta. A més, des de la temporada 
passada s’està parlant molt a la premsa 
quan s’acosta aquest partit i jo crec que mai 
ninguna ciutat s’havia bolcat tant amb un 
derbi femení com amb aquest.   

Sou uns dels equips a la màxima competició 
femenina amb més títols de Lliga i l’última 
la vareu aconseguir a la temporada 2007-
2008. Sonia, tu ja estaves a l’equip aquella 
temporada, com va ser?

Sonia: Va ser genial i és un record únic. 
L’equip estava preparat per guanyar tots 
els títols, perquè ja havíem guanyat dues 
Copes de la Reina i l’objectiu prioritari a 
aquella temporada era guanyar la Lliga. Va 
ser una passada perquè, a més, fins l’últim 
partit de la competició no es va saber qui era 
l’equip campió perquè vam guanyar la Lliga 
empatades a punts amb el Rayo Vallecano. 
Tinc una fotografia pujada dalt la porteria 
celebrant el títol i eixos moments els porte 
al cor. 

Aleshores, a pesar dels dos equips més 
forts de la competició, cregueu que 
podríeu tornar a guanyar el títol?

Sonia: La temporada passada vam fer una 
primera volta espectacular i vam acabar 
quasi empatades a punts amb elles, 
però mantindre eixe ritme durant tota la 
temporada és molt complicat. Tot i que seria 
un somni poder tornar a guanyar el títol.

Andrés: Actualment això és molt complicat... 
Tal vegada si s’igualara un poc el nivell 
tindríem més opcions, encara que fora per 
retallar-los distància a la classificació. 

Sonia: Podem tractar de guanyar la Copa 
de la Reina... Tot i que, fa dues temporades 
va guanyar la Lliga l’Atlètic de Madrid i 
tots pensàvem que no tenia una plantilla 
suficientment bona per aconseguir-ho. 
S’han d’ajuntar molts factor bons i positius 
per poder guanyar. 

Quins clixés hi ha respecte a les xiques 
que practiquen futbol?
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Sonia: Per sort, crec que això dels clixés està 
canviant. Almenys nosaltres, com jugadores 
professionals que som, crec que estem 
molt ben vistes en comparació amb com 
era abans que et deien ‘Què fas tu jugant 
al futbol?’. Així que jo estic molt orgullosa 
d’aquest canvi que s’està produint i espere 
que seguisca sent així.

Açò està canviant no sols al futbol, sinó a 
l’esport femení en general. L’exemple més 
clar el tenim a les últimes olimpíades, on les 
xiques espanyoles van aconseguir moltes més 
medalles que els xics, i això crec que es valora 
molt. Quan et recolzen i et donen els mitjans 
necessaris, de seguida es veuen els resultats.

Per finalitzar... Què els diríeu a totes 
aquelles xiques que vulguen jugar 
al futbol i tinguen el somni de ser 
professionals com vosaltres? 

Lucía: Jo els diria que, si els agrada el 
futbol i és la seua passió, per què no tirar 
endavant? Passe el que passe i et fiquen els 

obstacles que et fiquen, cal lluitar si és allò 
que t’agrada. Són els teus somnis i ja diuen 
que de somnis es viu. Cal ficar-se unes 
metes i lluitar per aconseguir-les. A la fi, tot 
es pot aconseguir si fiques de la teua part.

Sonia: Jo crec que, quan són xicotetes, 
el més important són els pares. A mi si els 
meus no m’hagueren portat a jugar a tants 
i tants llocs, i passant fred o calor mentre jo 
entrenava, no estaria ací. Així que jo diria 
als pares que recolzen als seus fills i filles als 
seus somnis i desitjos.  

Agraïm a les xiques i a Andrés que ens hagen 
concedit aquesta entrevista i els desitgem, 
a l’equip i al futbol femení, el millor futur 
possible on les jugadores professionals 
puguen viure de la seua vertadera feina i 
passió. 
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Un Campió de Silla

Un dels objectius que 
tenim a la secció d’esports 
es mostrar-vos disciplines 
i modalitats d’esports que 
tenen menys projecció 
mediàtica, que no eixen 
cada dia en la secció 
d’esports de les ràdios, 
televisions o premsa. En 
aquest d’article vos volem parlar de l’esport 
paralímpic, que és aquell que practiquen les 
persones en algun tipus de discapacitat. I quina  
millor forma de fer-ho que parlant amb Kim 
López? Veí de nostre poble i campió paralímpic 
en llançament de pes categoria  F12 als passat 
jocs olímpics de Rio.

