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Estem?
Estarem?

Estàvem?

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

Enguany la nostra comissió fa quaranta anys i és moment 
de parar un poc, eixir de la rutina del dia a dia que ens 
consumis tot el nostre temps i de tirar la vista enrere per 
veure com estàvem a principi dels anys huitanta, quan es va 
crear la nostra comissió, com estem en aquests moments, 
i tractar d’imaginar com estarem en el futur d’ací deu, vint 
o trenta anys.

On estem en aquest 2020

En aquest segon volum del nostre llibret d’enguany, anem 
a parlar del present, del nostre present faller, i el present 
de la societat que ens rodeja.

En la part fallera podrem veure com tots els anys, tota la 
informació de la nostra comissió major, conéixer a fons 
els nostres representants majors, descobrirem la nostra 
falla gran, i veure tot el que hem fet enguany i saber el que 
estem preparant per a les properes falles, que celebrarem 
amb moltes ganes i il·lusió.

En el present de la nostra societat veurem quin és el 
moment actual, de la nostra comunitat, del nostre poble, de 
la nostra música, el nostre esport, el medi ambient, i molts 
altres aspectes relacionats en l’actualitat. Per conéixer 
aquest moment comptem amb un grup de col·laboradors 
de primer nivell que ens transmetran de primera mà, la 
situació actual del nostre entorn.

Esperem que llegiu aquest volum i gaudiu d’aquest xicotet 
anàlisi de la situació actual que vos hem preparat, i que 
aquesta foto que vos presentem siga representativa i 
quan rellegim el llibret d’ací deu o quinze anys ens sentiu 
identificats amb el que vos hem mostrat.

2vol.
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Enhorabona a la nostra fallera Tamara i el seu home Ani que es van cassar el passat 29 de Juny
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Tot va començar quan menys ho esperava, un comentari en 
les Falles del 2017: “El 2019 s’ha quedat lliure, i Paquito, Pepe 
i Andrea són els representants”. Ahí va quedar la cosa. Al poc 
de temps vaig tornar a preguntar si continuava lliure, i em van 
dir que sí, i va ser aleshores quan comencí a parlar amb els 
meus pares. No em va costar molt, perquè era una cosa que 
sempre havíem volgut, però per un o altre motiu no havia pogut 
ser. Ara pareixia que era el moment. Li ho comentí a Laura i a 
Mapi, les quals s’alegraren molt i em digueren que estarien al 
meu costat. En la següent reunió baixí i em vaig apuntar, i tots 
s’alçaren a donar-me l’enhorabona. Ara sí que començava a 
escriure’s el meu somni i el de la meua família.

A l’abril del 2018 ens presentaren oficialment. Pepe, Andrea i 
jo estàvem molt emocionats, perquè ara sí que començava la 
nostra aventura. La proclamació va ser al setembre, ja que a 
mitjan juliol es va unir la meua filla al somni. Gràcies a la comissió 
per donar-nos suport i cuidar-nos a les dos. La proclamació va 
ser un acte molt emocionant; jo no volia plorar, és més, als 
xiquets els vaig dir que no ploraren, que havíem vingut a gaudir, 
però la primera a fer-ho vaig ser jo, quan vaig eixir a l’escenari 
i vaig veure tot el món dret, aplaudint, contents. No vaig poder 
contindre l’emoció, i el colofó va ser quan van pujar les dos 
amigues de tota la vida a fer-me l’exaltació, la qual cosa ni me 
la imaginava, perquè ni eren falleres ni tampoc parlen molt bé 
el valencià. Però elles no s’ho volien perdre, i encara menys 
deixar de participar-hi. Moltes gràcies amigues, per tant i per 
tot el que ens queda.

va ser Cristina Martínez ContrerasAixí Fallera Major 2019
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El següent acte va ser la presentació. No sé com 
descriure aquest dia. Hi havia emoció, nervis, felicitat… 
una mescla de sentiments. Cap a les 6 de la vesprada 
vingueren a recollir-me. Tot estava preparat, va pujar 
la directiva a ma casa a fer el brindis i també la banda 
tocant, cosa que a ma mare li feia molta il·lusió, i ací 
començaren les primeres llàgrimes. De camí a la Nau, 
jo anava del bracet de Rafa, i quan anàvem pel carrer de 
Planells vaig rebre una telefonada dient-me que anàvem 
amb retard. La meua resposta va ser: “Anem sobrats, 
per què tanta pressa?”, i ell em va contestar: “No ho 
se”, i ací es va quedar la cosa. La  sorpresa va ser quan 
arribàrem a la Nau i vaig veure Reyes. La meua cara ho 
deia tot, i de nou a plorar, ja que els meus pares, amb 
l’ajuda de Juan i Cristobal, havien fet realitat un altre 
dels meus somnis: Reyes Martí venia a fer la mascletà 
del dia de la meua presentació. Moltes gràcies Juan, 
Cristobal, Reyes i sobretot gràcies als meus pares per 
aquest regal que mai oblidaré. Tot seguit començà 
l’acte, tot anava bé i jo ja m’havia relaxat quan em 
diuen: “Cris, ha arribat el moment”. I allí estava, als peus 
de la passarel·la. Cridaren el meu pare, l’encarregat de 
pujar la banda, però sorpresa, mon pare no estava! És 
en aquest moment quan aparegué Edu, del no-res, per 
a pujar la meua banda. Moltes gràcies i també gràcies 
als teus reflexos, ha, ha ,ha! Després vaig pujar jo i 
començaren a sonar les “campanetes”, i allí estava jo, 
a la part alta de la passarel·la una altra vegada, plena 
d’alegria i nervis. Quan acabaren els versos entrí i 
vaig veure l’escenari que m’havien preparat. Estava 
molt feliç, els nervis havien desaparegut i començava 
a disfrutar. L’obertura, amb tots aplaudint, va ser molt 
bonica. De sobte va sonar una musiqueta, i al fons de la 
passarel·la va aparéixer una persona molt especial per 
a mi. La meua cara ho deia tot, i de nou m’isqueren les 

llàgrimes, ja que és com una germana per a mi, i havia 
vingut a fer l’exaltació. Moltes gràcies Laura, t’estaré 
sempre agraïda.
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Ja era fallera major de la falla en la qual m’he criat i a la qual 
sempre, la meua família i jo, hem pertangut. L’endemà era el torn 
de Pepe i Andrea, tan emocionant com el dia anterior, perquè a 
partir d’aquell moment ja era oficial: érem els representants del 
2019 i començaven tots els actes en els quals representaríem 
la falla que als quatre ens ha vist créixer. Presentació interna, 
presentació d’esbossos, fallers d’honor, presentació de llibret… 
una infinitat d’actes. I s’acostava març: recollida del premi del 
llibret a València, menjar en la barraca del Port amb les altres 
comissions, recollida de la falla, la cavalcada i compte enrere 
per a Falles. Els actes que més m’agraden són la recollida del 
ninot i els premis. La nit de la plantà, només sopar, va vindre la 
Junta Local amb la dolçaina i el tabalet a cantar-nos les albades, 
i com no, una altra vegada a plorar. Aleshores em vaig adonar 
que les coses no es viuen igual quan eres adulta que quan eres 
infantil. En acabant ens n’anàrem tots a la plaça de l’Olivera, a 
recollir els ninots. Allí l’alcalde ens tenia preparada una sorpresa 
a totes les comissions, perquè cada vegada que eixien a cantar 
projectaven la foto dels quatre representants en la façana. Va 
ser molt bonic. L’endemà passava el jurat, després la cercavila 
i a la nit el meu sopar. Les meues amigues a recollir-me a casa, 
amb una rosa cadascuna, i a la porta quan isquí van tirar confeti 
i dos globus amb el meu nom. M’encantà la sorpresa, xiques, 
moltes gràcies a totes. La nit no havia fet més que començar. 
Durant el sopar tot normal, però quan hi va acabar, tornaven a 
començar les sorpreses. Les meues amigues, una altra vegada, 
van aparéixer amb un pastís, i digueren unes paraules amb un 
àlbum ple de fotos de totes les amigues. A continuació, Pepe i 
Andrea em van sorprendre amb una cançó: No puc viure sense 
tu. (I jo, sense vosaltres tampoc). Res haguera sigut igual sense 
vosaltres. Per acabar, aparegué el meu nóvio, amb la nostra 
filla als braços, vestits els dos de faller i amb una cançó que a 
mi m’agrada molt i que em va provocar de nou el plor.

 Moltes gràcies a tots.
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El dia 17 s’atorguen els premis, un altre dels meus actes 
favorits, però enguany era jo qui estava dalt i eixia al 
balcó a celebrar-los. N’hi hagué un que celebrí amb 
especial il·lusió, i com em va dir Paquito, “l’has celebrat 
com si haguera sigut un primer”. I és que volia que ens 
donaren un seté, tant em feia, ja que era la primera 
vegada que ens l’atorgaven i tenia molta il·lusió. Laura 
i Mapi el sabien! A poc a poc passaven els dies i sense 
adonar-me’n també les Falles. El 18 era l’ofrena. Amb 
cansament al cos però amb molta emoció la férem, i 
després sopàrem en la carpa. I així arribem al 19, l’últim 
dia de Falles. Al matí, missa, juntament amb les altres 
comissions, i després mascletà i dinar. De vesprada, 
passacarrer boig i cremà de la falla infantil. Jo estava 
molt emocionada, ja que els meus xics també ho 
estaven, però una abraçada que els tres ens férem ens 
va reconfortar. El nostre any arribava a la fi. Després 
del sopar era l’hora del monument gran, però no vaig 
plorar, ja que estiguí analitzant tot el que havia passat i 
donant les gràcies per tot i per tant. Havien sigut unes 
Falles màgiques. Quan acabàrem de cremar la falla 
férem un brindis, i a més de celebrar l’any tan bo que 
havíem viscut férem la presentació del representants 
del següent any.
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Encara que les Falles acaben, els actes segueixen: el besamans, 
el premi del llibret, la processó de Sant Vicent a València, el 
Porrot d’Honor, sopa sorpresa per als presidents… Entremig 
les proclamacions, sopar de falleres majors entrants i eixints 
i ja arribem a les presentacions, el 14 de desembre la nostra. 
Era normal que enguany estiguera més tranquil·la, perquè ara 
era tot el contrari, perquè nomenaven Laura com a fallera 
major i això per a nosaltres era molt especial. Quan vingueren 
a casa casa a recollir-me, Laura, en veure’m em preguntà si 
em trobava bé, que tenia mala cara. I és que ella no sabia 
tot el que li faltava per viure. La presentació, tot i que estava 
nerviosa, la vaig disfrutar. En el moment que Arturo pujava la 
banda de Laura les cames em començaren a tremolar. Arribava 
el comiat, i havia de posar la banda a la meua amiga, i com calia 
esperar acabàrem les dos plorant, ja que l’emoció va ser molt 
forta. Quan acabà l’obertura de nou sonà una musiqueta, i va 
pujar Estefanía a fer l’exaltació a Laura, i a continuació m’alcí i 
me n’aní al seu costat, cosa que Laura no s’imaginava, perquè 
jo vaig fer el mateix que ella va fer per mi, i com no, una altra 
vegada a plorar.

