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Estem?
Estarem?

Estàvem?

On estàvem? On estem? On estarem?
Com érem? Com som? Com serem?

Enguany, la nostra comissió compleix quaranta anys, i 
és moment de parar un poc. Cal eixir de la rutina del dia 
a dia que ens consumeix tot el temps i mirar arrere per 
veure com estàvem a començaments dels anys huitanta, 
quan es va crear la nostra comissió, com estem ara i 
tractar d’imaginar com estarem en el futur, d’ací deu, vint 
o trenta anys.

On estàvem a començaments dels anys huitanta?

Com diu un dels versos de la famosa cançó Insurrección, 
d’El último de la fila (“dónde estabas entonces”), on 
estaves aleshores, aquesta frase que posteriorment 
s’ha utilitzat per al títol d’un programa de televisió que 
recorda fets passats, aquesta mateixa frase ens ha servit 
d’inspiració per al llibret. Enguany és un any especial, 
un any d’aniversari, per la qual cosa ens hem esforçat 
per fer un llibret d’aniversari diferent. Volíem fugir dels 
típics llibrets d’aniversari en què solament es parla de 
la història de la falla. Per descomptat parlarem, com no, 
de la nostra història, dels nostres representants, de les 
nostres falles, però no ens quedarem només amb açò. 
Veurem com eren a començaments dels anys huitanta 

alguns aspectes de la societat. Els anys huitanta, al nostre 
país, varen ser anys molt importants, una època de molts 
canvis. Veníem d’una dictadura de quaranta anys, i com 
veurem, la societat tenia moltes ganes de definir el 
seu futur.

Veurem com estàvem a la nostra comunitat, al nostre 
poble, com estava la nostra Albufera, el nostre idioma, 
la nostra literatura, la nostra música. I veurem, com no, 
com ha sigut la història de la nostra falla, els nostres 
representants, les nostres falles, el barri. En definitiva, 
aquest primer volum del llibret 2020 és la mirada arrere 
que cal fer moltes vegades en la vida a fi de veure què 
hem aprés, i veure també, com no, les nostres errades per 
no tornar-les a repetir.

Esperem que les persones que llegiu el llibret i que 
visquéreu aquella època vos sentiu identificats amb el 
que vos mostrem; i les persones més joves que no l’heu 
viscuda, pugueu gaudir d’una època que ha marcat el 
nostre present.

1vol.



4

A.C. Falla Reis Catòlics de SillaEdita

A.C. Falla Reis Catòlics de Silla
Juan Ramón Jimènez, 26
46460 Silla (València)
www.reiscatolics.com

Explicació de les falles:
Major: Tomàs Palomares López
Infantil: Lázaro San Miguel Bravo

Correcció:
Servei de Normalització 
Lingüística de l’Ajuntament 
de Silla

Artista  Faller:
La comissió amb la col·laboració 
de José López “Selfa”

Fotos:
www.reiscatolics.com
Begonya Garrido Picher
Raquel Vedreño

Disseny i  maquetació:
Panal Fallero

Col·laboren:
Cases comercials

Dipòsit Legal:
V-530-2011

L’Associació Cultural Falla Reis 
Catòlics dóna suport al llenguatge 
inclusiu als llibrets de falla. Als 
casos que, al llarg de la lectura 
d’aquest llibret, no s’han utilitzat 
fórmules 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.

L’A.C. Falla Reis Catòlics no es fa 
responsable de les idees i opinions 
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.

Aquest llibret participa en els 
Premis de les Lletres Falleres.

María Escribà Satorres 

Amant de les falles i 

Fallera Major any 2016.  

Equip de Redacció:

Tomàs Palomares López 

Diplomat en Empresarials 

i Tècnic Informàtic. Fent 

llibret des del 1996.  

Lázaro San Miguel Bravo 

Llicenciat en Filologia 

Francesa i Hispànica.

Begonya Garrido Picher

Graduada en Comunicació 

Audiovisual. Community 

manager (i) fallera. 

Mónica Rubio Monfort

Apassionada per les falles 

i el ball.

Tamara Parra Guillem 

Mestra d’Educació Primària.
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Francisco Ruiz Soriano - El nostre President del present exercici.
 
Cristina Martínez Contreras - La nostra Fallera Major 2019.

Andrea Arcis Ruiz - La nostra Fallera Major Infantil 2019.

Pepe Pérez Costa - El  nostre President Infantil 2019.

Saül Molina - Col·laborador en l’ombra.

Amparo Pina Alcañiz - La poetessa de les nostres representants.

Anabel Llopis. Periodista i poetessa.

Josep Antich Brocal - Cronista Oficial de Silla. 

Joan Lerma Blasco - Primer President triat democràticament
de la Generalitat Valenciana.

Lluís Martínez Benaches - Alcalde de Silla 1979-1989.

Joan Castello - Periodista. Membre de l’Associació
d’Estudis Fallers (ADEF)

Pepe Puche - Artista Faller.

Reyes Martí - Gerent de la Pirotècnica Martí de Borriana.

Jose Tena - Codirector de Panal Fallero i 3design.es.

Abelard Saragossà - Acadèmia Valenciana de la Llengua 
i professor jubilat de la Universitat de València.

Josep Antoni Fluixà - Director de la Fundació Bromera.

Juan Gabriel Figueres - Màster en Turisme Sostenible i TIC.

Rebeca Díez - Professora del Grau en Comunicació Audiovisual
a la Universitat Politècnica de València - Campus de Gandia.

Hermini Boira - Catedràtic de botànica de la Universitat
Politècnica de València.

Vicent Torrent - Membre del grup “Al Tall” durant tota la seua trajectòria. 

Juan Casañ - Rellotgeria Dimar i pioner del bàsquet valencià. 

Ana Maria Palop - Fundadora i gestora de ‘’Locos por las Fallas’’.

Eduard Oltra Navarro - Gestor de “Locos por las Fallas”.

Mónica Oltra - Vicepresidenta i Consellera d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives.

Vicent Zaragozà Alberola - Actual Alcalde de Silla.

Marina Puche - Artista Fallera.

Amalia Garrigós - Periodista amb llarga trajectòria a Radio 9 
i À Punt Radio.

Abel Aguado - Periodista esportiu i comentarista de bàsquet
en Ràdio Esport 91.4.

Falla Els Conquistaors - Benicarló.

Falla Gran Via del Sud - Betera.

Falla Séneca-Poeta Mas i Ros - València.

Falla Poeta Llorente – Baró de Càrcer - Quart de Poblet

1vol.
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Hem construït un arbre pel símil amb l’arbre genealògic, 
perquè la falla és una família, una família gegantesca de la 
unió de diverses famílies i persones. En tot arbre genealògic, 
l’inici de l’arbre forma el tronc, i les persones més joves són 
les fulles, és a dir, els més xicotets i xicotetes. Per això, en el 
llibre del futur (on estarem?), és el llibret infantil, perquè els 
xiquets i les xiquetes (les fulles, sense branques descendents, 
els colors...) són el futur d’una festa constantment en creixement.

Finalment, el títol del llibret, aquest que, si es col·locaven de 
manera horitzontal, anava creixent, per contra, de manera 
vertical, simula les marques que ens feien els nostres pares i 
mares en la paret a mesura que anàvem creixent. 

Agrair a la Falla Reis Catòlics de Silla  la seua confiança, un 
any més en nosaltres. I per la seua il·lusió, la qual traspua des 
de la primera reunió de cada exercici. I, a més d’agrair-los la 
seua labor, felicitar-la per aquest aniversari, esperant (no tenim 
dubte) que l’arbre continue creixent ininterrompudament.

portada llibret
Explicació

Tota falla naix de la idea de diverses persones que decideixen 
unir-se sota un escut i continuar transmetent, al barri i a la 
seua localitat, la cultura festiva i de tradició de les Falles. Així 
va ser com, fa 40 anys, va nàixer la Falla Reis Catòlics de 
Silla, i en el llibret d’enguany, fan una comparativa de com 
estaven llavors, com segueixen ara i com visualitzen el 
seu futur. 

En Panal Fallero hem volgut arriscar enguany i dissenyar una 
portada que, a simple vista, no s’entenguera, i que amb només 
la unió dels tres llibrets, s’arribara al significat. D’aquesta 
manera, si col·loquem d’esquerra a dreta els 3 llibres, veiem 
simplement línies i punts, i la combinatòria de tres colors. 
Tan sols veiem com el títol va canviant i va pujant, com una 
espècie de gràfica ascendent. De la mateixa manera, el nom 
de la falla va passant d’esquerra a dreta, amb la qual cosa 
veiem com, si anem de l’abans, passem per l’ara i acabem en 
el futur, el lloc on s’està (el títol), va creixent, com la pròpia 
comissió (en nombre de fallers i falleres, i en importància 
i saviesa).

Però, si col·loquem els llibres un damunt d’un altre, 
l’aspecte canvia per complet, creant una única portada 
que forma un arbre. Perquè en aquests 40 anys, la falla 
ha passat de ser una idea de diverses famílies de la mateixa 
barriada (les arrels), a un fet, una llavor que va germinar i 
va començar a elevar-se i a crear branques, i aquestes van 
formar altres branques, i més i més, fins a crear, per complet, 
l’arbre que és hui dia.

Panal Fallero
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anys de falla
Quaranta

Ja arriben les Falles del 2020, un any que per a 
nosaltres és especial, perquè enguany complim quaranta 
anys. Que una associació cultural com la nostra complisca 
anys és un esdeveniment positiu per a la societat, ja que 
és un any més de treball, de fer festa, de fer cultura i 
de mantindre i difondre les nostres tradicions i la nostra 
llengua. Complim quaranta anys, una edat que, igual que 
en les persones, reflecteix la maduresa, la consolidació 
d’un projecte comú que va començar l’abril del 1980 i que 
ha anat evolucionant, adaptant-se als temps i convertint-
se en una associació de referència en la nostra barriada i 
en el nostre poble.

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

Si fem una ullada al passat podem veure com de gran 
que pot arribar a ser la festa de les falles. Una falla com 
la nostra ha sigut punt de trobada de moltes persones 
al llarg d’aquests quaranta anys. Per la nostra comissió 
han passat més de mil set-centes persones, alguns sols 
un any, altres uns quants més, alguns sols quan eren 
xiquets, altres s’apuntaren més joves, altres duen en la 

falla tota la vida, han crescut al casal, i no conceben la vida 
sense ser faller, i n’hi ha d’altres que, malauradament, 
avui ja no estan entre nosaltres, però molts els tenim 
en el record. Com en tots els llocs, per ací han passat 
persones de tot tipus; cadascun d’ells ha participat en les 
nostres activitats, festes i actes en la mesura en que ho 
ha considerat, i ha col·laborat i treballat per la falla tal 
com li ha nascut. Com en qualsevol lloc on s’ajunta molta 
gent, hi ha hagut intercanvi d’opinions, discussions, però 
han sigut moltes més les rialles i les alegries i l’esperit de 
treball en equip per un objectiu comú que, any rere any, 
ens ha fet plantar falla, cremar-la i tornar a començar. 
La falla ha sigut el nexe d’unió de tots els que som i han 
sigut fallers i cadascú, en la seua època, l’ha gaudit i ha 
format part d’aquesta gran família que és, ha sigut i serà 
la Falla Reis Catòlics. 

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

Fins al proper aniversari. 
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- 2002 -
Maribel

Redondo Serrano

- 2003/04/05/06/08 -
José Rafael

Peris Marco

- 2007 -
Pedro

Carrasco Moya

- 1998 -
José

Penadés Salvador

- 1981 -
 Ramon

Sanmartí Salvat

- 1982/83/84 -
Gaspar

Mayo Casanova

- 1985/86 -
Enrique

Ferri Simó

- 1987/92/93/2001 -
Sixto

Valero Antón
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- 2012/13/14 -
Jesús 

Sevilla Soler

- 2017 -
Rafael 

Gutiérrez Marcha

- 2018/19 -
Francisco

 Ruiz Soriano

- 2009/10/11/15/16 -
 Tomàs

Palomares López

- 1996/97/99/2000 -
 Francisco

Ruiz Llamas

- 1988/91 -
Juan José

Martínez Pérez

- 1989/94/95 -
Blas

Romero Macarro

- 1990 -
Renato

Peris Simeón
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- 1981 -
Mari Carmen

Muñoz Fernández

- 1983 -
Francisca

Marín Acebrón

- 1982 -
Mercedes

Villaseñor Martínez

- 1984 -
Dolores

Pérez Mora

- 1985 -
Teresa

Soriano Soler

- 2011 -
Ana

Guillem Magalló

- 2012 -
Arantxa

Cabañas Martínez

- 2013 -
Ascensión

Vergara Oliva

- 2014 -
Laura

Sánchez Fernández

- 2015 -
Carla

Iborra Forner

- 1991 -
María Luisa

Cervera Mulet

- 1992 -
María Luisa

Cervera Mulet

- 1993 -
María Luisa

Cervera Mulet

- 1994 -
Fina

Andrés Benavent

- 1995 -
Alicia

Alcañiz Hernández

- 2001 -
Sandra

Rubio Molina

- 2002 -
Sandra

Rubio Molina

- 2003 -
Silvana

Villar Tronchoni

- 2004 -
Amparo Vanessa 

Agudo López

- 2005 -
Abigail

Peris García
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- 1986 -
María Ángeles 
Acebrón Villar

- 1987 -
María Del Carmen 

Arenas Moreno

- 1988 -
Loli

Prieto Juan

- 1989 -
María Luisa

Cervera Mulet

- 1990 -
María Luisa

Cervera Mulet

- 2016 -
María

Escriba Satorres

- 2017 -
Elena

Martorell San Daniel

- 2018 -
Mónica

Rubio Monfort

- 2019 -
Cristina

Martínez Contreras

- 1996 -
Amada

Garrido Cifuentes

- 1997 -
María Teresa 

Clavijo Forner

- 1998 -
Elisa 

Rodrigo Forner

- 1999 -
Ana María

Esteban Cabello

- 2000 -
Raquel

Esteban Cabello

- 2006 -
 Lucia

Dasí Guillem

- 2007 -
Amparo

Ruiz Soriano

- 2008 -
Mari Carmen

Muñoz Fernández

- 2009 -
Tania Esperanza 

Rubio Molina

- 2010 -
Sonia

Iranzo Serrador 
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- 1981 -
Jony

Arnaiz Veiga

- 1983 -
José Manuel

Romero Furio

- 1982 -
Enrique Carlos 
Herreros Peña

- 1984 -
 Galo

Villuendas Camacho

- 1985 -
 Juan Antonio

Cañibano Pastor

- 2013 -
Julio Alberto
Ruiz Navarro

- 2018 -
Llatzer

San Miguel Zaragoza

- 2014 -
Daniel

Ortega Martínez

- 2019 -
José

Pérez Costa

- 2015/16 -
Tomàs

Palomares Rubio

- 1991 -
Miguel Ángel 
Ortega Pérez

- 1992 -
Javier

Poveda Ruiz

- 1993 -
Javier

Palomares López

- 1994 -
Marcos

Peris Marco

- 1995 -
Juan

Pinto Moreno

- 2001 -
Salvador

Ballester Soriano

- 2002 -
Daniel

Muñoz Martínez

- 2007 -
Luis Ángel

Talavera Sales

- 2003 -
Lionel Villar

Grande

- 2005 /06 -
Josep Miquel
Lleó Muñoz
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- 1986 -
Juan José

Martínez Mulet

- 1987 -
José Rafael

Peris Marco

- 1988 -
Tomàs

Palomares López

- 1989 -
 Juan José

Martínez Mulet

- 1990 -
Vicente Fco. 

Alagarda Jurado

- 2011 -
Cristian

Pérez Fernández

- 2012 -
Rubén

Iranzo Colomar

- 1996 -
 Francisco

Ruiz Soriano

- 1997 -
Juan

Pinto Moreno

- 1998 -
Rafael

Dasí Guillem 

- 1999 -
David

Reverte Andrés

- 2000 -
Eduardo

Ferri Marín

- 2008 -
Alexis

Gutiérrez Alfaro

- 2009 -
Alejandro
Sellés Vila

- 2010 -
 Aaron

Jiménez Esteban
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- 1981 -
María José

Sanmartí Baixauli

- 1983 -
Adela

Mayo López

- 1982 -
María Luisa

Herreros Peña

- 1984 -
Rosario

Garrido Gómez

- 1985 -
Alicia

Alcañiz Hernández

- 2011 -
Virginia

Herrero Costa

- 2012 -
Sofía

Sevilla Gutiérrez

- 2013 -
Sofía

Chulvi Iborra

- 2014 -
Lucia

Trenado López

- 2015 -
Andrea

Gutiérrez Alfaro

- 1991 -
María Dolores 

Alagarda Jurado

- 1992 -
Ana María

Poveda Ruiz

- 1993 -
Vanessa

De La Encarnación Jiménez

- 1994 -
Lucia

Dasí Guillem

- 1995 -
Vanessa

Calle Escobar

- 2001 -
María

Dolores Brocal Ruiz

- 2002 -
Yaiza

Martínez Mulet

- 2003 -
Amalia

Pormentier Alphonse

- 2004 -
Carla

Gallel Villanueva

- 2005 -
Alba

Rodríguez Lara
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- 1986 -
María Vicenta 

Alberola Ribera

- 1987 -
Esther

Fernández Coco

- 1988 -
Ana Isabel

Antón Gilabert

- 1989 -
María Reyes

Álvarez Ballesteros

- 1990 -
Angela María 

Alagarda Jurado

- 2016 -
Alba

Ortega Martínez

- 2017 -
Ariadna

Albert Puchalt

- 2018 -
Águeda

Oltra Bou

- 2019 -
Andrea

Arcís Ruiz

- 1996 -
Cristina

Martínez Contreras

- 1997 -
Abigail

Peris García

- 1998 -
Laura

Sánchez Fernández

- 1999 -
Laura

Sánchez Fernández

- 2000 -
Estefanía

De La Encarnación Jiménez

- 2006 -
Esther

Ruiz Navarro

- 2007 -
Cristina

Medina De Los Santos

- 2008 -
Mónica

Rubio Monfort

- 2009 -
Rocío

Hervás Montero

- 2010 -
Alba

Navarro Navarro
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- 1981 - - 1983 -
Francisco Roca

- 1982 -
 La Comisión

- 1984 -
Alfonso Diaz

- 1985 -
Ricardo Piquer

- 2011 -
Jose Lopez

 “Selfa”

- 2012 -
 Paco Real 

i Manolo Lorca

- 2013 -
Toni Fornes

- 2014 -
Toni Fornes

- 2015 -
Toni Fornes

- 1991 -
 Juan Carlos

Garcia Ibañez

- 1992 -
Federico

Contreras Castillo

- 1993 -
Federico

Contreras Castillo

- 1994 -
Victor

Lopez Borras

- 1995 -
Victor

Lopez Borras

- 2001 -
Jose Luis

Perez Ballester

- 2002 -
Luis Miguel

Herrero

- 2003 -
Jose Luis
Carrasco

- 2004 -
Jose Jarauta 

“Pepo”

- 2005 -
Vicente Piera
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- 1986 -
Ricardo Piquer

- 1987 -
Ricardo Piquer

- 1988 -
Jacinto Muñoz

- 1989 -
Jacinto Muñoz

- 1990 -
Jacinto Muñoz

- 2016 -
Alvaro Guija

- 2017 -
EMC2 Falles

- 2018 -
EMC2 Falles

- 2019 -
Roberto Moratalla

- 1996 -
Victor

Lopez Borras

- 1997 -
Toni Fornes

- 1998 -
Francisco Carrasco 

- 1999 -
Francisco Carrasco 

- 2000 -
Francisco Carrasco 

- 2006 -
Vicente Piera

- 2007 -
 Jesus Andreu

- 2008 -
 Jesus Andreu

- 2009 -
 Sergio Edo

- 2010 -
Jordi Palanca
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- 1981 - - 1983 -
Francisco Roca

- 1982 -
Claudio Jose

Hernandez Giros

- 1984 -
Alfonso Diaz

- 1985 -
Alfonso Diaz

- 2011 -
Jose Lopez 

“Selfa”

- 2012 -
Jose Lopez 

“Selfa”

- 2013 -
Toni Fornes

- 2014 -
Toni Fornes

- 2015 -
Toni Fornes

- 1991 -
Federico

Contreras Castillo

- 1992 -
Federico

Contreras Castillo

- 1993 -
Federico

Contreras Castillo

- 1994 -
Victor 

Lopez Borras

- 1995 -
Victor 

Lopez Borras

- 2001 -
Juane Cortell

- 2002 -
Juane Cortell

- 2003 -
Enrique Oliver

- 2004 -
Enrique Oliver

- 2005 -
Enrique Oliver
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- 1986 -
Alfonso Diaz

- 1987 -
Alfonso Diaz

- 1988 -
Carlos Villanueva

- 1989 -
Carlos Villanueva

- 1990 -
Carlos Villanueva

- 2016 -
Alvaro Guija

- 2017 -
EMC2 Falles

- 2018 -
EMC2 Falles

- 2019 -
Roberto Moratalla

- 1996 -
Victor 

Lopez Borras

- 1997 -
Toni Fornes

- 1998 -
Toni Fornes

- 1999 -
Toni Fornes

- 2000 -
Juan Carlos Alonso

- 2006 -
Enrique Oliver

- 2007 -
Enrique Oliver

- 2008 -
Jose Lopez 

“Selfa”

- 2009 -
Jose Lopez 

“Selfa”

- 2010 -
Jose Lopez 

“Selfa”
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anys del ‘‘Parc Sant Lluís”Quaranta 

Antecedents

A mitjan de la dècada dels seixanta es quan comença 
l’expansió urbanística més important de tota la història de 
Silla, conseqüència de la ubicació de grans empreses que 
precisaven mà d’obra immediata: Incusa, Maplex, Ganal, 
Shark, Coavre... activitats de tot tipus que aparegueren 
aïllades arreu del terme o a la vora d’una carretera, però 
sense cap infrastructura ni articulació amb el medi que les 
acollia. Aquesta oferta de treball provocà una gran demanda 
d’habitatges que la població no tenia prevista, ja que la seua 
demografia encara es definia amb les pautes assossegades 
d’una economia agrària pre-industrial, on la taxa de creixement 
oscil·lava entre 80-90 persones/any. I a més a més, l’estil 
arquitectònic de les cases tradicionals de l’horta amb planta 
baixa, corral, estable i cambra, no era el més adequat per a 
reconvertir-les en habitatges múltiples.

Davant d’açò, l’única solució que prengueren els responsables 
municipals va ser redactar un nou Pla General d’Ordenació 
Urbana, aprovat l’any 1968, on pràcticament es duplicava 
l’elevació de plantes permeses fins aleshores. En conseqüència, 
apareixen les primeres torres enfront del parc, en l’Avinguda 
d’Alacant, i les finques familiars de quatre alçades (el mínim 
permès sense elevador) que trobem a qualsevol lloc del centre 
urbà, encara que siga en un carreró estret. Posteriorment, 
optaren per la construcció de grans blocs de pisos, concentrats 
en la perifèria, activant prèviament els mecanismes de compra 
del sòl rústic mitjançant testaferros encarregats de convèncer 
els llauradors, que com no se les havien vist de més grosses, 
acceptaren un preu “raonable” de vint o trenta mil duros la 

fanecà!!... sense adonar-se’n del valor afegit del seu camp de 
taronges, prompte reconvertit en terreny urbanitzable.

Dins d’aquest context, el 1973 va començar l’edificació de 
l’anomenat Parque de san Roque, a càrrec de Construcciones 
Gil Terrón, una barriada ubicada al sud de la població, que 
ràpidament va absorbir les primeres remeses de treballadors 
vinguts a Silla. I com la cosa funcionava, coincidint amb la 
implantació de Ford España a Almussafes i d’altres noves 
indústries de certa consideració: Artierro, Purina, Hens, 
Picó, etc., es va repetir l’agradable experiència enllestint una 
segona promoció en altre lloc, doncs mentre remataven les 
obres de sant Roc, la mateixa empresa constructora, coneguda 
ara com Valencia Urbana, utilitzant la tècnica de la palmadeta 
en l’esquena va poder adquirir 13.000 m2 de terreny darrere 
del “camp fondo”, vora l’anomenada Pista de Silla.

Josep Antich Brocal
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La zona elegida corresponia a un extrem de la partida del Osos 
(sic),1 sobre la qual havia crescut la part nord de la població, 
quallant-se la nova urbanització al voltant del camí de l’Alteró. 
Aquest viari naixia en la fesa del Toll (xamfrà Forns-Planells) 
i vorejant la sèquia conduïa a la drassana de Pionono (Dr. 
Fleming); deixava a mà esquerra l’hort del Pilotero, i enfilava 
cap al nord (per l’actual Juan Ramon Jiménez) tot envoltat de 
sequers, com el de Juanín l’escolà, el de Cosme, el del Morrut, el 
de Pera... l’albercoquer de Panxeta, el pomeral del Palaco... fins 
arribar a la Font d’Alapont, en terme de Beniparrell. 

Aleshores, tota aquella terra estava conreada, nodrint-se de 
l’aigua de la sèquia del Molí i la del Mas; també hi havia “la sénia 
de Miñana” en l’espai ocupat posteriorment per la bloquera de 
Miguel Domingo. L’any 1944, per garantir-se millor el regadiu, 
la comunitat de terratinents presidida pel tio Seba posa en 
servei l’anomenat “motor de l’Alteró”, on vivien Ernestina la de 
Cervera, i després, el tio Vidal.

1D’aquest topònim, ja present al segle XVIII, no hem pogut esbrinar el motiu exacte 
del nom, encara que podria referir-se a la troballa d’ossos humans procedents del 
fossar d’alguna de les alqueries existents al terme. Cal dir, que el nom de les partides 
rurals sempre es corresponia amb un element singular que aprofitava de referent, 
per exemple “l’Algudor”, que ve donat per un xicotet estany que havia al Barranquet, 
o “l’Alteró”, el testimoni oral d’una antiga elevació natural del terreny.

L’obra

Acollint-se al programa d’habitatges subvencionats del Ministeri, 
el 1975 es tramiten en l’Ajuntament diversos expedients d’obres 
per edificar en fases successives tres blocs de nou plantes 
dissenyats per a l’ocasió, que havien d’allotjar un total de 400 pisos 
distribuïts en grups de trenta-dos i setze habitatges, equipats amb 
plantes baixes destinades a garatxos. Les cessions obligatòries es 
centraren en els vials confrontants, que almenys es projectaren 
bastant amples, representant quasi el 50 % del sòl brut, per això, la 
reserva exigida per a zones verdes fou mínima, només 1200 m 2.  Però, 
malgrat aquest percentatge de cessions, que calculat així semblava 
molt restrictiu, gràcies al nombre d’alçades permeses donava una 
exagerada edificabilitat en comparació als paràmetres actuals.
 
Després de dos anys d’obres continuades va nàixer el Parque de 
San Luis, que fou batejat amb una denominació inadequada per 
doble motiu, doncs a diferència del de Sant Roc, justificat per la 
toponímia del carrer i per la vella l’ermita, l’advocació a Sant Lluís 
no tenia cap element de vinculació amb l’entorn ni amb la tradició 
religiosa de Silla, per tant, el nom en qüestió fou del tot aleatori 
i no s’associava a res en concret. Per altra banda, anomenar-lo 
“parque” semblava una broma pesada perquè no hi havia projectat 
ni un sol pam de jardí. És veritat, que aquesta era la forma habitual 
d’anomenar les concentracions urbanes de certa entitat, tal com 
havia succeït al “parques” de San Roque i Alcosa en Alfafar, no 
obstant, el millor haguera estat dir-li “barri”, atesa la seua condició 
de poblament discontinuo i allunyat del centre, una fórmula de 
creixement que s’havia repetit a Silla de manera tradicional.2

1vol.
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Cal dir també que la gestió urbanística del moment donava peu 
a moltes injustícies, ja que el terreny encara no es reparcel·lava, 
podent-se adjudicar l’aprofitament amb total arbitrarietat. 
S’utilitzava el sistema de cessió de vials confrontants i l’expropiació 
de zones verdes, càrregues que fins i tot podien “redimir-se” amb 
diners, fent que de vegades els ajuntaments els destinaren a altres 
necessitats fóra de la zona. Tanmateix, la urbanització era lenta i 
només s’executava la part afectada a l’edifici en construcció, cosa 
impensable avui, que prèviament cal urbanitzar tota la zona. 

Tota aquesta explicació tècnica ve a compte per demostrar que els 
barris de l’època desarrollista estaven dissenyats pensant en el 
negoci i no en els futurs usuaris, ni tampoc en la resta de la població 
que havia d’absorbir el desequilibri demogràfic, per la qual cosa, 
una vegada ocupats els edificis amb centenars de parelles joves, 
començava el segon problema: les infrastructures i els serveis 
públics. Els nous veïns, que només havien estat pendents de rebre 
adequadament el pis i dels temes interns de “la finca”, poc a poc 
van adonant-se’n de la carència de places escolars, de jardins, 
d’assistència sanitària, d’equipaments culturals, vigilància de 
policia, recollida del fem, etc., i de les activitats molestes en les 
plantes baixes, utilitzades per a altres finalitats de les previstes 
al projecte.

2Del període medieval teníem el Barrasí i el Raval; del segle XVII el Retenidor 
(zona de la Font de la Bàscula); de finals del segle XVIII són el Perri, la Fillola i el 
barri Nou, també conegut pel “barracam del Toll”. A començament del segle XIX 
apareix el barri de Sant Roc o del Perol; i en la dècada de 1870 es construeix el 
barri de Formosa, eixamplat el 1909 passant a dir-se “de Castelar”, i a continuació 
el de “Francesc Gomar” (tots tres configuren l’actual carrer de Montesa). Al camí 
d’Alcàsser estaven el de San José (les casetes del rajolar) i el barrio Lamberto (molí 
de Bermell), edificats al voltant de 1911.

Les primeres reivindicacions socials.