El primer que m’ha cridat l’atenció a 
l’hora de preparar l’entrevista és que en 
els jocs paralímpics, a diferència dels jocs 
olímpics tradicionals, hi ha moltíssimes 
categories dins de cada disciplina. Tu estàs 
en la categoria F12, és a dir, els atletes 
poden reconèixer la forma d’una mà i té la 
capacitat de percebre clarament fins a un 
màxim de *2/60, dit d’una altra manera, 
els atletes poden veure a dos metres allò 
que normalment es pot veure a 60 metres. 

(riu) Ostres, tu! Estic en F12 però desconeixia 
la normativa. No sé d’on has tret tot això...

D’internet. Vaig buscar la informació 
perquè no ho tenia massa clar. En resum, 
estem parlant d’una discapacitat visual.

Clar, segons el grau de discapacitat que 
tingues estàs en una categoria o en una altra. 

En el teu cas, el teu 
dèficit visual és com 
a conseqüència d’una 
malaltia o és de 
naixement?

És de naixement. A més, és 
hereditària i degenerativa. 

Com vares començar a 
practicar l’atletisme? 

Amb 4 anys ma mare volia que fera un esport 
i vaig començar a fer natació. Després, amb 
16 anys, la natació se’m donava prou bé 
encara que no m’agradava molt. Aleshores 
vaig decidir canviar-me a l’atletisme. Va 
ser un company de la residència qui em va 
picar. Em va agradar l’experiència i ací em 
vaig quedar. 

No vivies en Silla en eixe moment?

Jo soc de Silla i la meua família és de Silla,  
però he viscut poc ací. He estat molt de 
temps fora, a Alacant, a Madrid.  Així que 
vaig començar a Madrid, entrenant en una 
pista amb un company i el seu entrenador, 
picant-nos a veure qui llançava més lluny. 
Després veieren que tenia prou nivell i em 
va fitxar un club d’atletisme. Eixe mateix 
any vàrem guanyar la lliga i més tard ens 
presentàrem al campionat d’Espanya i el 
vàrem guanyar també. Després vingué el 
campionat del món junior, que vaig guanyar 
en llançament de pes i de disc en 2006. De 
seguida vaig passar a la categoria absoluta. 
Poc després vaig fer primer al campionat 
absolut d’Espanya i en 2008 vaig fer argent 
en el primer campionat absolut d’Europa 

Kim López
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on participava. En 2011 vaig fer medalla 
de bonze en categoria absoluta en els 
campionats del món de Chrischurch,  en 
Nova Zelanda. A partir d’ací he fet medalla 
en tots els campionats en els quals he 
participat...

Això són 12 anys seguits obtenint medalla 
en tots els campionats ...

(riu) Sí, sí. Hauria de comprovar-ho 
exactament, però crec que sí.

Aleshores, tu pogueres començar a 
entrenar en un club d’esport paralímpic, 
perquè estaves en una gran ciutat, arribar 
on estàs haguera sigut possible en un 
poble xicotet o mitjà com per exemple en 
Silla?

No. En l’escola de Silla no tindria els mitjans 
necessaris per a mi. Ací l’atletisme, on hi  ha 
un gran club amb una gran escola,  es centra 
en la velocitat o el fons, on hem tingut grans 
atletes, però no hi ha mitjos per altres 
especialitats. El banc de sorra de la pista de 
salt de llargària no s’ha remenat en 20 anys. 
No es poden entrenar les disciplines de 
llançament, per exemple. Així és impossible 
poder tindre un llançador al nostre poble. 

Crec que la pista del velòdrom  hauria 
d’estar en millors condicions si volem fer 
créixer el club d’atletisme de Silla.