Aquest és el resum del meu any, el qual puc resumir en emoció, 
alegria, felicitat i sobretot llàgrimes, que no han faltat en cap 
moment. Donar les gràcies a tots els fallers, especialment per 
tot l’afecte rebut. Espere que hàgeu gaudit tant com nosaltres 
i que estigueu orgullosos dels vostres representants del 2019.
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Comissió, fallers, falleres, veïnat, persones col·laboradores: 
aquest és el tercer any consecutiu que tinc el plaer de poder 
dirigir-me a tots i totes vostés i dedicar-los unes paraules.

En aquest any, és un gran privilegi dirigir-me a tots i totes 
les lectores d´aquest llibret, ja que celebrem quaranta anys 
d’aquesta gran comissió. Estic satisfet per la confiança 
dipositada un any més en la meua persona i en tota la directiva 
d´aquest exercici, els quals han treballat amb molta il·lusió. 
Gràcies a ells i elles, ha sigut possible portar a bon fi aquest 
any tan important. Per això vull aprofitar aquestes línies per 
a donar la meua més sincera enhorabona i les GRÀCIES (així, 
amb majúscula) a la Junta d´aquesta comissió, ja que sense el 
seu esforç i dedicació cap a aquesta festa, res seria el mateix.
Dit açò, m’agradaria destacar que les falles no sols són durant 
el mes de març o els tres dies principals i marcats al calendari, 
sinó que les falles cal viure-les durant tot l’any. També cal 
recordar i fer menció especial als nostres col·laboradors i 
col·laboradores, qui sempre estan disponibles per ajudar i fer 
que la comissió vaja endavant any rere any. Moltes gràcies per 
seguir amb nosaltres.

Aprofite per a saludar a les persones que l´any passat 
ostentaren els màxims guardons de la nostra falla, Cristina, 
Andrea i Pepe. Gràcies a tots i a les seues famílies per portar el 
sentiment i el nom de la falla al més alt.

Abans de finalitzar, voldria transmetre a les nostres 
representants, Laura, Neus i Clara, que gaudiu al màxim de 
cada acte, de cada moment i de tot allò que vos envolte. Obriu 
molt bé els ulls i guardeu tots aquells moments a la vostra 
retina, de segur que és un any magnífic, i a més jo estaré al 
vostre costat per tal d’ajudar-vos i viure les falles molt més 
prop. Enhorabona a les famílies i gaudiu molt junt a nosaltres.
Finalment, i no menys important, m’agradaria convidar a tot 
el veïnat a viure i gaudir de les falles, per açò vos recorde que 
les portes del nostre casal, estan ara i sempre obertes per a 
vosaltres. Vos esperem!

Una forta abraçada del vostre amic i President.

Francisco Ruiz Soriano

del president
Salutació
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La teua vida ha estat
lligada al número dos,

dues voltes representant
tant d’infantil com de major.

De xicoteta tornares
a repetir l’any següent.

Fou tant el que acabalares
de l’estima de la gent!

Després el temps va passant,
ja ets de la Cort d’Honor,
i el teu cor diu bategant:

se-ré  fa-lle-ra  ma-jor.
Novembre del dos mil tretze

et fan la Proclamació
i, en març del dos mil catorze,

la Cremà és culminació.
Però… ”torna-li la trompa al xic”,

és tant el que a tu t’agrada,
a pesar de l’embolic,

que vols ser-ne altra vegada.
I així, de mans de Cristina,

la teua amiga volguda,
tornes a lluir, divina,

la banda sis anys perduda.

Si el Bill Murray et vera
Regina de la falla tota,
pensaria que ací era 
el Dia de la Marmota,
perquè al veure tal bellesa
coneguda ja per ell,
li’n faria una sorpresa
que el calfaria el cervell,
contemplant eixa fallera
que fou Regina anterior,
representant de bandera,
ambaixadora millor.
Damunt, per partida doble,
tens dues guapes xiquetes
que amb les notes d’un pasdoble
semblareu les tres garsetes.
És que el dos t’ha acompanyat,
perquè elles són les primeres
infantils per duplicat
de les regines silleres.
El Casal està aclamador
de tindre’t de nou senyera
de tota la Cort major
i de la falla sencera.
Ma Amparo Pina Alcañiz

a la fallera Major
Vers

Laura Sánchez Fernández
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La comissió amb la col·laboració 

de José López “Selfa”
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Falla Gran 2020
Explicació

On estàvem i on estem
com érem i com som

passat i present veurem
en la falla que presentem.

Ja que estem d’aniversari
i també de celebració

que quaranta anys són molts
i els complim amb emoció.

Al principi dels huitanta
començà a caminar

una falla xicoteta
que ara ja s’ha fet gran.

Moltes persones han passat
per la nostra comissió

més de mil set-centes han sigut
membres en alguna ocasió.

Amb moltes alegries,
i alguna que altra pena,

hem arribat a avui en dia
i el resultat, paga la pena.

Perquè quaranta anys indiquen
estar en plena maduresa
per afrontar el que vinga
per arribar a la cinquantena.

Hem de seguir fent les coses bé
i si pot ser encara millor
i que la falla cresca
amb alegria i germanor.

I d’això ens parla la falla
de l’inevitable pas del temps
i veurem ací reflectit
el que fèiem i el que fem.

Així que anem al lio
que comence l’explicació
ara els conte el que la falla
ens mostrarà amb il·lusió.

Tomàs Palomares

On estàvem? On estem?
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Aprofitarem la falla
per a mostrar a la gent

l’evolució i els canvis
que les falles han fet.

Els primers materials
que emplenava el faller

eren roba i palla
pels ninots fer.

I a poc a poc anaren
millorant la figura

i amb cera començaren
per fer del cap l’escultura.

I els ninots milloraven
i es mantenien drets

i feien escenes satíriques
que feien riure la gent.

I buscant noves formes
de millorar el que fer

començaren a fer de cartó
tot el ninot sencer.

Esculpir la figura amb fang
i després el motle fer
per ficar el cartó dins

i assecar-lo al solet.

Amb aquest procediment
començaren a mostrar

els refregits fallers
que hi havia en cada carrer.

El pasdoble ‘El faller’
ací volem representar

i en la falla veurem
el que van cantar:

“Creua el carrer la xicalla
replegant els trastos pa la falla;

i manté la tradició
d’esta cançó...

Hi ha una estoreta velleta
per a la falla de Sant Josep,

del tio Pep...?
I van juntant el que els veïns els 

van donant
per a buidar el porxe.

Hi ha una estoreta velleta
per a la falla de Sant Josep?
I amb una estella del muntó

se du el compàs d’esta cançó.”

Ja que així és com érem
en els orígens fallers

on arreplegaven els trastos
per cremar-los sencers.

Ací veurem tres xiquets
que la cançó estan cantant
perquè els donen els veïns

els trastos que estan tirant.
 

Així que ja saps veí,
si tens una cosa per a tirar

dus-ho enguany a la falla
perquè ho volem cremar.

Veies el mateix ninot
però pintat diferent,
et mirava somrient
en la falla següent.

I del cartó passàrem
a l’actual suro blanc,
un derivat del petroli
que és molt contaminant.

I s’acaba l’escultura,
arriba el digital
i ara els escultors
no s’embruten amb fang.

Que en l’etapa actual,
dissenyat i després fresat,
quan veus el material
ja ho tens tot mig muntat.

Veurem el que ens oferirà
la següent evolució
i quin material serà
el següent en elecció.

Hi ha projectes pioners
amb la palla de l’arròs,
veurem qui serà el primer
en apujar-se al carretó.

Un material sostenible
necessitem de veritat
per tindre una cremà neta
amb un fum en claredat.

Perquè el foc representa
l’art de purificar
i si ens abaixes el sofà
el saló podràs renovar.

T’estalviaràs un viatge
d’anar a l’ecoparc
i farem més gran la falla,
veurem on podem arribar.

2vol.

Evolució de la fallaL’estoreta velleta
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Un dels canvis visibles
del passat al temps actual

són els vestits de faller
de les fotos del casal.

Doncs la moda masculina
del vestit per a la festa

ha transformat totalment
el color del personal.

Eixe tratge ‘‘cucaratxa’’
que tots solien gastar

ha passat a l’oblit
sols es veuen residuals.

En cada falla hi ha algun
nostàlgic de veritat

que alguna vegada el trau
i per tothom és senyalat.

I ara els xiquets el veuen
i queden bocabadats

en veure una cosa tan negra
que espanta, la veritat.

No hi ha comparació
amb els vestits actuals,

tots plens de colorit
i realment tradicionals.

No com la moda del negre
que ens varen imposar

en èpoques més obscures
que no volem recordar.

però si realment vols veure
una cosa graciosa de veritat,
mira els vestits de fallera
dels huitanta del segle passat.

Eixa falda pel genoll,
eixa pinta fins al cel
que no cabia en el quadre
commemoratiu de l’event.

Però bé, no ens riguem massa
perquè mai pots saber
el que pensaran de nosaltres
els que vindran després.

Les modes falleres

Un dels temes importants
que ha canviat amb el temps

és el tema dels permisos
per fer esdeveniments.

Fa quaranta anys els actes
es feien sense diners

esforç, voluntat i ganes
per part de tots els fallers.

I no venia el tècnic
ni cap autoritat local

a dir-te que ‘’Açò no ho faces,
que et tanque el casal’’.