L’any 1978 ja trobem algunes denúncies de premsa fetes a 
nivell particular, així com reclamacions esporàdiques davant 
la constructora, centrades sobretot en els acabats de l’obra, 
reparacions en la terrassa i la garantia dels edificis. També hi 
havia queixes sobre  deficiències aparegudes en les clavegueres, 
però l’empresa no assumia cap responsabilitat, argumentant que 
havia complit tots els requisits fixats per l’Ajuntament.
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1vol.

A la vista de la situació i aprofitant l’experiència de la que 
funcionava al poble (una forma d’organitzar l’oposició a 
l’ajuntament franquista), la gent de Sant Lluís també organitza 
una Associació de Veïns, l’única manera permesa aleshores 
d’ajuntar-se i poder protestar formalment. Va ser fundada l’any 
1979, i la primera actuació legal va anar encaminada als títols de 
propietat dels pisos, que Valencia Urbana intentava escripturar 
amb uns honoraris notarials desorbitats, a més de les errades 
aparegudes en la superfície útil dels habitatges, guanyant el plet 
que presentaren a l’empresa.

Com que no tenien lloc, les primeres reunions es feren a la seu 
del Patit Socialista, en una cambra del carrer Peset Aleixandre, 
fins que s’aposentaren en un local de l’Avda. d’Alacant. Allí 
estaven Antonio Vallecillos, Paco Orts, Luciano Almodóvar, Ariza, 
Iglesias... i molts més que ja no viuen al barri. L’experiència va 
durar quatre anys, fins que l’associació es va dissoldre lentament, 
per inanició, per problemes interns (les diferències polítiques del 
moment), i coincidint també amb el trasllat laboral d’alguns dels 
diligents. El fons econòmic que hi havia disponible, el varen lliurar 
a l’A.P.A del col·legi.

Una altra gestió bastant seriosa es va centrar en el problema escolar, 
ja que la barriada anava creixent amb nous edificis del carrer 
Hernán Cortés, de la Cooperativa i el bloc de Jacinto Benavente, 
però els xiquets anaven als col·legis Verge Desemparats i Lluís 
Vives, els quals ja no podien admetre més alumnes, precisant de 
baixos llogats que es transformaven en precàries aules auxiliars. 

El col·legi Reis Catòlics encara s’estava construint en uns terrenys 
pròxims, cedits en part per Gil Terrón i altres cessions compromeses 
d’obres particulars. Fou dissenyat per a 16 aules d’E.G.B i 4 de 

parvulari, així figurava al projecte, als pressupostos i en la previsió 
de professorat, però donades la presses per obrir-lo, l’ajuntament 
el va rebre en unes condicions pèssimes. Quan va entrar en 
funcionament per al curs de 1978, no funcionava la calefacció de 
gas ni s’havia connectat el clavegueram, havia problemes d’aigua 
potable i fallaven algunes estipulacions tècniques del projecte, per 
la qual cosa, la nova corporació democràtica acabada d’arribar, 
hagué d’invertir dos milions de pessetes del municipi per poder 
corregir les deficiències del Ministeri.  

Però el més escandalós va ser que no construïren el parvulari...  
Les mancances eren tan paleses i els ànims dels pares estaven 
tan exaltats, que aquest tema va ser portada al Llibre de Festes 
de 1980, publicant un foto-muntatge on es veu una ma miseriosa 
retirant l’edifici que faltava. Per al curs 1980-81, es varen llogar 
i condicionar quatre plantes baixes del carrer confrontant, que 
encara es mantindrien en ús dos cursos més.

En desembre d’aquell any, l’ajuntament aprova una escola bressol 
autogestionada pels pares, anomenada popularment l’Escoleta, 
inaugurada el maig de 1981 amb la finalitat d’acollir els xiquets 
de tres anys que no eren admesos al parvulari. Estava atesa per 
tres dones molt identificades amb el projecte: Cinta, Xaro Alcaide 
i Lola Xirivella. Aquesta experiència, aleshores capdavantera, en 
principi va funcionar bé, complint-se els objectius previstos, però 
per la manca de subvencions oficials, el canvi de criteris polítics 
i les tensions laborals sobrevingudes, va ser clausurada el 1984.
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Un altre problema important del barri era l’absència de zones 
verdes, que es reduïen als arbres plantats enmig dels vials, un 
espai que progressivament fou ocupat pels cotxes que dormien 
al carrer, i no als baixos, tal com figurava al projecte.  Resultant, 
que havien edificat un parque d’habitatges, però sense parc... i 
que les dos mil persones nouvingudes precisaven d’un lloc pròxim 
d’esbargiment, generant-se un problema idèntic al que succeïa a 
Sant Roc, encara molt més poblat. 

La solució definitiva tardarà vint anys en poder materialitzar-se, 
estant reivindicada puntualment pels veïns i als programes dels 
partits polítics, però al marge de la demagògia electoral, tothom 
sabia que el tema era difícil de solventar, perquè abans, calia 
expropiar els terrenys necessaris o bé impulsar la reparcel·lació 
integral del polígon, passant així a dependre novament dels 
llauradors (escarmentats d’anys enrere) o de la iniciativa d’un 
promotor immobiliari que considerara rentable invertir en la zona, 
ajustant-se a les noves normes urbanístiques.

El punt més adequat era a partir de la bloquera, així apareixerà 
el 1989 al tràmit del nou Pla General, que ja definia el Parc de 
l’Alteró; i una vegada aprovat el pla parcial subsegüent, comencen 
els contactes amb els propietaris afectats, els quals consideraven 
excessives les càrregues urbanístiques previstes per a possibilitar-
lo. Açò generarà un llarg període d’al·legacions, negociacions i 
convenis per poder disposar almenys d’un tros de parc, aconseguit 
mitjançant l’Estudi de Detall que permetia rematar els tres blocs 
inicials, fins que s’executara la urbanització de la primera fase, 
esdevinguda sis anys després, on es materialitzaren els primers 
12.300 m2. de zona verda.

A hores d’ara, està executant-se la segona fase, que enllaçarà el 
parc amb el camí de Beniparrell.



27

1vol.

Noves iniciatives.

Però, tot no consistia en reivindicar temes urbanístics, 
doncs una concentració de gent tan sobtada també requeria 
d’altres menesters socials, principalment la vertebració 
entre persones de diferents procedències, i al mateix temps, 
integrar-se amb la resta de la població assumint els costums 
i tradicions locals. Així veiem, que després de l’associació de 
veïns, la següent entitat creada l’endemà de cremar les falles 
del 1980, fou la Falla Reis Catòlics, de la que celebrem ara el 
quaranta aniversari, la qual recull en l’acta fundacional tota la 
filosofia que la situació precisava.

Va ser fundada per una colla d’homes i dones que ja havien 
demostrat la seua preocupació pel barri, resultant elegits 
Ramon Sanmartí de president, Síxto Valero, secretari, i el 
malaurat Daniel Pérez com a vice-president. Encara sense 
el casal, es reunien al bar Paymer i a la clínica que els dos 
practicants tenien oberta al carrer dels Forns núm. 71, rebent 
el recolzament del director del col·legi per poder utilitzar 
les instal·lacions fins que condicionaren el local del carrer 
Juan Ramón Jiménez, inaugurat el mes de juliol d’aquell 
any. L’entitat creixia en abonats al temps que incrementava 
les activitats lúdiques: viatges, equip de futbol, penya de 
quinieles, banda de cornetes... com en totes les falles, gràcies 
a les quotes, la loteria i les rifes que tramitava la Comissió 
Femenina, presidida per Isabel Redondo Serrano.

El primer pressupost fou de 747.000 ptes., i les primeres 
falleres majors foren Maria del Carmen Muñoz Fernández i 
Maria José Sanmartí Baixauli, la infantil.
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En matèria espiritual també hi hagueren novetats, doncs aprofitant 
que l’arquebisbe Garcia Lahiguera va impulsar les parròquies de 
barri, el 26 de març de 1978 s’aprova un nou expedient per fundar 
la tercera parròquia de Silla. Va ser ubicada en dos baixos dels 
carrers Vicente Aleixandre i Juan Ramón Jiménez, donats per la 
propietària Dª Josefa Gimeno Baixauli, i en agraïment a l’acció 
d’aquesta senyora la dedicaren al seu nom: San Josep, però afegint 
la denominació obrero pel caràcter treballador de la barriada, 
acollint-se a la festa patronal del dia 1 de maig. 

En principi estava adscrita al càrrec de la rectoria de la plaça, 
amb la col·laboració de diversos ajudants que anaven tornant-se 
de manera provisional, fins que el 18 de setembre de 1982 pren 
possessió el primer rector D. Facundo Chambó Puchades, qui rep 

l’encàrrec d’assistir els 3500 habitants de la demarcació nord, 
corresponent a les avingudes Reis Catòlics i del País Valencià. Una 
de les primeres activitats va ser tramitar els estatuts de la Confraria 
del sant titular, impulsada per una colla de veïns on destacaren 
Pedro Liceran González i Eduardo S. Hernández Tendero, qui 
serà el president. De la mateixa manera es constitueix el grup de 
celadoras, de la ma de Plasi Beneyto, Susi Sandaniel, Maria Primo, 
Rosa Benítez, Elisin Hostalet...  una gent il·lusionada en adquirir 
les primeres imatges que el culte precisava.

En gener de 1988, D. Facundo fou destinat a Catarroja, i pren 
possessió D. Benjamin Zorrilla Ronda. Aquest rector, utilitzant 
un estil més obert i dinàmic aconseguirà una gran popularitat 
entre la feligresia, captant inclús a molta gent del centre del poble. 
Va organitzar nombroses activitats lúdiques i de catequesis, 
impulsant una nova confraria: la Hermandad de la Soledad, però 
sobretot, fou l’artífex del local adquirit l’any 1995 a la Cooperativa 
Agrícola, quan va traslladar-se al terme i posa a la venda part de 
les instal·lacions.

Amb la col·laboració desinteressada de molts veïns que treballaren 
vesprades i dissabtes en l’obra i ajudaren econòmicament, el 19 
de març de 1996 es celebra la primera missa en la seu definitiva 
de la parròquia. En octubre de 2000 s’acomiada D. Benjamín, i 
pren possessió D. Francisco Caballer Alonso, i en octubre de 2008, 
és substituït per D. Miguel Ángel Sargues González. Després de 
D. Miguel Ángel va prendre possessió José Maria Amores Blasco, 
qui va ocupar el càrrec un any des de setembre de 2018 fins a 
setembre de 2019 on va prendre possessió l’actual rector D. Luis 
Ramón Martínez López.
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La vessant lúdica també calia organitzar-la fora de les Falles 
i la Setmana Santa, i així, el 1995 es forma l’Associació 
de Festes, presidida per Paco Sánchez, encarregada de 
programar activitats d’oci, sobretot a les nits d’estiu. 
Acompanyats d’un conjunt musical o un discomòbil, 
els veïns, fugint de l’escalfor dels habitatges retroben el 
costum d’asseure’s a sopar al carrer; després hi haurà un 
castell i ball fins la matinada, entre el goig de la majoria 
i les queixes de la minoria que no els agrada la marxa o 
perquè l’endemà han d’anar a treballar, una disparitat de 
criteris sempre present a qualsevol lloc de festa.

Poc a poc, la zona va anar dotant-se d’equipaments públics 
com el Casal Jove, Casa de Cultura, Biblioteca... ubicant-se 
nous establiments particulars: botigues, forns, cafeteries, 
videoclub, gimnàs, restaurants xinesos... completant eixa 
trama comercial que defineix a les col·lectivitats que 
progressen, com és la nostra.  Han passat quaranta anys, 
i molts d’aquells veïns carismàtics ja no conviuen entre 
nosaltres, alguns han faltat inesperadament, deixant un 
espai buit al carrer, en la falla o la parròquia, i d’altres s’han 
traslladat per diverses raons; però l’activitat social segueix 
intacta, potser més reviscolada per les noves generacions 
que han nascut ací.

Els primers blocs que configuraren aquell barri lleig i 
aïllat, ara resten enmig de noves edificacions bastides 
vora la Pista i els bungalows del parc, articulats en un 
creixement urbanístic que dia a dia continua transformant-
nos el paisatge, esperem, que d’una manera més racional 

i equilibrada de com ho feren en aquell temps de presses 
i corregudes.  Podem dir que ha deixat de ser “perifèria” 
per a ser definitivament: “poble”, eixe poble millor que tots 
desitgem, on el Parc de Sant Lluís ha contribuït de manera 
decisiva gràcies a la seua trajectòria oberta, pluricultural 
i integradora.

Per molts anys !!
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Estem?
Estarem?

Estàvem?
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Plou incansablement sobre les cendres escampades
d’una nit de disbauxa, de crits i d’alegries,
d’amors furtius, besades i carícies, desitjos,
sentiments embriagats amb vins i campanys.

Plou incansablement més enllà de la finestra,
mentre escrius i contemples l’any nou
com un fil immens de dies carregats
amb esperances i il·lucions indesxifrades.

I plou també incansablement als teus ulls
mentre fas l’inventari dels quaranta anys.
Ai! De la vida, ja no en vols esperar futurs,
sinó realitats, tot un present abastable!

Però plou incasablement una joventut
que no torna i et pren una mala llet increïble.
N’estàs fart, d’esperar, i reclames ja
una lluna sòlida com una roca!

de quaranta anys
Cap d’any

Josep Antoni Fluixà

Es
te

m
?

Es
ta

re
m

?

Es
tà

ve
m

?



33

Abans Ana Llopis

L’albada arriba gelada,
fuig d’altra nit de març.

El guardapeu emmidonat per la iaia
guaita rogenc per la llum

de les últimes brases candents de la llar.
Per la finestra,

desperta l’albufera,
rutila quasi blanca

l’aigua.
L’estoreta preparada a la porta,

la trena de monyo
a les mans de la mare

i en la meua ànima
la festa,

que pessigolleja.
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Una de les coses més importants que van ocórrer al món 
a l’any 1980 va ser, sens dubte, la fundació de la Falla 
Reis Catòlics. 

Però mentre a un barri de Silla un grup de fallers i falleres 
s’esforçava per plantar la seua primera falla, el món no 
s’aturava i van passar un fum de coses més. En aquest article, 
com fa Carlitos al principi de cada capítol de “Cuéntame” 
anem a repassar allò més important que ens va deixar 
l’any 1980.

Ens trobem en plena guerra freda entre els EEUU i la URSS, 
Ronald Reagan va guanyar les eleccions americanes prometent 
enfrontar-se als soviètics i, tant ell com la primera ministra 
britànica Margaret Tatcher, es van erigir en els principals 
enemics del comunisme.

Els EEUU van impulsar el boicot als Jocs Olímpics que aquell 
anys es celebraven a Moscou. Molts altres països com Alemanya 
Occidental, Canadà, Argentina o Japó, es van sumar al boicot. 
Els i les esportistes d’Espanya sí que van participar, encara que 
amb bandera olímpica. Es van guanyar 6 medalles.

Aquells jocs olímpics passaran a la història per Misha, la 
simpàtica mascota. Probablement una de les més recordades 
de la història de l’olimpisme i pel duel entre els britànics 
Ovett i Coe a les proves de 800 i 1.500 metres.

Conta’m com va passar
1980
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María Escribà Satorres
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Si continuem parlant d’esports, aquell 
va ser un gran any per al València C.F, 
que va quedar campió de la Recopa i de 
la Supercopa d’Europa davant l’Arsenal 
i el Nottingham Forest. En aquell equip 
jugaven Solsona, Subirats, Saura, Bonhof... 
i la figura era encara l’argentí Mario 
Alberto Kempes.

També tindrà bon record d’aquell any el 
ciclista holandès Joop Zoetemelk, ja que 
per fi va guanyar el Tour de França després 
d’haver quedat 5 voltes en segona posició, 
demostrant que allò més important és 
no rendir-se.

Això mateix pensava el tenista lituà Vitas 
Gerulaitis quan Bjorn Bjorg li va guanyar 
la final de Roland Garros. El bo de Vitas no 
es va rendir mai, però això no li va servir 
per a guanyar a Bjorg, doncs va perdre amb 
ell les 17 voltes que es van enfrontar a les 
seues carreres.

Parlant de Roland Garros, l’únic valencià 
que ha guanyat el torneig naixia 
precisament a l’any 1980, estem parlant 
del tenista de Villena, Juan Carlos Ferrero.

També són nascuts al 1980 Ronaldinho, 
Alejandro Valverde, Xavi i Martina Hingis. 

El 1980 no va ser un any fàcil a Espanya, 
doncs en plena transició, la situació política 
era molt complicada. Per exemple, va ser 
en aquell any quan la banda terrorista ETA 
va cometre més atemptats, amb un total 
de 95 persones assassinades. El govern 
encapçalat per Adolfo Suarez d’UCD, estava 
en un moment molt baix, amb tensions 
internes dins del seu propi partit.

Es van celebrar les primeres eleccions als 
parlaments de Catalunya i del País Basc, 
amb l’arribada al poder de Jordi Pujol i de 
Xabier Arzallus. A més, es van tramitar 
també els Estatuys d’Autonomia de Galicia 
i Andalusia.

Tot aquest clima polític complicat va ser el 
brou de cultiu per al colp d’Estat de febrer 
del 1981. Per sort, ni bona part de l’exèrcit, 
ni el cap de l’Estat van donar suport als 
colpistes i aquell colp no va fer més que 
assentar la nostra jove democràcia.

Pel que fa a les falles, el primer premi de 
la Secció Especial de València va ser per 
a la falla Na Jordana, de Vicent Agulleiro, 
que tenia moviment al seu cadafal central, 
amb uns cavallets de fira que giraven i 
van ser considerats una gran innovació 
per a l’època. Aquella mateixa falla tenia 

una figura de l’ayatollah Jomeini que es va 
salvar de la cremà per la pressió de grups 
fonamentalistes iranians que no veien amb 
bons ulls que cremaren al seu líder.

Foto: Joan V. Ramírez
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Aquelles falles també passaran a la 
història com les primeres on la Fallera 
Major de València va ser elegida de 
forma democràtica per un jurat sorgit 
de les comissions falleres. L’elegida per 
unanimitat va ser Maria del Carmen Dolz.

El 1980 és un any especialment bo per a 
la música. Algunes de les cançons d’aquell 
any s’han convertit en himnes amb el pas 
del temps, estem parlant, per exemple, de:

“Another One Bites the Dust” - Queen 
“The Winner takes it all” - ABBA
“Love Will Tear Us Apart” - Joy Division
“Celebration” - Kool & The Gang.

A Espanya, Nacha Pop va treure la seua 
cançó més famosa, “La Chica de Ayer”, 
Julio Iglesias consolidava la seua posició de 
fenomen de masses amb el seu èxit “Hey” 
i no hi havia berbena d’estiu on no sonara 
el “Viaje con nosotros” de l’Orquestra 
Mondragón. A més, es va formar el grup de 
heavy metal Barón Rojo

Aquell any també van liderar la llista de 
“Los 40 Principales” cançons com “Como 
yo te amo” de Rocio Jurado, “Tu Frialdad” 
de Triana o “Hablame de Ti” de Los Pecos.

El 1980 també va ser un any molt important 
per a la història de la música, perquè, el 
8 de desembre, Mark David Chapman 
va assassinar John Lennon de 5 trets per 
l’esquena. Amb Lennon moria el compositor 
d’algunes de les millors cançons de la 
història.

Són nascudes a l’any 80, Christina Aguilera, 
Nelly Furtado i també va nàixer eixe any, 
Nick Carter, dels Backstreet Boys.

Pel que fa al cinema, l’Óscar d’aquell any 
va ser per a “Gente corriente” dirigida 
per Robert Redford, i l’Óscar al millor 
actor va ser per a Robert de Niro per la 

seua interpretació a “Toro Salvaje”. Però 
les estrenes de l’any van ser sense dubte 
l’episodi segon (que ara cronològicament 
seria el cinqué) de Star Wars, “L’imperi 
contraataca” i també “El Resplandor” de 
Stanley Kubrick.
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A Espanya, Almodóvar estrenava la seua primera pel·lícula, 
“Pepi, Luci, Bom i otras chicas del montón”, l’èxit del grup 
infantil Parchís, creixia amb “La Guerra de los niños” i 
també és del 80 la pel·lícula “Arrebato” una producció que 
va passar desapercebuda en aquella època però que amb el 
temps s’ha convertit en una pel·lícula de culte.

Macaulay Culkin (si, ja fa tants anys de “Solo en Casa”), 
Ryan Gosling, Dani Rovira i Kira Miró, són actors nascuts 
en 1980. També a aquell any vam haver de lamentar la 
mort d’Alfred Hitchkock, considerat el pioner del cinema 
de terror.

Per acabar amb algunes curiositats, l’any 80 va ser també 
el de la creació del mític videojoc Pacman, Frigo va llençar 
al mercat el seu gelat “Frigo Dedo” i el cotxe més venut a 
Espanya aquell any era el Ford Fiesta, fabricat a la factoria 
Ford d’Almussafes.

Amb tot açò crec que ens podem fer una idea de com han 
canviat les coses en 40 anys, com era l’ambient en aquells 
anys on es va fundar la nostra falla i també, com de vells i 
velles ens fem!
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Quan es va fundar la nostra falla, l’any 1980, estàvem 
en un període de canvis polítics, tant al nostre país com a 
la Comunitat. S’havien celebrat ja les primeres eleccions 
generals democràtiques després de la dictadura de Franco, i 
s’acabava d’aprovar la Constitució l’any 1978. Per tant, era 
un procés de creació de les autonomies que havia de definir el 
funcionament de l’Estat per al futur. Fou una època important, 
i per a explicar-nos-la hem aconseguit parlar amb una persona 
que va viure la situació en primera persona. Es tracta de Joan 
Lerma Blasco, l’últim president preautonòmic i el primer de la 
Generalitat Valenciana.

Joan va ser molt amable amb nosaltres i poguérem tindre una 
conversa directa i distesa, en la qual ens va fer un resum molt 
detallat d’aquella època. Crida l’atenció quan veiem la seua 
biografia que va accedir al càrrec de president preautonòmic 
amb només trenta-un anys; segurament poques persones han 
ocupat càrrecs tan importants sent tan joves. Encara que, 
segons ens comenta Joan: «En aquella època els polítics, o 
eren molt joves o eren molt majors, hi havia una diferència 
d’edat important, les franges intermèdies a penes existien»; 
i després d’aquest aclariment, comença a relatar-nos com 
varen ser aquells temps.

“Fonamentalment, comença tot en les eleccions del 15 de juny 
de 1977, en què totes les reivindicacions que hi havia en la 
clandestinitat, especialment pel que feia a la democràcia i 
l’autonomia, anàvem articulant-les. Després de les primeres 
eleccions es constituïren unes assemblees de parlamentaris, 
que a València s’anomenaren «el plenari de parlamentaris», 
on hi havia tots els diputats i senadors elegits en les primeres

eleccions, ja que en aquell moment eren els únics representants 
escollits democràticament. Quan es va constituir el plenari 
de parlamentaris, tots junts van demanar l’autonomia. Com 
que l’any 1977 encara no s’havia aprovat  la Constitució, el 
procediment per a demanar l’autonomia no estava encara 
reglat. Per tant, començàrem a negociar el que seria el Reial 
Decret de Preautonomia.

La preautonomia es va constituir l’abril de 1978. Es va nomenar 
un consell, en el qual hi havia representants de tots els partits 
amb representació parlamentària, segons el nombre de 
diputats/senadors. A mi m’anomenaren conseller de Treball. 
Quan s’aprova la Constitució, en 1978, es reconeix el dret a 
formar comunitats autònomes i els diversos procediments 
que hi ha per a constituir-les.

En el primer, les comunitats autònomes que ja havien aprovat 
estatuts durant la República (Catalunya, Euskadi i Galícia) 
tenien un procediment diferent, mitjançant el qual tenien, des 
del primer moment, dret a les competències més àmplies que 
recollia l’article 151 de la Constitució.

de l’estat de les autonomiesLa creació Joan Lerma Blasco

Primer President triat democràticament 

de la Generalitat Valenciana

Es
te

m
?

Es
ta

re
m

?

Es
tà

ve
m

?



39

1vol.

En el segon procediment es requeria pronunciament d’una 
majoria àmplia (dos terços) d’ajuntaments, si no hi havia òrgan 
preautonòmic. Les diputacions també havien de pronunciar-
se a favor, i si hi havia òrgan preautonòmic, s’havia de 
pronunciar a favor de l’autonomia. Tot seguit s’iniciava el procés 
preautonòmic, i a partir d’ahí s’havia de presentar un projecte 
perquè l’aprovaren les Corts Generals de l’Estat, que després es 
ratificava en referèndum. Aquest procediment també et donava 
una autonomia àmplia. 

I el tercer procediment era el de l’article 143, que en principi, 
les autonomies que l’utilitzaven  no tenien dret a un parlament 
propi, tenien unes competències molt reduïdes i havien d’esperar 
cinc anys per a accedir a les competències de l’article 151. 

Nosaltres, al principi del procés preautonòmic, tinguérem una 
batalla gran, perquè tots volíem accedir mitjançant l’article 151. 
Finalment no vàrem poder accedir-hi, ja que els ajuntaments de 
la UCD escollits en les eleccions locals de 1979 modificaren les 
peticions d’autonomia per a evitar tindre la majoria d’ajuntaments 
necessaris per a poder accedir pel procediment del 151.

Aquest conflicte polític, anomenat “la batalla de València”, encara 
que ho volgueren presentar com un conflicte de signes identitaris, 
com la llengua i la bandera, en realitat el que volia UCD era evitar 
que es demanara la petició d’autonomia a través de l’article 151, 
que ens donava més competències i més ràpidament. Cal tindre 
en compte que aleshores no hi havia un mapa autonòmic definit, 
i cada autonomia demanava les competències que volia assumir. 
Sense dir que no expressament, realment UCD no volia donar 
autonomia a les comunitats. La idea que tenia el govern central 
era deixar la màxima autonomia a les comunitats que ja tenien 
estatut en la República (Catalunya, Euskadi i Galícia), i que la resta 
tingueren la menor quantitat de competències possibles.

A partir d’ahí varen ser capaços de frenar el procés d’obtindre 
l’autonomia pel 151, però no s’atreviren a frenar que tinguérem 
les màximes competències. Aleshores hagueren d’habilitar una 
llei orgànica, perquè quan l’Estatut el portarem al Congrés, en el 
primer article, UCD va perdre la votació, per la qual cosa hagué 
de tornar a reelaborar-se, i ahí ja va ser impossible frenar les 
màximes competències. Es va tardar temps a aprovar-lo, perquè 
hi hagué debat per a reelaborar-lo, però finalment s’aprovà. Podem 
dir que en l’àmbit polític va ser una derrota del govern central, que 
volia limitar al màxim les nostres competències.
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Durant el temps que tarda a aprovar-se l’Estatut passaren fets 
importants. Cal remarcar que els sectors més reaccionaris de 
la societat estaven totalment en contra de les autonomies, i 
estaven també en contra de la política antiterrorista del govern. 
Cal recordar que en aquell moment, el govern d’Adolfo Suárez 
no tenia majoria absoluta, i eixa disconformitat es va notar en 
el colp d’estat del 23 de febrer de 1981, que afortunadament 
va fracassar. 

A partir d’ací, els intents per a frenar l’autonomia d’alguna 
manera es varen estavellar. Nosaltres vàrem abandonar el 
govern preautonòmic, perquè realment era un fre per a l’avanç 
de l’autonomia, i deixàrem a soles la UCD, acompanyada pel PCE, 
que també tenia un representant. Una volta anà consolidant-se la 
democràcia, després del colp d’estat i especialment després de 
les eleccions de 1982 guanyades pel partit socialista amb més 
de dos-cents diputats, tot això desaparegué, i el procés de les 
autonomies va continuar endavant. Al juliol de 1982 aprovaren 
l’Estatut en el Congrés. L’Estatut creava transitòriament 
una assemblea de diputats i senadors, a més d’un nombre de 
representants dels partits de manera proporcional als càrrecs 
electes, i aquelles varen ser les primeres corts valencianes, en les 
quals em nomenaren president preautonòmic provisional, amb 
l’oposició d’UCD. Cal recordar que des del juliol del nomenament 
fins que perderen les eleccions generals de l’octubre de 1982, no 
es va publicar el decret de nomenament, per a evitar que anàrem 
a les eleccions com a president, a pesar que aquell govern 
provisional era de concentració, amb representació de tots els 
partits. Després d’aquelles eleccions, UCD pràcticament va 
desaparéixer, i el seu lloc el va ocupar Alianza Popular. Al maig 
de 1983 es varen celebrar les primeres eleccions autonòmiques, 

i vàrem guanyar amb majoria absoluta, i vaig ser ja president 
autonòmic electe.
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Realment, la lluita d’aquells anys és per les competències 
estatutàries. Quan veus els debats de l’elaboració de l’Estatut, pots

observar amb claredat que les propostes i esmenes  d’Alianza 
Popular i UCD no es referien sols a la denominació i la bandera, 
sinó que fonamentalment tornava a les competències de l’article 
143. La forma de mobilitzar que tenia la dreta contra l’Estatut era 
la batalla dels símbols, perquè si hagueren dit clarament que volien 
menys competències, evidentment ningú s’haguera mobilitzat.

Cal remarcar que per a aprovar l’autonomia per l’article 143 amb 
les màximes competències, s’hagué d’aprovar una llei orgànica de 
transferències a la Comunitat, perquè el traspàs de competències 
fora legal, ja que com he dit abans, l’article 143 no permetia les 
màximes competències.

Haguérem d’aprovar una llei de coordinació de les diputacions 
per a evitar superposicions de competències amb la Generalitat, 
ja que en aprovar-se l’Estatut per l’article 143, aquestes tenien 
prou competències. Aleshores intentàrem coordinar les dos 
administracions per tal que no hi haguera oposició entre els 
dos organismes.