Per altra banda, pense que a tot l’Estat 
hi ha suport per l’esport paralímpic, no 
es necessari viure a les ciutats grans per 
accedir a aquest esport, hi ha associacions 
com ONCE o ACESA que ajuden al xiquets 
a començar a fer esport i poder entrenar, 
donen prou ajuda. El que ocorre és que 
igual hi ha gent que no sap que existeixen 
aquestes ajudes, o que pensen que els 
seus familiars  amb alguna discapacitat  no 
poden practicar esport. De fet Espanya te 
un nivell molt alt en l’esport paralímpic, es 
una potencia mundial. 

Com fou l’experiència de les teues 
primeres olimpíades a Rio?

Ho agafí en moltes ganes, feia molts anys 
que somniava amb anar a uns jocs olímpics. 
Imagina’t! Quasi vaig anar a les olimpíades 
del 2004 per a competir en natació. Dotze 
anys esperant per finalment poder anar. 
Va ser el màxim, compartir eixa experiència 
amb centenars d’esportistes d’altíssim 
nivell, tots convivint a la Vila Olímpica. Va 
ser una passada! 
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I a més guanyares l’or olímpic...

No me l’esperava. Havia estat més d’un 
any lesionat de la mà i del colze. També 
arrossegava problemes al genoll... vaig 
apretar molt en els últims mesos, era  una 
disciplina nova, ja que el llançament de pes, 
vaig començar  a fer-lo un any i mig abans.

Hem dius que casi vas en natació en 2004, 
abans de començar en atletisme, també 
tenies un bon nivell en natació?

Sí, tenia la mínima per a anar, però el 
seleccionador no m’havia fet la llicencia 
internacional i no podia anar. Vaig guanyar 
el campionat absolut de natació de la meua 
especialitat, 50 metres lliures,  en Sevilla en 
2005, però no haguera fet massa als jocs.

I en  2008 i en 2012 en el llançament de 
disc, com és que no anares?

En 2008, encara que tenia marca per a anar, 
el seleccionador va decidir no dur-me, i 
en 2012 el comitè internacional va decidir 
llevar la meua categoria per a eixos jocs. 
Després la varen tornar a ficar per als jocs 
de 2016, que foren els meus jocs olímpics. 

Quins són ara els teus pròxims objectius?

M’acaben d’operar de la mà. Tinc un europeu 
el proper juliol i esperem poder estar dalt 
del calaix. Allò que vull és no perdre massa 
nivell de cara al futur. 

Estàs al projecte FER. Explica’ns en què 
consisteix.

És un projecte per al foment dels esportistes 
amb grans reptes mitjançant unes beques. 
És un projecte destinat als grans esportistes 
que busquen fer marques i poder així 
anar als jocs olímpics. A més has de tindre 
objectius importants any rere any i segons 
l’edat i les marques aconseguides reps un 
tipus d’ajuda. Hi ha 3 categories: potència, 
promesa i elit. En elit, per exemple, 
estàs obligat a obtindre medalla en els 
campionats internacionals. 

I com és el teu dia a dia?

Entrenar, entrenar i entrenar. És allò a que 
em dedique, tinc la sort de poder viure de 
l’atletisme. 
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I els esportistes paralímpics poden 
allargar més la seua carrera esportiva?
També depèn molt de la disciplina. En la 
meua disciplina comences més tard a fer 
marca i per tant pots allargar-la més, inclús 
fins als 40 anys. És difícil trobar llançadors 
d’elit amb 16 anys. 

També has rebut la medalla d’or al 
mèrit esportiu pel Consell Superior de 
l’Esport...

Sí, la vàrem rebre tots els esportistes que 
vàrem aconseguir els millors objectius. 

I enguany també el Porrot d’Honor ací en 
Silla.

Està bé que el teu poble reconega el teu 
treball. Estic molt agraït. 

Moltes gràcies, Kim. Esperem poder 
tindre’t en la presentació del nostre 
llibret, sempre tens les portes obertes de 
la nostra falla. 

Serà un plaer. Jo vaig estudiar al col·legi 
Reis Catòlics i de menut anava de vegades a 
la vostra falla a jugar. 

Esperem que els entrenaments 
permitisquen a Kim passar-se estes 
festes pel nostra casal i que continue 
el seu treball i aconseguisca els seus 
objectius, duent sempre el nom de 
Silla al més alt. 
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16-G: Prendre el 
bany als pous..
16-A: ajuden a 
vincular la literatura 
amb Internet..
16-H: 2001.
16-E: “Un mar de 
besos”.
16-C: Pedro Muelas.