Ara tampoc ho diuen
de manera oficial,

però fiquen moltes traves
per a estar del tot legal.

I ara les falles tenen
unes obligacions legals

que no compleixen
altres festes,

i manifestacions culturals.

Certificat electrònic
per a l’entorn digital,

com si fores una empresa
de les que guanyen capital.

Impost de societats toca
cada any presentar

i no tragues benefici
que et tocarà pagar.

I la llicència de la carpa
‘‘pa’’ què et vaig a contar
tot el que ens demana
el tècnic municipal.

Per als inflables, també
un enginyer ha de firmar
per dir que està tot bé
i no se’n va a embolar.

I per la despertà, què?
El CRE hauràs d’aprovar
i per tirar els masclets,
abans dormir i descansar.

Així que ja vegeu,
per ser faller toca
ficar-se seriós i estudiar,
per poder com la llei mana
l’activitat desenvolupar.

L’odissea legal
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Els arguments que ens donaren
per la nostra falla castigar

es veu que ara no valen
per a la seua sancionar.

Amb una diferència clara,
i fàcil de demostrar,

que a nosaltres ens castigaren
sense tindre motiu clar.

Doncs anàrem a incidències
a València, a Junta Central

i per escrit els digueren
que no calia sancionar.

I a l’any següent varen
la normativa canviar,

el qual demostra clarament
que anaren a fer-nos mal.

I no cal que cap falla
s’inculpe per evitar

que hi haja “mal rotllo”
entre les falles locals.

El “mal rotllo” s’evita
d’una manera real

tractant a totes les falles
d’una manera igual.

I això depèn de Junta
i enguany han demostrat

no estar a l’altura
ni buscar entre totes la igualtat.

I tornem a tindre festa
després d’un any descansat,

doncs Junta no és honesta
amb el que ells han aprovat.

Que és molt fàcil sancionar
a la falla del costat

i la llei no aplicar-te
si eres tu l’afectat.

I va i enguany arriba el dia
de demostrar en claredat

que si eres Presidenta
no has de tindre parcialitat.

I se’t veu el “plumero”
de manera descarada
evitant fent reunions

en una bona temporada.

Perquè ningú puga
a la teua falla perjudicar

ventiles el tema ràpid
en una reunió alegal.

Sense convocatòria ni actes
i sense tampoc respectar

a una falla que acaba
la seua presentació finalitzar.

Es porta a votació
allò que no s’ha de votar,

i amb interna ovació
celebren que van a guanyar.

Sobretot la presidenta
que en tot açò era part,
perquè era la seua falla
qui eixia perjudicat.

Que quede una cosa clara,
diguem amb rotunditat:
no anem contra ningú,
el que volem en realitat
és que hi haja igualtat.

Així acaben els versos,
l’explicació ha acabat,
la de la nostra falla
i la de la fallera actualitat.

Tornarem a ser punt del dia
en la reunió de Junta Local?
I les visites a ISSUU al llibret
superaran el record actual?

Jo crec que sí, però ja veurem
el que passa en realitat,
el que està clar és que aquests versos
mostren en claredat
el sentiment d’una falla
que Junta ha maltractat.

No es pot considerar vàlid
tindre a algú censat
si no reuneix les condicions
i se’n passa d’edat.

Que ho fica ben clar
en l’article 56
de l’estatut aprovat,
sols cal llegir
i aplicar l’articulat.

Quan una norma està escrita
en tanta claredat,
el que toca és complir-la
en tota rotunditat.

Però a Junta Local
això no és així,
es passen les normes...
per ahí.

I no podem dir que és vàlid
perquè Junta Central ho ha acceptat,
perquè Junta Central no valida
a qui les falles han censat.

I això ho sabem de veres
perquè ho hem comprovat,
doncs com sabeu hem fet
una prova molt Reial.

I encara estem esperant
que algú ens diga
‘’Xe, que collons heu ficat??!!’’
doncs, així es quedarà censat.

Torna-li la trompa al xic
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Els fallers i falleres tenim una sang especial. Una sang fallera 
que corre per les nostres venes i que ens fa diferents de 
la resta.

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

Així que, per demostrar que els nostres fallers i falleres mostren 
orgull de ser-ho, vam crear la iniciativa de #FRCpelmón perquè 
portaren el nom de la nostra falla més enllà del nostre poble, 
província, comunitat i país.  

Aquesta idea va sorgir al 2017 i, des d’aleshores, portem 4 
anys rebent fotografies de fallers i falleres als qui els encanta 
viatjar. En total, hem rebut fotografies des de 23 províncies 
diferents d’Espanya i 18 països diferents arreu d’Europa i del 
món sencer.

Enguany, com no, els fallers i falleres també s’han bolcat i, 
mitjançant les xarxes socials, hem rebut fotos de prop de 50 
membres de la comissió que han portat el nostre escut i els 
nostres colors allà on han viatjat.

Volem agrair-los haver participat per portar endavant la 
iniciativa i, en conseqüència, poder fer aquest article al llibret. 

Alguns fallers i falleres han viatjat arreu d’Espanya portant el 
nom de la falla per cada racó del nostre país i ens han enviat 
fotografies des de:

#FRCpelmón

Sevilla, Andalusia.
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Duna de Maspalomas, Gran Canaria, Illes Canàries. 

Benifallet, Tarragona, Catalunya.

Granada, Andalusia.Barcelona, Catalunya.

Conca, Castella - la Manxa.

Mas de la Costa, Castelló, 
Comunitat Valenciana.
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Roma, Itàlia.Orlando, Estats Units.Venècia, Itàlia.

París, França.París, França.Washington, Estats Units.

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

El Cairo, Egipte.

Cataractes del Niàgara, Toronto, Canadà.Miami, Estats Units.

Nova York, Estats Units.
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Delegació de Festejos

Delegació d’Activitats Diverses

Delegació d’Organització

Delegació de Quotes i Loteries

Delegació de Llibret 

Delegació de Relacions Públiques

Salvador Ballester Soriano

Cristina Moreno Rodenas

Arturo Calaforra Palop

Marta Antich López

Diego Ferri Marín

Raúl Marcilla Andrade

Estefanía Cordellat Martin

José Luis Ortega López

Sergio Puerto Da Silva

José Ignacio Alfaro Torrillas

Carlos Baviera Rodrigo

Víctor Lázaro Villalba

José Ramón Antón Gilabert

Miriam Garrido Tinajo

María Escribà Satorres

Tamara Parra Guillem

Silvia Esquivel Murillo

Lázaro San Miguel Bravo

Mónica Rubio Monfort

Francisco Ruiz Llamas

José Antonio Pérez Domínguez

Carmen Olmo Rubio

Mari Carmen Francés Montagud

David García Muñoz

Alexia Francés Olmo

Estela Llacer Francés

Amparo Ruiz Soriano

Virginia Costa Pina

Maite Martínez Martín

Cristina Sánchez Bueno

Yolanda Garrido Cifuentes

María Amparo Navarro Bello

Jorge Arcís Burgos

Lucía Trenado López

María Buges Serrador

Gabriel Costa Pina

Rafael  Gutiérrez Marchal

Alejandro Selles Vila

Directiva
Junta

Presidència

Vicepresidència Festejos

Vicepresidència Casal

Vicepresidència Activitats Diverses

Vicepresidència Presentació

Vicepresidència Administració

Vicepresidència Organització

Vicepresidència Protocol

Vicepresidència Web i Xarxes socials

Vicepresidència Infantils

Secretaria

Vicesecretaria

Tresoreria

Delegació de Presentació
 
 

Delegació de Protocol
 
 
 
 
 

Delegació de Play-Backs
 

Delegació de Junta Local Fallera

Francisco Ruiz Soriano

Eduardo Ferri Marín

Juan Francisco Talavera Martínez

José Aladino Rubio Molina

Salva Romero Escandell

José Vicente Francés Montagud

Tomàs Palomares López

José Rafael Peris Marco

Merche Monfort Pons

Begonya Garrido Picher

Raquel Esteban Cabello

Jaime Gil Navarro

Arantxa Cabañas Martínez 

Juan José Ballester Tamarit
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Carla Abad Ots
Paula Aguilar Fresneda

German  Aguilar Pacheco
Roberto Alacreu Soriano

José Albert Rosello
Eva María Alfaro Torrillas

José Ignacio Alfaro Torrillas
Alejandro Alonso Mallon

Christian Miguel Alonso Mallon
Marta Antich López
Víctor Antón García

José Ramón Antón Gilabert
Lidia Aranda Martínez

Jorge Arcis Burgos
Miguel Ángel Arias Blanco
Salvador Ballester Soriano
Juan José Ballester Tamarit

Carlos Baviera Rodrigo
Juan José Benaches Zapata

Sergio Botella Villalba
Verónica Dolores Bou Cervera

María Buges Serrador
Arantxa Cabañas Martínez

Arturo Calaforra Palop
María Isabel Calatayud Ruiz
Arantxa Carbonell Guerrero 

Ainhoa Carrasco Cerda 
María Carreño Martínez
Pablo Carreño Martínez
Daniel Castillo González

Carlos Miguel Chulvi Cuenca
Sofía Chulvi Iborra
Gema Cloquell Ferrer
Trinidad Contreras Peña
Estefanía Cordellat Martin
Gabriel  Costa Pina
Virginia Costa Pina
Marta Cuadros Pérez
Carolina Cuenca Lence
Vanessa De La Encarnación Jiménez
Ana Domingo Soto
Fernando Domínguez Montero
María Escriba Satorres
Silvia Esquivel Murillo
Ana María Esteban Cabello
Raquel Esteban Cabello Zaira 
Fernández  Cortes
Diego Ferri Marín
Eduardo Ferri Marín
José Forner Navarro
José Vicente Francés Montagud
Mari Carmen Francés Montagud
Alexia Francés Olmo
Ana María Fresneda Castillo
Yolanda Fresneda Castillo
Ana Galera Lozano
Nuria Galera Lozano
Vanessa Gamero Gómez
Victoria E. García Alcázar
María Pilar García Álvarez

Major
Comissió
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Antonio García Armero
Oscar  García Fons