Una de les primeres lleis que aprovàrem va ser la Llei d’Ús i 
Ensenyament del Valencià, la qual tingué un cert debat, encara 
que AP i UCD no s’atreviren a oposar-se plenament, sinó que 
tractaven de posar traves dient que ensenyaven català en vegada 
de valencià, i per això s’oposaven. Però jo crec que es va fer una 
bona negociació i la llei va ser aprovada, a Alacant, que era la zona 
més reticent sobre este punt. Es va aprovar amb el vot favorable o 
abstenció de tots els partits, no hi hagué cap vot en contra. En la 
llei es defineix l’obligatorietat de l’ensenyament del valencià a les 
escoles, en les zones valencianoparlants i en les castellanoparlants 
d’una manera raonable, perquè la gent assumira i estimara la 

1vol.

Concorde… Concòrdia, de Vicent Luna 
(Plaça del País Valencià, 1981) (Col·lecció Joan Castelló)
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llengua, i no ho trobara com una imposició; i jo crec que ha estat 
una llei que ha funcionat raonablement. Abans d’aprovar-se la 
llei, el valencià sols s’ensenyava en iniciatives privades, i en molt 
pocs llocs. Cal tindre en compte que la Constitució i el Tribunal 
Constitucional, en les seues sentències, sempre han avalat i 
protegit les llengües cooficials en els territoris on es parlen.

Cal posar en valor el que es va fer en aquella època, ja que eren anys 
amb molts canvis i on es varen construir els fonaments de la societat 
que tenim hui en dia. I cal tindre en compte que econòmicament 
eren temps complicats. A principi dels anys huitanta estem en 
un moment d’una recessió econòmica molt important; per tant, 
prestigiar les institucions democràtiques acabades de crear era 
molt complicat, i fer-ho en un temps de crisi i sense diners encara 
més. Es partia d’una crisi brutal del petroli, l’any 1973, originat pel 
conflicte àrab-israelià i la guerra del Yompikur, a conseqüència de 
la qual vingueren les primeres restriccions de petroli  als països 
que recolzaren Israel, el qual va provocar una pujada de preus i 
una situació de recessió mundial que a Espanya ens va afectar 
molt. Quan ja tinguérem un poc superada aquesta situació, l’any 
1979, tenim una altra crisi del petroli per la guerra Iran–Iraq, 
fet que provoca una altra recessió en l’economia, una pujada de 
la inflació del 15% i un augment de la desocupació. Després, en 
els huitanta, hi ha dos fites importants. Per una banda, l’entrada 
en la Unió Europea, el 1986, provoca una etapa de creixement 
econòmic pròxim al 5% anual, la qual cosa atrau inversors, fa que la 
confiança en Espanya com a país augmente i que baixe la inflació, 
encara que la pesseta es devaluava cada vegada més. I l’altra fita 
important és que a final de l’any 1988, el 14 de desembre, hi ha 
una vaga general que paralitza tot el país, a partir de la qual es 
marca després tota l’evolució econòmica”.

Així és com Joan Lerma ens recorda aquells dies, dies que foren 
els fonaments de la nostra societat actual, una època de canvis 
en la qual cresquérem com a societat i com a país. Ha sigut un 
plaer escoltar el seu testimoni, i li estem molt agraïts per haver 
col·laborat en el nostre llibret. Si vols saber com ha evolucionat l'estat de la nostra autonomia fins a l'actualitat, 

ves a l'article ''La situació actual de la Comunitat Valenciana'' al volum 2.
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als inicis dels Ajuntaments democràticsSilla 

Per saber com van ser els primers anys de funcionament dels 
ajuntaments democràtics, a principi dels anys huitanta -època 
que coincideix amb el naixement de la nostra comissió-, i per 
saber com estava Silla en aquell moment, hem contactat amb 
primer alcalde que va exercir amb totes les seues funcions, 
Lluís Martínez Benaches. 

Lluís ens ha atés molt amablement al jutjat de Pau de Silla, 
on ara exerceix de jutge de Pau, per explicar-nos com van ser 
aquells anys tan importants en el creixement del nostre Poble.

Lluís, vas ser el primer alcalde que va exercir totes les 
seues funcions. Però, realment, no vares ser el cap de 
llista del teu partit a les primeres eleccions municipals?

Així és. La llista del PSOE estava encapçalada per Alberto 
Vedreño, però va dimitir dues setmanes després de ser 
nomenat Alcalde. Des de la seua dimissió va haver-hi un 
temps fins que es va fer l’elecció del nou alcalde en el qual va 
haver-hi un alcalde en funcions. Quan renuncià l’alcalde,va 
entrar com a alcalde el primer tinent d’alcalde, que era en 
aquell moment Pepe Antich. 

Però això és transitori fins que es fa l’elecció d’alcalde nou 
en un ple. Aquella transició va durar uns mesos. Una vegada 
ja nomenat pel ple, vaig començar a exercir i a abordar els 
problemes del poble.

Per a poder preparar-me l’entrevista i documentar-me, 
he estat llegint els primers BIM (Butlletí d’Informació 
Municipal) que es van editar al 1980 a juny, agost, octubre 

i desembre, que em va facilitar Pepe Antich. I la veritat és 
que he trobat coses molt interessants.
 
El primer que em crida l’atenció és que ací es ficaven 
les despeses de tot. És a dir, hi havia un interès i una 
transparència... Entenc que el primer que es volia era 
informar de tot al poble.

Lluís Martínez Benaches
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Efectivament. Eixa era una de les característiques o una de 
les metes que teníem. De fet, ací tens els quatre primers, que 
aplegaran fins al 1980 perquè era bimensual, però si agafes 
els dels anys següents, que van fins a les eleccions del 1987, 
voràs que hi ha números molt gràfics. No sols pressupostos, 
sinó liquidacions i en què es gastava cada cosa, en quin capitul. 
Aquella informació la donàvem prou sovint, igual que totes 
les actuacions de l’ajuntament com les obres que es feien, 
que apareixien documentades: els diners que costava l’obra, 
fotografies dels treballs... Hi ha una informació molt completa 
d’aquells temps. 

Per exemple, l’aigua potable, per fer-te una idea, en l’estiu de 
l’any 1979 el Parc Sant Roc es va quedar sec i no els aplegava 
l’aigua potable i quan aplegava estava plena de terra, que no 
podien utilitzar-la perquè els aparells de casa els trencava. 
Haverem de fer una actuació ràpida i portar aigua a aquell barri 
i, efectivament, quan el problema va esclatar convocàrem una 
reunió de veïns. Allí va vindre Pepe Antich, que feia d’alcalde 
en funcions. També vaig anar jo, que feia de tinent d’alcalde 
d’urbanisme. I Llucià Almodóvar, que era un regidor que 
havia viscut allí en el barri de Sant Roc. En l’assemblea vam 
dir: aquest és el problema que hi ha, aquesta és la solució que 
anem a donar i aneu a estar dos dies sense aigua, però el tercer 
dia tindreu aigua ja. En realitat va durar un dia o dia i mig i, 
finalment, conseguirem donar aigua al barri.

En aquell moment s’havia d’estar tapant forats per tots els llocs... 
El barri de Sant Roc era un barri en aquell moment separat 
del poble, que s’havia construït de presa i correguda uns anys 
abans amb població que tenia pocs vincles amb el poble. La 

gent del poble allí no volia anar a viure... Allò era el barri de la 
pell, perquè estava INCUSA davant, la fàbrica de curtits i allí 
feia una olor dels desperdicis que hi havia dels curtits, feia una 
olor que no es podia aguantar. Hi havia sèquies per allí i les 
rates que eixien eren com conills. L’escola que hi havia estava 
a mitat fer, no tenia tanca i no tenia res allí. Doncs tot allò es va 
haver de treballar molt i connectar aquell barri amb el poble. 
De fet, vam fer la plaça del Satisfet, que està al mig. Allò va ser 
una manera d’unir el barri de Sant Roc amb el poble vell amb 
un espai comú al mig de zona verda. I a partir d’eixe moment 
començaren a canviar les coses en aquell barri. La sèquia que 
hi havia allí amb rates la vam llevar. Hi havia problemes de 
relació amb la gent, sobretot de gent jove hi havia un problema 
gros en aquell moment, de marginació i això. Ficàrem en marxa 
el menjador de l’escola amb beques de menjador per a que la 
gent de famílies més modestes tingueren accés. La veritat és 
que en aquell temps va ser el barri on més actuarem, encara 
que també es van fer actuacions en altres llocs. 

Per exemple, el carrer San Francisco Javier estava sense asfaltar, 
pel molí de Magalló. El carrer de les Ànimes també l’asfaltàrem 
i el carrer dels Horts. És a dir, es van fer una quantitat d’obres 
en aquest aspecte perquè el poble estava molt abandonat...

1vol.
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A mi el que m’ha cridat l’atenció ha sigut això, el voler 
informar de tot. Supose que seria perquè durant la dictadura, 
no es donarien massa explicacions. 

Així és. Durant la dictadura es desfeia més que es feia i no es 
donava cap explicació. I des  que entrarem nosaltres  els conters 
estan publicats. Jo tinc els altres volums que van darrere del 20. 
Inclús el format canvia, que passem al format en el full en lloc 
del de quartilla i hi ha números molt gràfics de l’ajuntament. Hi 
ha butlletins extraordinaris només amb informació econòmica: de 
les previsions que hi havia, els resultats d’on han anat els diners 

i d’on han vingut. Va ser també quan començàrem a fer els plens 
oberts al públic convidant a la gent a vindre. I fins que la gent va 
començar a aprendre a utilitzar allò doncs també hi hagué algun 
moment en què es confonia i es pensava que consistia en vindre 
allí a cridar als de l’ajuntament. I no era això, tu podies vindre i 
expressar el que volgueres i ací t’escoltàvem, però no insultes i tot 
perquè no es tracta d’això...

I com era Silla en aquells anys, els 80? M’has parlat del barri 
de Sant Roc, però com estava el barri de Reis Catòlics, el de la 
nostra falla?

En aquell moment també s’havia acabat de crear i allà hi havia 
una altra problemàtica distinta però també tenia uns problemes 
específics. Per exemple allí va haver en l’adjudicació de les vivendes 
alguna irregularitat i la promotora va cobrar indegudament uns 
diners a les famílies que els havien comprat. Encara que això era 
un tema particular, des de l’ajuntament volguérem ajudar als veïns 
a portar avant les reclamacions i al final els haveren de tornar uns 
diners. I fins al notari que havia intervingut va moure de València 
i se’n va anar a treballar fora. Vull dir, alguna cosa hi havia per 
ací que no estava clara. Finalment, ajudant als veïns orientant-los 
i buscant-los advocats, aconseguirem que molta gent recuperara 
diners del que havien pagat de més.

També hi havia falta d’aparcaments. Era un barri molt gran i molt 
concentrat en poc espai. Allí hi havia vivendes però no hi havia 
lloc per a deixar els cotxes. L’escola Reis Catòlics, que estava 
allí al costat, no tenia Educació Infantil, allò que anomenàvem 
“parvulari”. Haguérem de fer-lo en aquell moment. I aquell tros 
de pati que han cobert també el cobrirem per a que es poguera 
jugar a bàsquet en partits de competició aprofitant el pati. Alguna 
sèquia quedava també per allí que haguérem de desviar-la. Però 
bàsicament la perifèria del poble estava feta un desastre.
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El que és el passatge Mas, allí hi havia un barri marginal amb 
unes dotacions molt roines, que poc a poc s’ha anat arreglant. 
Carrers per asfaltar, falta de llums... Aquells primers anys van 
ser per a tot això bàsicament.

També obrirem les portes. Per exemple quan s’havia de fer una 
obra, prèviament es reunia als veïns per a dir el que havíem 
pensat fer, informar-los, escolar opinions i, sobretot, vore els 
problemes que podria causar l’obra i que l’impacte fora el 
menor possible. Totes aquestes coses començàrem a regular-les 
en aquell moment.

Hi ha altre aspecte del que hui no se’n recorda ningú... Hi havia 
trenta i pico aules d’escoles en plantes baixes escampades 
per tot el poble, no en recintes escolars. Va ser acabar l’edifici 
d’Infantil en l’escola Reis Catòlics i acabar també l’escola de 
Sant Roc, que encara que donaven classes allí, però el pati 
no estava arreglat ni hi havia tanca ni res... i després vam fer 
l’escola El Patí. 

El començàrem en aquell moment, tot i que va tardar uns quants 
anys més en construir-se. També l’institut Enric Valor que es 
va inaugurar en l’any 1993, però clar, va fer falta un temps per 
a aconseguir els terrenys, cedir-los al Ministeri d’Educació, etc. 
També es va obrir tota l’avinguda Ausiàs March i Lluis Vives i 
es van fer les urbanitzacions. El poliesportiu el començàrem i 
en l’estiu del 1983 ja inauguràrem les primeres instal·lacions. 
Vam haver de comprar terrenys en la particularitat de que la via 
del tren de Gandia passava pel que hui és l’avinguda de Gandia, 
és a dir, aquella zona estava separada per la via del tren. 

Aleshores, compràrem aquells terrenys que tenien poc valor, 
donat que, tot i estar al costat del poble, no tenien bons 
accessos. Així que quan els compràrem, es va llevar la via del 

tren, per a la qual cosa vam haver de negociar amb el Ministeri 
de Transport; i quan es va llevar la via es va crear l’Avinguda 
de Gandia i es va construir el poliesportiu. 
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Aleshores aquells van ser uns anys de creixement del poble i 
de la població?

En aquells moments Silla tenia una població aproximada de 15.000 
persones i, a dia de hui, la població supera les 18.000 persones. Així 
que aquest ha sigut el creixement real que, majoritàriament, es va 
produir a principi dels huitanta, realment el augment important de 
la població a Silla va ser als anys setanta. A  finals del seixanta la 
població rondava les 9.000 persones. Així que el major creixement 
demogràfic va ocórrer als setanta, principalment per la creació 
dels dos  nous barris dels que hem parlat abans: el Parc Sant Roc 
i Reis Catòlics.

La gent que va crear el barri del Parc Sant Roc venia principalment 
a treballar perquè ací hi havia molta feina, sobretot a la construcció 
i a les fàbriques. Va haver una migració molt forta a finals de la 
dècada dels seixanta i durant tots els setanta. A principis d’aquesta 
dècada (els setanta) hi va arribar un punt al qual cada dia arribava 
un autobús amb 30 o 40 persones noves al poble. Perquè hi havia 
feina per tothom. 

Jo conec un cas concret d’un home que va arribar amb la seua 
dona i els seus dos fills, i portava una llibreta d’estalvis d’una caixa 
d’Extremadura amb 14.000 pessetes de saldo. Al poble havien 
muntat una cooperativa de vivendes i l’home va vindre a buscar-
me per preguntar-me al respecte. Li vaig explicar que hi havia una 
nova promoció, la qual consistia a ficar 10.000 pessetes inicialment 
i, després, 2.000 pessetes mensuals. Així, es buscaven els solars 
per a construir i la gent podia recollir diners cada mes i anar 
pagant la casa a la qual vivien una vegada acabada la construcció. 

Aleshores, quan li ho vaig explicar a aquest home em va dir 
‘’Aleshores sí que m’arriba per fer el primer pagament!’’. Però 
després, per poder seguir fent la resta dels pagaments, va haver de 

treballar a dues fàbriques alhora, cadascuna amb un torn diferent, 
treballant 16 hores diàries. Tal vegada aquest siga un cas un tant 
extrem, però vull fer veure que feina hi havia molta. 

Temps després va arribar la primera crisi quan va tancar la fàbrica 
SharK, on hi havien més de 1.000 persones treballant, la majoria 
de Silla, Alcàsser i Picassent; i això es va notar molt al nostre poble, 
perquè la gent treballava fent torns de fins a 12 hores, aleshores 
estaven molt contents perquè deien que guanyaven molts diners 
perquè els pagaven hores extres. 

El paper pintat es va ficar de moda  i en venien molt, tant de 
paper pintat com de moqueta, fins que la venda va caure i, per 
tant, la producció i els llocs de treball. Aleshores es va produir 
una crisi forta als pobles dels quals provenien els treballadors i 
treballadores, va ser un colp fort.
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Mirant el BIM, he vist que a l’Ajuntament hi havia comissions 
i  ponents. Però què són els ponents? Els responsables de cada 
àrea o comissió?

Al primer ajuntament democràtic vam arribar a un pacte els 3 
partits que el formàrem, i amb aquest pacte dèiem que tothom 
havia de tindre responsabilitat de gestió. Aleshores, hi havia govern 
i oposició, però tothom érem govern i oposició al mateix temps.

Hi havia una coalició d’esquerres formada pel Partit Socialista i pel 
Partit Comunista, però es va obrir la porta també a la gent de l’UCD 
i se’ls va proposar que acceptaren responsabilitats de govern.

Aleshores tot el plenari era equip de govern i responsables 
d’àrees?

Sí. I te’n diré una de més grossa encara, una que seria inexplicable 
a l’actualitat: la ponència d’hisenda, és a dir, qui controlava els 

diners de l’Ajuntament, era d’UCD. Controlava els ingressos, 
els pagaments...i a més tenia poder de decisió, perquè cada 
setmana es reunia la comissió permanent - aleshores no hi havia 
junta de govern - i aquesta era una representació del plenari de 
l’Ajuntament formada per gent dels 3 partits a la qual, quan es 
reunia setmanalment, s’aprovaven tots els pagaments que calia fer. 

A més, com que es funcionava per àrees, cadascuna tenia un tinent 
d’alcalde al seu front, i aquest era qui portava les peticions de les 
actuacions que es calia fer a cada àrea. Per exemple, calia esporgar 
els arbres dels parcs, aleshores... Qui era el responsable d’açò? 
Doncs la comissió de Serveis Municipals i el seu president era un 
tinent d’alcalde de l’UCD, i era ell qui havia de proposar-ho i la 
seua comissió mostrar conformitat o no.

Però això es va fer sols a Silla? O també a altres Ajuntaments?

També es va fer a altres ajuntaments. Però ací sobretot tinguérem 
l’encert d’obrir la porta a altre partit i ells tingueren l’habilitat i la 
responsabilitat d’acceptar-ho, perquè per a ells haguera sigut més 
fàcil acceptar la gestió i criticar però sense cap responsabilitat, 
però no ho van fer així.
 
Sí que es veritat que als plenaris es xocava, però més per assumptes 
ideològics. Pels assumptes de gestió, molt poquet, perquè cadascú 
tenia la seua àrea i el que volia és que aquesta funcionara. El més 
important era que tot funcionara bé i que, si hi havia cap problema 
al poble, aquest es resolguera. 

Aquest mètode de funcionament va estar vigent uns tres anys. 
Perquè un any abans de les següents eleccions, l’oposició volia 
diferenciar-se de l’acció de govern i va abandonar les comissions.
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També podem observar a la documentació que, molts problemes 
que hi havien aleshores, segueixen a l’actualitat. Per exemple 
a l’ensenyança: continguts, ensenyança concertada i pública... 

Hem de tindre en compte que, en aquells moments, hi havien més 
de 30 aules arreu de tot el poble, cosa que a l’actualitat no passa. 
Ara hi ha preocupació perquè l’ensenyament és un servei públic 
que afecta a tota la població de manera general i ens preocupa 
molt la qualitat de l’ensenyança. Però hi ha molta diferència dels 
problemes que hi havien aleshores als que hi han a l’actualitat. 
Ara hi ha problemes? Clar que sí, perquè un servei públic sempre 
és millorable i té errades que provoquen queixes i crítiques per a 
les quals es busquen solucions. Però la magnitud i la importància 
dels problemes que teníem en aquells moments no tenien res a 
veure amb els problemes d’avui. 

Per exemple, a l’actualitat de segur que hi ha problemes amb les 
beques de menjador, però en aquell moment ni tan sols hi havien. 
I per què les creàrem? Doncs perquè, tot i ser sols 200 beques a la 
primera dotació, ens asseguràvem que 200 xiquets i xiquetes de 
les famílies amb menys recursos al poble, anaven a menjar una 
vegada al dia com a mínim.

També a aquells moments teníem el col·legi Verge dels Desamparats, 
que s’havia construït a l’època de la República i es va inaugurar 
a l’any 1934. Doncs pots imaginar-te com estava aquest col·legi... 
Va haver de reformar-lo i fer un manteniments que costava molts 
diners, i a dia de hui el col·legi està impecable i la resta de col·legis 
i instal·lacions públiques també ho estan. Pot ser algú es queixe de 
la neteja, per exemple, però no és la mateixa situació.

Diguem que en aquells moments s’havien de solucionar les 
bases dels problemes? 

Clar, això era un problema de subsistència. Ara diguem que són 
problemes de millorar la qualitat del servei, que sempre cal fer-ho. 
Però la magnitud del problema en aquell moment era molt més gran. 

Altre tema que coincideix amb els problemes de l’actualitat 
era el finançament per als ajuntaments. 

Cal tindre en compte que existeix aquest problema perquè 
l’Ajuntament és el primer escaló, el que està més a prop de les 
necessitats de les famílies. Aleshores, la primera reclamació 
sempre va a parar a l’Ajuntament, i aquest està obligat a prestar 
uns serveis mínims legals, però els màxims no arriben. Aleshores, 
quantes més responsabilitats assumeix l’Ajuntament, més diners 
necessita. 

Amb la dotació econòmica que tenen els ajuntament poden 
atendre les obligacions mínimes perfectament, però quan arriba el 
moment d’assumir més responsabilitats, cada volta es necessiten 
més diners. 

A l’actualitat no sé quant de personal hi haurà a l’Ajuntament però, 
per exemple, ara hi ha més de 30 persones a la Policia Municipal 
mentre que nosaltres disposàvem de 9... A més, el torn de nit era 
voluntari i no hi havia vehicle, és a dir, la Policia anava a peu. Com 
a molt, qui tenia una bicicleta pròpia podia portar-se-la. Per això, 
vam comprar un vehicle que era un model 4L. I una nit de festes, 
una pandilla de xavals va punxar totes les rodes del vehicle amb 
una navalla. Així que va que haver de ficar ordre, perquè això 
és delinqüència.
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Mirant el BIM, he vist que a l’Ajuntament hi havia comissions 
i  ponents. Però què són els ponents? Els responsables de cada 
àrea o comissió?

Tot açò va vindre per un problema que no es troba molt documentat, 
perquè de vegades aquest temes no es recullen bé. El problema 
estava relacionat amb que al poble hi havia un gran consum de 
drogues i això causava problemes importants d’ordre públic. 
El consum de droga sempre causa problemes, però en aquells 
moments era més important, perquè teníem un llistat d’unes 
40 o 50 persones que van morir a causa del consum d’aquestes. 
Van haver famílies que van acabar destrossades per aquest tema, 
perquè al principi era el consum de marihuana, però després es 
passava a l’heroïna, i açò va provocar molts problemes al poble. 

Aquest tema no es troba molt documentat, però va resultar un gran 
problema. Va caldre plantar-li cara i crear uns Serveis Socials a 

l’Ajuntament. Calia fer-ho perquè, fer-li front a aquest problema 
per la via repressiva és un error, perquè et gastes diners i, a la fi, el 
problema continua. Per això vam crear els Serveis Socials amb una 
assistenta social  i després un gabinet d’orientació escolar amb 3 
psicòlegs i un orientador. 

Ara anem a parlar de falles. Com era aleshores l’activitat 
cultural i festiva del poble?

Jo tinc una anècdota divertida de l’any 1982. La Junta Local Fallera 
es va crear aleshores, a l’any 1980, i aquesta tenia una subvenció 
molt xicoteta per part de l’Ajuntament perquè no hi havien més 
diners. Aquesta subvenció era d’un milió de pessetes a l’any 
destinada al funcionament de la Junta Local, és a dir, la intenció no 
era subvencionar a les falles, sinó a la Junta Local com a organisme.

I a l’any 1982 van tindre ‘’un somni’’ i van dir que volien muntar 
un parador al poble: ‘’el parador faller’’. I els vam dir que açò no 
era possible perquè cada comissió ja tenia el seu casal i la seua 
activitat pròpia, però la Junta Local volia fer-ho i, finalment, ho 
van muntar. Així que van llogar una estructura desmuntable i, per 
inaugurar el parador, van portar a Bertín Osborne, però volien que 
la gent de totes les falles es reunira allí pagant una entrada per 
veure al cantant. Però clar, cada comissió ja tenia les seus activitats 
programades als seus casals i, quan va arribar el moment, érem 6 
persones al parador vegent el concert.

Sumant el lloguer, el que se va pagar al cantant i la resta de 
despeses, açò va costar dos milions de pessetes. Però la Junta Local 
tenia un milió de subvenció de l’Ajuntament, així que els faltava 
altre milió per poder pagar-ho tot... I van vindre a parlar amb mi 
per a dir-me que els faltaven diners, així que jo els vaig dir que 
portaren totes les factures i ho miraríem per veure què podíem fer. 
I, efectivament, els faltava un milió per poder pagar-ho tot.
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Així que vaig despenjar el telèfon i vaig cridar a la Caixa de Torrent. 
El seu director era Salva Rios i li vaig dir ‘’Salva, necessite un 
crèdit d’un milió de pessetes que no és per a mi. El firmaran unes 
quantes persones’’. I ell em va dir ‘’D’acord, doncs envia-me’ls i 
que ho firmen’’.  Així que tant als Presidents de les falles com a la 
Junta Local Fallera els vaig dir que ells i elles eren responsables 
d’aquest tema, i jo també per consentir-ho. Així que els vaig dir 
que jo firmaria el primer, per tota la resta també haurien de firmar 
per poder pagar tot el que s’havia gastat. 

Així que, com la Junta Local tenia una subvenció d’un milió, es 
va negociar el crèdit perquè tinguera un venciment d’un any i 
poder pagar els interessos al final. Comptant aquestos, el crèdit 
augmentava a un milió cent mil pessetes, així que aquesta va ser 
la subvenció que va tindre la Junta al següent any. 

I com que la Junta Local va haver d’invertir tota la subvenció a 
pagar el crèdit, els banderins dels premis els van haver de cosir els 
propis fallers i falleres de Junta amb les seues mans. I amb aquesta 
experiència, aquestes coses ja no van tornar a ocórrer. 

A més, aquesta també va ser una època de creació de noves 
falles.

Sí, la primera va ser la Falla Poble, que és la més antiga; després 
es va crear la Falla Parc Sant Roc; després la Falla Port, que va 
ser una excisió de la Falla Poble perquè, el president d’aquesta va 
tindre un enganxó amb l’alcalde d’aleshores i aquest va menejar 
fils perquè el tio Vicent Martínez se’n anara i van fundar la Falla 
Port ; la quarta va ser la Falla Reis Catòlics i, després, la Falla 
Mercat, que va aparèixer també com una excisió de la Falla Poble 
per un grup de gent del barri del Patí. I als temps més recents 
s’han fundat la Falla Molí i la Falla la Marjal. 

I la Junta Local Fallera es va crear quan es va crear la quarta falla 
al poble.

Hi havia tanta rivalitat aleshores com a l’actualitat?

Sí, i més! Principalment el pique estava entre la Falla Port i la 
Falla Poble per raons històriques i perquè eren les falles que més 
recursos tenien i volien ser la millor falla del poble, per així dir-ho. 
I hi havia pique fort, res de bromes. 

Recorde que es feia un torneig de futbol i cada comissió presentava 
el seu equip. Però la Falla Port i la Falla Poble anaven buscant 
desesperadament a gent que jugara al futbol en competicions 
oficials per fer-los fallers i que jugaren al seu equip. 

Fins que va arribar un dia al qual es va decidir que ja no es 
jugarien més partits perquè, tot i que va ser una jugada fortuïta, 
van partir-li la cama a un jugador. Així que vam decidir que, si es 
volia germanor fallera, la buscaríem d’altres formes.
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I per finalitzar, havent parlat de tot, podem dir que a 
l’actualitat tenim un poble a l’altura de qualsevol altre 
poble de la comarca i on les coses van bé. No creus?

Sí, però jo crec que més que mèrit de les persones, és mèrit 
del sistema. Perquè la democràcia és un bon invent. I també 
els ajuntaments han canviat molt, perquè a l’època franquista 
aquests estaven per tindre controlat el poble, encara que conec  
alcaldes i concejals del franquisme que es ‘’trencaven el cap’’ 
per fer coses, però no ho aconseguien perquè sols estaven 
al seu lloc per complir ordres i ‘’controlar el galliner’’. Amb  
l’arribada de la democràcia els ajuntaments es transformen 
en el govern del poble i es preocupen per governar i dirigir 
els pobles.

I al cap i a la fi, l’objectiu sempre és que la gent del poble 
estiga bé i que els serveis públics funcionen. 

Ha sigut un plaer conèixer de primera mà com van ser 
al nostre poble aquests primers anys de funcionament 
dels Ajuntaments democràtics. Moltes gràcies a Lluís per 
atendre’ns i compartir amb nosaltres com va ser aquella 
època.
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“Les fotos d'aquest article 
són dels quatre B.I.M. editats en 1980.”

Si vols saber com ha a evolucionat el nostre poble fins a l’actualitat,

ves a l’article ‘’Silla en l’actualitat’’ al volum 2. 
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Seria tremendament injust dir que els fallers no van rebre 
amb satisfacció la instauració de la democràcia a Espanya 
després de quaranta anys de fèrria dictadura franquista, però 
si atenem allò que s’ha expressat en els cadafals durant el 
període 1973-1986 tampoc podem afirmar que el nou sistema 
de llibertats fóra rebut amb el mateix entusiasme que li va 
dispensar el poble amb la seua participació massiva, tant en 
els referèndums de 1976 (sobre la reforma política) i de 1978 
(per a aprovar la Constitució), com en les eleccions generals 
de 1977 i 1979 i en les municipals de 1979.

Les falles que a finals de la dècada dels vint del segle xx van 
criticar obertament la dictadura de Primo de Rivera en el 
regnat d’Alfons XIII i van acollir amb alegria l’establiment de 
la Segona República, ara, en els anys que van seguir la mort 
del dictador Francisco Franco, van silenciar significativament 
l’arribada del nou sistema de llibertats, encara que hi ha 
honroses excepcions. I les poques que van tractar aquest fet 
crucial per a la vida dels ciutadans, van donar un tractament 
almenys ambigu, en què predominaven més les reticències al 
pluralisme polític que la satisfacció per la recuperació d’uns 
drets perduts en la llarga i trista nit del franquisme.