16-P: El Porrot 
d’honor.
17-G: L’Albufera 
d’Anna..
17-A: del segon 
origen’..
17-H: 2003.
17-E: no li agrada.
17-C: Cirurgia de la 
hipertensió portal.
17-P: Reis Catòlics.
18-G: El doctor 
Cavanilles..
18-A: Superar les 
repressions socials..
18-H: 2006.
18-E: “Operación 
Triunfo”.
18-C: València.
18-P: Dotze.
19-G: El mateix punt 
on comença..
19-A: Endinsar-te 
i submergir-te a la 
historia. .
19-H: 2013.
19-E: “Operación 
Triunfo”.
19-C: Anglaterra.
19-P: Nova Zelanda.
20-G: Xicotets pous i 
brolladors..
20-A: Que siguen 
d’humor i estiguen 
ben escrits..
20-H: 1993.
20-E: La Gossa 
Sorda.
20-C: València.
20-P: 12.
21-G: El Genovés..
21-A: llatí.
21-H: Falla 
Ferroviària  de 
Xàtiva.
21-E: L’Alqueria 
Blanca.
21-C: Sí.
21-P: 2014.
22-G: La Fira 
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Tradicional de Sant 
Pasqual..
22-A: Institut 
Valencia d’Art 
Modern.
22-H: Assoc. Cultural 
Falla Na Jordana de 
Valencia.
22-E: 29 Novembre 
de 2013.
22-C: Campanya de 
conscienciació.
22-P: Un joc de 
cartes.
23-G: Genovés..
23-A: Art Modern.
23-H: 8.
23-E: Novembre.
23-C: Un veterinari.
23-P: Daniel 
Ballester.
24-G: Blau..
24-A: Ciutat de les 
Arts i les Ciències.
24-H: 7.
24-E: 2013.
24-C: Clínica 
Veterinària .
24-P: Enric Aguilar.
25-G: Més de 30..
25-A: Palau Marques 
de Dos Aigües.
25-H: 3.
25-E: Paco 
Telefunken.
25-C: Un projecte.
25-P: Les 
mecàniques 
jugables.
26-G: 2..
26-A: Malvarosa.
26-H: 2.
26-E: A punt.
26-C: De Saragossa.
26-P: Per mitjà d’un 
curtmetratge.
27-G: La serra 
Cabrera..
27-A: Mislata.
27-H: 2.
27-E: l’Associació 
d’Actors i Actrius 
Professionals 

Valencians.
27-C: Els animals .
27-P: Homenatge a 
“La novia Cadàver”.
28-G: La Suïssa 
valenciana. .
28-A: Tavernes 
Blanques.
28-H: 1.
28-E: Forn.
28-C: Traumatologia 
i ortopèdia.
28-P: Una expansió.
29-G: Dosaigües..
29-A: Del Corpus.
29-H: 1.
29-E: Radio 9.
29-C: Sobre la 
Leishmania.
29-P: Una nova 
carta .
30-G: La tomatina..
30-A: Palau Marques 
de Camp.
30-H: 1.
30-E: Taula 
Esportiva.
30-C: Posar la 
primera pròtesis de 
maluc.
30-P: Ha creat molts 
jocs.
31-G: El ‘’Torico’’ o 
bou en corda..
31-A: L’arròs.
31-H: 1.
31-E: al voltant del 
80%.
31-C: Posar cames 
artificials.
31-P: Benicarló.
32-G: Al circuit de 
Xest..
32-A: Informàtica.
32-H: 3.
32-E: al voltant 
de 1300 milions 
d’euros.
32-C: Un lleonet.
32-P: No, hi ha 
campionats.
33-G: Bunyol i 
Iàtova..