David García Hernández
David García Muñoz

Yolanda Garrido Cifuentes
Begoña Garrido Picher

Lidia Garrido Tinajo
Miriam Garrido Tinajo

Pablo Garrido Tinajo
Roberto  Gil Cifuentes

Jaime Gil Navarro
Nieves Gil Navarro

Gemma Gómez Rubio
Aitana Gómez Tomillo
Lidia González Núñez
Ana Guillem Magalló

Andrea Gutiérrez Alfaro
María Dolores Gutiérrez Marchal

Rafael  Gutiérrez Marchal
Cristian Hernández Donate

Regina José Hernández Ruiz
Anastasia Hernández Sánchez 

Virginia Herrero Costa
Estela Hurtado Ortega

Silvia Iborra Romeu
Aaron Jiménez Esteban

Juan Elio Jimenez Lamas
Víctor Lázaro Villalba

Estela  Llacer Francés
Francisco Llacer Llacer

José Ángel Llacer Pineda
Isabel López González
Juani López López
Amparo López Taroncher
Raúl Marcilla Andrade
Amparo Marco Marco 
Miguel Ángel Martí Baviera
María Teresa Martin Clemente
Cristina Martínez Contreras
Sandra Martínez Díaz
María Cortes Martínez García
Trini Martínez Jiménez
Maite Martínez Martin
Vicente  Martínez Martínez
Hugo Martínez Paredes
Julio  Martínez Sánchez
Elena Martorell San Daniel 
Azahar Merino Fluixa
Merche Monfort Pons
David Monge Malave
Mireia Monteagudo Muñoz
Cristina Moreno Rodenas
Milagros Moya Jiménez
Luisa Navarrete Ibáñez
María Amparo Navarro Bello 
Francisco Javier Nieto Sánchez
Ascensión Oliva Abarca
Carmen Olmo Rubio
Alfredo Oltra Bou
Alfredo Oltra Radal
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José Luis Ortega López
Daniel Ortega Martínez

María Luisa Ortiz Santos
Tomàs  Palomares Gastaldo

Tomàs Palomares López
Tamara Parra Guillem

José Adrián Parra Nascimiento
Joaquín  Pavón Castro

José Antonio Pérez Domínguez
Verónica Pérez Martínez
José Rafael Peris Marco

José Vicente Peris Martínez
María Del Carmen Piera Martínez

Lorena Puchalt Forner
Sergio Puerto Da Silva

María Pilar Revert García
Rubén Reviejo Herreros
Álvaro Rodrigo Satorres

Sara Rodríguez Antón
Alba Rodríguez Lara
Lucia Román Giner

Fina Román Montilla
Lucia Romano León

Salva Romero Escandell
Lola Rosales Gutiérrez ndrea 

Rubio Mínguez
Noelia Rubio Mínguez

José Aladino Rubio Molina
Tania Esperanza Rubio Molina

Mónica Rubio Monfort

Francisco  Ruiz Llamas
Jorge Ruiz Maqueda
Esther Ruiz Navarro
Julio Alberto Ruiz Navarro
Amparo Ruiz Soriano
Francisco Ruiz Soriano
Lara Sahuquillo Huerta
Lázaro San Miguel Bravo
Ana Isabel Sánchez Bosquet
Cristina Sánchez Bueno
Laura Sánchez Fernández
Claudia Sánchez Hernández
Miriam Sánchez Lara
Antonio Sánchez Pastor
Alejandro Sellés Vila
Sofía Sevilla Gutiérrez
Palmira Soria Domínguez
Amparo Soriano Soler
Mercedes Soriano Soler
Teresa Soriano Soler
Sara Talavera Guillem
Juan Francisco Talavera Martínez
Gil Tomàs Méndez
Lucia Trenado López
Jesús Trenado Montero
Ainoa Trigo Zaragoza
Cristina Valle López
Miriam Valle López
Vidal Vergara Robledo
Francisco Javier  Villena López
Rosa Zaragoza Gradolí
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María Buges Serrador
Arantxa Carbonell Guerrero

Ainhoa Carrasco Cerda 
María Carreño Martínez

Sofía Chulvi Iborra
Gema Cloquell Ferrer
Marta Cuadros Pérez
Alexia Francés Olmo

Estela  Llacer Francés
Lucia Romano León

Andrea Rubio Mínguez
Noelia Rubio Mínguez
Mónica Rubio Monfort

Lucia Trenado López
Ainoa Trigo Zaragoza

de PlayBack
Grup
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Verónica Dolores Bou Cervera
Sofía Chulvi Iborra

Mari Carmen Francés Montagud
Alexia Francés Olmo
Silvia Iborra Romeu

Jacqueline Iborra Sáez
Estela Llácer Francés
Sandra Martínez Díaz

María Amparo Navarro Bello
Tomàs Palomares López
Verónica Pérez Martínez

Tania Esperanza Rubio Molina
Esther Ruiz Navarro

Alba Tomas Domingo
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Fotos cedides per Pedro J. Picazo

2vol.
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Abel Olea
Amparo Rodrigo

Amparo Vanesa Agudo
Joshune Vazquez

Fermin Montó
Sofia Yuste

Raquel Vedreño
Ximo Calle

Laura Martinez
Sonia Perez

Maria Angeles Hurtado
Fefi Lara

Juan Rodriguez
Encarna Ruiz

Francisco Ortiz
Julia Trullás

Juan Silva
Soraya Puigcerver

Laura Martinez Martin
Jose Maria Duart 

Marina Burgos
Pascual Arcis

Barbara Ballester 

Javier Moreno Jose Ramon Burgos
Merche Ballester
Maria Amparo Pina
Olga Zaragozá
Inma San Lorenzo
Conchin Martínez
Josefina Zaragozá
Ignacio Aleixandre
Jose Alacreu
Marcos Peris 
Juanjo Ballester
Giovanna Garcia
Maribel Casas
Hector Noelia Pina
Francisco Sanchez
Maria Jose Hurtado
Gustavo Perez
Miguel Ortega
Ciudadanos Silla
Els Verds Silla
PP Siila
PSOE Silla
Junta Local Fallera de Silla
Excelentíssim President de la Diputació 

d’Honor 2019
Fallers
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Els presents guardons deuran ser confirmats per Junta Central Fallera.
La Junta Local Fallera notificarà per carta si l’han concedit

atorgats per JCF a la nostra comissióGuardons

Alicia Albert Vedreño
Ana Domingo Soto

Raúl Marcilla Andrade
Cristina Sánchez Bueno

María Del Carmen Piera Martínez
José Luis Ortega López

Mireia Monteagudo Muñoz
Víctor Lázaro Villalba

María Isabel Calatayud Ruiz

Begonya Garrido Picher
Roberto Alacreu Soriano

Silvia Esquivel Murillo
Jaime Gil Navarro

Claudia Sánchez Hernández
Vidal Vergara Robledo

Virginia Costa Pina

José Aladino Rubio Molina

d’Argent
Bunyol

d’Or
Bunyol

d’Or amb Fulles de LlorerBunyol
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Una vesprada de novembre ens vam reunir al nostre casal 
amb el nostre President i la nostra Fallera Major per a fer-los 
l’entrevista personal per al llibret, però abans de començar, per 
a calfar motors i així poder conèixer un poc més als nostres 
representants vam decidir fer un xicotet qüestionari. Així que si 
teniu curiositat per saber com són, sols haveu de continuar llegint.

Què preferiu, la brusa o la indumentària valenciana?
Paquito: Brusa.
Laura: Indumentària valenciana.

Quin és el vostre color preferit per a teles de faller/a?
Paquito: Taronja.
Laura: Roig.

Què preferiu, la plantà o la cremà?
Paquito: La plantà.
Laura: La plantà.

Què preferiu, un castell o una mascletada?
Paquito: Mascletada.
Laura: Mascletada.

Quin és el vostre menjar preferit de falles?
Paquito: All i pebre.
Laura: Paella.

Definiu amb una paraula el que són les falles per a vosaltres.
Paquito: Sentiment.
Laura: Sentiment.

Des de quan sou fallers/es?
Paquito: Des que vaig nàixer.
Laura: Des que tenia 4 anys.

Sempre de la mateixa falla?
Paquito: Sí.
Laura: Sí, sempre de la falla Reis Catòlics.

Què preferiu, les despertades o els passacarrers?
Paquito: Passacarrers.
Laura: Passacarrers.

Canviarieu alguna cosa de les falles?
Paquito: No.
Laura: M’agradaria que hi haguera més germanor fallera i que 
les falles visquen amb diversió i harmonia, deixar de costat els 
mals comportaments.

el nostre President i nostra Fallera MajorConeixem
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Enguany per a Laura serà un any especial, ja que ens 
representarà en el nostre 40 aniversari. A més el compartirà 
amb dos princesetes i amb un gran amic. Per als i les que no 
coneguen a Laura, és una xica amable, divertida i sincera, 
amiga dels seus amics i amant de les falles. És molt minuciosa, 
sempre cuidant fins l’últim detall. 

Laura té un gran cor i en ell sempre té un raconet per a les 
seues estimades falles, sobretot per a la seua comissió, i té les 
idees molt clares, per això ha pres la decisió de representar per 
quarta vegada a la seua volguda falla. Però si voleu saber més 
d’ella, llegiu el que ens conta a continuació.

S’acosten ja les falles que tant esperaves. Quin moment 
és el que més t’agrada i què esperes amb més il·lusió? I el 
que no vols que arribe?

El moment que més espere és el de la presentació. I el que no 
vull que arribe, la cremà.

Què és el que més t’agrada de les falles? I què destacaries 
d’aquesta comissió?

El que més m’agrada de les falles és la setmana fallera. I 
d’aquesta comissió, ho destacaria tot: el grup que es fa, 
l’harmonia que hi ha, que es una família en la que ens coneguem 
tots i totes, que va fent-se més gran i cada vegada som més 
fallers i falleres.

a Laura
Coneixem
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Estem?
Estarem?

Estàvem?

Què es el que més t’agrada fer quan vens al casal?

Tafanejar! Posar-me al dia és el que més m’agrada! (Riu)

Quin vestit t’agrada més, el del segle XVIII o el del segle 
XIX?

El del Segle XIX.

I si parlem d’adreços i pintes. Quines prefereixes? D’or 
o plata?

D’or.

Laura, com ja et digueren a la proclamació ‘’No hi ha dos 
sense tres, ni tres sense quatre’’. Al 1998 vas ser FMI 
de la comissió i repetires al 1999. Uns anys després, al 
2014, vas ser la fallera major i sis anys després tornes 
a repetir. 