En 1977, només dos falles de seccions inferiors, la de Quart-
Túria (de la secció Segona B), feta per l’artista alacantí Pedro 
Soriano Moll, i la de Plaça del Rosari-Calabuig (secció Quarta 
A), firmada per la comissió, van incloure la paraula democràcia 
en el seu lema. En ambdós casos es mostrava una imatge 
positiva de la nova situació política: en Quart-Túria, Pedro 
Soriano assegurava en la memòria: “Señores, la democracia 
ha llegado, y al que no le guste puede salir disparado”; 

mentre que en la plaça del Rosari, els fallers identificaven la 
democràcia amb un nou Gulliver que destruïa les institucions 
dedocràtiques del franquisme.

En eixe mateix any de 1977, en la llavors plaça del Caudillo, 
el mestre Vicent Luna presentava la democràcia i els partits 
polítics que la sustentaven com un nou mal bíblic en La nova 
Torre de Babel. En aquesta falla es deixava entreveure que el 
pluralisme democràtic era sinònim de desordre i confusió, i 
que la llibertat corria el risc de convertir-se en llibertinatge. 
En una de les escenes, al costat del Congrés dels Disputats, es 
mostrava la Sastreria Nacional, on acudien els dirigents dels 
partits polítics a canviar-se de jaqueta per continuar gaudint 
dels beneficis d’estar agafat a la mamella de la política.

La nova Torre de Babel, de Vicent Luna (Plaça 
del Cabdill, 1977) (Col·lecció Joan Castelló)
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En els dos anys que van seguir la mort del general Franco, tres 
falles més van fer referència a una llibertat que s’albirava en 
l’horitzó, però a què es feien més retrets que alabances: primer ho 
va fer Santiago Soro Capella amb La llibertat (Illes Canàries-Dama 
d’Elx, 1976), i després també ho van fer Daniel López amb El boom 
de les llibertats (Pizarro-Ciril Amorós, 1977) i Josep Devis Fitós 
amb La llibertat (Sant Josep de la Muntanya-Terol, 1977).

Encara que cronològicament el començament de la Transició 
caldria situar-lo en 1976,  perquè són les primeres falles que es van 
celebrar després de la mort de Franco, és convenient traslladar-
lo uns anys abans per a obrir la perspectiva i poder entendre 

més fàcilment l’evolució de la festa, des dels posicionaments del 
franquisme ideològic autoritari fins a la reivindicació democràtica 
d’unes festes populars.

L’any de tancament d’aquest treball l’establim en 1986, una 
vegada superats esdeveniments rellevants per a la democràcia 
espanyola com l’intent fallit de colp d’estat (1981), les eleccions 
del canvi guanyades per majoria absoluta pel PSOE (1982), la 
celebració de les primeres eleccions autonòmiques (1983) i la 
firma d’adhesió a la Comunitat Econòmica Europea (1985), que 
suposava l’homologació d’Espanya a les democràcies accidentals.  

Com a punt de partida hem fixat l’any 1973 amb la falla que 
Vicent Luna va plantar a la plaça del Caudillo: La llibertat va ser 
un cadafal emblemàtic, no sols per les seues dimensions i la seua 
perfecció escultòrica (una reproducció a escala de l’escultura feta 
per Bartholdi erigida a la rada d’entrada del port de Nova York), 
sinó també per la gosadia que suposava parlar d’un tema tabú per 
a les autoritats franquistes. 

Amb esta proposta, l’artista volia “demostrar que la vertadera 
llibertat era el mite més gran creat per l’home i que, per tant, no 
existia en la vida quotidiana. Les poques parcel·les que quedaven 
s’anirien perdent gradualment al ser reemplaçats el humans per 
màquines i robots”.

En una falla que parlava de falta de llibertat , l’escena en què 
apareixia el rei d’oros tancat en una gàbia d’or, custodiat pel cavall 
d’espases i la sota de bastos, va ser interpretada per molts com 
una al·lusió al “segrest polític” que el poder franquista sotmetia al 
llavors príncep Joan Carles.

La llibertat, de Vicent Luna (Plaça del Cabdill, 1973) 
(Col·lecció Joan Castelló)
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La resposta als tímids plantejaments oberturistes que, per eixos 
anys, es donaven des de dins del règim franquista la va donar 
Alfonso Díaz Tarazona en Eleccions lliures (Quart-Túria, 1974), una 
proposta en què qüestionava el sistema democràtic i el comparava 
amb la salsa de l’allioli, ideal per a cometre tot tipus de fraus en les 
urnes.  Als polítics els presentava com a persones sense escrúpols, 
que prometien la lluna i que tenien com a única preocupació 
guanyar molts diners.

Entre 1975 i 1978 van aparéixer també els primers cadafals 
dedicats clarament a l’aperturisme que estava vivint en eixos 
anys la societat espanyola. Dos exemples són les falles fetes en 
1975 per Vicente Giménez Sánchez per a Ferran el Catòlic-Erudit 
Orellana i per Armando López Sanabria per a Quart-Túria amb 
eixa paraula com a lema. En aquesta mateixa línia trobem falles 
com ara Apertura, de Joan García Marqués (Àngel Guimerà-Pintor 
Vila Prades, 1976). Uns anys més tard, en 1978, José Sales García 
tornaria a utilitzar el lema Aperturisme per a la seua falla de Costa 
i Borràs-Agustina d’Aragó. 

De forma paral·lela al discurs polític va aparéixer una altra 
temàtica pròpia de l’època: el destape. Les falles més significatives 
amb aquest contingut van ser dos plantades en 1976 en la secció 
especial amb eixa paraula (El destape) com a lema, una d’aquestes 
feta per Joaquín Gómez Perelló a la plaça del Mercat Central,  i 
l’altra construïda per Santiago Soro Capella a Gravador Esteve-
Ciril Amorós.

Aquesta mateixa temàtica la utilitzaran deu falles més de seccions 
inferiors en el període de referència (1973-1986), l’última va ser la 
feta per Josep Ángel Azpeitia Sanz en Borrull-Túria en 1986. 

De totes maneres, les dos falles que millor han reflectit el període 
de la Transició a Espanya les ha fetes Miguel Santeulàlia Núñez 
en la demarcació de Bailén-Xàtiva La Ferroviària, en què va deixar 
constància de la fi del franquisme i l’ocàs del “búnquer barraqueta”, 
expressió utilitzada per a definir els elements més recalcitrants de 
l’antic règim, oposats frontalment a qualsevol tipus d’apertura o 
democratització de la societat.

En Els contes de la iaia (1978),  Santaeulàlia va reflectir, amb acerat 
bisturí satíric, la decadència del règim franquista a través dels 
que havien sigut els seus tres grans pilars: els polítics, l’Església 
i la censura. A l’Exposició del Ninot d’eixe any va presentar 
Cunyadíssimes, dos figures de dona, l’una alta i esquifida, l’altra 
baixa i grosseta, fetes per mitjà de la distorsió esperpèntica, que 
representaven a dos icones del règim: Carmen Polo (amb els 
seus inconfusibles collars) i Pilar Franco Bahamonde, esposa i 
germana respectivament del dictador. En entrar aquestes figures 
en la Llotja, on se celebrava la mostra per a aconseguir l’indult, el 
llavors president de la Junta Central Fallera, Pascual Lainosa, va 
exclamar: “Els deixes un poquet, i hala!, la dona del Caudillo en 
l’Exposició del Ninot”. 

La falla presentava també altres al·licients polítics: en una de les 
escenes apareixien un capellà i un frare, uns personatges que, per 
imperatiu de la censura, estaven absents dels cadafals des dels 
temps de la República; a més, en les huit seccions de la pantalla de 
la làmpada de peu que constituïa la fita elevada de la falla, Miguel 
Santaeulàlia va reproduir en relleu expressions de la silueta d’un 
genèric Juan Español, que en realitat era un personatge inspirat en 
la cara del mateix Francisco Franco.
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Durant la nit de la plantà, l’alcalde de València, Miguel Ramón 
Izquierdo, va acudir a veure esta falla acompanyat dels invitats 
oficials, entre ells l’ambaixador anglés. Com que Miquel no estava 
en eixe moment, l’alcalde va demanar a un dels integrants de 
la quadrilla que els explicara el contingut del monument. Pepe 
Giménez, un treballador amb simpaties àcrates, va fer un relat 
complet de tot el contingut polític, sense ometre pèls ni senyals 
entre les rialles de l’ambaixador anglés. A mitjan recorregut, 
l’alcalde va fer mitja volta i se’n va anar amb els seus convidats. 

L’altra falla de Santeulàlia representativa de la Transició va ser 
La caiguda de l’imperi (Bailén-Xàtiva, La Ferroviària, 1979), una 
crítica demolidora de l’estructura autoritària de la Junta Central 
Fallera, els dirigents de la qual es veien desallotjats dels seus 
càrrecs davant de l’arribada de la democràcia als ajuntaments (les 
primeres eleccions municipals se celebrarien eixe mateix any, 
tan sols un mes després). Va ser la primera vegada que un artista 
faller dedicava tota una falla a criticar a la cúpula fallera.

1vol.

Els contes de la iaia, de Miguel Santaeulàlia Núñez
(Bailén-Xàtiva La Ferroviaria, 1978) (Arxiu Bayarri)

Grup Cunyadíssimes (La Ferroviaria, 1978)
 (Arxiu Miguel Santaeulàlia)
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Ambientada en l’època imperial romana, una de les escenes més 
comentades d’aquest cadafal va ser el “Temple del dit”, la seu de 
l’organisme faller, en què estava entronitzat el mateix secretari 
general, José Antonio Porta, i d’on el president, Pascual Lainosa, 
eixia espantat davant de l’arribada dels exèrcits de la democràcia 
i la llibertat.

Una altra falla que va qüestionar d’una manera mordaç tots els 
estaments que conformen l’estructura fallera va ser S. M. la Festa 
(Na Jordana, 1985), un projecte gestionat per la mateixa comissió 
que, alhora que criticava la decadència i els llastos de la festa, 
reivindicava una necessària renovació. 

L’actualitat política nacional també estava present en moltes de les 
escenes de les falles de barri, com la que representava “La verbena 
de la Moncloa” en la falla Cadis-Dénia de 1978, de Vicente Marín 
Bellver. Els protagonistes que parodiaven els personatges de la 
sarsuela La verbena de la Paloma, del compositor Tomás Bretón, 
eren Adolfo Suárez (don Hilarión) i Felipe González i Santiago 
Carrillo (Casta i Susana, respectivament).

A la carta magna aprovada pels espanyols en 1978 estava dedicada 
la falla Articles de la Constitució, feta en 1980 pels germans Ferrer 
Jorge per a la comissió José Antonio-Mestre Serrano. La nova 
norma de la convivència espanyola apareixia ací amb l’aspecte de 
fragilitat que donaven uns coloms de la pau encadenats i amb les 
ales plenes de perdigons, i una façana del Congrés dels Diputats 
construïda amb peces geomètriques del joc d’arquitectura infantil. 

Els cudols de la Constitució (Plaça del Rosari-Calabuig, 1981) era, a 
pesar de la tosquedat del lema, un homenatge a l’esforç perquè la 

Carta Magna fóra acceptada per tots els ciutadans espanyols. Eixe 
esperit de consens va ser representat pels membres de la comissió, 
que firmaven el projecte, amb una piràmide com a obra titànica 
de l’antiguitat.

Articles de la Constitució, dels germans Ferrer Jorge 
(José Antonio-Mestre Serrano, 1980) (Arxiu Joan V. Ramírez)
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Consolidar la convivència pacífica dels espanyols, superant les 
etiquetes pejoratives de rojos i nacionals, i aconseguir una entesa 
entre els valencians, enfrontats per la denominació i símbols durant 
la redacció de l’Estatut d’Autonomia, no sols era un fi exclusiu de la 
Constitució. També apareixia reflectit en una altra falla de Vicente 
Luna: Concorde… Concòrdia (Plaça del País Valencià, 1981), un 
projecte en què no sols es reivindicava la pau social, sinó també 
mesures impulsores de l’economia valenciana. 

Les ganes de democratitzar les falles van arribar abans a la 
comissions que a la mateixa estructura de la Junta Central Fallera, 
que no va ser renovada fins després de les primeres eleccions 
municipals d’abril de 1979. La reivindicació d’una festa popular 
i participativa allunyada de la parafernàlia i l’elitisme oficialista, 
la recuperació de la indumentària tradicional, la construcció dels 
cadafals pels mateixos fallers i les activitats culturals, van ser 

algunes de les característiques que van definir les experiències 
de quatre comissions atípiques sorgides o renascudes durant la 
transició: King-Kong, Arrancapins, Cambrils-Camí de Montcada  i 
Pintor Jacomart-Camí de Montcada. 

La falla Jacinto Benavente-Reina Na Germana, més coneguda com 
King-Kong, integrada per fills de l’alta burgesia, estudiants de la 
universitat i membres de forces polítiques progressistes, va nàixer 
amb l’objectiu d’acabar amb la centralització de la JCF, fugir de 
la coentor i superar la secular separació entre comissió i societat, 
encara que finalment l’experiència només va durar tres anys. 

La primera falla en aquesta demarcació, amb el lema King-Kong 
(1978), constituïa una crítica dels problemes que la ciutat havia 
heretat de la dictadura: contaminació de l’Albufera, projecte 
d’urbanitzar el Saler i la construcció de la central nuclear de 
Cofrents. Amb Homenatge viperí (1979) es va fer un repàs del món 
del pecat i la perdició,  amb crítiques a periodistes i personatges 
de la faràndula valenciana. L’última de les falles d’esta comissió, 
La cort de faraó (1980) va ser un cadafal disgregat en tres cossos 
en forma de piràmides: dos de les quals eren fixes (l’una utilitzada 
com a envelat per a actuacions musicals i l’altra, com a contenidor 
de l’estoreta velleta on els veïns podien depositar els seus trastos 
vells per a després cremar-los)  i una tercera mòbil, que s’utilitzava 
com a falla amb rodes que anava recorrent els diferents carrers de 
la demarcació. 

Amb Simó Aguilar com a ànima mater, la comissió de Cambrils-
Camí de Montcada va plantar propostes trencadores com ara La 
repressió (1979), amb una efígie de Pinochet en el coronament per 
a denunciar tant les nombroses dictadures polítiques que hi havia

1vol.

Concorde… Concòrdia, de Vicent Luna 
(Plaça del País Valencià, 1981) (Col·lecció Joan Castelló)
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al món com l’opressió a què estaven sotmesos els treballadors; La 
qüestió ecològica (1980), un al·legat contra l’energia nuclear, i Som 
símbols del passat? (1981), una clamor contra la contaminació i 
l’urbanisme salvatge que arrasava amb l’arquitectura tradicional 
valenciana, la barraca.

Enfrontaments interns van fer que el sector progressista creara una 
nova comissió, la de Pintor Jacomart-Camí de Montcada, amb què 
va mantindre la seua línia de falles compromeses, amb projectes 
com València, aigües brutes (1985) i L’hora de pescar premis (1986).

Amb la renovació iniciada en 1981 i forjada en 1983, la comissió 
d’Arrancapins (hereva d’Àngel Guimerà-Pintor Vila Prades) va 
firmar les seues pròpies falles (encara que l’execució corria a 
càrrec de l’artista Vicente Marín i Víctor Valero, segons anys) amb 
temes directament implicats en el barri (Mercat d’Abastos, 1983), 
que manifestaven una inequívoca vocació ecològica (Nuclears? 
No, gràcies, 1984) o que mostraven una militància pacifista i 
antimilitarista (Per la pau. OTAN? No!, 1985), en vespres del 
referèndum sobre l’adhesió d’Espanya al Tractat de l’Atlàntic Nord.  

Amb l’arribada de la democràcia es va obrir la veda per a criticar els 
dirigents polítics, que, com una nova pallola fallera, van inundar la 
majoria dels monuments. De la sàtira no es van lliurar els polítics locals, 
com ara Joan Lerma (president de la Generalitat), Ricard Pérez Casado 
(alcalde de València), Manuel Girona (president de la Diputació), 
Miguel Ramón Izquierdo i Vicente González Lizondo (dirigents d’Unió 
Valenciana), ni els dirigents nacionals (com per exemple Adolfo Suárez, 
Felipe González, Alfonso Guerra, Manuel Fraga i Santiago Carrillo) ni 
tampoc els líders de les principals potències mundials (Bréjnev, Ronald 
Reagan, Thatcher i l’aiatol·là Jomeini).

Nuclears? No, gràcies, de Vicent Marín 
(Arrancapíns, 1984) (Arxiu Joan V. Ramírez)

Els jocs, de Vicent Agulleiro (Na Jordana, 1980) 
(Arxiu Associació Cultural Falla Na Jordana)
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Una de les escenes de polítics més recordades és la roda de cavallets 
d’Els jocs, de Vicente Agulleiro (Na Jordana, 1980). En l’atracció 
de fira, que tenia moviment, feien voltes Jimmy Carter, Leònid 
Bréjnev, Hussein de Jordània, el xa de Pèrsia, el bisbe Clemente 
d’El Palmar de Troya i Fidel Castro. També hi apareixia l’aiatol·là 
Jomeini, acabat de triar president de l’Iran, però anava amb el cap 
tapat després de les amenaces rebudes per radicals islamistes. 
La comissió de Bailén-Xàtiva, La Ferroviària, que eixe any també 
tenia un Jomeini en el coronament, no va fer cas d’eixes pressions 
i va mantindre descoberta la seua figura. Una altra escena política 
d’esta falla era la cucanya autonòmica, en què els líders polítics 
valencians (Pérez Casado, Manuel Girona, Emilio Attard, Manuel 
Broseta…) intentaven pujar el pal de l’autonomia, mentre que un 
ninot amb els trets de Fernando Abril Martorell ensabonava el pal 
perquè no pogueren arribar al cim. 

Des de les primeres eleccions democràtiques es va configurar a 
Espanya i a la Comunitat Valenciana un bipartidisme imperfecte, 
protagonitzat en eixos primers anys pels partits UCD i PSOE. Eixe 
era, precisament, un dels continguts de Nostres lluites, la falla feta 
en 1980 per Daniel López per a la plaça de la Mercé. 

La crítica política s’estenia per quasi totes les comissions, encara 
que la temàtica no tinguera res a veure, en principi, amb el cadafal. 
Així va succeir en 1981 amb la falla que va fer José Luis Ferrer 
Vicent per a la comissió d’Antic Regne de València-Mestre Serrano 
amb el lema Amb la música a una altra part. Una mona tocava 
l’arpa, amb un bust de Beethoven a la part més alta de l’instrument 
musical. En la memòria s’indicava que el genial músic de Bonn 
representava “la sordera del govern espanyol davant dels arpegis 
dels problemes valencians” que estava tocant el simi.

Un intent de colp d’estat, protagonitzat pel tinent coronel Tejero 
amb l’assalt al Congrés i pel general Milans del Bosch traient els 
tancs als carrers de València, va estar a punt d’acabar amb la 
llavors titubejant democràcia espanyola. Neutralitzada la rebel·lió 
pel rei, Vicente Luna va representar en Aquest país (Plaça del País 
Valencià, 1983) l’escena L’arrossegament, en què  l’alcalde Pérez 
Casado figurava com a cap d’una quadrilla de muletes (de què 
formaven part Joan Lerma i Manuel Girona) que s’enduia fora de 
la plaça el bou del colpisme.  En eixa mateixa falla, un ninot amb 
els trets de Felipe González clavava una superba estocada al bou 
de la dictadura.

A alguns ninots indultats de l’època també se’ls atribuïa una 
crítica política encara que presentaren una estètica bucòlica, amb 
músics o artistes com a protagonistes, molt allunyada de la contesa 
partidista. Així va ocórrer amb La dama de l’engrunsandora, de 
Vicente Agulleiro (Sapadors-Vicent Lleó, 1982), que representava 
“la jove democràcia espanyola enfrontada amb l’Espanya feudal”, 
i amb Trobador i Colombina: “la jove dansarina representava 
l’Estatut d’Autonomia, que feia voltes a Madrid (durant el seu 
debat parlamentari) sense que ningú encertara a centrar-lo”.
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Llibertat, democràcia, estatut d’autonomia

Durant el període analitzat en aquest treball (1973-1986) 
apareixen en els lemes de les falles nous vocables poc habituals 
fins eixos moments, com ara llibertat, democràcia, estatut 
d’autonomia, política, poder, drets humans i impostos, junt amb 
altres ítems representatius també de nous drets i problemes, com 
ara inseguretat ciutadana, drogues, divorci, avortament i igualtat 
de la dona, entre d’altres.

Amb el lema democràcia, bé siga amb connotacions positives o 
despectives, apareixen 27 falles, com ara La democràcia (Plaça 
del Rosari-Calabuig, 1978), Bandolerisme democràtic (Marqués 
de Caro-Doctor Chiarri, 1978), La granera democràtica (Pare 
Santonja-Cardenal Benlloch, 1978), La sirena de la democràcia 
(Doctor Manuel Candela-Beatriu Tortosa, 1978), Democràcia 
a l’espanyola (Borrull-Túria, 1979, i Ripalda-Soguers, 1985), 
Olimpíades democràtiques (Joan Baptista Valldecabres-El Palmar, 
1979), Xe… Això és democràcia? (Josep Maria Haro-Poeta Mas i 
Ros, 1980), Democràcia (Illes Canàries-Dama d’Elx, 1980), Açò no 
és democràcia (Lepant-Guillem de Castro, 1982), La gossocràcia 
(Bosseria-Tossal, 1982), La campana de la democràcia (Carrera de 
Sant Lluís-Doctor Waksman, 1983), Memocràcia (Lepant-En Joan 
d’Àustria, 1984), La llet desmos-tràtica (Carters-Litògraf Pascual 
Abad, 1984) i Els genets de la demo (Avinguda de l’Oest, 1985).  

El lema llibertat és utilitzat en 30 ocasions en les falles d’aquest 
període, amb predomini en els primers anys (fins a 1979) de les 
que fan escarni i enyoren l’autoritarisme de l’etapa anterior. 
Podem citar falles com ara Llibertinatge (Carcaixent-Compromís 
de Casp, 1974, i José Antonio-Ciscar-Mestre Racional, 1978), La 

llibertat (Illes Canàries-Dama d’Elx, 1976), Les llibertats (Trinitat-
Alboraia, 1978), Llibertat editadora (Cuba-Puerto Rico, 1979),  
Llibertat o llibertinatge (Plaça del Rosari-Calabuig, 1979), Lluita 
per la llibertat (Pizarro-Ciril Amorós, 1982), Llibertat i democràcia 
(Àngels-Maldonado, 1982), Llibertinatge i dictadura (Carrera Sant 
Lluís-Doctor Waksman, 1984). 

També trobem versions més literàries i poètiques com ara Alicia 
en el país de la llibertat, de Joan Josep Ridaura Llovet (Reina-
Vicente Guillot, 1979), i Amor i Llibertat, de Vicente Agulleiro 
(Burjassot-Pare Carbonell, 1974). 

Altres 33 falles han utilitzat la paraula política o altres 
assimilables, quasi sempre amb continguts despectius, com ara 
Fraus (Pintor Domingo-Guillem de Castro, 1975), Politiqueries 
(Montortal-Torrefiel, 1978), La política (Illes Canàries-Trafalgar, 
1978), Carnestoltes polític (Peris i Valero-Cuba, 1978), Polítics 
de fons (La Pobla del Duc-Benipeixcar, 1980), Animalades 
polítiques (Mercat de Montolivet, 1982), Porqueries polítiques 
(Burjassot-Serra d’Agullent, 1985), La lluita pel poder (L’Antiga 
de Campanar, 1986) i El canvi (Alfara del Patriarca-Periodista Gil 
Sumbiela, 1986).

Des d’un principi, les falles van posar els polítics en el seu punt 
de mira, un objectiu que va anar creixent amb l’aparició de 
casos de corrupció. Aquestes són algunes falles dedicades a la 
classe política: Traga-li el suc al polític (Plaça Lluís Cano, 1973), 
Els que xuplen de l’ou (Pare Santonja-Cardenal Benlloch, 1974), 
Els que xuplen (Sevilla-Dénia, 1977, i Àngels-Maldonado, 1981), 
Els que tallen l’abadejo (Herois d’El Alcázar-Séquia de Tormos, 
1979), Tots suquen (Duc de Gaeta-Pobla de Farnals, 1982), 
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Tots a robar (Mestre Serrano-Alacant, 1984) i Cada u roba el que 
vol (l’Alguer-Ingeniero Rafael Janini, 1984). 

En termes generals, Na Jordana ha sigut la comissió que més 
encertadament va desenrotllar la crítica política en els seus 
cadafals. Com a exemple podem citar, a més d’altres casos ja 
comentats, una escena d’Els signes del zodíac (1984), en què 
l’alcalde Pérez Casado apareixia com la Moma, rodejat dels pecats 
(els regidor socialista Lloret i el dirigent de Unió Valenciana 
González Lizondo).  

El debat sobre l’autonomia, l’aprovació de l’Estatut i la 
denominada Batalla de València que tot aquest procés va generar, 
també apareixen profusament en els continguts de les falles de 
l’època, amb visions no sempre a favor del nou estat autonòmic 
consagrat en la Constitució. Alguns lemes són Autonomia d’un 
tenedor (Poeta Querol-Salvà, 1978), La mania de l’autonomia 
(Illes Canàries-Trafalgar, 1979), València i les seues autonomies 
(Corretgeria-Bany dels Pavesos, 1979), Ja tenim autonomia 
(Isabel la Catòlica-Ciril Amorós, 1979), La bossa i l’autonomia 
(Grup Antonio Rueda, 1981), Estatut… brut (Molinell-Alboraia, 
1982), Els estatuts d’autonomia (Primo de Rivera-Artur Cervellera, 
1982) i L’autonomia (Mestre Valls-Marí Albesa, 1985).

D’aquest grup, la més destacada, perquè estava enquadrada en la 
secció especial, va ser L’auto-mania, de Vicente Agulleiro (Plaça 
del Pilar, 1980), amb el bust d’una valenciana contemplant els 
enfrontaments polítics durant la redacció de l’Estatut i un rei En 
Jaume a cavall disposat a tornar a alliberar València dels seus 
nous enemics: els que plantegen un nacionalisme que va mes 
enllà dels valors tradicionals del regionalisme purament folklòric. 

Relacionades també amb l’autonomia i la batalla de València són 
falles que defensen un regionalisme enfront de les tesis més 
nacionalistes, utilitzant per a això la simbologia valencianista 
(el Palleter, la senyera, el Micalet…). A aquest grup pertanyen 
falles amb lemes com ara Despertem a la nostra València (Plaça 
de Montolivet, 1976), Desperta, València (Albacete-Marvá, 1977, 
i Peu de la Creu, 1978),  Salvem València (Burjassot-Carretera 
de Paterna, 1977), Lluitem per València (Barraca-Espadà, 1978), 
Valencians, unim-nos (Joan B. Vives-Salvador Ferrandis Luna, 
1979), València, qui t’ha vist i qui et veu (Conserva-Berenguer 
Mallol, 1981), Per a ofrenar noves glòries a Espanya (Maria Ros-
Sant Tomàs, 1981), València en la lluna (Regne de València-
Mestre Serrano, 1982), Llums de valencianitat (Pizarro-Ciril 
Amorós, 1983), Despertem ja! (General Asensio-Marqués de 
Solferit, 1983) i València, quina pena em fas (Plaça del Àngel, 
1985).

La lluita per la igualtat de drets empresa per les organitzacions 
feministes també va tindre el seu reflex en les falles,però 
generalment presentant una visió masclista i poc respectuosa 
amb aquesta reivindicació de les dones. Al costat de lemes 
nominalment asèptics (els continguts eren figues d’un altre 
paner) com ara Els drets de la dona (Murillo-Palomar, 1974), 
L’Any Internacional de la Dona (Almirall Cadarso-Comte 
d’Altea, 1976),  Emancipació de la dóna (Plaça de la Santa Creu, 
1976), La llibertat i la dona (Lepant-En Joan d’Àustria, 1978) 
i Noves lleis per a la dóna (Frederic Mistral-Murta, 1979), en 
trobem d’altres prou més procaços o despectius com són L’Any 
Internacional del Conill (Na Jordana, 1976), L’Any Internacional 
de la Tomata (Bisbe Jaume Pérez-Lluís Oliag, 1976), Llibertat 
de conills i panquemaos (Guillem de Castro-Triador, 1977),

1vol.



64

Que mones que són les dones! (Arquebisbe Olaechea-Sant 
Marcel·lí, 1977), Tira més un pel de figa (Cuba-Buenos Aires, 
1979) i I li diuen el sexe dèbil (Cadis-Rector Femenia, 1986).

L’Any Internacional del Conill, de Miguel Santaeulàlia 
Núñez (Na Jordana, 1976) (Arxiu Josep Alcayde)

El Mercat Comú, de Josep Martínez Mollà 
(Plaça del Pilar, 1981) (Arxiu Joan V. Ramírez)

L’auto-mania, de Vicent Agulleiro (Plaça del Pilar, 1980)
 (Arxiu Associació Cultural Falla Plaça del Pilar)
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Una altra temàtica recurrent de les falles durant la transició va 
ser l’ingrés d’Espanya en el Mercat Comú, després Comunitat 
Econòmica Europa i en l’actualitat Unió Europea. Aquest 
interés queda il·lustrat amb lemes com ara A punt del Mercat 
Comú (General Mola-Godella, 1978), El comú dels mercats (Plaça 
de la Tenda, 1982), Ele! Ja eztamos en Europa (Frederic Mistral-
Murta, 1983),  Mercat comú (Plaça de Rojas Clemente, 1984), 
Ja som europeus (Illes Canàries-Dama d’Elx, 1986), … I per fi ja 
som europeus (Grup de Pescadors del Perellonet , 1986),  Ja som 
Europa (Llanterna-En Gil, 1986) i A l’assalt d’Europa (Castelló-
Sogorb, 1986). 