33-A: Museu del 
Gremi d’Artistes 
Fallers.
33-H: 1.
33-E: Tómbola.
33-C: Traure sang 
d’un porc.
33-P: En Alzira.
34-G: Godelleta..
34-A: Parc de 
Marxalenes.
34-H: 2.
34-E: Canal 9.
34-C: Una gran 
experiència.
34-P: Cartes 
extraordinàries.
35-G: una festa de 
l’atletisme popular 
i l’elit..
35-A: Diputació de 
Valencia.
35-H: 2.
35-E: La de Murcia.
35-C: Medicar amb 
fàrmacs d’humans.
35-P: Tio Canya i 
Ausiàs March.
36-G: Una aldea 
situada al terme 
municipal de Venta 
del Moro..
36-A: Ajuntament de 
Valencia.
36-H: 1.
36-E: Aragó i 
Extremadura.
36-C: Whatsapp.
36-P: Quan els 
jugadors compren 
el joc.
37-G: En cultius de 
vinyals..
37-A: Generalitat 
Valenciana.
37-H: 1.
37-E: Burjassot.
37-C: Els gats.
37-P: El Campanar.
38-G: Atascaburras..
38-A: Palau de 
Cervelló.
38-H: 1.

38-E: Mariano 
Benlliure.
38-C: Dura i cara.
38-P: Comunicació 
Audiovisual.
39-G: Deixar 
l’abadejo a remull el 
dia d’abans..
39-A: La Llotja de la 
Seda.
39-H: 0.
39-E: Tonet.
39-C: No tenen vida 
social.
39-P: Sí, jocs com el 
Catan.
40-G: 8 ous..
40-A: Gòtic.
40-H: 0.
40-E: El Teatre.
40-C: Continuen 
estudiant.
40-P: Un personatge 
41-G: S’utilitzen 
per col•locar-los 
a trossos a la part 
superior dels plat, a 
mode de decoració..
41-A: 1996.
41-H: 0.
41-E: La torre de la 
Botella.
41-C: Conveni en 
l’Ajuntament  de 
Silla.
41-P: han de jugar 
tots junts.
42-G: Quan es 
realitza la matança 
del porc..
42-A: Cultura 
Festiva.
42-H: 0.
42-E: Descripcions 
realistes i vives de la 
vida a València.
42-C: Esterilitzen 
gatetes.
42-P: Vertader.
43-G: Amb l’època 
més freda de 
l’hivern..
43-A: Cultura 
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Festiva.
43-H: 0.
43-E: 1895.
43-C: 4 anys.
43-P: no es veja 
extrany que una 
xiqueta jugue amb 
xiquets.
44-G: El fetge de 
porc..
44-A: Cultura 
Festiva.
44-H: 0.
44-E: La Barraca.
44-C: La clínica 
veterinària.
44-P: la protegien i 
la recolzaven.
45-G: Que el fetge 
quede moll. .
45-A: Gil Manuel 
Hernandez.
45-H: 0.
45-E: Sangre y 
arena.
45-C: Hi hagen 
menys gats 
abandonats.
45-P: igualtat.
46-G: El diumenge 
de Rams..
46-A: Gil Manuel 
Hernandez.
46-H: 0.
46-E: Los cuatro 
jinetes del 
Apocalipsis.
46-C: Animalista.
46-P: tenen pocs 
equips.
47-G: les 7 del matí..
47-A: Gil Manuel 
Hernandez.
47-H: 0.
47-E: Los cuatro 
jinetes del 
Apocalipsis.
47-C: Molt costós.
47-P: tenen poca 
competitivitat.
48-G: Al camí 
del Calvari de la 
Muntanyeta. .

48-A: Ninots 
indultats.
48-H: 0.
48-E: Sangre y 
arena.
48-C: L’última 
tecnologia.
48-P: l’apuntaria a 
jugar a futbol amb 
xiquets.
49-G: sal i vinagre..
49-A: Gandia.
49-H: 0.
49-E: Situa al 
personatge al centre 
del relat.
49-C: Els propietaris.
49-P: estar-ho des 
de ben menuda.
50-G: La presentació 
i els ingredients..
50-A: Maig.
50-H: 0.
50-E: Sangre y 
arena.
50-C: Exigir la millor 
tècnica sense cost.
50-P: poden estar 
fins a 2 mesos sense 
jugar.
51-G: es dina en 
família, com si fora 
Nadal. .
51-A: Museu Faller.
51-H: 0.
51-E: suposen 
uns dels mitjans 
de comunicació 
més importants 
i utilitzats per la 
societat..
51-C: Pots pagar a 
terminis.
51-P: poden jugar 
amb xiquets en 
totes les categories.
52-G: És quan la 
gent s’apunta per 
tindre el Sant a 
sa casa i fer els 
‘’arreglos’’..
52-A: Museu Faller 
de Gandia.