Què et va fer donar el pas per a tornar a representar-nos 
i com esperes que siga aquesta vegada el teu regnat?

Primer que res, que l’any estava lliure,i després, Paquito 
va començar a punxar-me per a que m’apuntara i Cristina 
que ho va rematar. També els meus amics, els meus pares i 
Arturo, que van ser els qui van acabar de convèncer-me

2vol.
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Per a tu, què són les falles?

Per a mi son sentiment, diversió, alegria i plors també.

Aquest any és molt especial, doncs enguany celebrem els 
40 anys de la nostra falla i per primera vegada tenim dos 
falleres majors infantils que t’acompanyaran en aquest 
somni! A més, el compartiràs amb el teu gran amic Paquito. 

Conta’ns un poc com et sents.

La veritat és que tindre dos falleres majors infantils és una 
cosa molt especial perquè mai ha passat i la veritat és que 
hem congeniat molt bé, em duc molt bé amb elles, són unes 
princesetes, un amor de xiquetes! I tindre a Paquito que és el 
meu amic al costat em reconforta més per viure aquest any.

Què diries a la gent per a que s’anime a conèixer a la falla 
i que s’apunte?

Que vinguen, que ens coneguen! Que som una gran família, i si 
venen i ens coneixen de segur que s’apuntaran i sobretot que 
coneguen la falla a un nivell intern més que a un nivell extern, 
ja que a nivell intern es viuen molt millor.

I per finalitzar, ens agradaria que dedicares unes paraules 
a la teua comissió.

A la meua comissió els diria que és un privilegi per a mi 
representar-los, que em sent molt afortunada d’estar ací, que 
són molts anys els que estic en aquesta falla i la veritat és que 
he crescut en ella i que estic molt orgullosa de d’estar ací.
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ELECCIÓ

Una vegada finalitzades les Falles del 2019, donàvem pas a un 
nou exercici faller. Aquest va començar el 7 d’abril amb l’elecció 
del president, Francisco Ruiz i Soriano. Al seu costat tingué  a 
Laura Sánchez i Fernández com a fallera major i les germanes 
Clara i Neus Peris i Rubio com a falleres majors infantils .

Aquella nit brindàrem amb ells i continuem brindant tots els 
dies per l’any tan especial que estem vivint. Donàvem així inici 
a l’exercici del nostre quaranta aniversari!

APUNTÀ

Enguany, l’apuntà la férem el 27 d’abril. Vam fer l’apuntà 
infantil amb un gran berenar, castells inflables i jocs per als 
més menuts. S’ho van passar d’allò més bé!

I per als majors vam fer torrada de carn per a esmorzar, paella 
per a dinar i jocs per a tots. Tinguérem moltes sorpreses al 
llarg del dia. Vam tindre festa per la vesprada, amb el DJ Ximo 
Street, i festa fins ben entrada la nit, ni més ni menys que amb 
el conegut DJ José Coll. 

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

FESTA DEL PRIMER DE MAIG

Com tots els anys, l’1 de maig plantàrem una creu floral a la 
plaça de l’Alteró, amb motiu de la festivitat del dia de Sant 
Josep Obrer. El mateix dia assistírem als actes que organitzava 
la confraria i la parròquia de Sant Josep Obrer. 

De matí anàrem a la missa, i a la nit a la processó, la qual 
va desfilar pels carrers del barri. Com no podia ser d’una altra 
manera, el carrer del nostre casal també va veure la imatge de 
Josep Obrer, i a més, el rector de la parròquia va beneir la Creu 
de Maig.

d’un any
Resum
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FESTA DE SANT JOAN

El dissabte 15 de juny celebràrem la festa de Sant Joan.
A la vesprada, els infantils gaudiren d’un estiuenc berenar 
per a llepar-se els dits. En acabant, unflables aquàtics. 
S’ho van passar d’allò més bé!

Arribada la nit hi hagué un sopar al carrer de temàtica 
eivissenca, amenitzat amb l’actuació del duo Jenny i 
Radomir. Ballàrem les cançons a la fresca de l’estiu i 
passàrem un fi de festa molt divertit. També hi pogueren 
assistir tots aquells que no eren fallers, així que gràcies 
per acompanyar-nos aquella nit!

PROCLAMACIÓ

El dissabte 13 de juliol va tindre lloc al Carmen Valero 
un dels actes més representatius de l’any faller: la 
proclamació dels nostres representants per al present 
exercici. 

Al so de la dolçaina i el tabalet, començava la nit amb una 
cercavila i l’arreplegada de les falleres majors i presidents. 
La nit va ser emotiva per als centenars d’assistents, i més 
encara amb les paraules que els exaltadors dedicaren als 
màxims representants. Després de la proclamació dels 
representants per a les Falles del 2020, hi hagué un vi 
d’honor i finalitzar així la festa amb alegria.
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PLAYBACKS

Tal com hem fet molts anys, la nostra comissió va participar, la 
nit del 3 d’agost, en els playbacks que organitzava la Junta Local 
Fallera de Silla. El nostre grup de playback ens va preparar dos 
magnífiques actuacions.

Aprofitem l’oportunitat per a donar les gràcies a totes les 
persones que participen en la preparació de les nostres 
actuacions, i que fan possible que any rere any el públic puga 
gaudir d’una nit especial en la qual els nostres ballarins i 
ballarines gaudeixen amb molta il·lusió davant de tot el poble.

PROCESSÓ DEL CRIST I BALLS

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

En primer lloc poguérem disfrutar de la imatge dels gegants, 
del Ball dels Arquets, del Ball dels Cabuts i de la Magrana, amb 
què ens va delectar el grup de dansa infantil i el grup de dansa 
major.

També ens encarregàrem de donar vida a personatges bíblics, 
com el iaio Colomet, els egipcis, Josué... que van participar 
en la processó. També els nostres representants desfilaren 
acompanyant el Crist.

Agraïm la col·laboració dels integrants dels grups de dansa i 
de totes les persones que van participar en la processó per 
engrandir les festes del nostre poble.
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FESTA DEL MIG ANY

El 21 de setembre tinguérem la festa del Mig Any faller. 
Així, celebràrem que havien passat sis mesos des de 
Falles, i també que només en quedaven sis més per a les 
Falles del 2020. Per això, aquest dia va ser frenètic, ja 
que va paréixer un dia de Falles.

Al matí plantàrem la falleta que la comissió infantil havia 
preparat durant la setmana anterior.

Com qualsevol dia de Falles, vam tindre esmorzar, 
dinàrem al casal una bona paella i a la vesprada els 
xiquets i xiquetes de la comissió tingueren berenar. 
En acabant ens n’anàrem tots disfressats, i amb la nostra 
xaranga, La Farándula, férem una cercavila pels carrers 
del barri.

Com no podia faltar, a la nit cremàrem la falleta i a 
continuació sopàrem a la fresca. Per a finalitzar el dia 
faller tinguérem la música de DJ Ximo. 

MÓN FALLER

El dia 28 de setembre es va celebrar el típic sopar del 
“Món faller”, organitzat per la Junta Local Fallera de Silla. 
Els components de totes les comissions falleres i les 
falleres majors de Silla sopàrem a la Nau Jove. Després 
de sopar, la Junta Local Fallera va lliurar els trofeus del 
campionat de truc i de parxís.

Des d’ací donem l’enhorabona a les parelles de fallers i 
falleres que van aconseguir la segona posició en els dos 
campionats.
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EXALTACIÓ FALLERES MAJORS DE SILLA

El diumenge 20 d’octubre va tindre lloc al centre cultural 
Carmen Valero l’exaltació de les falleres majors de Silla i la 
seua cort d’honor. Un acte per lluir amb orgull que Silla ja té les 
seues falleres majors per a l’any 2020. Era la segona vegada 
que es feia aquest acte al nostre poble, i com no, els nostres 
representants hi van assistir.

Les dos falleres majors de Silla formen part de la nostra 
comissió, així que volem desitjar-vos un meravellós regnat.

Fallera major de Silla: Mónica Rubio i Monfort
Fallera major infantil de Silla: Àgueda Oltra i Bou

HALLOWEEN

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

Després de la desfilada ens unirem a un passacarrer per tot el 
poble que havia organitzat l’Ajuntament.

PRESENTACIONS

Aquest any hem hagut d’endarrerir les presentacions, ja que 
coincidia amb les eleccions generals. Finalment les férem a 
mitjan desembre. Els dies 14 i 15 ens va arribar el torn de les 
presentacions dels representants i la seua cort d’honor per a 
l’any 2020.

La presentació major tractava del sentiment faller, i poguérem 
veure en l’escenari un tron meravellós amb l’escut de la 
comissió, i en les grades de la cort d’honor unes flames de foc. 
Darrere del nostre escut hi havia Laura Sánchez i Fernández 
com a fallera major del 2020 i el nostre president, Francisco 
Ruiz i Soriano.
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Enguany va ser diferent, perquè férem un homenatge a 
les 40 falleres majors i  presidents d’aquests quaranta 
anys, els quals pogueren desfilar davant de tot el públic 
assistent.

L’endemà va estar dedicat als infantils, ja que ens 
traslladàrem al món de les fades i la infància. I hem fet 
història al poble, ja que presentàrem dos falleres majors 
infantils, les volgudes germanes Clara i Neus Peris i 
Rubio. Les dos estaven assegudes juntes en l’escenari, 
en un tron en forma d’ala que arribava al centre per a 
formar una preciosa papallona.

També vam tindre l’homenatge a les falleres majors 
infantils i presidents infantils d’aquests quaranta anys. 
Tots junts gaudírem d’una molt bona vesprada.

BERENAR DE NADAL

Amb motiu del Nadal, els nostres xiquets i xiquetes 
pogueren gaudir d’un dolç berenar. Ens decoraren 
el casal amb uns adornaments fets en uns tallers que  
havia preparat la delegació d’infantils. Tot ho feren amb 
l’alegria pròpia del Nadal, unes decoracions que ells 
mateixos confeccionaren. Decoraren l’arbre nadalenc de 
la falla així com la resta del casal.
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CAP DE SETMANA 24, 25 I 26 DE GENER

Durant  el 24 de vesprada, tot el dissabte 25 i diumenge 26 de 
gener tindrem una caseta a la Fira de Sant Sebastià, on podreu 
vindre a fer-se una tapa i a passar una bona estona.