Un referent de les falles amb aquest contingut és El Mercat 
Comú, de Josep Martínez Mollà (Plaça del Pilar, 1981), el carro 
ple d’hortalisses antropomòrfiques que, camí d’Europa, veia 
truncat el seu objectiu perquè el tombaven a la frontera per 
l’acció vandàlica dels agricultors francesos. Fora del període 
estudiat queda una altra falla paradigmàtica amb aquest 
contingut: Ya semos europeos, d’Agustín Villanueva (Na Jordana, 
1990).

Aconseguit l’ingrés d’Espanya en les institucions europees, 
les falles es van fer ressò també de l’oposició d’un sector de la 
població a l’ingrés del nostre país en l’OTAN. Alguns exemples 
són: Per la pau. OTAN? No! (Arrancapins, 1985)  o Per la pau 
(Peris i Valero-Cuba, 1986). 

No sols de política nacional i europea es nodrien les falles durant 
la transició. També plantejaven noves qüestions econòmiques i 
socials que anaven sorgint durant eixos anys com:

- Hisenda-impostos: La declaració de renda (Àngel Guimerà-
Ferran El Catòlic, 1976), Impostos i pressupostos (Sèneca-Poeta 
Mas i Ros, 1981), Hisenda ataca (Felip Bellver-Mare Ràfols, 
1982), Hisenda som tots (Doctor Peset Aleixandre-En Guillem 
Ferrer, 1985), Hisenda ens apreta (Veneçuela-Agustí Sales, 
1985) i L’evasió de capital (Regne de València-Sant Valer, 1986).

- Crisi econòmica-desocupació: El petroli (Glòria-Felicitat-El 
Tremolar, 1974), Preus (Burjassot-Carretera de Paterna, 1974),  
Inflació (Avinguda de l’Oest, 1975, i Doctor Olóriz-Fabián i Fuero, 
1976), Na gasolina, la perla fina (Pelai-Matemàtic Marzal, 1975), 
La lluita contra la inflació (Goya-El Brasil, 1976), Pluriocupació 
(José Antonio-Mestre Serrano, 1979), Crisi (Mercat de Castella, 
1981) i Preus embruixats (Josep Benlliure-Teatre, 1983). 

- El divorci: El divorci (Manuel Arnau-La Creu Coberta, 1982; 
Doctor Peset Aleixandre-En Guillem Ferrer, 1982, i Ciscar-
Borriana, 1984)

- Noves tècniques de natalitat: Control de natalitat o el desgavell 
planificat (Jesús-Sant Francesc de Borja, 1981) i L’era de la proveta 
(Barri de Sant Isidre, 1984) 

- Drogodependències: Els vicis i les drogues (Pintor Salvador Abril-
Peris i Valero, 1975), Drogues (Àngel Guimerà-Pintor Vila Prades, 
1977),  Drogues del temps (Joaquín Costa-Borriana, 1979),  De-droga-
cia (Sevilla-Dénia, 1982) i Sexe, droga i diners (Pintor Domingo-
Guillem de Castro, 1986). No obstant això, la més recordada va 
ser la deessa Xiva i el mortífer escorpí de Les drogues, de Salvador 
Debón (Plaça de la Mercé, 1973), l’obra amb què aquest artista va 
concloure la seua reeixida trajectòria en el món de les falles.
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- Medi ambient: La contaminació i el trànsit (Mestre Bellver-Marià 
Ribera, 1974),  La contaminació de les aigües (Ferran el Catòlic-
Erudit Orellana, 1978), La pol·lució (Plaça del Caudillo, 1979), No 
a les nuclears (Lepant-Guillem de Castro, 1980), La contaminació 
(Bisbe Amigó-Conca, 1981) i L’especulació (Pare Santonja-Cardenal 
Benlloch, 1981).

La pol·lució, de Vicent Luna (Plaça del Caudillo, 1979) 
(Col·lecció Joan Castelló)

La transició, de Manuel Martin López 
(Na Jordana, 2002) (Col·lecció Joan Castelló)

Les drogues, de Salvador Debón (Plaça de la Mercé, 1973)
 (Arxiu Josep Alcayde)
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Epíleg 

Entre 1973 i 1986, la transició va permetre als espanyols 
passar d’una dictadura militar a una democràcia amb 
la legalització de tots els partits polítics, aprovar una 
Constitució en referèndum, tindre un govern socialista 
amb majoria absoluta i ingressar tant en la Unió Europea 
com en l’OTAN. Per a aconseguir-ho, es va necessitar un 
esforç col·lectiu per a superar grans esculls com ara la 
crisi del petroli, la desocupació, el terrorisme i un intent 
de colp d’estat. Eixa transformació social que va viure 
Espanya, que ha sigut lloada i posada com a model fora de 
les nostres fronteres, va quedar reflectida anys després 
en La transició (Na Jordana, 2002), l’última falla feta per 
Manuel Martín López, uns del artistes de la avantguarda 
fallera en els anys vuitanta.
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fallers del passat
Artistes

En aquest article volíem conèixer 
algun dels artistes fallers que estaven 
en primera línia a l’any de fundació 
de la nostra falla, i vam veure que 
teníem l’oportunitat de, en vegada de 
parlar d’un, fer-ho de dos artistes. Pare 
i fill, Julián i Pepe Puche, que formen 
juntament amb Marina, la nissaga dels 
Puche. 3 generacions d’artistes fallers, 
que formen part de la història de les falles.

Pepe ens va rebre en la tenda que té 
Marina, “Manitas de plata” a Campanar. 
I vam estar parlant durant quasi una 
hora de falles i de la història de la 
seua família.

Comencem parlant amb Pepe del 
seu pare, Julián Puche. Ell és un dels 
membres de la denominada generació 
d’or d’artistes fallers composta per ell 
mateix, Salvador Debón, Juan Huerta i 
Vicente Luna. 

Com va començar Julián Puche al 
món de les falles?

Des de ben xicotet li agradaven molt les 
falles, tenia molta afició i estava boig 
per les falles. Ell volia ser escultor, i va 
començar com a tal. Però sembla que no

avançava i el meu iaio li buscà feina 
de mecànic de màquines d’escriure. A 
ell no li agradava, i a les nits anava a 
dibuixar i estudiava a l’acadèmia d’arts 
i oficis Sant Carles. Li va pillar la mili i 
la guerra, i en acabar es posà a treballar 
fent falles amb amics i coneguts que 
l’acabaren d’introduir dins del món de 
les falles, i és quan començà a fer allò 
que sempre havia volgut.

Eixa generació d’artistes és la que va 
començar a utilitzar cartó per a fer 
les figures. Com va ser eixe canvi?

El primer que va començar va ser 
Juan Huerta i, ràpidament, la resta 
començaren a utilitzar-lo també. Encara 
que el cartó ja s’utilitzava a les peces 
grans i als cossos, perquè en aquells 
temps les figures eren com maniquins, 
els braços anaven amb fustes i uns fils 
de ferro i els podies articular, vestien les 
figures i les omplien de palla, i els caps 
eren de cera, que per tal de modelar-la 
calia calfar-la al bany de maria. 

Encara que hi hagué un pas entremig 
abans de fer les figures de cartó, i és 
que al ninot passaren a vestir-lo amb 
cartó en vegada de roba. Al museu faller 
es pot veure eixe canvi a un parell de 
ninots que hi ha d’eixa època. I ja d’ací 
es va passar al ninot de cartó, el qual 
es modela amb fang i després se li fa el 
motle i ja es fa la figura de cartó.

Eixa transformació va canviar totalment 
la manera de fer les falles, i al temps 
és quan començà a sentir-se el terme 
“refregit”, ja que és quan començaren a 
reutilitzar-se els motles que s’havien
anant construint, i es veia la mateixa 

Julián Puche i Pepe Puche
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figura exactament igual. Abans també 
es reaprofitaven els motles dels caps de 
cera, però vestint al ninot d’altra manera o 
ficant-lo en altra posició. Canviava la figura 
encara que el cap fora el mateix.

Encara que els “refregits” sempre es feien 
a falles de categoria més baixa, en les de 
categories més altes es modelava totes o 
quasi totes les figures noves.

Com eren les plantaes a aquella època? 
Perquè avui amb les grues i les plomes 
es menegen els grans volums que hi ha, 
però en aquells temps no s’utilitzaven.

Es plantava amb el mecanotubo, que eren 2 
torres i un pont, i a eixe pont hi ha hi havia 
un quinal. Eixe pont estava sempre 2-3 
metres per damunt de l’altura de la falla, 
el problema d’eixa plantà era que, com el 
quinal estava fixe, alçaves la primera peça 
i treies el cavallet, i la primera pesa havies 
d’arrossegar-la fins al seu lloc. Després 
ficaves la segona peça, i la menejaves al 
lloc, i així fins a completar la falla. 

Quan havies acabat de muntar la part central 
que anava elevada, calia avisar a l’empresa 
perquè desmuntara el mecanotubo, per 
a poder acabar de muntar les figures 
que anaven baix. Així que perdies un 
dia de plantà esperant que desmuntaren 
l’estructura.

Les falles més xicotetes es plantaven al 
tombe, o bé al cavallet, que consistia a 
ficar primer la pesa de dalt. La pujaven, 
la falcaven amb uns cavallets, i ficaven la 
peça que anava baix; la tornaven a alçar i 
la tornaven a falcar... I així l’anaven pujant. 

Les plantaes d’aquella època eren més 
pesades, perquè es feien les coses de 
manera molt manual. El primer any que jo 
recorde d’utilitzar grua amb mon pare va 
ser al 1967.
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En aquests moments la professió d’artista 
faller està passant un moment de crisi, 
però he vist un article al diari Levante 
de l’any 1974 on el titular era “De la falla 
no se puede vivir”. Ha viscut aquest ofici 
sempre a una crisi permanent?

Segurament les circumstàncies són 
diferents, però la situació és pareguda, ja 
que l’ofici d’artista faller sempre ha sigut 
molt vocacional. T’ha d’agradar molt, 
perquè és molt sacrificat.

En aquells temps jo recorde que, quan 
es cremaven les falles, fins octubre no 
tornaves a cobrar, ja que soles feies una o 
dues falles, i les començaves a setembre. 
Aleshores els artistes havien de fer durant 
quasi mig any altres feines per a poder 
tindre ingressos.
 
Jo recorde al meu pare pintar ventalls, fes 
esbossos, fer feines per a uns i altres... I hi 
havia companys artistes que eren pintors 
murals. No podien estar tot l’any en un 
taller, pagant el lloguer, ja que no tenien 
activitat durant tot l’any. Recorde que de 
ferramenta es tenia la justeta, i la guardaven 
en el replanell del pati. Els motles buscaves 
algú que te’ls guardara i si no es tiraven i 
es tornaven a fer.

Jo crec que l’ofici, per unes circumstàncies 
o altres, depenent de l’època, però sempre 
ha estat igual.

També hi havia l’especialització de 
tasques que hi ha ara? Dissenyadors, 
fusters, pintors... O la tendència era fer-
ho tot un mateix?

Sí, l’especialització ha estat sempre. I 
evidentment, quan més coses podies fer tu, 
més rendible eixia la falla. L’escultor i els 
pintors eren els que tenien millor jornal, 
després estaven els fusters i gent de taller.

I com varen ser els teus inicis a les falles?

A mi també m’agradaven les falles molt i 
vaig estudiar Belles Arts. Així que mentre 
estudiava també estava ajudant al taller, 
i quan ja estava format, és quan vaig 
començar a modelar les falles i pintar. 
I va ser en eixe moment, estant els dos 
treballant, quan va anar asseient-se el taller. 

Teníem gent treballant amb nosaltres que 
ens ajudava al taller. Venia qui et tirava una 
mà amb alguna cosa i li deixaves un lloc 
de taller per fer-se una falleta, la fusteria 
ens la feien a vegades a altre taller, o quan 
feia falta escatar venia més gent. Però s’ho 
fèiem quasi tot nosaltres. I així estiguérem 
alguns anys fins que em cridaren per a 
treballar d’escultor a Lladró, així que li ho 
vaig plantejar al meu pare, i vaig dir-li que 
jo aniria a ajudar-los a les vesprades, a fer 
falles, fins que es jubilara. Però li vaig dir 
que no fera falles d’especial, i és quan va 
començar a fer 2 falles de primera per any, 
una en primera A i altra en primera B.

L’última falla que va fer en especial va ser 
Na Jordana al 1975, la de les tradicions 
valencianes, que ell volia que la firmara 
jo com a artista, però li vaig dir que ell 
acabara la seua trajectòria en Especial, que 
jo ja tindria temps de plantar en Especial 
més avant



71

Abans d’anar-me’n a Lladró jo ja havia 
firmat vàries falles, en segona i tercera i 
alguna infantil. A l’any 1982, quan es va 
jubilar el meu pare, vaig firmar una altra 
falla, Bisbe Amigó. I en eixe moment vaig 
parar de fer falles, em vaig centrar solament 
a la meua faena a Lladró. 

Però va ser una parada temporal, no?

Sí, així és. Durant eixos anys vaig acabar 
fart de les falles, a més a més, el meu pare 
va faltar i no tenia ganes de falles. Però la 
falla és un vici com el tabac, que costa molt 
deixar-lo, i els primers anys quan arribava 
gener, anava a tallers de companys a que 
em deixaren ajudar-los a pintar per a passar 
“el mono”, però al temps em va passar i em 
vaig desvincular totalment.

Fins que a l’any 1991 em cridaren per a fer 
el modelatge de la maqueta i dels ninots 
de les escenes de la falla de l’Antiga i vaig 
tornar a caure, em vaig reenganxar. A partir 
d’ací em vaig presentar al concurs per a fer 
la falla de l’Expo a Sevilla i el vaig guanyar, 
així que la vaig fer.

Vaig tornar a treballar a mitja jornada fent 
falles, vaig remodelar el taller del meu pare 
per canviar-li la cara, ja que em recordava 
molt a ell, i així em costava menys entrar.

El teu pare va viure el canvi de la cera al 
cartó i tu el del cartó al suro. Com va ser 
eixe canvi?

Va ser un canvi progressiu, cada any 
s’anaven fent més elements de suro. A la 
falla de l’Expo, les torres que hi havia, la 
Giralda i el Micalet, eren de suro i la resta 
de la falla era cartó. A l’any 1994 vaig 
tornar a firmar altra vegada una falla de 
primera a Arxiduc Carles i eixa també és 
pràcticament tot cartó, té suro en motlures, 
detalls, etc., i a les següents cada any anava 
incorporant més elements.

L’any que vaig avançar prou en l’ús del suro 
és en la de Zoològic, de Malvarrosa, a l’any 
1997. Vaig començar a modelar els animals 
de l’arca per a fer-los amb cartó, però vaig 
veure tot el que hi havia, i vaig pensar ‘’no 
acabe’’. Aleshores vaig fer-los en suro, 
encara que els ninots dels baixos eren tots 
de cartó però eixe any el percentatge de 
suro utilitzat va augmentar prou.

La següent, la d’ ‘’Amor en parella’’, ja era 
quasi tota de suro excepte alguns ninots, i 
la següent, ja tenia tots els ninots de suro, 
excepte el de l’exposició.

1vol.
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Tu que has viscut eixe pas... En què 
millorava la feina? En temps? Al cost 
del material?

Es guanyava temps. El material és un poc 
més car, però la mà d’obra és menor i el 
motle no el necessites. Era més barat fer-
ho amb suro, per a mi no té la mateixa 
qualitat, però el problema va ser que com 
es feia més fàcil, els artistes començaren a 
utilitzar-lo més i fer cada vegada més falla.

Com treballaves el suro? Feies les 
maquetes i les escanejaves?

Jo les figures de base i el que no tenia 
una grandària massa gran, ho modelava 
directament al suro. Els remats i figures 
grans sí que feia la maqueta i l’escanejava, 
i també feia maquetes per a altres artistes 
que em demanaven per a escanejar-les. Cal 
tindre en compte que quan escanejàvem 
un remat, el suro no ens el donaven com 
ara, els robots de tallar i el fresat encara no 
estava, ens ho donaven tot tallat a escalons 
en planxes de suro del 20, del 10, etc.

Amb quina falla de les que has fet el teu 
pare et quedaries?

La de les tradicions valencianes de Na 
Jordana de l’any 1975, perquè segurament 
és la que tots esperen que diga, i la de Bisbe 
Amigo del circ.

I de les teues falles?

De les meues falles em quedaria amb la 
que et comentava abans de l’any 1994 
d’Arxiduc Carles, amb la qual vaig tornar 
a plantar a primera, perquè hem vaig 
divertir molt fent-la. També la del Zoològic 
de Malvarrosa i la d’Exposició de secció 
especial dels elefants.
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I de Marina com a artista fallera, què 
em dius?

Ella té seu estil que ha dut a les falles.  
Va començar amb eixe grafisme, pintant 
les falles amb llapis de colors, retoladors, 
etc. I la veritat és que ens sorprengué a 
tots, a mi el primer. 

Jo he estat ajudant-la amb les falles, i 
li preguntava ‘’Marina, però açò? Com 
faig jo aquestes patetes?’’ i ella em deia 
‘’Amb un ferret, així’’ i anava indicant-
me. I a poc a poc, ha anat fent-se el 
seu lloc, perquè no era fàcil traslladar 
a la falla les seues idees. Enguany està 
col·laborant amb el disseny de la seua 

primera falla gran, d’una falla d’ací de 
Campanar d’on és ella fallera. Encara 
que ella és una artista multidisciplinària, 
li agrada molt pintar, i a més a més tot el 
que veus ací a la tenda ho ha dissenyat 
ella, i decorat i pintant tot a mà.

La veritat és que la tenda és una 
meravella, tens la sensació de formar 
part d’una de les falles de Marina. Ací 
acabem la nostra entrevista a Pepe 
Puche, el segon d’aquesta nissaga 
d’artistes, al qui volem agrair-li que 
ens atenguera tan amablement.

*La majoria de fotos de l’article són del 
catàleg de l’exposició ‘Els Puche, arrels 
de falles’
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Si vols conèixer a la mes xicoteta de la 

nissaga dels Puche,  ‘’Artistes fallers de 

‘actualitat’’ al volum 2.
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Fa quaranta anys, quan es va fundar la nostra falla, Reyes 
Martí era una adolescent que ja treballava en el negoci 
familiar. Ella, que ha continuat amb el negoci i l’ha elevat 
a cotes més altes, ens conta com era el treball de pirotècnic 
en aquella època. Hem visitat la seua tenda, a la localitat de 
Borriana, perquè ens conte com era el món de la pirotècnia 
quan va començar al negoci, ara fa quaranta anys.

Com recordes els teus inicis al món de la pirotècnia als 
anys huitanta?

A principis dels huitanta jo encara estava estudiant i 
compaginava els estudis amb el treball en la fàbrica de la 
meua família, sobretot als estius. En l’any 84 em posí a temps 
complet en l’empresa familiar. 

La pirotècnia ha canviat moltíssim des d’aleshores. En 
aquells temps recorde vendre molt de coet de canya, també 
a particulars que l’utilitzaven en el dia a dia, en masos i 
alqueries, fins i tot per a anunciar que havien començat a 
cuinar la paella. També en aquell temps es venien molts coets 
borratxos que hui pràcticament no s’utilitzen. En aquells anys 
recorde treballar al taller, sobretot omplint voladors.

Supose que en aquella època no hi havia moltes dones en 
el negoci. Com van ser els teus inicis i com es veia que una 
dona fora pirotècnica?

És cert que en tots els tallers i empreses els caps i propietaris 
eren homes. En fàbrica sí que recorde que sempre hi ha hagut 
dones, tant al nostre taller com als tallers d’altres companys. 

Majoritàriament els treballadors eren homes, perquè el 
treball és dur i també molt brut, però sempre hi ha hagut 
algunes dones als tallers, encara que no ocupaven llocs de 
responsabilitat ni eren tan visibles com ho són ara.

Ha canviat molt la inversió de les falles en pirotècnia?

En aquest aspecte jo puc parlar sobretot de Borriana, ja 
que fins a l’any 2008 no vaig començar a treballar per a 
comissions de València. En aquella època s’invertia molt més 
en pirotècnia, hi havia anys en què veníem més de quinze 
mil traques de 10 metres, quan en l’actualitat costa arribar 
a les cinc mil. En aquells anys, la inversió era molt més gran 
que actualment. Amb la crisi, les retallades en pirotècnia han 
sigut molt importants.

als anys huitanta -Esforç amb beneficiPirotècnia Reyes Martí
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Com era el tema de la seguretat en aquella època pel que fa al 
taller i també al transport?

Era molt diferent de hui en dia. És cert que cada any es passava 
la revisió d’Indústria, apareixien nous reglaments als quals ens 
havíem d’adaptar, però no era tan estricte com ara. Per exemple, tot 
allò relatiu a la normativa de transport ADR no es va establir fins 
als anys noranta, als huitanta tot es transportava en la furgoneta 
de casa.  També en els castells s’utilitzava molt de volador, que ara 
pràcticament estan en desús perquè requereixen una distància de 
seguretat molt gran per a evitar que la vareta caiga al públic.

Les condicions de treball i els tallers també s’han modernitzat 
molt. Per exemple, en aquella època, el sòl del taller   era de ciment 
Portland i ara es requereixen altres materials amb més resistència 
a l’impacte.

També és cert que encara que no estigueren desenvolupades 
normes i reglaments en aquest negoci, l’experiència és un grau, 
i des de sempre s’ha format als operaris en bones pràctiques: el 
tipus de calcer que han  d’utilitzar, el tipus de producte que s’ha 
de produir segons les condicions atmosfèriques, la manera de 
treballar amb seguretat...

Per desgràcia, al nostre sector la majoria d’accidents que han 
ocorregut són per errades humanes, i aquest tipus d’accidents, 
per molt que s’incrementen les mesures de seguretat, són 
difícils d’evitar.
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Com era preparar una mascletà o un castell en aquella època?

Tot era molt més artesanal i també molt més simple! No teníem 
mitjans i aleshores no ho complicàvem tant. Es feia tot molt a mà. 
Aquest sector no està completament automatitzat, com altres, però 
en aquella època sí que el treball era 100% artesanal. Els castells 
s’encenien de forma manual... Si hui començàrem un castell com 
ho feien aleshores, als deu segons el públic estaria xiulant, perquè 
el ritme era molt més lent i ara es necessita un altre ritme molt 
més dinàmic.

Hi havia tanta competència com hui en dia? Funcionava el 
negoci millor que en l’actualitat o era més difícil tirar-lo endavant?

La veritat és que en els anys huitanta funcionava de meravella! 
Va ser una dècada molt bona per a la pirotècnia.  Hui en dia hi 
ha moltíssima competència, a vegades fins i tot deslleial, i açò no 
passava en aquell temps.

Hi havia moltíssima faena, perquè es feia tot a mà. Eren temps 
de molt de sacrifici, però s’invertia molt més en pirotècnia i no hi 
havia les retallades ni les exigències que tenim hui en dia, per tant 
els beneficis eren molt més alts que en l’actualitat.

Amb aquesta pregunta ens acomiadem de Reyes. Ha sigut un 
plaer passar aquest temps amb ella, rememorant com era el 
món de la pirotècnia en l’època de la fundació de la nostra 
comissió. Li agraïm la seua col·laboració i tot allò que hem 
aprés durant la xarrada.

Si vols saber com ha evolucionat la pirotècnia fins a l’actualitat, ves a l’article 

‘’La pirotècnia actualment - una anàlisi de la situació al sector’’ al volum 2.
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un passat...
Tenim

No és una cosa nova dir que València és bressol de bons 
professionals en el món del disseny. Sempre ha sigut 
aixi. En el seu haver, dissenyadors, cartellistes, grafistes, 
dibuixants publicitaris i pintors, n’hi ha hagut de renom. 
Per posar diversos exemples, es pot començar per Luís 
Dubón, il·lustrador i dibuixant valencià que va ser, a més, 
artista faller en les primeres dècades del segle XX. La seua 
carrera va començar a brillar després de la seua participació 
en l’Exposició Regional de 1909, obtenint la Medalla de Plata 
del certamen. L’Exposició Regional intentava assemblar-se a 
altres grans cites universals, com per exemple la de Londres 
o París, i que portava com a objectiu el de reivindicar el paper 
d’aquesta ciutat en els nous temps que corrien, subratllant 
a València com una de les ciutats del futur. El guanyador 
del concurs de cartells per a ser la imatge de l’acte va ser 
Vicent Climent, amb l’obra “Empori”, on es pot observar que 
encara llavors, la línia entre quadre i cartell era molt estreta, 
o dit d’una altra manera, el cartell va començar amb la unió 
a una pintura d’un eslògan i la seua posterior reproducció en 
litografia.

En arribar la II República, la cartelleria valenciana va 
esclatar en tot el seu màxim potencial degut, entre altres 
motius, al fet que València va ser l’última capital republicana. 
El Front Popular va reunir a tots els tallers litogràfics i 
impremtes que hi havia a València i van centralitzar tots els 
serveis del disseny de cartells en la causa bèl·lica. Seguint 
amb l’exemple anterior, un cartell molt conegut de Dubón és 
el creat per a Esquerra Republicana, donada la seua implicació 
al bàndol republicà. 

Un cartell no deixa de ser un crit a l’aire d’un emissor 
que vol expressar un missatge mitjançant una fogonada 
visual. Ha de ser impactant, genuí, senzill, però sobretot, ha 
d’expressar en pocs segons una idea clau per al seu públic 
objectiu. Les festes de València, i especialment les Falles, 
van basar en el cartell la seua principal eina de difusió i 
propaganda. Va ser el 1929 quan la Societat Valenciana del 
Foment del Turisme va encarregar a Josep Segrelles el primer 
cartell oficial de les Falles de la ciutat de València. Aquest fet 
va marcar l’inici de l’època més esplendorosa de la cartelleria 
valenciana, fins al final de la Guerra Civil.

José Tena Tejado

Codirector de Panal Fallero i 3design,es
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La indústria litogràfica valenciana, en aquell moment, estava 
molt desenvolupada, sent estendard i referent en tot el 
territori espanyol. Mentre va durar el conflicte, es van crear 
més de dos mil cartells polítics, reivindicatius, o de caràcter 
publicitari. L’ús de la cartelleria com a element propagandístic, 
que intentava inculcar a la població la força per a lluitar per 
uns ideals i contra l’enemic, cada dia més present i extens, del 
feixisme, era una altra arma, “L’exèrcit de l’aire”, segons va 
dir el poeta Mayakovski. D’aquesta manera, impremtes com 
Simeón Durá, Aviñó o Ortega, van treballar sense descans per 
a traure al carrer vertaderes obres d’art. Destacable és el fet, a 
més, de la independència i la llibertat d’execució que tenien els 
artistes valencians que, lluny d’intentar copiar l’estil de cartell 
polític i bèl·lic soviètic, eren totalment lliures de crear les seues 
obres amb l’estil que consideraren més convenient. 

Durant la II República, va haver-hi un grandíssim elenc de 
cartellistes, com per exemple Climent, Arturo Ballester, Diago, 
Cabedo Torrents, Ambrós, Vicente Ballester, Rafael Raga, Pérez-
Contel, Petit Guillem o Castello Gascó. Tot hómes. Òbviament 
no cal oblidar-se del qual és considerat per molta gent, el millor 
cartellista valencià de la II República, Josep Renau, el qual va 
ser director de Belles arts en aquesta època, i després va haver 
d’exiliar-se a Mèxic. En la seua obra es pot veure una clara 
crítica als valors de la burgesia, i la seua militància antifeixista 
(fins al final dels seus dies), aportant com a gran novetat l’ús 
del fotomuntatge. És el pare d’un dels cartells més icònics de 
València, el de la Piscina del Balneari de les Arenes (1935), a 
més de molts i magnífics cartells de festivitats valencianes, com 
la Gran FIRA de València (1929, 1931 i 1934). La seua influència 
continua estant molt present i va ser motiu d’inspiració a totes 
les generacions que van vindre després.

En paral·lel amb l’auge i l’èxit i l’expansió de la cartelleria 
bèl·lica, les Falles van començar a tindre cartells representatius 
d’immillorable qualitat. Així, des del primer cartell encarregat 
en 1929, es van realitzar obres de Vicent Canet o Antoni Vercher

(1930),  Francisco Molina Gallent, José Bellver i Manuel Diago en 
1931,  Rafael Raga en 1932 (on, per primera vegada, s’insereix 
l’escut de València) i 1934; Ruperto Sanchis, Fernando Cabedo 
Torrents i Salvador Mollá en 1933, Santiago Carriler i Manuel 
Monleón en 1935 i Vicente Ballester en 1936. Aquests cartells 
ja incorporaven recursos moderns com a tipografies, ús de 
l’aerògraf, etc. 

Des de 1937 a 1939 no va haver-hi cartell de Falles a causa de 
la Guerra Civil. Però, després de la II República, quina evolució 
ha tingut la cartelleria fallera i festera-valenciana en el segle 
XX? Si ens parem a observar el cartell de la Gran FIRA de 1939, 
signat per José Bellver i Manuel Diago, veiem el canvi brusc del 
primer cartell sota el mandat de Franco, una clara al·legoria a 
la salutació franquista “cara al sol”, bandera espanyola onejant 
al vent. Va començar una etapa on el cartell servia, més que 
com a propaganda, d’adoctrinament. Comptava amb un altíssim 
contingut feixista, com 
es pot veure, per posar 
un exemple, en el cartell 
de la Fira Internacional 
de 1942 (Calandrín), on 
es va inserir la bandera 
nazi entre les diferents 
banderes internacionals.