52-H: 0.
52-E: Les 
Tecnologies de 
la Informació i la 
Comunicació..
52-C: Caríssims.
52-P: 14 anys.
53-G: 21..
53-A: Hi ha massa 
peces juntes i no es 
poden apreciar bé.
53-H: Assoc. Falla 
Ramón Y Cajal De 
Torrent.
53-E: 22 milions..
53-C: Protectores.
53-P: en 2 
categories.
54-G: L’historia de 
Crist..
54-A: Mes de 90.000.
54-H: Falla Plaça La 
Malva.
54-E: ofereixen una 
democratització de 
la informació..
54-C: Fan preus 
molts ajustats.
54-P: 12.
55-G: Fins el dijous 
Sant..
55-A: La Llotja de la 
Seda.
55-H: Comissió Falla 
Sagrada Família De 
Gandia.
55-E: Cendra Digital, 
Planet Fallas o 
Malalt de Falles..
55-C: Continuarà 
amb l’última 
tecnologia.
55-P: Associació 
de Futbolistes 
Espanyols.
56-G: el tram final 
del riu Xúquer..
56-A: Un Terç.
56-H: Falla Francisco 
Climent-Uruguai .
56-E: Facebook. 
56-C: Avança cada 
dia.

56-P: depèn de 
molts factors 
socials.
57-G: Els cultius 
d’arròs i tarongers. .
57-A: UNESCO.
57-H: Falla 
República 
Argentina.
57-E: aconseguir 
nous fallers..
57-C: Es formen 
durant tota la vida.
57-P: Iberdrola.
58-G: arròs i el Nas 
de l’Indi..
58-A: Col·lecció 
Museogràfica 
Permanent.
58-H: Falla Penya El 
Mocador.
58-E: un llenguatge 
universal..
58-C: No .
58-P: no tenen 
a Espanya cap 
adaptació per a 
poder estudiar.
59-G: obrir la gana 
amb un colpet de 
cassalla. .
59-A: Sobre 700000.
59-H: Assoc. Falla 
Club 53.
59-E: Les pròpies 
xarxes ofereixen un 
traductor..
59-C: Noves 
tecnologies.
59-P: el sou no és 
suficient.
60-G: Sueca..
60-A: XIX.
60-H: Falla El 
Charco.
60-E: té una versió 
on line..
60-C: 15 anys.
60-P: Atlètic i Barça.
61-G: el Forn de la 
Beata Inés. .
61-A: l’Hemisfèric, 
l’Oceanogràfic, el 
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Palau dels Arts i 
l’Àgora..
61-H: Falla Port De 
Silla.
61-E: Els premis a 
l’Ús i Promoció del 
Valencià..
61-C: Al Parc Natural 
de l’Albufera..
61-P: La 38ª..
62-G: d’arenes fines 
i daurades..
62-A: Museu 
Valencià de la 
Il·lustració i la 
Modernitat.
62-H: Assoc. 
Cultural Falla Portal 
De Valldigna.
62-E: un problema 
per gestionar les 
xarxes socials..
62-C: Fa uns 6.000 
anys..
62-P: La 28ª..
63-G: bous al carrer..
63-A: Concha 
Piquer.
63-H: Assoc. Falla El 
Canet.
63-E: Community 
Managers..
63-C: una zona 
d’aiguamolls..
63-P: La de ‘Road 
Race Label’. .
64-G: Sueca..
64-A: Generalitat 
Valenciana.
64-H: Falla Plaça La 
Malva.
64-E: xarxes socials i 
audiovisuals..
64-C: 1 milió de 
pessetes..
64-P: Associació 
Internacional 
de Federacions 
d’Atletisme..
65-G: La Ribera 
Baixa..
65-A: Centre del 
Carme.