Dissabte 25 Gener  12:00h  –Tindrà llocla primera arreplegà pel 
barri i per la Fira de Sant Sebastià.

Dissabte 25 Gener  18:00h  – Segona arreplegà acompanyats 
per la Banda de Cornetes i tambors Mare Nostrum.

DISSABTE 1 DE FEBRER

22:00 h – Sopar en el que donarem a conèixer als Fallers 
d’Honor d’aquest any.

DISSABTE 8 DE FEBRER

20:00h –Tindrà lloc la GALA 40 ANIVERSARI al Carmen Valero.

DIUMENGE 9 DE FEBRER

12:00h –Tindrà lloc la tercera arreplegà pel barri.

DIVENDRES 14 DE FEBRER

20:00h – Presentació del llibret que ara lliges al Teatre 
Municipal de Silla. Comptarem amb la presència dels nostres 
col·laboradors i col·laboradores.

de festejos
Programa



47

DISSABTE 15 FEBRER

22:00 h – Sopar d’entrepà al casal i, al finalitzar, anirem 
a casa dels nostres representants majors per a pintar els 
escuts de la falla als seus carrers.

DISSABTE 22 DE FEBRER

16:30 h – A la vesprada anirem a pintar l’escut a nostres 
Falleres Majors Infantils i a continuació hi haurà berenar 
al casal i activitats per a la comissió infantil.

22:00 h – Sopar d’entrepà al casal.

DISSABTE 29 DE FEBRER

Durant tot el dia prepararem les carrosses per a la 
cavalcada de disfresses.

18:00 h – Ens prepararem per a la concentració amb la 
resta de comissions falleres i gaudirem de la cavalcada 
de disfresses. En finalitzar, les FFMM de Silla ens oferiran 
el pregó que donarà pas oficialment a les falles del 2019.

DIUMENGE 1 DE MARÇ

17:30 h – Inauguració de l’exposició dels ninots indultats 
de les comissions falleres de Silla. En finalitzar, anirem 
a l’acte de lliurament de les recompenses falleres que 
atorga Junta Central Fallera.
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SETMANA DEL 2 AL 5 DE MARÇ

A partir del dia 2 de març, els infantils gaudiran de berenars 
tots els dies.

17:30 h – Berenar infantil.

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

DIVENDRES DIA 6 DE MARÇ

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

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

DISSABTE DIA 7 DE MARÇ
 
11:00 h – Fira infantil durant tot el dia.

14:00 h – Gran Concurs de Paelles. En finalitzar, els nostres 
representants entregaran els premis de paelles, parxís i truc.  
Per a continuar tindrem “TARDEO FALLER”.

22:00 h – Sopar i, a continuació seguirem amb la festa a 
la carpa. 

DIUMENGE DIA 8 DE MARÇ

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

14:00 h – Dinarem al casal.
 
16:00 h – Fira Infantil.
    
17:30 h – Berenar infantil. A continuació es farà l’entrega de 
recompenses de Junta Central Fallera per a aquells fallers 
i falleres que no s’hagen pogut vestir per a l’acte oficial de 
Junta Local Fallera.

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

SETMANA DEL 9 AL 12 DE MARÇ

17:30 h – Berenar infantil.
 
22:00 h – Sopar a la carpa.
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DIVENDRES 13 DE MARÇ

17:30 h – Berenar infantil.

22:00 h – Soparem a la carpa. Després, gaudirem de la 
nit amb moltes sorpreses.

DISSABTE 14 DE MARÇ

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

14:00 h – Dinar d’infantils  a la carpa, pagat per les 
nostres Falleres Majors Infantils, Neus i Clara. 
 
17:30 h – Berenar per als xiquets i xiquetes, Discocarpa 
light i activitats. Tot oferit per les nostres Falleres 
Majors Infantils.

22:00 h – Soparem a la carpa. Després, tindrem la festa 
40 ANIVERSARI.

DIUMENGE 15 DE MARÇ
 
Durant tot el dia plantarem els nostres monuments al 
carrer.

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

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

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

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

 

24:00 h – Anirem a recollir els nostres ninots indultats. 
Una vegada a la falla, rematarem els nostres monuments 
amb els ninots i la gespa. Mentrestant, tindrem festa 
oferida per ZONA 51.
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DILLUNS 16 DE MARÇ

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

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

22:00 h – Sopar pagat per nostra Fallera Major Laura. Una 
nit plena de sorpreses amb festa i música en directe.

DIMARTS 17 DE MARÇ 

8:00 h – Primera despertà pel nostre veïnat i desdejuni al 
casal. (Recordem que enguany no podran participar a les 
despertaes les persones que no tinguen el carnet CRE)

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

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

18:00 h – Ensenyarem, per tot el poble, els premis que el jurat 
ens haja donat amb una cercavila. 

22:00 h – Sopar on tindrem el gust de rebre els i les nostres 
Fallers d’Honor. Després Tindrem l’actuació de l´orquestra 
FIBRA.

DILLUNS 18 DE MARÇ

8:00 h – Segona despertà pel nostre veïnat i desdejuni al casal 
pagat per la nostra Fallera Major. (Recordeu que enguany 
no podran participar a les despertaes les persones que no 
tinguen el carnet CRE)

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

 22:00 h – Soparem a la carpa i aprofitarem al màxim l’última 
nit de festa amb l’orquestra HARLEY



51

DIMARTS 19 DE MARÇ: FESTIVITAT DE SANT JOSEP

8:00 h – Tercera i última despertà pel nostre veïnat i 
desdejuni al casal pagat per les nostres Falleres Majors 
Infantils. (Recordeu que enguany no podran participar 
a les despertaes les persones que no tinguen el carnet 
CRE)

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

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

17:30 h – Berenar infantil i gran mascletada infantil. 
Després, farem un passacarrer boig per acabar 
d’esgotar les forces que ens queden.
 
21:00 h – Últim sopar infantil.

21:30 h – Cremà del nostre monument infantil (si 
guanyàrem el 1er premi, el cremaríem a les 22:00 h). 
Esperem que la comissió infantil haja gaudit de les 
falles com es mereix! 

22:00 h – Últim sopar de la Comissió Major.

A partir de les 24:00 h, segons el premi que ens donen, 
dispararem un castell de color  i, seguidament, les 
flames encendran el monument faller major i les falles 
de 2020 quedaran reduïdes a cendra. Però un nou any 
faller comença i serà moment de brindar per les falles 
del 2021 i donar l’enhorabona als futurs representants.
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Estem?
Estarem?

Estàvem?

Ara Ana Llopis

Ets una nit de març gelada. 
A la barra uns joves 
desfan els somnis

a les fosques 
en carícies i besos

per fer cara 
a les mirades inquisidores

dels vells. 
L’olor anís 
es barreja

amb les últimes notes
del saxo de la banda. 

Amunt i avall, 
carregar,pintar, netejar,

ballar, cantar. 
Amunt i avall
passa la vida,

passen
els anys, 
en un dia 
de festa.
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Per saber quina és la situació actual de la comunitat valenciana 
i saber quins són els objectius i les línies estratègiques dels 
anys vinents per part del govern autonòmic, hem parlat amb 
segurament la component més fallera del Consell, Mònica 
Oltra, qui molt amablement hi ha ates la nostra petició i ens ha 
enviat la seua visió de la situació actual de la nostra Comunitat.

Senyores i senyors,

Falleres i fallers,

Per a mi és un honor, no com a vicepresidenta sinó com a 
fallera, poder participar en este llibret de l’Associació Cultural 
Falla Reis Catòlics de Silla, un espai de divulgació que cada any, 
des de l’any 1981, és un testimoni fidel de les preocupacions, 
ambicions i anhels de la societat de Silla.

Els monuments fallers i tota la idiosincràsia que envolta el món 
faller forma part essencial, per mèrits propis, de la cultura 
popular valenciana, del nostre patrimoni cultural únic, i com 
a tal les Falles van ser reconegudes en 2017 com a Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

Això ens converteix als fallers i a les falleres en ambaixadors 
i ambaixadores de la nostra terra, una terra orgullosa, 
emprenedora, acollidora i inclusiva, que mira el seu futur amb 
optimisme i reclama el lloc que li correspon. Com diu el vostre 
himne faller, «som poquets, però molt bons».

El món faller és un element clau en la transmissió dels valors del 
poble valencià i també dels anhels, demandes i reivindicacions 

justes que abanderem des del Govern valencià per a garantir 
que les valencianes i els valencians tinguem les mateixes 
oportunitats que la resta de ciutadans. Perquè no volem ser 
més que ningú, però ens hem fartat de ser sempre els últims.

Així, els monuments fallers, amb fina ironia i molta autocrítica, 
es fan ressò de la reclamació d’un finançament just per a tindre 
els serveis públics de qualitat que mereixem; de la preocupació 
social per la violència masclista que no cessa; o de l’emergència 
climàtica que ens urgeix a adoptar mesures valentes abans que 
no siga massa tard...

Són solament tres exemples, però molt esclaridors, de 
l’important paper de les falles com a camí de transmissió de 
les preocupacions del poble valencià, de les reivindicacions 
històriques d’un territori històricament desatés pels governs 
d’Espanya.

actual de la Comunitat ValencianaLa situació Mónica Oltra Jarque

Vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives 

Fallera de la Falla «El Cid» de València

Es
te

m
?

Es
ta

re
m

?

Es
tà

ve
m

?



55

2vol.

Som un poble treballador i esperançat que afronta molts reptes 
entre els quals vull destacar-ne almenys quatre:

1. La importància de frenar el canvi climàtic, amb una transició 
ecològica de l’economia cap a nou model productiu innovador i 
sostenible que siga compatible amb la protecció d’espais naturals 
amenaçats com la marjal i l’Albufera de València.

2. També la millora de la mobilitat de l’àrea metropolitana de València 
amb unes comunicacions ferroviàries àgils i eficients, sobretot, 
amb unes rodalies dignes que eviten milers de desplaçaments en 
vehicles particulars. En el cas de Silla que després d’anys i anys 
tenim l’ascensor per a l’accessibilitat al tren, poder tindre eixe 
servei també a les nits i caps de setmana.