1vol.
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La tradició de la cartelleria fallera, retorna en 1940 amb una 
obra de José Amérigo Salazar (note’s la bandera espanyola 
després de la Senyera) segueix el seu curs fins que en 1965 es 
va permetre la presentació d’esbossos en grandària xicoteta, 
la qual cosa no resultava tan costós com els de gran format de 
sempre (el cartell va ser obra finalment de Damián Contreras, 
trencant amb l’estètica detallista anterior, simplificant colors 
i jugant amb formes més modernes i minimalistes). En tots 
aquests anys, el comú denominador de la cartelleria fallera 
va ser el foc com a element base de les festes josefines, veient 
reflectida la tradició a més en la figura del faller, o el rat penat. 
En els 70, amb el despunte de les grans agències publicitàries, 
comença una tendència més psicodèlica que també va deixar la 
seua petjada en el record de l’històric de la cartelleria fallera, 
com per exemple els cartells d’Álvaro Beltrán (1970 1973) o 
Francisco Raga (1974). D’altra banda, van ser dècades sense 
majors alts i baixos a nivell estètic o de modernitat.

En 1989 s’efectua un gran salt amb el cartell de Fira de Juliol de 
Doménec Morera. A més d’adonar-nos que la Gran FIRA perd la 
seua grandesa (ja no disposa de l’adjectiu GRAN, i era, a més, 
de Juliol), queda plasmat l’essència del còmic valencià, el qual 
estava en un molt bon moment, molt similar al cartell de Falles 
d’eixe mateix any que, de fet, va ser del mateix artista. Són 
també cartells que marquen un abans i un després perquè, a 

partir d’eixe moment, finalitza l’etapa de professionalitat del 
disseny o la il·lustració en els concursos de l’Ajuntament. 
El cartell de Falles de 1990, obra de Manuel Barberá Torres, és 
com una marxa enrere en el que a avantguardisme es refereix, 
ja que s’assembla als antics quadres pintats amb un eslògan 
incrustat damunt. 

Segons passaven els anys, va haver-hi un exili d’il·lustradors 
dels concursos públics, degut en gran manera a la poca 
professionalització del jurat, amb components, en molts casos, 
que ni tan sols tenien nocions de disseny i simplement eren ací 
pel càrrec que representaven, com la Fallera Major de València 
o el Regidor de Festes del moment. La digitalització i l’era dels 
ordinadors van fer que aquest tipus de concursos estigueren 
més exposats a persones que simplement sabien manejar les 
eines amb soltesa, no disposant d’una formació acadèmica en 
el món del disseny.
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A partir de 2006, s’iconitza la figura de la fallera com a 
element principal i representatiu de les Falles (note’s 
que sempre havia sigut el foc), unes falleres sense rostre, 
molt diferents a les representades en l’era republicana, 
quasi iguals entre elles. Aquesta tendència de la dona 
fallera sense rostre va ser tan icònica que moltíssimes 
localitats valencianes les van incorporar als seus cartells 
oficials, donant lloc fins i tot a plagi o calcs en essència. El 
declivi total de la cartelleria fallera va començar al voltant 
del 2010 fins al canvi de govern local (i la fi dels 28 anys de 
mandat del Partit Popular).

Fins a aquest moment, hem parlat d’homes en el món de 
la il·lustració. Què va ocórrer amb les dones? En l’etapa 
republicana, és quasi nul·la la seua existència en el món 
de la cartelleria, sent potser Manuela Ballester l’única a 
aparéixer, per ser la dona de Josep Renau. Al costat d’ella, 
les seues germanes Rosa i Fina van col·laborar en els tallers 
de Renau pintant, pel que sembla, els fons d’algunes de 
les seues obres. També apareix el nom de Piti Bartolozzi, 
potser per ser filla del famós Salvador Bartolozzi. 

No va ser fins als 80 quan comencem a tindre referències 
de dones en els tallers gràfics (per exemple, els estudis de 
còmic), sent els seus papers secundaris, no en la primera 
línia, no en les grans decisions o signant els seus projectes, 
o fent-ho en molts casos amb l’ús de pseudònims. 

“Tenim un passat, però també un present”, va dir Xavi 
Calvo, dissenyador gràfic de l’estudi Menta, i aquest passat 
no se’ns ha d’oblidar. 

Les Falles són foc i pólvora, són les pròpies falles plantades 
al carrer, i l’element purificador que dona lloc a un nou any, 
a una resurrecció vital. El cartell de Falles ha d’impactar 
però amb elements senzills, subratllant els elements de 
la festa per a transmetre el missatge a totes les persones 

que no les han viscudes mai. Les Falles no són únicament 
dones vestides de falleres desfilant en l’Ofrena. Mentre 
la tendència era l’enfocar l’essència de la festa entorn 
de la figura de la dona, s’anava perdent el missatge i la 
grandiositat, el risc, el compàs amb els nous temps, la 
diferència. 

València sempre ha sigut bressol de grans il·lustradors 
però, en quin moment estem? Quin és el nostre present?
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Si vols saber com ha evolucionat la cartelleria valenciana fins a 

l’actualitat, ves a l’article ‘’...però també un present’’ al volum 2.
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Absència del valencià en les escoles: causa històrica

Com era Silla fa quaranta anys, cap a 1980? En el segle xix, 
predominaven els llauradors, que eren majoritàriament 
jornalers. Durant el segle xx, un matrimoni, treballant molt 
i estalviant gallet a gallet, podia comprar unes quantes 
fanecades al llarg de la vida, terra que repartia entre els fills. 
Els nous matrimonis seguien igual: treballant, estalviant i 
comprant algun camp. D’eixa manera, cap a 1950 hi havien 
en Silla molts llauradors que tenien entre 10 i 40 fanecades.
 
Per eixa època, els fills de les famílies llauradores comencen a 
fer estudis mitjans, primer en un institut de València (el Lluís 
Vives per als xics, i el Sant Vicent Ferrer per a les xiques); 
posteriorment, l’institut de Benetússer feu augmentar els 
estudiants; i, finalment, el de Silla els multiplicà. Alhora que 
augmentava la formació escolar dels jóvens, es produïa la 
industrialització valenciana dels anys 60. El resultat va ser la 
diversificació d’oficis (deixen de predominar els llauradors), 
i la vinguda de persones de fora, sobretot de la Manxa i 
d’Andalusia. Per desgràcia, la construcció de vivendes per als 
nouvinguts es va fer fora del poble (i li digueren «Parc de Sant 
Roc, encara que no hi havia cap parc). Una cosa pareguda 
passà anys més tard en el «Parc de Sant Lluís», dins de l’àmbit 
de la Falla Reis Catòlics. 

Un urbanisme d’esperit humà haguera escampat les finques 
noves per tot el poble per a impulsar les relacions socials 
entre les persones nouvingudes i les autòctones, procés que 
hauria facilitat que els nouvinguts s’ensenyaren el valencià i 
assimilaren més bé la cultura de Silla. Per sort, el creiximent 

del poble ha fet que eixos dos barris hagen deixat de ser 
perifèrics. Això més els canvis de domicili ha afavorit la 

mescla i la integració social. Actualment, només hi ha un 
poble de Silla, que té Sant Lluís limitat cap al nord, Sant Roc 
cap al sud, i el Molí a ponent. 

a Silla fa quaranta anys: 
llengua i societat

El valencià
Abelard Saragossà

(Acadèmia Valenciana de la Llengua i

 professor jubilat de la Universitat de València)
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En els anys 60 i 70, pràcticament tots els sillers autòctons 
parlàvem en valencià. Eren molt poques les famílies que havien 
parlat als fills en castellà. Però l’escola ignorava el valencià, cosa 
que dificultava la formació dels alumnes. Els mestres actuaven 
com si els xiquets entenguérem el castellà, i com si eixe idioma 
fora la llengua dels carrers de Silla. 

Per a entendre eixa actuació, hem de retrocedir un parell de 
segles. Des de l’abolició del Regne de València per la força de les 
armes (en 1707), la Corona de Castella havia actuat d’una manera 
prepotent. En compte de seguir pel camí de la coordinació de 
pobles (com havia fet la Corona d’Aragó, que integrava balears, 
valencians, catalans i aragonesos), la Corona de Castella practicà 
el centralisme francés. Intentava reduir Espanya al seu dret, la 
seua llengua, la seua història i la seua cultura. Tota eixa evolució 
històrica culminà en el derrocament de la República i l’arribada de 
la Dictadura del general Franco (1939).

El valencianisme s’havia escampat durant la República, però 
el règim militar de Franco aconseguí que, en els anys 40 i 50, 
desapareguera. Això no obstant, en la dècada següent (els 60) el 
valencianisme anà recuperant-se, i en els 70 va influir sobre els 
moviments polítics que s’oposaven a la dictadura.

A causa d’això, en el règim que seguí al general Franco predominava 
la convicció que, entre les exigències de la democràcia, estaven 
les tres següents: recuperar la dignitat del poble valencià (Estatut 
d’Autonomia), fer oficial el valencià, i restituir-lo a l’escola i a les 
administracions públiques. L’oficialització aplegà amb l’Estatut 
d’Autonomia (1981), i la restitució a l’escola va ser l’efecte de la 
Llei d’Ensenyament i Ús del Valencià (1983). 
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El present: factors positius i factors adversos

La recuperació d’un poble que ha sigut marginat per les lleis durant 
més de dos segles és un procés costós, de manera que l’evolució 
entre 1981 i els nostres dies no ha sigut fàcil. La voluntat de dirigir 
el propi destí i construir una societat més justa i més equitativa 
que l’actual ha topat amb problemes grossos. De fet, les dificultats 
venen de reduir la societat valenciana a les lleis de la Corona de 
Castella. Després de 1707, els successius governs espanyols no 
han pensat en construir els equipaments socials que afavorixen 
el desplegament econòmic d’un poble. Un exemple: l’autovia de 
la Mediterrània va ser construïda perquè el Banc Mundial indicà 
en 1962 que era necessària per a l’economia espanyola; però, amb 
els peatges, els valencians i els catalans l’hem pagada (i més que 
pagada), contràriament a les autovies que ixen de Madrid. Un 
altre exemple: és ben conegut el finançament injust que patim els 
valencians des de fa molts anys. Ara, un exemple ètic: al cap de 40 
anys de democràcia, encara no ens han deixat als valencians que 
recuperem el dret civil (que tenen balears, catalans, aragonesos, 
navarresos, bascs i gallecs). No cal dir que el dret civil valencià fa 
bé als valencians i no fa mal a cap poble. Però s’oposa a la voluntat 
de supeditar que emana des del centralisme.

Quant a les dificultats de la recuperació de la personalitat 
valenciana, recordarem que, en el camp del valencià, hi hagueren 
moltes polèmiques en els anys 70 i 80 sobre el model del valencià 
públic, sobre el seu nom, i sobre la relació amb la llengua dels 
balears i la dels catalans. La veritat és que aquelles polèmiques no 
aclarien res. En canvi, descohesionaven la societat valenciana (als 
valencians, ens dividia i ens enfrontava).
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Si mirem com està actualment la llengua pròpia dels 
valencians, trobarem que hi han aspectes en què ha 
millorat molt. Cap a 1980, la immensa majoria de 
sillers que havíem tingut el valencià com a llengua 
materna parlàvem en valencià; però no sabíem escriure 
en valencià, i l’escola ens impulsava a escriure en 
castellà (com ara quan algú deixava una nota en 
casa). Els sillers de1s anys 70 no sabíem que el parlar 
que havíem deprés dels pares tenia la dignitat d’una 
llengua, i que tenia una tradició literària, amb grans 
obres escrites en valencià (com ara Tirant lo Blanch, o 
els poemes d’Ausiàs March). 

Ara: la ignorància més important era una altra. Els 
sillers d’aquella època no sabíem que el valencià 
hauria de ser un factor destacat en la identitat del 
poble valencià; un factor que hauria de contribuir a 
unir i cohesionar la societat valenciana, que hauria 
d’augmentar el sentiment de solidaritat entre els seus 
membres. Respectant sempre la dignitat i la llibertat de 
cada valencià, eixe sentiment facilita l’objectiu indicat 
més amunt (caminar cap a una societat més justa i més 
igualitària que l’actual).

Edicions Bromera (Alzira). Fundació 1986
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Si vols saber com ha evolucionat 

la situació del valencià a la societat fins a l’actualitat, 

ves a l’article ‘’Valencià: llengua i societat’’ al volum 2.
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Fa quaranta -és a dir, cap a l’any 1980- la literatura valenciana 
escrita en valencià eixia a poc a poc de la llarga travessia del 
desert en què l’havia arraconada la dictadura del general 
Franco. El colp militar contra la República i la posterior guerra 
frustraren els avanços aconseguits pel valencianisme cultural 
dels anys trenta. Escriptors com Carles Salvador, Francesc 
Almela i Bernat Artola, entre altres, van veure com la seua 
trajectòria fou tràgicament alterada pel conflicte bèl·lic i per 
la postguerra. Amb el règim franquista no sols desaparegué la 
democràcia liberal, també ho van fer les llibertats individuals 
més elementals i els drets humans bàsics, com ara el dret a 
l’educació i a la cultura de les persones. La societat valenciana 
va patir la repressió i la persecució de la seua màxima 
expressió d’identitat col·lectiva: la seua llengua. I tot per una 
falsa concepció de la unitat d’Espanya.

 El règim de Franco aïllà la societat espanyola de 
l’exterior i, a la fi -a pesar dels tímids intents d’apertura de 
l’última època-, només aconseguí retardar quaranta anys els 
avanços socials, culturals i econòmics que es van produir 
en els països capdavanters d’Europa i del món occidental. 
Espanya visqué, per tant, dins d’un parèntesi pràcticament 
inútil de la història que l’obligà a començar de nou amb 
l’arribada de la democràcia. Aquest és un fet que ignoren 
les veus nostàlgiques d’aquell període trist que ara tornen 
a aflorar com a resposta a una crisi social i econòmica que 
té causes molt profundes, però que no haurien d’enganyar a 
les persones que apostem per avançar i per construir un món 
millor. No es tracta de tornar enrere, sinó d’anar endavant.
 

Per això, fa quaranta anys els valencians i les valencianes 
vam haver de construir l’edifici de la nostra literatura actual 
des dels fonaments derrocats. No vam començar, per sort, 
des de zero, perquè el llarg període franquista comptà també 
amb una fidel i extraordinària resistència en tots els àmbits 
que propicià una decidida, però reduïda, recuperació literària. 
Noms com els de Xavier Casp, Joan Valls, Matilde Llòria o 
Miquel Peris Segarra són protagonistes de la represa poètica 
en els primers anys de la postguerra, als quals hem d’afegir 
tota la resta de poetes i prosistes que mantenen viva la flama 
escrita de la nostra llengua: Maria Ibars, Beatriu Civera, 
Jaume Bru i Vidal, Maria Beneyto, Lluís Alpera, Raimon, Emili 
Rodríguez Bernabeu i Carmelina Sánchez Cutillas, entre 
altres. 

Valenciana fa quaranta anysLa literatura Josep Antoni Fluixà

Xavier Casp

Director de la Fundació Bromera
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Menció a part, evidentment, mereixen noms com els de Manuel 
Sanchis Guarner, Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés o Enric Valor.
Sobretot, per la qualitat i el volum de la seua obra i la significació 
i repercussió que van tindre en els primers anys de la democràcia 
i en els inicis de la construcció de l’actual món literari valencià.

Manuel Sanchis Guarner Enric Valor

Maria Beneyto
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L’obra del filòleg Sanchis Guarner va ser clau en la normalització 
ortogràfica del valencià actual i en la difusió de la literatura 
valenciana a les noves generacions. Els altres tres noms, junt al 
de Carmelina Sánchez Cutillas, han esdevingut ja clàssics per a 
sempre, però no hem d’oblidar que fa quaranta anys estaven vius 
i ben actius en el panorama literari valencià. Joan Fuster era ja 
considerat com un dels assagistes més importants del segle XX i la 
seua obra influïa notablement en el pensament valencianista dels 
més joves allunyant-los del regionalisme més folklòric i acomodat. 
Vicent Andrés Estellés vivia la seua eclosió literària particular a 
partir de l’any 1971 amb la publicació de quatre obres que iniciaven 
la descoberta d’un poeta magnífic i descomunal capaç de justificar 
amb la seua obra la importància d’una literatura en una llengua 
minoritzada com la nostra. I, finalment, Enric Valor esdevenia el 
gran narrador valencià que, amb les seues Rondalles valencianes, 
inspirava el naixement i la consolidació d’una literatura per a 
infants i joves clau per a la subsistència del món editorial i per a la 
creació contínua de nous lectors en la nostra llengua.

Nous lectors que, fa quaranta anys, no tenien fàcil l’accés a llibres 
en valencià. A principis dels anys setanta, les poques i menudes 
plataformes editorials de la postguerra havien desaparegut o subsistien 
amb molt poca activitat i l’obra de molts dels noms citats no resultava 
fàcilment accessible per als joves que volien iniciar-se literàriament en 
la seua llengua. Per sort, l’obra d’alguns dels nostres grans escriptors, 
com per exemple Joan Fuster, es trobava publicada en editorials 
catalanes i arribava, encara que semiclandestinament, a les llibreries 
valencianes. Però lentament van començar a sorgir iniciatives que 
afavoriren l’aparició d’una nova generació d’escriptors i la possibilitat 
d’accedir a uns lectors molt joves que esdevindrien protagonistes de la 
gran remuntada de la literatura valenciana a partir dels anys huitanta.

L’any 1968 es crea l’editorial Tres i Quatre a València que 
esdevindrà l’editorial pionera i més prestigiosa de l’època, 
sobretot amb la creació del premi d’assaig Joan Fuster l’any 1972 
i la posterior convocatòria dels Premis Octubre l’any 1973 amb 
les tres modalitats bàsiques que han perdurat fins avui: narrativa, 
amb el premi Andròmina, poesia, amb el premi Vicent Andrés 
Estellés, i assaig amb l’esmentat premi Joan Fuster. Gràcies a la 
creació d’aquesta empresa editorial i a la convocatòria dels Premis 
Octubre es donaren a conéixer la gran majoria dels escriptors 
valencians de l’anomenada generació dels 70. De fet, Tres i Quatre 
publicà al voltant d’un centenar de llibres des de la seua creació 
fins a l’any 1980 i, encara que no tots els autors es van donar 
a conéixer al seu catàleg, sí que és just reconéixer que la gran 
majoria dels escriptors valencians joves tingueren en Tres i Quatre 
el suport inicial que estimulà la consolidació de la seua literatura. 
En poesia, per exemple, Joan Navarro guanyà el premi Vicent 
Andrés Estellés l’any 1973 amb Grills esmolen ganivets a trenc de 
por i Salvador Jàfer quedà finalista amb L’esmorteïda estela de la 
platja, llibres que iniciaren la col·lecció de poesia de Tres i Quatre 
i en la qual van publicar també, entre altres, Carmelina Sánchez 
Cutillas, Josep Piera, Jaume Pérez Montaner, Gaspar Jaén i Urban, 
Josep Palomero, Fina Cardona, Manel Rodríguez Castelló, Andreu 
Morell i Vicent Salvador.

En narrativa, l’any 1973 guanya el premi Andròmina Amadeu 
Fabregat amb la novel·la Assaig d’aproximació a Falles folles fetes 
foc, publicat per Tres i Quatre l’any 1974, any en què també es 
publica la novel·la El bou de foc de Joan Francesc Mira, autor que 
guanyà la segona convocatòria del premi Andròmina amb el recull 
de relats Els cucs de seda, una obra de referència clàssica en l’actual 
narrativa valenciana. A aquests dos autors s’ha d’afegir
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la magnífica obra Matèria de Bretanya de Carmelina Sánchez 
Cutillas, guardonada el 1975, Ramona Rosbif  d’Isa Tròlec, 
novel·la premiada el 1976 i que esdevingué el primer best-
seller valencià, Rondalla del retorn de Josep Piera, premiada 
el 1977 i Crim de germania de Josep Lozano, que aconseguí 
el premi Adròmina del 1979 i que, des d’aleshores, ha sigut 
una obra reiteradament publicada i és considerada una de les 
obres més importants de la narrativa valenciana actual. A més 
d’aquests autors, hem de fer referència a Josep Lluís Seguí, 
narrador ben actiu al llarg dels anys setanta i huitanta que 
publicà en Tres i Quatre dues obres abans del 1980: Espai 
d’un ritual i Projecte per a destruccions.

El teatre també visqué una renovació important amb l’aparició 
dels germans Josep Lluís i Rodolf Sirera, l’obra dels quals es 
dona a conéixer a partir de l’any 1972 amb la publicació a 
Barcelona de l’obra Homenatge a Florentí Montfort, en Edicions 
62, i amb altres obres com Plany en la mort d’Enric Ribera o La 
pau (retorna a Atenes), publicades també a Barcelona, o com El 
brunzir de les abelles i El còlera dels déus, publicades a València 
en la col·lecció de teatre de Tres i Quatre, col·lecció en la qual 
es publiquen també les obres Els cignes fora de l’aigua de Martí 
Domínguez, un autor important de la postguerra, Memòries de 
la coentor de Juli Leal i Dansa del vetlatori de Manuel Molins, 
autor que esdevindrà un dels grans dramaturgs valencians de 
la literatura actual.

Finalment, en assaig es publiquen també obres importants 
com País perplex de Josep Vicent Marqués, obra premia 
amb el premi Joan Fuster de l’any 1973, o com Republicans 
i camperols revoltats d’Alfons Cucó, premi Joan Fuster 1974. 

I, sens dubte, caldria destacar per la seua importància l’obra 
de Rafael Ninyoles Conflicte lingüístic valencià. Però, a pesar 
de la qualitat i quantitat de les obres i dels autors ressenyats, 
la literatura valenciana vivia, fa quaranta anys, una època de 
marginació social i d’escassetat productiva que la mantenia 
encara en els límits de l’estricta subsistència. Uns límits que, 
afortunadament, s’eixamplaven amb l’empremta d’una nova 
generació i d’una regeneració democràtica que il·lusionava a 
la societat valenciana.
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Si vols saber com ha evolucionat la literatura valenciana fins a l’actualitat, 

ves a l’article ‘’La literatura valenciana en l’actualitat’’ al volum 2.
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El turisme al nostre territori, allà pels anys huitanta, venia 
precedit de tot el que hi va ocórrer en la dècada dels seixanta, 
ja que en aquell temps es va desenvolupar en tota la costa 
espanyola l’anomenat «turisme de sol i platja». Segons el Libro 
Blanco para una nueva estrategia turística de la Comunidad 
Valenciana, aquest tipus de turisme és «el que hi ha en 
localitats costaneres amb platges, amb condicions climàtiques 
en les quals predomina el temps assolellat i les temperatures 
suaus, entre 25 i 30 ºC». (Secretaria Autonómica de Turisme 
& Invat·tur, 2016). 

En els seixanta va sorgir el boom del «sol i platja», a causa 
de l’augment dels sous, la reducció de les jornades laborals i 
l’aparició dels mitjans de transport, com el famós Seat 600 (Las 
Provincias, 2015). Les ciutats costaneres es van desenvolupar 
urbanísticament, és a dir, s’eliminaren superfícies agrícoles 
i se substituïren per paisatges urbans, majoritàriament i 
erròniament plens d’edificis o blocs d’apartaments construïts 
de manera “horitzontal”; construccions fetes a l’ample, a 
burro-barra, sense cap tipus de planificació urbanística 
reglada, fet que dificultava, entre altres coses, la penetració 
de l’aire al nucli de la població. I el que és pitjor, com ja 
hem dit, amb predomini de d’apartaments o habitatges de 
segona residència, en detriment  d’empreses turístiques 
d’allotjament, cosa que a curt termini genera riqueses per als 
promotors/constructors, però que repercuteix en els beneficis 
a llarg termini: aportació al PIB, creació de llocs de treball, 
sostenibilitat econòmica...

Podem destacar moltes localitats que han desenvolupat 
aquest model de turisme, des del nord fins al sud, i és 
Benidorm (Alacant) el principal exponent: Vinaròs, Benicarló, 
Peníscola, Benicàssim, Orpesa, Borriana i Castelló de la Plana 
en la província de Castelló; Sagunt, el Puig, València, Sueca, 
Cullera, Gandia o Oliva a la província de València; i Dénia, 
Xàbia, Calp, Altea, Alacant, Santa Pola o Torrevella com a les 
més destacades a la província d’Alacant. Aquestes últimes són 
les que més repercussió han tingut dins del territori, sobretot 
per als turistes internacionals, mentre que totes les de les 
províncies de Castelló i Valencià han sigut més receptores del 
turistes del centre d’Espanya i dels voltants. Dins del mateix 
model podem trobar tres models que han afectat d’una manera 
o d’una altra el desenvolupament del turisme. 

en el nostre hàbitat al voltant dels anys huitantaEl turisme

Benidorm

Juan Gabriel Figueres

Màster en Turisme Sostenible i TIC
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D’una banda trobem el model de Benidorm, molt criticat, tot 
i que és el que millor ha sabut desenvolupar-se dins del «sol 
i platja», és a dir, per apostar per la creació i el foment de 
moltes empreses turístiques d’allotjament que han repercutit 
positivament en l’economia local. D’altra banda trobem els 
models, per exemple, de Cullera i Dénia, molt diferents els dos, 
en què destaquen la poca oferta d’allotjament. Per contra, Cullera 
posseeix una oferta d’apartaments sobrecarregada i abundant, 
i Dénia ha apostat més per l’allotjament dispers d’habitatges 
unifamiliars, amb poca cabuda per a l’oferta turística del «sol i 
platja», model que a llarg termini no és sostenible.

Al voltant dels anys huitanta, concretament entre els anys 
1978 i 1980, es va produir el primer gran declivi del turisme 
al nostre territori, ja que com diu el Cicle Vital del Producte, 
«tots els productes tenen un cicle de vida i el temps de cada 
etapa varia de producte en producte». Per tant, en aquells 
anys, el producte turístic demanava a crits un canvi en el 
model per tal d’aconseguir-ne un rellançament .

Aquest model posava de manifest moltes de les mancances 
que s’han observat durant els anys posteriors, ja que és un 
model molt estacional que produeix que sols hi haja activitats 
durant els mesos d’estiu. En aquella època, era des del 15 de 
juny fins al 15 de setembre quan es creaven llocs de treball i 
hi havia moviments de turistes, encara que aquesta ocupació 
era temporal i no creava treball fix per als empleats del sector
La resta d’atractius turístics del municipi quedaven per 
darrere, ja que l’obsessió dels turistes d’aleshores era passar 
tot el dia a la mar, arremullant-se, socarrant-se, gitats en 
l’arena deixant passar el temps. Un error, ja que vista la meua 

experiència com a informador turístic a Cullera, em cridava 
l’atenció que em digueren coses com: «llevo más de cuarenta 
años viniendo a Cullera y nunca he sabido qué hacer; ya que no 
salgo nunca de la playa». Açò és causa de la mala promoció de 
la destinació turística d’aleshores.

Podem dir que aquest és el fenomen turístic que es va produir 
en els anys huitanta, anys en què el turisme al territori 
valencià va tindre la primera caiguda en forma de xicoteta 
crisi, encara que es va refer en poc de temps. Gaudíem d’un 
model molt estacional, basat exclusivament en el sol i platja. 
Una estratègia que, a llarg termini, va generar conseqüències 
negatives al nostre litoral.
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Cullera Dénia

Si vols saber com ha evolucionat el turisme a la nostra terra fins a 

l’actualitat, ves a l’article ‘’El turisme en el nostre hàbitat? 

Actualment trobem molta varietat’’ al volum 2.
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fa quaranta anys
L’Albufera 

Un dels tresors naturals més grans que tenim a la nostra 
província i al nostre poble és el llac de l’Albufer. Perquè ens 
parle de com era l’Albufera a principi dels anys huitanta, 
hem contactat amb Hermini Boira, Catedràtic de botànica de 
la Universitat Politècnica de València i que ha estudiat els 
aiguamolls a diferents llocs del món, i com no, l’Albufera 
de València, de la qual és un expert i sobre la que ha escrit 
alguns articles, llibres i altres tipus de publicacions.

Ens va rebre al seu despatx de la Universitat Politècnica i molt 
amablement ens va contar com estava l’Albufera a principi 
dels anys huitanta. Hermini és un apassionat de l’Albufera 
i sentint-lo parlar es nota que sent el que conta i transmet 
eixa passió.

Per a parlar de com estava l’Albufera als anys setanta i 
principi dels huitanta, ho fa contant-nos les seues vivències:
“Jo sóc un amant de la vela llatina, i a l’Albufera vaig aprendre 
a dur la barca. Perquè et pugues fer una idea com estava, a 
L’albufera es podia nadar i beure. De fet, en estiu fèiem vela, 
i paràvem, i nadàvem al llac i bevíem aigua al voltant dels 
ullals  per a refrescar-nos. Era un cristall, perquè veies el 
fons, i aquest era d’arena, hi havia grans praderes d’asprella, 
que era una font de vida del llac, algues grans d’uns quants 
metres, que fan una espècie de pradera molt tancada.

Els animals grans no poden entrar perquè s’emboliquen i no 
poden eixir, però ací van tots a pondre ous: les anguiles, els 
peixos... Ací es desenvolupa la part juvenil de moltes espècies, 
estaven les madrigueres de les granotes i moltes més especies. 
Hi havia diverses zones d’asprella i quan amb barca entraves

en ella et costava molt eixir, perquè la perxa s’enganxava 
i el que em passava amb la barca era el que li passava a 
les espècies grans. Per això eixes praderes eren una font 
importantíssima de vida, ja que protegien a les espècies més 
menudes i a les formes d’alevins.

Hermini Boira
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Recorde un dia en veleta que comencen a botar-me a la barca 
madrelles, peixets, i es quedaven dins i jo anava tornant-los a 
l’aigua, i per damunt de la barca volant ànecs, i altres aus. Era un 
núvol de vida, una algaravia... I jo pensava que els ànecs pensarien  
‘’Aquest quina sort té, nosaltres volem menjar-nos els peixets i a ell

li boten a la barca’’. De sobte, una focha va eixir de l’asprella amb 
una madrella a la boca i el cos  carregat d’asprella, intentant volar, 
però no podia, es quedava enganxada a l’alga i al final hagué de 
soltar la madrella per a poder aletejar més fort per a poder eixir. 