65-H: Comissió Falla 
Sagrada Família De 
Gandia.
65-E: Haurà 
d’esclarir-ho amb la 
Junta Directiva. .
65-C: L’ofici de 
carpinter..
65-P: Al 1981..
66-G: La blanca..
66-A: Blasco Ibáñez.
66-H: Associació 
Cultural Falla Santa 
Anna.
66-E: Que el públic 
pot adonar-se’n 
que són dues veu 
diferents..
66-C: Una vista de 
360º..
66-P: La Societat 
Esportiva 
Correcamins. .
67-G: Des del 1978..
67-A: Porcellana.
67-H: Asoc Cultural 
Falla Josep Antoni 
Puríssima I Major.
67-E: Pot aportar 
material per a les 
publicacions..
67-C: Espècies 
d’anàtids..
67-P: València Ciutat 
del Running..
68-G: 32..
68-A: El Pouet de 
Sant Vicent.
68-H: Falla El 
Charco.
68-E: El públic o 
els objectius de la 
comunicació..
68-C: prop d’un 
km. .
68-P: La Fundació 
Trinitat Alfonso..
69-G: Es representen 
les danses del 
pobles de la 
comarca..
69-A: San Vicent 
Màrtir.

69-H: Falla Francisco 
Climent-Uruguai .
69-E: no està 
estandarditzada. .
69-C: Zones 
d’Especial Protecció 
d’Aus..
69-P: Al llit del riu 
Túria..
70-G: En 5 actes..
70-A: Alcàsser 
musulmà .
70-H: Falla 
República 
Argentina.
70-E: Tot el públic 
en general..
70-C: A nivell 
europeu..
70-P: La Real 
Federació 
Espanyola 
d’Atletisme..
71-G: El trofeu de 
participació, per 
evitar rivalitats..
71-A: XV.
71-H: Falla Raval 
Sant Agustí.
71-E: Els propis 
fallers..
71-C: llatí.
71-P: Més de 
18.000..
72-G: Per sorteig..
72-A: Palau de 
Cerveró.
72-H: Asoc Falla 
Chicharro.
72-E: poden ser de 
creació pròpia o 
d’altres ja existents. 
72-C: antioxidant.
72-P: Sammy 
Kitwara. .
73-G: Més de 800..
73-A: Plom.
73-H: Assoc. Falla 
Ramón Y Cajal De 
Torrent.
73-E: Apareixen 
totes les imatges 
que l’han utilitzat..

73-C: cuinar-se poc.
73-P: mitjançant el 
‘running faller’..
74-G: La festa del 
Santíssim Crist de 
la Fe..
74-A: En la Basílica 
de la Verge dels 
Desemparats.
74-H: Falla Plaça La 
Malva.
74-E: A la web de 
fallas.com..
74-C: Vertader.
74-P: Al port..
75-G: El sopar 
d’acomiadament..
75-A: Museu Històric 
Municipal.
75-H: 14.
75-E: el correu 
electrònic. .
75-C: Coliflor i 
romanesco.
75-P: El mur. .
76-G: Riu Blanc..
76-A: Museu Històric 
Municipal.
76-H: València.
76-E: nacional i 
internacional..
76-C: de 3 a 5 
porcions setmanals.
76-P: A la zona de 
recuperació..
77-G: Els serrans..
77-A: Museu Històric 
Municipal.
77-H: 6.
77-E: No, s’ha 
de fomentar la 
germanor i no la 
competitivitat..
77-C: conté àcid 
fòlic.
77-P: Amb la marató 
de Londres..
78-G: 1952..
78-A: Palau de Valer 
iola.
78-H: 3.
78-E: Sí, perquè 
tenen alguns 

SETSABERS



262

objectius similars, 
però no sols 
aconseguir beneficis 
econòmics.
78-C: conté calci.
78-P: 5.731 metres. .
79-G: El cabrirol i el 
mufló..
79-A: Diumenge.
79-H: 3.
79-E: per fer 
d’altaveu..
79-C: conté ferro i 
àcid fòlic.
79-P: de força 
i potenciació 
muscular..
80-G: El castellà..
80-A: L’hemisfèric.
80-H: 5.
80-E: Sí, algunes 
pròpies i altres 
comuns..
80-C: el bròcoli i una 
col oriental.
80-P: Animació més 
enèrgica. .
81-G: Almenara.
81-A: Street Art.
81-H: 5.
81-E: 570..
81-C: temperats.
81-P: Pels placatges 
i els colps..
82-G: Almenara.
82-A: Dibuixos d’aire 
japonès i murals 
coloristes.
82-H: 18.
82-E: Pokemon Go..
82-C: EEUU.
82-P: Els partits de 7 
contra 7..
83-G: Sagunt.
83-A: Desastres 
actuals que causa la 
guerra.
83-H: 2.
83-E: YouTube..
83-C: EEUU.
83-P: Gandia. .
84-G: Morvedre.
84-A: Escif.