3. En tercer lloc, acabar amb la violència de gènere i masclista 
avançant en la igualtat real entre homes i dones en tots els àmbits. 
Trencant amb els sostres de vidre, que impedeixen a moltes dones 
desenvolupar plenament les nostres capacitats i també eliminant 
els pisos de fang, que ens impedeixen caminar, avançar en igualtat 
de condicions als homes.

4. Posar els fonaments d’una societat de persones que cuiden a 
persones: persones que cuiden als nostres majors, a les nostres 
criatures, persones que atenen a qui es troba en situació de 
dependència, protegint a les persones més fràgils i vulnerables. 
Hem de treballar per una societat on ningú es quede arrere, on tot el 
món tinga cabuda, vinga d’on vinga, siguen quines siguen les seues 
circumstàncies personals i vitals. Estem posant les bases d’una 
societat inclusiva, d’una immensa xarxa social que atén a totes les 
persones i que, de pas, genera riquesa, fomenta la innovació i crea 
ocupació estable, ben remunerada i no deslocalitzable.
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Estos reptes els estem abordant amb fermesa i iniciativa política, 
però són imprescindibles també els recursos econòmics i les 
inversions necessàries per a dur-los a terme. La Comunitat 
Valenciana està infrafinançada i, a més, arrossega un deute històric 
conseqüència d’este infrafinançament que ens impedeix avançar 
tant com voldríem i atendre en millors condicions les necessitats 
del poble valencià.

Un poble que, a més, té en la nostra llengua un dels signes d’identitat 
més potents.

Les falleres i els fallers sou, som, fonamentals en el foment i 
promoció del valencià, la llengua que utilitzem des de finals del segle 
XVIII per a fer ‘l’explicació de la falla’, per a l’exaltació de les falleres 
majors i per a fer acuradament els saludes de la fallera major i els 
presidents o presidentes de les falles. Una llengua imprescindible 
per als llibrets,  com este mateix que tenen a les seues mans. Tan 
acuradament que l’any passat el llibret ‘Equilibris’ va ser mereixedor 
del 16é. premi a la Promoció de l’Ús del Valencià.

Uns llibrets de falla que són una autèntica joia en convertir-se en 
acurada tribuna pública per a la difusió de la riquesa lèxica del 
valencià i, a la vegada, en notaris de la història del poble de Silla, de 
la resta del poble valencià i de les mateixes falles.

En definitiva, fallers i falleres i monuments fallers sou, any rere any, 
testimoni viu de la història del poble valencià i part fonamental en 
la construcció d’un futur en comú, un futur d’esperança, inclusió, 
prosperitat i benestar.

Estic convençuda que solament serà possible una Comunitat 

Valenciana més innovadora, moderna, sostenible i pròspera si 
totes les administracions, entitats i societat civil, col·lectiva i 
col·laborativament, treballem conjuntament en la mateixa direcció.

Caminem juntes i junts cap a la construcció d’una societat més 
justa, més igualitària i més inclusiva que garantisca el benestar de 
les noves generacions de valencians i valencianes. Eixe serà l’èxit 
del nostre llegat, d’allò que deixarem als nostres fills i filles. Perquè 
és mereixen un futur igual o millor al que ens van deixar a nosaltres.

Moltes gràcies i bones falles!

Mónica Oltra Jarque
Vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Fallera de la Falla «El Cid» de València
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Per conèixer en quina situació es troba Silla en l’actualitat 
i quins projectes de futur estan prevists realitzar, parlem 
amb l’Alcalde Vicent Zaragozà, que ens va rebre al seu 
despatx, per a contestar les nostres preguntes.

Ara mateix què és Silla? És un poble industrial? Un poble 
turístic? Una ciutat dormitori? 

Em negue totalment a què Silla siga una ciutat dormitori, per 
això estem enfocant gran part dels nostres esforços i part del 
pressupost per a dinamitzar el comerç i la indústria, perquè la 
indústria et du riquesa a la població, Silla té 700 empreses de 
totes les grandàries, des del xicotet autònom, fins a les que 
tenen centenars de treballadors i treballadores, i tenim 11 
polígons industrials, ara com ara, els indicadors de productivitat 
i d’atur han baixat més en Silla que en altres pobles, perquè 
estem fent polítiques d’empresa.

Ens estem reunint amb les direccions de les empreses, per dir-
los que l’Ajuntament està per ajudar-los en tot allò que faça fal-
ta, i ho entenen, no et demanen que asfaltes un polígon o que 
arriben les telecomunicacions, que també ens ho diuen però 
saben que no depèn de nosaltres. Ens demanen coses més bà-
siques, com que passe més la neteja, que fiques un senyal, que 
fiques més contenidors de reciclatge, que passe més la policia 
a les nits... 

Només amb aquestes coses que sí depenen de nosaltres, 
fem una retroalimentació, i nosaltres els que els demanem és 
que quan necessiten algú per a treballar, que ens ho diguen a 
nosaltres, a l’oficina d’ADES, l’agència de desenvolupament 

econòmic, i nosaltres els enviem a persones que tenim inscrites 
filtrant per les necessitats que té l’empresa, ja que ens diuen 
que el Servef no fa aquest filtre, els envia molta gent que no 
compleix el perfil requerit. Per tant, industrialment Silla s’està 
renovant perquè s’ha fet una inversió gran als polígons, als 
tres últims anys, els hem dinamitzat, i estan acondicionats, nets 
i pintats.

en l’actualitat
Silla

Vicent Zaragozà Alberola

 Alcalde de Silla
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En l’àmbit comercial sempre que fem algun acte en Silla contem amb 
AESI, l’associació d’empresaris, perquè les persones que assisteixen 
a l’acte, després van a passejar, a comprar per les tendes, a sopar 
als bars... S’inverteix més en festes, clar que sí, perquè això al final 
genera riquesa, així que també s’està dinamitzant el comerç local, i 
seguirem dinamitzant Silla perquè no siga mai una ciutat dormitori.

Ara que hem parlat dels polígons... Què es pot fer per atraure 
més empreses a Silla?

Silla a dia de hui no té ni un metre quadrat de polígon lliure Queda 
un polígon, l’Alteró 2, del qual falten esclarir uns temes amb les 
persones propietaries per a poder donar-li la llicència d’activitat. 
Però eixe polígon és xicotet, te menys de 200.000 metres. 

Silla està catalogada com a categoria A, això vol dir que tens 
connexions per port, aeroport, tren, i dos grans autovies que et duen 
a tota Espanya. Silla és un punt estratègic, jo he tingut reunions 
amb empresaris, que volen milers i milers de metres quadrats, 
estan demanant-nos 200.000 metres quadrats i no els tenim. Els 
que tenim son agrícoles susceptibles de fer-se industrials, però 
actualment no tenim cap metre quadrat de sol industrial lliure.

I en l’àmbit urbanístic, està previst que augmente el poble?

Sí, de sol urbà tenim una zona que és la del rajolar, que ara està closa 
per seguretat, però està previst que en uns 3 o 4 mesos comencem 
a fer el parc. Alguna cosa d’obra que falta fer, per a obrir-lo. Però clar 
això són terrenys particulars. La urbanització estarà, però faltarà 
que la gent es faça les cases o si fan alguna promoció d’habitatges. 
I a l’altra banda de la via, ara que justet està fent-se el pont per a 
vianants que unirà les dues zones, es troba l’Alteró 2, que començà 

a urbanitzar-se l’any passat i està previst que s’acabe d’urbanitzar 
l’any proper. El que sí que faran és acabar primer que res el carrer 
València, ja que és una entrada del poble i els vàrem demanar que 
ho feren el primer.

En aquestes zones tindrem uns terrenys per a edificar on volem 
promoure habitatges públics. Serà una vivenda més barata, de 
lloguer, on puguen tindre més opcions els nostres fills i filles, i els 
majors que tampoc puguen pagar un lloguer a preu de mercat.

El tema és que Silla ara mateix no té una oferta d’habitatges. 
Quan s’acaben aquestes urbanitzacions i es comencen a construir 
habitatges, Silla augmentarà el nombre d’habitant. Jo crec que 
podríem arribar als i les 20.000 habitants o estar-ne prop sobre 
l’any 2023, perquè Silla ara per ara té molt de potencial.
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Hem parlat de dues zones que estan separades per un obstacle 
que és la via del tren. Hi havia un projecte per soterrar les 
vies del tren des de València fins passar Silla. Eixe projecte és 
possible?

Jo vaig estar en abril a Madrid amb la Presidenta de Renfe Espanya 
amb alcaldes i alcaldesses de les poblacions que travessa la via: 
Alfafar, Massanassa, Catarroja, Albal i Sedaví. Ens digué que hi 
havia fet un projecte, però que ja no valia i que anaven a ficar als 
pressupostos el fer altre actualitzat.

Nosaltres la feina d’anar a dir-ho i a reclamar-ho l’hem fet, però la 
veritat és que no sé si això ho veurem.

Què és el que més et preocupa de Silla en aquests moments? I 
de què et sents més orgullós?

Jo sóc molt meticulós, sóc un obsessiu de la neteja i l’ordre. Ara per 
ara, Silla està més enjardinada i més neta, però jo vaig a màxims, 
vull més encara. Vull tindre un poble de conte, un poble bonic, 
condicionat i segur. 

No em lleva la son no fer cap macro obra, perquè no es va fer. Com 
t’he dit, vull un poble bonic, condicionat, que no siga dormitori i que 
la gent puga eixir a gaudir. Per tant allò que vull és: manteniment del 
poble, neteja, serveis, seguretat i jardineria.

Estic orgullós de la resposta que vam tindre per part del poble a 
les últimes eleccions, perquè quan una persona treballa, sempre 
li ve bé que el seu responsable, de tant en tant, l’anime i li diga si 
està fent-ho bé. I pel vist, el nostre treball està agradant al poble. 

Per tant estic molt orgullós del treball que s’ha fet durant aquests 
quatre anys, d’haver acabat les obres que estaven inacabades 
durant molt de temps: l’edifici multifuncional, la plaça d’Espanya, la 
torre musulmana, les entrades del poble, i com no, de les obres dels 
pluvials, que estan sent efectives.



61

Quins projectes hi ha plantejats a curt termini?