Aquest és un exemple molt bonic de com estava en aquell moment 
la vida a l’aigua, i el paper que feia la vegetació per a mantenir 
la vida dels juvenils, allí hi havia de tot, caragolets xicotets, 
asteròpods, cucets... Tots eixos vivien pegats a l’asprella, i tot això 
servia per a alimentar als alevins i ací creixien i, una vegada ho 
fèien, eixien fora de l’asprella. Així era l’Albufera, era llum, era 
claredat, era vida per totes les parts.

Nosaltres nadàvem, bevíem, navegàvem, pescàvem... Érem part de 
la natura sense ser conscients perquè érem encara xiquets. En fi 
això era una meravella! 

Això es notava també a l’activitat pesquera. Per exemple, a El 
Palmar els pescadors vivien del que pescaven a l’Albufera, en 
canvi ara, poca gent pot viure d’allò que pesca, per no dir ningú.

Un altre element important de l’Albufera és el cultiu de l’arròs, 
ja que ha transformat totalment la fisonomia del llac i ha frenat 
el procés de colmatació natural. Fa tres-cents anys l’Albufera 
era,  en la major part del que hui és conreu d’arròs, un canyar. 
Eixa canya a poc a poc anava depositant  matèria orgànica i 
anava colmatant el fons, des de les vores cap a dins de l’albufera, 
aprofitant el pendent de les vores. D’aquesta manera s’anava 
formant el cenill i cenillo, que anava estenent-se cada vegada 
més i creant aigua empantanada que propiciava malalties com 
el paludisme.

1vol.
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Eixe procés natural d’haver seguit així, haguera acabat amb 
l’Albufera, l’haguera cobert tota de matoll i a poc a poc haguera 
format un bosc de ribera. En impulsar el cultiu de l’arròs, el que 
van fer és crear bancals tancats i omplir-los de terra, ficant cada 
bancal un poc més baix que l’altre, per a aprofitar el pendent per a 
inundar els cultius. Però els bancals que estaven més prop del llac, 
estaven més amunt que els que estaven abans que ells, de manera 
que la terra que banyava al llac no tenia pendent sinó que hi havia 
una altura suficient perquè no es creara el cenill. D’aquesta manera 
aquest cultiu ha aconseguit mantindre les condicions requerides 
per a un llac, per  a l’Albufera.

A més a més, al cultiu de l’arròs, quan arriba l’hivern, s’inunden 
tots els camps formant un espill immens lligat al del llac que fa 
que totes les aus migratòries paren en el seu viatge a climes més 
càlids. A aquella època la cacera era molt més abundant que ara 
per la gran quantitat d’aus que hi havia. En passar l’hivern se 
sembra l’arròs que propicia que tota l’aigua que arribe a l’albufera 
ho faça depurada.
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Tot el conjunt feia un ecosistema ple de vida, amb una harmonia 
total.  Recorde anar a birbar arròs, perquè volia saber el que 
era, i xafar serps que eixien corrent, espantar-te per una 
sangonera a la cama, que els birbadors te la llevaven en tan 
sols acostar-li el cigarret... Ella seguia viva i jo content.  Ficar 
el mornell a una sèquia i en una estona agafar més d’un quilo 
d’anguiles. Era una meravella, i la veritat és que cada vegada 
aprecie més el que vaig poder gaudir, perquè lamentablement 
ara ja no el tenim amb les mateixes condicions.

Aquest entorn idíl·lic que era alimentat per l’aigua del 
Xúquer, que en gran part arribava a l’Albufera per la Sèquia 
Reial del Xúquer, començà a contaminar-se a partir de la 
industrialització de l’entorn de l’Albufera, que començà a fer-
se al principi de la democràcia, a finals dels anys 70 i principi 
dels anys80. 

Els 600 hectòmetres d’aigua neta que arribaven a l’Albufera 
comencen a desviar-se per a subministrar a les empreses 
situades en els nous polígons industrials i altres estructures 
creades als pobles del voltant: Silla, Sollana, Sueca, 
Almussafes, etc. Aquest creixement descontrolat i amb molts 
interessos pel mig, fa que comence a arribar menys aigua i 
molt més bruta, ja que les empreses l’aboquen sense depurar. 
Açò  fa que comencen a aparèixer partícules, fangs, i brutícia 
que inicien un procés de colmatació , formant eixe tarquim 
que actualment ocupa el fons del llac’’.
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Si vols saber com ha evolucionat l’Albufera fins a l’actualitat, ves a 

l’article ‘’l’Albufera a l’actualitat. Té solució?’’ al volum 2.
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Quan Miquel Gil, Manolo Miralles i jo mateix ens ajuntàrem 
per fer un grup de música era l’any 1974. Abans d’això, Manolo 
ja cantava en públic tant les seues cançons com versions 
d’altres cantautors. Miquel també havia format part d’algun 
grup de rock, i jo havia tancat l’etapa de l’Equip València-
Folk, un grup que des de l’any 68 cantàvem les cançons del 
folk americà i internacional. Tots tres havíem cantat sempre 
en valencià, encara que amb estils musicals diferents.

Batejàrem el grup amb el nom d’Al Tall, i prompte ens vam 
decidir per fer música folk, però no americana, sinó de la 
nostra terra. Vam fer com feien els folkis nord-americans i 
sud-americans, és a dir, cantàvem sobre les coses que vivíem, 
les preocupacions i les alegries de la nostra terra; i ho féiem 
amb una música a l’estil tradicional de la nostra terra. Això 
encara no ho havia fet ningú a casa nostra.

Valenciana en els anys huitantaLa cançó Vicent Torrent

Membre del grup “Al Tall”

durant tota la seua trajectòria
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En aquella època, la música tradicional i les coses de la nostra 
cultura tradicional valenciana (gastronomia, arquitectura, llengua, 
etc.) estaven mal vistes per la població en general. Feia vergonya 
tot allò. Però aviat es produí una revolució en aquest sentit; es girà 
la truita i molta gent -cada volta més- es dedicaren a rescatar de 
l’oblit i del menyspreu tot allò que la tradició ens havia portat; no 
per a viure en altres temps, sinó per a produir nova cultura des de 
les nostres arrels.

Nosaltres encara vam patir la censura: en cada concert havíem 
de presentar les lletres de les cançons que volíem cantar; unes 
les autoritzaven i altres les prohibien. Sovint venien als concerts 
una parella de “socials” (policies de paisà) que vigilaven què es 
cantava allà.

Gran part dels grups que cantàvem en valencià vam fer el 
Col·lectiu de Músics, que organitzava la contractació, la promoció 
i la realització dels concerts. Quan van eixir els primers discos 
de tots aquells grups (Pavesos, Carraixet, Al Tall, Lluís Miquel, 
Paco Muñoz, Lluís el Sifoner, Carles Barranco i tants altres) les 
places dels pobles en festes s’omplien de gom a gom perquè la gent 
volia sentir eixa nova tendència de cantar en valencià. A les ràdios 
sonaven sovint les cançons d’aquells discos; molt més que ara, 
encara que no hi havia ràdio ni televisió autonòmica. 

Va ser aquella una època fantàstica, que ens feia descobrir per 
mitjà de la cançó com el valencià servia igualment per a fer nova 
música tradicional, rock, pop o cançó d’autor. Després de tants 
anys d’humiliació i desprestigi del valencià, la nostra generació 
s’enamorava de la llengua igual que d’una nóvia bonica i jove.

En el primer concert que férem eixírem a l’escenari amb una 
miqueta de prevenció. No sabíem com reaccionaria el públic 
davant un grup que tocava dolçaina, bandúrria, guitarró, baix 
elèctric, bateria i que cantava a l’estil tradicional cançons sobre 
coses d’actualitat. La gent va entendre immediatament allò que 
estàvem fent i s’entusiasmà amb aquella manera de fer.

Anys més tard, cap al 1979, vam traure el disc Quan el mal ve 
d’Almansa. Aquelles cançons van descobrir a molta gent coses 
importants de la nostra història que eren totalment ignorades, 
perquè a les escoles no les explicaven. Crec que ara mateix, en 
2019, encara estan vigents eixes cançons, perquè hi ha molta gent 
del nostre país que continua ignorant tot allò.

Vull recordar també aquells concerts multitudinaris que 
organitzava Acció Cultural del País Valencià alguns Nou d’Octubre 
o Vint-i-cinc d’Abril a les places de bous de València i Alacant. Van 
ser unes experiències formidables en les quals es veia renàixer 
un País Valencià amb ganes de llibertat i reconstrucció, després 
d’aquella dictadura franquista que tant ens va sotmetre. Però no 
van ser aquells concerts memorables les úniques ocasions en 
què s’ajuntava un públic massiu que reivindicava la nostra terra, 
perquè cal recordar els Aplecs comarcals que es feien a la Plana, 
la Ribera, la Marina, els Ports i tants altres indrets, uns Aplecs en 
què es reunien milers de joves de tot arreu del territori valencià, i 
que articulaven un País tan il·lusionant com desconegut.
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falla Reis Catòlics Silla D02MIL20

Estàvem
Estàrem?

Estem



99

La nostra vida com a grup en aquells anys va ser molt feliç. 
Ens cridaven per fer concerts de moltíssims pobles del País 
Valencià, de Catalunya i de les Illes; però també d’altres 
ciutats d’Espanya i de l’estranger. Una iniciativa que vam 
tindre va ser muntar un festival de música (Trobada de Música 
del Mediterrani)al qual portàvem grups i cantants dels països 
mediterranis (corsos, sards, napolitans, grecs, macedonis, 
algerians, berbers, turcs...). D’aquesta manera donàvem a 
entendre que la manera tradicional de fer música de la nostra 
terra era de la mateixa família que totes eixes altres tradicions. 
I alhora ens ajudava a véncer la sensació que la nostra manera 
tradicional de fer música era antiquada i residual.

Una altra iniciativa que vaig desenvolupar personalment amb 
els companys Josemi Sánchez i Josep Antoni Collado va ser la 
creació d’una col·lecció de discos -la Fonoteca de Materials- 
amb  gravacions que férem durant un grapat d’anys a 
persones majors de les nostres comarques que ens cantaren 
les cançons de temps passats, tal com les recordaven. Això 
ens va ajudar a aprendre la manera de cantar i fer música 
de la nostra tradició: a nosaltres i a molts altres músics que 
volien aprendre’n.

Al Tall ens vam jubilar com a grup l’any 2013, després de 
quasi quaranta anys fent discos i concerts pertot arreu. I 
alguns grups i cantants actuals ens han tingut com a referent 
dels seus treballs. Estem contents de la nostra trajectòria. 
Hem deixat un rebost ben ple de discos i cançons i de maneres 
de fer cançons i música des de les nostres arrels.

Ara només desitgem que la nostra llengua i la nostra manera 
de fer música continuen cada vegada més servint per a 
comunicar-nos i donar veu al nostre poble.
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Si vols saber com ha evolucionat la música valenciana fins a l’actualitat, 

ves a l’article ‘’Com sona la música valenciana’’ al volum 2.
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al bàsquet valencià
Els pioners

Ens els anys 80 els pavellons de bàsquet feien olor a tabac. 
Era una època en la que les plantilles dels equips de bàsquet, 
al igual que les d’altres esports com el futbol, estaven 
formades per huit jugadors nacionals, la majoria provinents 
de les seues pròpies pedreres, i es completaven amb un parell 
de jugadors americans dels quals no es tenien més referents 
que les estadístiques publicades en revistes especialitzades 
com Gigantes. Els equips canviaven poc d’un any per a l’altre 
i la gent es sabia de memòria el noms de tots i cadascú dels 
jugadors del seu equip. 

Lázaro San Miguel Bravo
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Ara, des de la distància mirem amb 
nostàlgia una època que va suposar 
l’arrancada definitiva d’aquest esport. 
Per primera vegada la selecció espanyola 
va ser capaç de mirar a la cara i jugar de 
tu a tu contra equips fins eixe moment 
inexpugnables: l’antiga Iugoslàvia, la URSS 
i com no la tota poderosa Estats Units. Hi 
ha tres factors clau que expliquen el triomf 
d’aquest esport en els anys 80: la gestió per 
part dels clubs espanyols de la competició a 
través de l’Associació de Clubs de Bàsquet 
(A.C.B.), creada en 1983; els resultats de 
la selecció espanyola, des del bronze de 
l’europeu del 73 fins a la plata en els jocs 
olímpics de Los Ángeles de 1984; i com 
no, el canvi social, polític i econòmic que 
va vindre després del període de transició 
des de la dictadura cap a la democràcia. 
El bàsquet va canviar d’igual manera 
que canviaren moltes coses de la nostra 
societat. A mesura que es distribuïen dins 
de la zona de tres segons, també coneguda 
com la pintura, tota classe de llenyades, 
de colzades i d’espentons, repartits baix 
de la cistella com si foren caramels, es 
va consolidar i fonamentar l’afició cap a 
un esport que començà a practicar-se a 
València a principis dels anys 50.

En 1999 debutà amb el FC Barcelona de 
bàsquet un jove Pau Gasol. Sense saber-
ho, estava a punt de canviar la manera de 
jugar al bàsquet en Espanya. El bàsquet 
que es juga ara és molt superior al d’abans, 
però allò que varen transmetre el pioners 
del bàsquet ha de perdurar sempre en la 
memòria de tots els aficionat a l’esport, 
més enllà del bàsquet. Juan Antonio San 
Epifanio, Epi, Juan Antonio Corbalán, 
Fernando Martín, Alberto Herreros, Pau 
Gasol, Ricky Rubio són grans noms del 
bàsquet nacional, al igual que Quique 
Andreu, Nacho Rodilla o Víctor Luengo ho 
són del bàsquet valencià.

Però fins aplegar a ells, hi hagué entrenadors 
i jugadors al nostre territori que marcaren 
el camí que s’havia de seguir fins a l’èxit. 
Aquesta entrevista a Juan Casañ parla d’això 
precisament, dels primers entrenadors i 
dels primers jugadors, de com el bàsquet 
en València passà de ser un projecte que 
va néixer a un col·legi del Cabanyal a una 
realitat social en els anys 80.
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Si et pareix bé, comencem pel principi...

Tu tranquil, que ara t’amolle jo tota la retafila... En 1952 Juan 
Martínez va crear el Club Bàsquet Di-mar, el mateix any que va 
obrir la rellotgeria Dimar. Jo tenia 7 anys. Abans ell treballava a 
la rellotgeria Morera i quan es va casar es va vindre a viure al 
Cabanyal. Li va dir a l’amo que li’n donara uns quants rellotges 
per a vendre’ls, muntà una paradeta i així es com va arrancar. 
Com al principi no en tenia prou cacaus, va obrir la rellotgeria 
amb Aroldo Díez. El seu camí diari era de sa casa de la platja a 
la rellotgeria. Passava per enfront del col·legi Enrique Terrasa i 
es quedava mirant el pati de l’escola, fins que un dia va entrar 
a preguntar: com és que ací no fan bàsquet? I el director, don 
Cándido Salazar, li va donar permís per a instal·lar dues cistelles.

Les va instal·lar ell mateix ?

Correcte. Va fer dos forats en terra i va fixar les cistelles amb 
ciment. Ficà dos taulers de fusta... Mal desastre, si ho pensem hui 
en dia. Agarrà tota la banda de xiquets que hi havia per l’escola, 
un dels quals era jo, i sense saber massa bé què era el bàsquet 
ens vàrem apuntar.

D’on li va vindre la idea de començar a practicar el bàsquet?

En eixe moment, era una modernitat. Hi havia un mestre, don 
Eusebio Terrassa, a qui també li agradava el bàsquet i ens havia 
ensenyat a fer dos o tres destrellats amb la pilota. De seguida 
va recolzar la idea de Juan Martínez i entre els dos trobaren un 
grapat de xiquets a qui entrenar. En un principi l’equip es deia 
com el col·legi, Enrique Terrasa.
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I com aconseguireu tot el material per a 
practicar bàsquet?

Ho porta tot Juan Martínez. El tio Coqui, 
així el nomenava jo, comprà balons i 
d’eixa manera començàrem a jugar a 
bàsquet. Els equipatges de joc els comprà 
d’una parada de teles del marcat del dijous 
del Cabanyal. El primer equipatge del Di-
mar era verd amb una franja vermella. 
Recorde que els balons estaven plens de 
bonys, que era quasi impossible botar-
los. I dels vestidors, millor no en parlem. 
Una vegada, ja de més majors, anàrem a 
jugar Roca i la banda del Coyote a una 
pista que estava al principi de l’avinguda 
Blasco Ibáñez, prop de l’edifici que es 
deia «l’illa perduda», i mangàrem un 
calfador d’aigua de 25 litres. Així es com 
tinguérem aigua calenta per a dutxar-
nos en els vestidors de l’Enrique Terrasa. 
Una altra vegada anàrem a inaugurar les 
pistes de bàsquet de La Salle Paterna. 
Les cistelles eren reglamentaries i tenien 
taulers de vidre, una cosa inusual en 
l’època. Quan entràrem als vestidors ens 
quedàrem asmats, hi havia aigua calenta, 
sabó i tovalles noves! Llavàrem fins els 
calçotets! Nosaltres, que érem quatre 
pollosos del Clot del Cabanyal, furtàrem 
tot el que poguérem!

I les botes de bàsquet d’on les tréieu?

Nosaltres jugàvem amb les sabates de tots 
els dies, les Segarra fetes en Vall d’Uixó. 
Les mateixes que gastava l’exèrcit. Quan 
tenien un forat en la sola, els ficàvem 
un cartró i a entrenar, amb il·lusió, com 
si no passara res. Quan veig ara les 
esportives dels xiquets de 200 euros...

Hem de tindre en compte que els poblats 
marítims, a principis dels anys 50, eren 
encara «pobles» ...

Efectivament. Malva-rosa, Cabanyal, 
Canyamelar... eren pobles. Fins als anys 
90, les vies del tren passaven per l’actual 
carrer Serrería i això feia efecte muralla. 
Poc a poc, la idea va quallar i el club de 
bàsquet va créixer.

Quins eren els referents en el bàsquet 
valencià en els anys cinquanta?

Cap! No hi havia absolutament res! Per 
no haver, no hi havia ni federació! Va ser 
més bé al contrari. M’explique. Els únics 
equips, per dir-ho d’alguna manera, que hi 
havia a principis dels anys cinquanta eren 
l’equip de l’exèrcit i un altre equip format 
per una colla de jóvens del gimnàs Morera, 
amics de Juan Martínez, que s’ajuntaven 
per jugar a bàsquet. No hi havia més equips 
per cap banda. Hagueren de passar prou 
anys per veure néixer equips com el Llíria o 
la secció de bàsquet del València C.F. Amb 
el pas del temps, ha sigut Juan Martínez 
qui s’ha convertit en un referent per als 
entrenadors actuals, sobretot en l’apartat 
de tècnica individual. Va escriure un llibre, 
Bàsquet, guia de l’entrenament.

1vol.
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Vols dir que al principi no hi havia competició de bàsquet a 
nivell provincial?

Correcte! En un principi jugàvem entre nosaltres i poc més. 
Fins que el Club es va inscriure en la segona categoria de nivell 
nacional. I en un primer moment vàrem tindre problemes perquè 
no teníem instal·lacions cobertes. Vàrem parlar amb la Federació 
de Bàsquet Espanyola per veure de quina manera podríem jugar. 
Finalment ens deixaren jugar en el grup de Catalunya ja que 
els equips catalans no ficaren inconvenients per a jugar en pista 
descoberta. Per a ells era un dia de festa vindre a jugar contra 

un equip de la platja de València. Nosaltres anàvem cada dues 
setmanes a jugar a Catalunya i ells venien a jugar al pati del 
col·legi Enrique Terrasa. A principis dels anys seixanta es va 
crear la Federació Provincial de Bàsquet i ja començàrem a jugar 
contra altres equips dels pobles de la província de València: 
Llíria, Carcaixent, Quartell, Sagunt, Carlet... També es varen 
afegir les Escoles Pies. De seguida va créixer la quantitat de clubs 
de bàsquet, d’un any per a l’altre s’afegien nous equips.

Anar a jugar a Catalunya cada dues setmanes a finals dels 
anys cinquanta no era qualsevol cosa...

Recorde una vegada anar a jugar a Cervera pujats en un Seat 
600. Vàrem eixir a les huit de la vesprada i aplegàrem a les deu 
del matí de l’endemà. La carretera era de jutjat de guàrdia! Quan 
veig els autocars que tenen ara tots els equips... i encara hi ha qui 
es queixa dels desplaçaments.



105

Eren altres temps...

I tant! En l’any 1965 aplegaren quatre 
equips a les semifinals de bàsquet 
de la Copa del Generalíssim: Madrid, 
Barcelona, Joventut i Di-mar. En els 
encreuaments ens tocà jugar contra el 
Joventut. El primer partit el jugàrem al 
pati del col·legi Enrique Terrasa. Per cert, 
guanyarem el partit. Però quan anàrem a 
jugar a Badalona ens pegaren una pana 
terrible... Eixe any pujàrem a primera 
divisió nacional, però com que no teníem 
ni cacaus ni instal·lacions haguérem de 
vendre la plaça.

Com eren eixos entrenaments amb Juan 
Martínez al pati del col·legi Enrique 
Terrasa?

Jo he vist miracles en eixe pati! He vist 
a Juan agafar a un individu quasi que 
paralític, de la poca traça que tenia, i 
fer-lo jugar a bàsquet com cal a base de 
pujar i baixar escales i alguna que altra 
llenyada. A un altre, el va fer créixer 
cinc centímetres agafant-lo amb ferros 
i estirant-li l’esquena amb una corda. Al 
final, a tots els ficava al seu lloc.

Hui en dia no crec jo que ho poguera fer 
d’eixa manera...

- Si t’agradava la llenya, Juan t’ensenyava. 
Jo veig ara els jugadors que hi ha i pense 
que pareixen ànecs caminant. Hi ha 
molts jugadors que si els llevaren la mà 
esquerra no els passaria absolutament 
res. Eixa obsessió per la tècnica individual 
la va saber transmetre als entrenadors 

del Di-mar dels anys huitanta i noranta, 
Juan Rosalen, Leiva... Cal dir que el Club 
Bàsquet Di-mar és l’únic club valencià 
que ha guanyat un campionat d’Espanya 
juvenil. Del nostre club han eixit jugadors 
del veïnat que han aplegat a la selecció 
espanyola, com el Chiqui Miguel González 
o Angelita Gómez. Per cert, Angelita va 
jugar el primer partit de bàsquet de la 
selecció espanyola femenina en 1963, 
contra a selecció femenina de Suïssa. Els 
clubs que tenien alguns gallets es duien 
els nostres millors jugadors.

1vol.
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Hi havia també equips femenins?

- Per suposat! Teníem equip sénior femení 
i mínim un equip femení en cada categoria 
de formació. Les xiques del Di-mar eren 
molt modernes, res de jugar en faldeta. 
Duien pantalonets curtets i les cametes 
a l’aire. I entrenaven com les que més, 
ploguera o fera fred.

Com va créixer el club ?

En els anys 80 varen créixer els barris dels 
poblats marítims i per tant també va créixer 
el club. Ja no érem un projecte sinó una 
realitat social. Teníem un fum d’equips en 
totes les categories, tant masculines com 
femenines. Passàrem a ser una institució 
dins del món del bàsquet. Érem una gran 
família. Els xiquets anaven a jugar i 
després del partit tots a esmorzar: tots els 
que hem passat pel Di-mar ens recordem 
dels entrepans de truita de creïlles amb 
allioli que preparava Nino, l’encarregat del 
bar que teníem a la seu social. Les festes 
de final de temporada al pati de l’Enrique 
Terrasa eren espectaculars: mares, pares, 
tios, iaios, nóvios, amics... Ara ja no hi ha 
res de tot això! Els xiquets juguen i cap a 
casa, s’ha perdut eixe esperit de germanor.

El nou pavelló suposaria un canvi molt 
important ...

En els anys noranta, amb el soterrament de 
les vies del tren, les categories superiors 
del Di-mar passen a jugar al nou Pavelló 
del Cabanyal. Per cert, el vàrem inaugurar 
nosaltres en un partit que férem contra el 
Pamesa de Nacho Rodilla, Luengo i Vucovic 
d’entrenador. Ara, des de la distància, el 
pavelló va suposar un punt d’inflexió, ens 
va trencar la ratxa, com es diu. Estiguérem 
molts anys reivindicant-lo i quan per fi el 
teníem, ens va trencar més que unir. Ens 
donaven pista per a entrenar a partir de les 
nou i mitja de la nit i clar, es varen fragmentar 
les categories superiors i inferiors. Els més 
menuts no podien entrenar a eixes hores. 
Amb el pavelló deixàrem de ser eixa gran 
família de l’Enrique Terrasa. A més, amb 
el pavelló també varen augmentar les 
despeses dels equips séniors: arbitratges, 
desplaçaments... Teníem catorze equips 
que al final, entre unes coses i altres...

Si vols saber com ha evolucionat el bàsquet valencià 

fins a l’actualitat, ves a l’article ‘’El bàsquet valencià 

en l’actualitat’’ al volum 2.
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Com ha canviat el bàsquet des dels 
anys huitanta fins a l’actualitat?

Per a que et faces una idea, en les 
olimpíades de Los Ángeles de 1984 no 
hi havia línia de triple. En el moment 
que ficaren un línia de tres punts, es 
trencà el bàsquet. Si aplegues, llances 
i la fiques ja no cal que juguem a res 
més. Al pas que anem la ficaran des 
del seu camp i fi de la història. Ara ho 
fan tot molt bonic, gent enorme, unes 
bèsties físiques, que fan esmaixades 
espectaculars. Però no saben jugar a 
bàsquet. I quan ho dic, tots els jóvens es 
riuen de mi, em miren com si estiguera 
fava.

Part de la culpa serà també dels 
entrenadors...

Els entrenadors de hui en dia saben 
molt de bàsquet però no saben jugar a 
bàsquet. Hui es guanyen partits amb 
jugadors molt físics però amb una 
tècnica horriblement mala. Recorde un 
partit com a entrenador que anàvem 
perdent de prou i li vaig dir a Vicent 
Talens: Pimentó, ara quan isques, 
baló que agafes, llança! Encistellà vint 
punts en mitja part. Vull dir que has de 
conéixer als jugadors que tens seguts 
a la banqueta. Hi ha un component 
psicològic que no s’ha d’oblidar.

I a nivell de formació?

Abans s’insistia molt en la tècnica 
individual dels jugadors. Hui en dia, els 
entrenadors de minibàsquet busquen 
guanyar partits, quants més millor, 
i no es preocupen massa de formar 

jugadors de cara al futur. En altres 
esports veig que passa el mateix, es 
busquen resultats i no formació.

Juan Martínez ha estat vinculat a 
altres clubs?

Sí, amb el temps va passar de ser 
entrenador del Di-mar a ser el president 
del club i quan es va cremar, se’n va 
anar a repartir llenyades i calbots a 
dos equips de la pedrera del València 
Bàsquet, l’infantil i el juvenil. Aleshores 
entre quatre o cinc ens férem càrrec del 
Club Bàsquet Di-mar. Férem un fum de 
paperassa en Federació i en notaries 
per a poder tindre una nova directiva.

Moltes gràcies a Juan Casañ per haver 
compartit amb l’equip de llibret de 
la Falla Reis Catòlics de Silla la teua 
experiència. Una llàstima, com dius, 
que entre unes coses i altres el Club 
Bàsquet Di-mar haja desaparegut. Per 
a mi, ha sigut tota una experiència 
vital el fet d’haver pertangut com a 
jugador més de deu anys a eixe club. 
Tota la gent del Di-mar continuarem 
sent una gran família.
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Els anys huitanta foren una època 
de grans canvis en la nostra societat 
a tos els nivells: socials, econòmics, 
polítics, demogràfics. D’una manera 
progressiva, a les grans ciutats i als 
pobles començaren a aparéixer noves 
barriades. Al mateix temps, els barris 
més cèntrics i tradicionals van veure 
com les antigues vivendes deixaven 
lloc a les noves construccions. Amb 
els nous blocs de vivendes, les llars 
esdevingueren un segon terreny de joc 
per als xiquets i les xiquetes dels 80.

Amb anterioritat, els xiquets jugàvem 
quasi que exclusivament al carrer i 
pocs, per no dir molt pocs, eren els 
afortunats que disposaven d’un espai 
de joc dins del domicili familiar. Els 
carrers, i preferiblement els descampats 
sense construir, reunien a tots els 
xiquets i xiquetes per a jugar a l’aire 
lliure. Als barris perifèrics de les 
ciutats i als pobles també hi havia la 
possibilitat d’anar a jugar als camps, 
inclús d’anar a investigar per tal o tal 
camí fins topar sobtadament amb una 
alqueria abandonada o amb un gos 
amb males puces. L’única condició era 
aplegar a l’hora de dinar a casa. Els 
xiquets anàvem tranquil·lament pel 
carrer sense mòbil, sense la necessitat 
d’estar contínuament localitzats per 
una d’eixes aplicacions tan modernes 
que hi ha hui en dia. Tampoc ens era 
necessari estar mirant sense interrupció 
la pantalleta per veure si ens havien 
enviat algun missatge sense trellat. Ni 
whatsapps, ni Tic-Tocs, ni Twitters, ni 
xarxes socials ni destrellats per l’estil. 
Res! Anàvem amunt i avall fins que a 
algú li venia al cap fer alguna cosa per a 
passar l’estona, prou sovint sense massa 
coneixement, com podia ser per exemple 
ficar una pesseta sobre les vies del tren 
per veure l’efecte que la velocitat i el pes 

de la màquina produïa sobre la moneda. 
És cert també que el més normal era 
quedar durant les hores de classe, 
abans de l’eixida de l’escola, a tal hora 
i en tal lloc per a jugar a la trompa, al 
gua, i sobretot, a futbol. I qui no estava 
no s’encontrava. Els parcs també feien 
part del nostre domini de joc, encara 
que les engrunsadores i els balancins 
molestaven més que altra cosa. A més, 
en caure el sol, molts d’aquests parcs es 
convertien en territori comanxe.