84-H: 8.
84-E: Sí, és un dels 
objectius. .
84-C: València i 
Barcelona.
84-P: La Federació 
de Rugby de 
la Comunitat 
Valenciana..
85-G: Mes de 600.
85-A: La plaça del 
Tossal.
85-H: 9.
85-E: 5..
85-C: 6.
85-P: C.P. Les 
Abelles..
86-G: Benavites.
86-A: Reflexions 
amb sàtira, 
hipèrbole o 
juxtaposició.
86-H: 15.
86-E: generar 
comunitat..
86-C: que tinga un 
verd intens.
86-P: 2..
87-G: Quart de les 
Valls.
87-A: Blu.
87-H: 6.
87-E: si són més 
‘grans’ o més 
‘menudes’. .
87-C: que ha 
perdut vitamines i 
minerals.
87-P: més menuts 
que els d’herba..
88-G: Mancomunitat 
de les Valls.
88-A: La plaça del 
Tossal.
88-H: 4.
88-E: no és 
professional..
88-C: ficar-lo en 
bosses isotèrmiques 
fins aplegar a casa.
88-P: El ‘tiburón’..
89-G: Desembre.
89-A: Carrer de Dalt.

89-H: 11.
89-E: 2..
89-C: pot aparèixer 
floridura.
89-P: Eli Martínez. .
90-G: Faura i 
Benifairó de les 
Valls.
90-A: Futurista.
90-H: 7.
90-E: la ‘marca 
falles’. .
90-C: llavar-lo amb 
aigua freda.
90-P: Quatre 
Carreres..
91-G: Faura  .
91-A: Ericailcane.
91-H: 4.
91-E: Junta Central 
Fallera.
91-C: 28 grams de 
mantega.
91-P: participar a 
tornejos de Seven 
Platja. .
92-G: Mes de 3000.
92-A: Carrer Sant 
Dionís.
92-H: 3.
92-E: XIX.
92-C: 13 kg 
aproximadament.
92-P: 3..
93-G: Faura  .
93-A: Blu.
93-H: 2.
93-E: La temàtica.
93-C: Si.
93-P: La Divisió 
d’Honor B..
94-G: Benifairó de 
les Valls.
94-A: Carrer de Na 
Jordana.
94-H: 9.
94-E: A la 
presentació de la 
Fallera Major.
94-C: al voltant del 
Mediterrani.
94-P: capitana de la 
Selecció Espanyola 

de Rugby..
95-G: Mes de 150 
anys.
95-A: Carrer Moret.
95-H: 2.
95-E: L’apropòsit.
95-C: Vertader.
95-P: Des de Sub6 
fins Sub18. .
96-G: Quartell.
96-A: Per donar 
una imatge més 
agradable.
96-H: 5.
96-E: 1972.
96-C: Fals, aporta 
tres vegades 
la quantitat 
necessària.
96-P: hi ha clixés..
97-G: 20 kms..
97-A: Zíngaro.
97-H: 3.
97-E: A l’Ateneu 
Mercantil.
97-C: 5 dies màxim.
97-P: A la platja de 
la Malvarrosa..
98-G: Valencia i 
Castelló.
98-A: 60.
98-H: 68.
98-E: 1973.
98-C: per a fer 
cremes.
98-P: està a l’ombra 
del masculí. .
99-G: Santa Bàrbara.
99-A: Luis Lonjedo.
99-H: 1.
99-E: 50.
99-C: al Regne Unit.
99-P: equips 
nacionals i 
internacionals..
100-G: Santa Ana.
100-A: David de 
Limón.
100-H: 1.
100-E: 10000.
100-C: 45600.
100-P: L’Andemen 
Tatami R.C..

SETSABERS



263

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 Alberto Blázquez

SETSABERS



264

aGraïments

La Falla Reis Catòlics de Silla agraeix 
als seus anunciants en aquest moment 
tan complicat la seua col·laboració i el 
seu esforç en el llibret, perquè sense 
la vostra ajuda no havera pogut ser 
realitzat.

Moltes gràcies.
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