Però amb el nou model de veïnat, les 
vivendes anaren gradualment adquirint 
un nou caràcter, una nova qualitat, els 
xiquets cada vegada jugàvem més dins 
de les cases. Les boletes i els balons de 
futbol hagueren de deixar espai als jocs 
de taula i als Escalèxtrics. Mala favada 
de joc l’Escalèxtric! La majoria d’aquests 
nous jocs d’entreteniment casolà 
provenien dels Estat Units, impulsats 
per una constant matraca publicitaria 
a la televisió. Així i tot, durant els anys 
80 els xiquets preferíem jugar al carrer, 
fora de la vigilància paterna, més que 
quedar-nos en casa apardalats davant 
d’una joguina lluminosa. També foren 
els anys en que vàrem veure proliferar 
pels salons de les vivendes les noves 
maquinetes electròniques. A finals dels 80

Els jocs més populars dels anys huitantaTots a jugar! Lázaro San Miguel Bravo
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 les Nintendo i les Sega es varen instal·lar als 
domicilis, m’atreviria a dir que de per vida. 
En eixa època, els xiquets que preferien 
quedar-se en casa per jugar a la consola 
en lloc d’eixir al carrer amb els amics no 
eren friquis, ni rars, ni extravagants, eren 
uns moniatos caracollons. Ara un xiquet 
es capaç de quedar-se bocabadat mirant la 
pantalla d’una tauleta tàctil el temps que 
dure la bateria, mirant vídeos de youtubers 
sud-americans o veient a xiquetes com es 
pinten les ungles de mil colors i tan normal. 
El «tin xiquet el mòbil i deixa de tocar els 
bemolls» està a l’odre del dia.

Els xiquets han de jugar. Des de sempre 
han jugat, continuen juguant i de segur 
que jugaran, perquè per això són xiquets. 
Canviarà la manera de fer-ho, el lloc, però 
el que no podrem mai evitar és que els més 
menuts gaudisquen del fet de fer qualsevol 
cosa amb l’única finalitat de divertir-se. 
Jugaran jugant jugant, a llargues i a curtes, 
jugaran a pals, faran joc brut o net, jugaran 
per baix la cama o privats, o inclús s’ho 
jugaran tot a una reballada. Tanmateix 
jugaran. Perquè nosaltres jugàrem, i molt, 
als carrers, als solars, a les escoles, pel 
terme, fins i tot a les cases. Qui més qui 
menys ha jugat alguna vegada als jocs que 
ara ací es presenten. De segur que n’hi 
havia més, però aquests són els jocs dels 
anys 80 que em venen a la memòria.

1. Les boletes o el gua:
hi havia tantes variants del joc del gua com 
colles de xiquets jugant, només calia deixar 
clar abans de començar la partida dues 
regles: si els perdedors entregarien les 
seues boletes al final de la partida i de quina 
manera estava permés comptar els pams 
per llançar. De totes eixes possibilitats de 
joc, a la variant que més he jugat ha sigut 
a la del gua: es feia un forat en terra i, per 
torns, llançàvem cadascú la seua boleta des 
d’una línia cap al gua. El primer que ficava 
la boleta dins del gua podia començar a 
matar les altres boletes. Per a matar, havies 
de ficar la teua boleta dins del gua, després 
colpejar una o més boletes i tornar a ficar la 
boleta dins del gua. En cas d’errar el colp, el 
torn passava al jugador següent.

2. La trompa:
les més modernes són de plàstic i amb 
llums, però nosaltres jugàvem amb 
trompes de fusta. Bàsicament hi havia 
dos tipus de trompes: les marineres, més 
xicotetes i amb punta de ferro arredonida, 
s’utilitzaven per a fer-les ballar i fer figures 
amb elles; les carrasques, més grans i amb 

punta de ferro afilada, les usàvem per a 
jugar al rogle i a la merengó. En aquestes 
variants, la finalitat era quicar les trompes 
dels adversaris, es a dir, fer mosses a les 
trompes dels demés. Diuen que algú, una 
vegada, va veure trencar una carrasca per 
la meitat d’un colp sec

3. El futbol:
en els anys 80, les regles del futbol al 
carrer les ficava l’amo de la pilota. Ell era 
l’entrenador, l’àrbitre i com no, decidia qui 
podia jugar i qui no. A més, era sense cap 
discussió el davanter del seu equip i mai li 
tocava ficar-se de porter, a no ser que ell 
mateix decidira ficar-se en la porteria. Les 
porteries eren, el més sovint, dues pedres i 
la distància entre elles era motiu constant 
de discussió. En cas de no ser prou jugadors 
per a fer dos equips, hi havia la possibilitat 
de jugar un mundial, un culé o un calentó.

Jocs al carrer
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4. Les xapes:
quan per casa entrava una botella de 
vidre, els xiquets demanàvem als pares 
que llevaren la xapa amb compte per no 
deformar-la. Jo recorde jugar o bé dibuixant 
un circuit en terra amb guix per a fer 
carreres de xapes, o bé dibuixant un camp 
de futbol i fer servir les xapes com si foren 
jugadors per a colpejar un cigró, que feia de 
pilota. Els porters eren taps de vi enganxats 
en un tap de rosca de plàstic.

5. El rei de la muntanya:
als 80 no faltaven ni obres ni muntanyes 
d’enderrocs. El principi del joc era molt 
senzill: es llançava a sort qui seria el primer 
rei de la muntanya. Aquest es ficava dalt 
del tot i els demés, per torns, intentaven 
tirar-lo de dalt a baix. Qui estava dalt tenia 
clarament avantatge sobre aquells que 
pujaven per a tirar-lo, però també s’anava 
cansant a mesura que lluitava per defendre 
la seua posició. Era un joc que normalment 
terminava en les urgències mèdiques amb 
un tall o un bony al cap.

6. El pilla-pilla o tula:
els jocs de persecució seran probablement 
el més antics per la seua simplicitat. Hi ha 
moltíssimes variants, però jo recorde jugar 
a tres modalitats diferents: la més bàsica 
de totes, es a dir, a qui pillen li toca pillar; 
també jugàvem al batalló, a qui pillen 
pilla juntament amb l’anterior, es van 
acumulant els xiquets que pillen; una altra 
possibilitat era jugar a la cadeneta, es a dir, 
a qui pillen s’afegeix a la cadena de xiquets 
i xiquetes que pillen agafats de les mans. 
Aquesta última variant requeria d’un espai 
delimitat. Era un dels pocs jocs a on xiquets 
i xiquetes jugàvem tots barrejats.

7. La goma elàstica:
era un joc de mínim dues xiques, ja que 
moltes vegades un banc del parc podia fer 
de tercera xica. De normal, dues xiques 
subjectaven la goma a l’alçada del turmells 
mentre la tercera feia exercicis rítmics al 
mateix temps que feia bots i s’enganxava 
la goma amb destresa. L’alçada de la goma 
variava segons la dificultat, quan més alta 
es ficava la goma, més difícil resultava 
botar-la i enganxar-la. A més, cada exercici 
anava acompanyat de la seua pròpia 
cançó: a lo lococo, sang quallada, xanclas 
patanclas, Calipopo... Flipant. Als 80, si et 
pillaven jugant a la goma elàstica amb les 
xiques estaves fotut, hi havia conya per 
a rato.
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8. La corda:
ningú sabia massa bé com, però en aplegar 
Pasqües eixien cordes per tots els llocs. Tots 
i totes a botar la corda! Era un joc familiar, 
a on ens ajuntàvem més d’una generació 
per botar la corda i cantar. La corda també 
tenia les seues pròpies cançons: per anar 
a Pasqua, rei rei, la reina dels mars, el 
barquer, el cotxet leré, etc. Els més valents 
s’atrevien a botar amb dues cordes a l’hora. 
També es podia jugar fora de la temporada 
pasquera, però ja no tenia tanta gràcia.

9. El sambori:
el joc pareixia fàcil: pintar una zona de joc 
amb forma de creu doble amb nou caselles, 
llançar una tella dins d’una casella i recórrer 
les caselles a peu coix sense trepitjar ni les 
línies ni la casella a on havia caigut la tella. 
Crec que una vegada vaig intentar jugar al 
sambori, però no li vaig agafar el ritme i ho 
vaig deixar estar.

10. El cavall fort:
també conegut com parar i saltar, o xurro 
va. Els dos capitans, en el moment de triar 
els equips, havien d’estar espavilats per 
agafar els jugadors més forts i pesats. Els 
jugadors d’un equip es ficaven en filera, 
amb el cap entre les cames del company o 
companya de davant, per a fer de cavalls. 
El capità, recolzat contra una paret o un 
arbre, controlava el joc i feia de coixí del 
cavall fort, el primer de la filera. Després, 
els jugadors de l’equip contrari havien 
de botar per damunt de la filera, sense 
caure’s i intentant trencar la filera. Si tot 
l’equip contrari aconseguia pujar a cavall 
de la filera de cavalls, començava la part 
bona. L’últim dels genets preguntava: fava, 
munta o calla? Mentre s’assenyalava la mà, 
el colze o el muscle a vista de qui feia de 
coixí. Si l’últim cavall ho endevinava, els 
qui acabaven de botar pagaven i passaven 
a fer de cavalls. Si no ho encertava, passava 
al següent, i així fins aplegar al primer. Si 
ningú encertava si era fava, munta o calla, 
l’equip que feia de cavall tornava a pagar. 
Les partides terminaven moltes vegades 
amb algú que altre lesionat o directament a 
hòsties, si el coixí feia trampes indicant la 
posició de la mà del genet amb el seu peu.

11. Fet i amagar:
el primer que calia fer, com en altres jocs 
infantils, era decidir amb alguna cançoneta 
de pica i paga, qui seria el primer xiquet 
que hauria de buscar els altres companys 
de joc. El primer que pagava, es ficava 
mirant cap a la paret i comptava fins a 
un número establert, mentre els demés 
jugadors s’amagaven. Després havia d’anar 
a buscar-los i quan en veia un, havia de 
tornar corrent a la mare abans que el 
jugador vist i dir «per tal i tal altre que 
estan amagats on siga». Els demés jugadors 
podien eixir del seu amagatall i salvar-se 
tocant amb la mà la mare i dient «per mi!». 
Una altra versió del joc era el potet. La idea 
del joc era la mateixa però amb el plus de 
poder putejar a qui pagava xutant el potet 
que feia de mare.

1vol.
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12. Els cromos:
més d’u es va fer tota la col·lecció de 
cromos de futbol comprant-se dos paquets 
al principi de la temporada. Normalment 
ens jugàvem els cromos a pantaló o 
samarreta: anàvem llançant cromos al mig 
i si coincidien els colors del pantaló o de la 
samarreta t’enduies els cromos acumulats. 
Els jugadors que es quedaven sense 
cromos per llançar quedaven eliminats i el 
guanyador obtenia com a premi tot el tac de 
cromos. També ens jugàvem els cromos a les 
telles, fetes de pedres redonenques. Féiem 
una línia a terra per saber qui començava 
matant. Si en colpejar la teula d’un altre 
jugador hi havia una distància inferior a un 
pam, t’enduies un cromo, si hi havia més 
d’un palm, deies «mort i pam» i t’enduies 
dos cromos. Una altra manera de jugar-nos 
els cromos era jugant al muntonet amb una 
baralla de cartes.

13. El beisbol:
ningú del barri sabia amb certesa les regles 
del beisbol. Era una cosa que es jugava 
als Estats Units i per tant ens flipava. De 
jove, jo no recorde haver vist mai un bat de 
beisbol pel carrer. En els 80, jugàvem amb 
una pota de cadira, preferiblement de les 
redones i tornejades, i amb una pilota de 
tenis sense pel. Paraules com strike, pitcher 
o catcher ens sonàvem de manera exòtica. 
Ens arrearem més d’una vesprada pegant-li 
voltes al descampat i contant carreres. La 
nostra afició pel beisbol va durar el temps 
que tardaren tots eixos anglicismes en 
perdre el seu encant.

14. El mocador:
era un dels pocs jocs a on jugàvem xics i 
xiques barrejats. Eixa era precisament 
la gràcia del joc. Si tenies sort, en l’equip 
contrari podia haver una xica amb el 
mateix número que tu i clar, quan deien 
el teu número i eixies corrent per agafar 

el mocador, et quedaves bocabadat mirant 
eixa xica que venia corrent cara a tu. Al 
final, els xics sempre acabàvem perdent, 
però ens anàvem amb un somriure d’orella 
a orella.

15. La corretja:
una barbaritat de joc! Ens ficàvem tots amb 
els ulls tancats de cara a una paret o un 
mur. Un altre, que feia de suro, amagava 
la corretja pel pati de l’escola o pel carrer. 
Després anàvem a buscar-la i qui la trobava 
podia pegar-li corretjades als demés fins 
que aplegaren al punt de partida. Qui 
encontrava la corretja, l’amagava a la 
partida següent.
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1. Jocs de taula:
els escacs, les dames, el joc de l’oca, el 
parxís, el Monopoli, el Risk, el Conecta 4, i 
com no, els 50 jocs reunits Geyper ocupaven 
les taules dels menjadors els dies de pluja 
o que simplement no podíem eixir a jugar 
al carrer. L’empresa de joguets valenciana 
Geyper va tindre en els 80 molt d’èxit amb 
els seus ninots articulats d’acció, coneguts 
com a Geyperman, i amb el conjunt de 50 
jocs reunits per a jugar en família o amb 
els amics. Del 50 jocs, recorde que el joc 
que més èxit tenia a les cases era la ruleta. 
Qui més qui menys organitzava una timba 
a sa casa per a jugar-se quatre gallets a 
la ruleta.

2. La baralla:
normalment, els jocs de baralla estaven 
reservats per als adults. És més, si 
t’apropaves a una taula a on estigueren 
jugant els majors el més freqüent era que 
et ploguera un carxot al cap, per incordiar. 
Però de tant en tant, sobretot després dels 
dinars en família, els xiquets jugàvem al 
meu i al cinquet amb els tios i els iaios. 
Ja de més majors, els xiquets jugàvem al 
burro i al mentirós.

3. Els ninots:
els xics jugàvem en casa amb ninots 
d’acció com els Playmobil, els Aigamboys, 
els Geyperman, els He-Man, els G. I. Joe... 
tota una caterva de ninotets que acabaven 
rebolicats pels calaixos o dins d’una caixa 
de cartró. Un Playmobil podia escridassar 
amb l’espasa de He-Man «el poder de 
Grayskull!» mentre atacava un Gerperman 
armat amb una llança d’indi, i tots dos haver 
de fugir d’un Aigamboy pujat al cotxe d’un 
G. I. Joe que volia carregar-se’ls amb una 
metralladora. I no passava res... tan normal 
tot. Recorde que tenia un Geyperman 

Guarda Civil que s’encarregava de ficar-los 
a tots al seu lloc si la cosa es desmedrava 
massa.

4. L’Escalèxtric:
quasi que tots els xiquets del barri teníem 
un escalèxtric en casa. Quan aplegaven els 
Nadals, era un d’eixos regals estrela. També 
és cert que generaven més expectatives 
del que realment era després el joc. A la 
segona volta els cotxes se’n eixien de les 
pistes i a fer la mà tot. Quan no, les pistes 
s’embrutaven i els cotxes ja no feien bé 
el contacte. I quan no, les graneretes dels 
cotxes es desgastaven i feien mal contacte. 
Total, estàvem més temps muntant i 
reparant que jugant a l’Escalèxtric. El més 
impressionant era quan ajuntàvem varies 
pistes d’Escalèxtric per a organitzar els 
campionats de la falla. Hi havia més d’u 
que es picava i trucava els cotxes perquè 
corregueren més. Tot un xou!

1vol.
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5. El Cinexin:
aquest joguet també generava massa 
expectatives. L’anunciaven a la televisió 
a bombo i platerets com si te’n anares 
a fartar de veure «moltes i divertides 
pel·lícules» a casa amb els teus amics. 
«Cap endavant, cap arrere, el cinema sense 
fi», deia l’anunci. Però la veritat és que el 
joguet fallava més que una escopeta de 
fira: quan no s’enganxava la manovella 
es fonia la bombeta. I quan semblava que 
per fi anava a funcionar, es quedava sense 
piles, perquè de piles, en gastava una 
fotracada. Posteriorment va eixir al mercat 
el Supercinexin, que era més car però igual 
de roin.

6. Les consoles:
en els 80 era molt estrany tindre una 
consola a casa. A casa dels meus pares 
hi havia una consola Philips Videopac, 
un trasto impressionant. Tenia un teclat 
incorporat i dos cartutxos amb jocs molt 
senzills: la batalla de vaixells i un joc de 
futbol-hoquei. No tardava massa en avorrir-
me. Els amics també tenien maquinetes 
d’un únic joc que venien als basars del 
carrer Illes Canàries o que portaven dels 
viatges a Andorra. També recorde que algú 
tenia una Nintendo NES, però tampoc ens 
interessava massa. La Nintendo Game Boy 
va eixir al mercat en 1989, però jo no en 
vaig veure cap pel meu barri en eixa època.

7. Els ordinadors:
jo vaig tindre a finals dels 80 un Amstrad 
Schneider CPC 464 Green Monitor 64k! Una 
castanya de xavo! La cafetera funcionava 
amb Basic, un merder de llenguatge 
informàtic en anglés. T’havies de passar 
tota una vesprada introduint instruccions 

per veure finalment una xorrada de dibuix 
sobre la pantalla de l’ordinador, que a més 
era verda. I per si fora poc, si t’enganyaves 
en una instrucció, que era el més normal, 
apareixia un missatge de «syntax error» 
i se’n anava tot enlaire. També podies 
jugar amb l’ordinador. Els jocs anaven en 
cassetes, com els que gastàvem per escoltar 
música en els walkmans, i els havies 
de carregar. Després d’escoltar sorolls i 
xiulits durant 15 minuts, que això pareixia 
la NASA, podies jugar una partideta a 
l’ordinador. I si passaves de nivell, torna a 
carregar el joc durant altres 15 minuts.

8. Els cotxets de ferro:
açò sí que era divertit. Podies llançar-los per 
una rampa, ordenar-los en el pàrquing, fer 
carreres pel passadís de casa, inclús podies 
tunejar-los amb pintures de La Pajarita, per 
veure qui pintava el cotxe més flipant. Hi 
havia molts fabricants de cotxes de joguet, 
però els que més ens agradaven eren els 
Majorette i els Hot Wheels. Més tard vingueren
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a completar la col·lecció els Micro Machines, però no els 
podies donar molta canya perquè es trencaven de seguida.  

9. Els jocs de llibreta:
la guerra de vaixells, OSO, les creuetes, la guerra de soldats, 
el penjat... hi havia un fum de jocs que només necessitaven 
una llibreta i un bolígraf. I quan et cansaves d’un joc passaves 
a l‘altre. També era molt freqüent jugar als jocs de llibreta 
els dies d’escola que plovia i no podies baixar al pati, o si el 
mestre ens pegava la vara.
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Si vols saber com han evolucionat els jocs i joguets fins a l’actualitat, 

ves a l’article ‘’Jocs i joguets al 2020’’ al volum 2.
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abans de l’era on-line
Les Falles 

A l’actualitat quasi totes les comissions falleres es troben 
presents a les xarxes socials i, per tant, tenim tota la informació 
sobre aquesta a les nostres mans. Però hem de recordar que 
fins fa uns anys, les xarxes socials no estaven presents a les 
nostres vides com ho estan ara. 

Aleshores... com s’abastava a saber sobre les falles? Doncs, 
com s’ha fet sempre: assistint als actes, visitant els casals i les 
falles plantades al mes de març, o simplement amb la millor 
tècnica de publicitat al llarg de la història: el boca a boca, 
és a dir, que algú et conte coses sobre una comissió (també 
conegut com xafardeig). Aquestes coses, allò que es veu des 
de fora d’una comissió o allò que et conten, podria anomenar-
se reputació off line si parlàrem en termes moderns.

Tot i que aquest terme no significa més que allò que podíem 
pensar d’una comissió quan no hi estàvem dins i no podíem 
buscar-la a Facebook per veure quina activitat té, quines falles 
han plantat o quants fallers i falleres hi són.

Siga com siga, és una realitat per a tots i totes. Mai haveu 
pensat ‘’Aquesta comissió és molt menuda perquè al 
passacarrer he vist pocs fallers i falleres’’ o ‘’Fulanita m’ha 
dit que a aquesta comissió fan molta festa’’? Doncs, açò és la 
reputació que cascú/na podem tindre sobre altres comissions.

Per mostrar un clar exemple d’açò, hem parlant amb dues 
persones que són, literalment, uns bojos per les falles. Ana 
i Eduard han sigut sempre dues persones apassionades per 
les falles, i que les han pogut viure tant des de fora com des 
de dins d’una comissió. Sempre amb la seua càmera a la mà

i vivint l’època ‘’analògica’’ de les falles, on sols podies 
saber d’aquestes pel que veies o et contàven, fins que van 
decidir donar el pas cap al món on line i ajudar a millorar 
la comunicació fallera mitjançant Internet.

Ambdós en compten com ha sigut la seua experiència, quina 
visió tenien abans de les falles i com ha sigut el seu recorregut 
per canviar-la i crear Locos por las fallas.

Ana Maria Palop i Eduard Oltra

Gestors de ‘’Locos por las Fallas’’
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Què significa per a vosaltres Locos por las Fallas?

Ana : És un projecte personal, una forma de conèixer les falles 
quasi des de dins. És molt satisfactori que una idea tinga la 
repercussió que està tenint.

Eduard : Locos por las fallas és un mitjà d’expressió centrat 
en el món de les falles. És una forma d’expressió mitjançant 
la fotografia, però també a traves de la paraula. Difonem tant 
les falles en sí com les institucions que les mantenen: les 
comissions falleres. Anem allà on podem si ens criden.

Imaginaveu arribar on ha arribat Locos por las Fallas?

Ana : Per a res! Quan començàrem era una cosa improvisada. 
No imaginàvem que quasi dos anys desprès continuaríem i 
hauríem crescut tant, camí del nivell d’altres mitjans més 
veterans. Si quan vam començar ens hagueren dit que estaríem 
ací, diria que estaven burlant-se de nosaltres.

Eduard : Quan em va dir Ana que havia creat la pàgina al 
Facebook, Twiter i demès llocs, vaig pensar que per a què, si ja 
publicava les meues fotos al meu propi lloc, però vaig descobrir 
ben prompte que hi havia molta més difusió a traves de la pàgina 
fallera. A gairebé dos anys que vam començar estic sorprès del 
que hem aconseguit, de la quantitat de gent a qual arribem, de 
la gent que ens coneix i que ens crida per assistir als seus actes. 
Ni quan jo era faller anava a tants actes!

Un objectiu de futur? 

Ana :  Treball, treball i treball. L’únic camí és seguir treballant 
amb el que tenim, amb la informació que ens manen i ofereixen. 
Continguts interessants i, sobre tot, seguint fent fotografies. Per 
moltes visites i seguidors que tinguem, si no es treballen els 
continguts no serveix de res. Cal estar ací tot el temps possible 
i gaudir-ho.

Eduard : Un objectiu de futur seria continuar creixent i intentar 
fer rendible Locos por las fallas, tindre algun patrocinador per 
als desplaçaments i resta de despeses. També estaria bé rebre 
més informació de les diferents comissions i juntes locals sense 
haver de demanar-la, més gent com la de la Junta Local Fallera 
d’Alzira, que ens van descobrir i ens van cridar aquest 2019 
per cobrir l’elecció de les seues Falleres Majors del 2020, Alba 
i Clàudia. També com els nostres amics i amigues de la Falla 
Reis Catòlics de Silla, que van publicar un article nostre al seu 
llibret del 2019. 

1vol.
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falla Reis Catòlics Silla D02MIL20

Estàvem
Estàrem?

Estem
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Una anècdota? 

Ana : En els primers mesos de vida ens vam colar als premis 
als artistes fallers que es donen a l’Ajuntament de València 
als qui han guanyat els primers premis de secció de falla. 

Vam anar pensant que l’entrada era lliure, com a Xàtiva, 
on també vam estar. Ens van deixar passar encara 
que no estàvem acreditats. Va ser una combinació de 
desconeixement i gosadia, pensant que si a un lloc hi havia 
entrada lliure, a l’altre també. Si ens hagueren dit que no, 
no haguera passat res, però, per sort, les persones que 
estaven a l’entrada de l’Ajuntament ens van deixar passar. 

Enguany vam intentar acreditar-nos i no ens ho van 
aprovar, així que no vam anar. No ens va semblar apropiat 
intentar entrar sabent que no podíem fer-ho.

Eduard : Què lluny queda aquell temps en que vam anar a 
l’entrada dels ninots a les exposicions de València i Xàtiva on la 
gent ens mirava com pensant “Què fan estos ací que no pinten 
res?”, que Xabi Herrero es va dirigir a nosaltres preocupat per 
si li estopejàvem algun ninot dels que va presentar a la capital 
de la Costera, de tant com ens arrimàvem. 

Una cosa bona i una roín d’aquests quasi dos anys?

Ana : Locos por las fallas ens ha permès conèixer des de 
dins la riquesa del món faller, com són de sorprenents els 
i les artistes fallers, als qui consideres, des de fora, com 
súper estrelles, descobrint que són persones molt maques. 
Des de fora les comissions falleres semblen un món tancat, 
però quan entres com a mitjà a presentacions d’esbossos o 
llibrets veus que és gent acollidora. La part mala és l’accés 
a la informació. 

Encara hi ha moltes comissions, cada vegada menys, que 
els costa passar-nos els esbossos o simple informació. 
Així es nota també com de complicat és superar el garbell 
burocràtic a l’hora d’acreditar-se a la Junta Central Fallera, 
cosa que s’entén per la quantitat de mitjans que hi ha a 
València. El cas oposat és el de la Junta Local d’Alzira 
que, en quan ens va descobrir, va començar a enviar-nos 
informació i convidar-nos als seus actes.

Eduard : El millor de Locos por las fallas és la difusió de 
les nostres fotos de temàtica fallera, en la qual últimament 
hem entrat a fer-ne de les presentacions i exaltacions de 
Xàtiva, a més de la de les Falleres Majors d’Alzira. 

El pitjor és que a Xàtiva, on més desenvolupem la nostra 
activitat, la Junta Local no ens valora i dona preferència a 
mitjans que no són fallers sinó generals, encara que les 
comissions van tenint-nos en compte.
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Si vols saber com ha evolucionat el ‘’boca a boca’’ faller fins a l’actualitat, 

ves a l’article ‘’L’engagement, el boca a boca del segleXXI’’ al volum 2.
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ha canviat
o nosaltres hem canviat la televisió?

La televisió 

La televisió arriba en blanc i negre a una Espanya grisa a 
l’any 1956. Molts pocs van ser els afortunats i afortunades, 
donat que un monitor costava, en aquells anys, entre 24.000 
i 32.000 pessetes (uns 200€). Però als anys 60, amb el 
naixement de la classe mitjana, la televisió arribà a les llars 
i començà a ocupar un lloc important al saló, front al sofà. Es 
veia la tele en família o “en comunitat” donat que es podien 
afegir tots els veïns i veïnes, uns espectadors ansiosos de 
conèixer el món a través d’aquell nou aparell. 

Però aquest anhel encara tardaria. El Règim tenia molt clar 
que la televisió havia de ser una ferramenta més per narrar les 
excel·lències de la Dictadura; la televisió es va convertir en una 
ferramenta de propaganda amb tres objectius fonamentals: 
educar, entretenir i informar (cal dir millor “formar”). 

La família es reunia per tal de veure una programació molt 
bàsica, centrada en el futbol, l’oratge, i els bous. Amb el 
temps, arribaren els concursos per tal de mostrar que Espanya 
començava a ser un país “culte” com “Cesta y puntos” o “Un 
millón para el mejor”, les telenovel·les, o les varietats de la mà 
de Laurita Valenzuela i Joaquim Prat. 

El Règim volia mostrar la cara modernitzada d’un país 
encara en blanc i negre; ho va aconseguir al 1968 amb el 
triomf de Massiel a Eurovisió i, sense adonar-se’n – realment 
sense voler-ho - ho aconseguí també al 1967-1968, amb el 
reconeixement internacional (Premi Ninfa d’Or al Festival de 
Montecarlo i Rosa d’Or i primer premi de la Premsa al festival
de Montreux) del curt ”Història de la frivolitat”, un format 
d’Armiñán i Ibáñez Serrador que se reia de la censura i 
d’aquella España sense color però amb molt d’humor.
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Als anys 70 la televisió es va convertir en un membre més de 
la família. Existia ja una programació estable que començava 
de vesprada. Els xiquets i xiquetes berenaven davant d’una 
carta d’ajust que indicava els minuts i segons que restaven a 
l’inici dels dibuixos i els majors tancaven la programació amb 
l’himne d’Espanya amb la imatge del Dictador mentre onejava 
la bandera amb els símbols del franquisme. 

D’aquella dècada són els primers programes que han passat 
al record i història de la tele com “Un, dos, tres”, “Estudio 
Estadio”, “Gente joven”, “Más allà” o “300 millones”. 
D’aquesta època també fou un programa que marcà l’inici de 
la transició i de la  democràcia, “La clave”, presentat per José 
Luis Balbín (1976), un espai de debat com a símbol de llibertat 
que es va suspendre al 1985 i que presagiava les dificultats 
de convivència entre la llibertat periodística i les pressions 
del poder polític.

La televisió inicia en els 80 la seua dècada d’or. Existia una 
indústria audiovisual capaç de crear nous formats, hi havia 
gran qualitat als guions o adaptacions literàries. La televisió, 
ja en color, es converteix en un espill social amb sèries 
costumistes com “Anillos de oro” o “Verano azul”. Les ànsies 
de saber, conèixer i discutir omplien la programació de debats 
i entrevistes de la mà de Mercedes Milá, Jesús Hermida o 
Terenci Moix.
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Si vols saber com ha evolucionat la televisió fins a l’actualitat, ves a l’article 

‘’La televisió ha canviat o nosaltres hem canviat la televisió?’’ al volum 2.
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40 Aniversari