Tenim molts projectes pensats i ja es té feta la planificació de 
tota la legislatura. Tot allò que ens vam comprometre a fer en 
campanya està planificat, i es va a fer. Per exemple, respecte als 
esports, diguérem que faríem la creació de l’oficina d’esports, 
nous vestuaris al camp de futbol, una renovació de la piscina 
amb jocs aquàtics, remodelació del poliesportiu, es ficaran 
grades i es cobrirà la pista de patinatge. Tot allò que es promet 
en campanya s’ha de complir, si no el polític/a ha d’anar-se’n. 
Si no ho vas a fer, no ho prometes.

Acabarem l’entorn de la torre musulmana i tindrem ací baix 
l’oficina de Turisme. Pel que respecta al port, hi ha un projecte 
aprovat de 3.400.000€ que estem esperant que hi haja 
govern al país, perquè eixe projecte depèn de la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer, i quan es tinga clar qui la presidirà, 
anirem a recordar-li que cal executar el projecte, així el dia 
que ens diguen que ‘’avant’’, que ens digueren que seria al 
2021, ens reunirem amb tot el teixit social, cultural, esportiu, 
industrial, comercial, i preguntarem com volem que siga el 
port de Silla. I entre tots i totes, experts i tècnics, definirem el 
projecte, perquè no vull que siga un projecte polític.

Com t’agradaria que fora Silla a l’acabar la legislatura?

Un poble de conte, com t’he dit abans. Vull que Silla siga un 
dels pobles més bonics de la Comunitat Valenciana, un poble 
on et recomanen vindre els experts, o els fòrums i les agencies. 
Jo crec que Silla pot ser d’ací 4 o 8 anys una població turística 
molt important, on la gent puga gaudir de l’Albufera, de viatges 
amb barca, a cavall, en bicicleta per la marjal... Podem tindre 
coses molt bones, excursions pels motors de Silla on pugues 
parar-te a fer-te un bon dinar. En definitiva fer valdre Silla 
turísticament.

I en aquesta resposta i compartint la idea que volem tindre 
el millor poble, acabem la nostra entrevista a Vicent, a qui 
agraïm la seua atenció i que ens ha permès fer-nos una 
idea clara d’on estem com a poble i cap on volem avançar. Es
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En aquest article coneixerem a Marina Puche, la tercera 
artista de la nissaga dels Puche, sent néta de Julián 
Puche i filla de Pepe Puche. Molt amablement ens atén 
telefònicament, ja que en aquests dies està treballant fora 
de València.

Com sorgeix la iniciativa de començar a fer falles?

A mi les falles sempre m’han agradat molt, ho he viscut des de 
xicoteta i sempre estava al taller del meu pare a la Ciutat Fallera 
pintant els meus quadres, mentre ell treballava les seues falles.

La idea de la primera falla sorgeix a la universitat on vaig 
estudiar Belles Arts i on vaig coincidir amb José Luis Ceballos i 
Paco Sanabria a la classe d’anatomia que, per cert, la impartia 
Jose Luis Alvarez “El metge”, que també és artista faller. En 
aquells moments jo era fallera de Quart Palomar, i Ceballos 
i Sanabria havien plantat en alguna ocasió anterior la falla 
infantil, i en la falla volien que tornaren a plantar. Aleshores ells 
em proposaren fer la falla entre els tres: jo la dissenyaria, ells 
la farien i després jo la pintaria, i vaig acceptar.

Jo venia de fer una beca a Alemanya a un taller de ceràmica, 
i vaig aplicar el dibuix personal que jo feia a Alemanya a la 
falla. La veritat és que la falla va agradar molt i a l’any següent 
m’oferiren fer la falla infantil d’Exposició, i el meu pare em va 
dir que ell m’ajudaria, així que vaig acceptar.

Fallers de l’actualitat
Artistes

Marina Puche
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Així que a l’any següent ja firmes la teua primera falla en 
solitari i directament en secció especial. No era molta pressió 
debutar directament a la màxima categoria?

Sí que vaig sentir pressió. De fet, a mesura que arribava l’hora de la 
plantà, no dormia, i no sé per què no dormia, perquè l’equip que jo 
duia a la plantà, podia muntar qualsevol falla. Però la veritat és que 
estava tranquil·la, perquè sabia que estava amb mi el meu pare, que 
era el meu segur de vida. Ell em va ajudar molt, modela molt bé, i 
sabia que no estava sola, i em donava molta tranquil·litat saber que 
el tenia al costat. 

Però així i tot, pressió hi havia, perquè clar, el meu iaio va fer falles, el 
meu pare va fer falles... Era un estil diferent el que plantàvem, però 
bé, tampoc m’ho vaig pensar massa, i va eixir molt bé, aconseguirem 
un tercer premi.

Com definiries el teu estil?

El que jo vaig fer és acoblar el que jo dibuixava a la falla. A mi 
sempre se m’ha donat millor el dibuix i la pintura que el modelatge, 
i jo dibuixava molt en la facultat. Així que el que vaig fer va ser això, 
tractar de donar forma a les meues il·lustracions. I clar, eixe estil 
era diferent del que s’estava plantant en aquell moment, perquè les 
falles infantils en eixe moment tenien uns estils més tancats que 
actualment, que hi ha més varietat. 

El que feia és que si jo al dibuix gastava retoladors, doncs els 
utilitzava també per pintar la falla. Llapis de color, també. Tot allò 
que trobava! Vaig tractar d’acoblar tècniques que utilitzava al dibuix 
a la falla.
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Sembla que a l’actualitat hi ha una generació d’artistes molt 
especialitats a les falles infantils, i que no donen el pas a 
majors. No interessa fer majors? O hi ha respecte per fer el 
canvi?

Jo crec que abans les falles infantils eren com un pas per a fer falles 
majors, era per les que començava tothom, però jo crec que això ha 
canviat, les falles infantils tenen la seua autonomia pròpia, i de fet 
s’experimenta més i s’arrisca més en infantils que en majors. Ara els 
que fan infantils és perquè els agrada fer-les.

Tu faries una gran?

A veure... jo sola no. Encara que enguany col·labore amb la falla 
Mestre Arambul Sanz-Campanar fent el disseny de la falla gran. 
És una falla xicoteta, però és una falla gran. Però la fan Latorre i 
Sanz, i el meu pare ha fet la maqueta. Així que veurem com funciona 
l’estètica, ja que no és el mateix fer una falla infantil que una gran. La 
temàtica ha de ser més adulta, jo en les infantils sempre he buscat 

que foren per a xiquets i xiquetes, que fora una temàtica fàcil, que 
es menejaren coses, que es quedaren sorpresos mirant-la... I en la 
major, doncs cal buscar altres coses, així que veurem com va.
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Ahir vaig estar parlant amb el teu pare en la teua tenda de 
campanar “Manitas de Plata” i vaig veure el teu estil no 
només als ninots que hi havien, sinó en una gran quantitat 
d’objectes, quadres i il·lustracions. 

Que t’agrada més, fer falles? Centrar-te en altres 
expressions artístiques?  O t’agradaria fer solament falles?

A mi des de xicoteta sempre m’ha agradat molt dibuixar, però 
sí que és de veres que la falla té un component, que a banda de 
dibuixar, és molt bonic. Perquè a part que és molt espectacular, 
treballes tot l’any a un taller i no has de pensar com has de 
vendre el producte, això et dóna una llibertat molt gran, és 
un treball molt bonic, poder fer el que vulgues durant un any 
sabent que després es va a cremar.

La falla enganxa, és un treball molt bonic, treballes junt a 
més gent, generalment als tallers hi ha un bon ambient, a mi 
m’agradava molt estar en el taller del meu pare.

Però també m’agrada molt pintar quadres i dibuixar. En fi, tot 
allò relacionat amb el tema artístic, així que ara mateix no em 
dedicaria solament a les falles. No ho faria perquè m’agrada el 
que faig.

De les falles que has fet quina és la que més t’agrada?

Aquesta pregunta és difícil, però segurament la primera que 
vaig firmar, la d’Exposició del carrusel. Eixa falla tingué molta 
màgia per a mi, perquè va ser la primera, perquè es menejava 
sencera, la música que hi havia... tenia una cosa especial.

I les del teu pare?

Eixa pregunta encara és més difícil, perquè m’agraden totes, 
i no sols les que vaig vore i recorde, perquè revisant fotos 
antigues, les que he vist d’anys anteriors també m’agraden, així 
que no puc contestar-te, m’agraden totes!

Tornaràs a fer falles prompte?

La veritat és que aquests últims anys m’han oferit fer coses 
a diferents falles i he dit que no. Ara mateix estic centrada 
en altres coses, però no descarte fer una falleta al futur. A mi 
m’agrada, és un ofici molt bonic, molt sacrificat, perquè són 
moltes hores, però la falla sempre enganxa.

Esperem que siga així, i que Marina torne prompte a 
delectar-nos amb eixe estil tan personal per fer falles.
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*Les fotos de l'article són del catàleg de 

l'exposició 'Els Puche, arrels de falles'
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Les Falles del 2020 seran recordades per ser les primeres 
en què els artistes fallers han arribat a acords sobre l’alçària 
dels monuments per a intentar millorar la situació econòmica 
dels seus tallers. Un altre sector que actualment pateix 
dificultats és la pirotècnia. Un dels pilars que han fet possible el 
reconeixement com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, 
veu com any rere any les dificultats i les exigències creixen i 
el pressupost que la festa dedica a la pirotècnia no deixa de 
minvar. Analitzem la situació amb Reyes Martí, propietària de 
la pirotècnia Martí, de Borriana, una empresa amb més de cent 
cinquanta anys d’història.

Creus que es dedica suficient pressupost a la pólvora? Vos 
sentiu valorats, els pirotècnics?

La situació en l’actualitat no es gens fàcil. En els últims deu 
o quinze anys els pressupostos de falles i ajuntaments per a 
pólvora s’han reduït substancialment. Per contra, el cost en 
mesures de seguretat no deixa de créixer; per tant el moment 
actual és complicat.

A més, no ens sentim prou valorats. No és com els artistes, i qui 
et contracta, moltes vegades vol reduir costos sense que afecte 
el resultat. Cal fer molts esforços i reinventar-se contínuament 
per a fer mascletades dignes amb els pressupostos que hi ha, 
que sovint són exigus. A més, sempre vivim amb l’amenaça de 
perdre el contracte per a l’any següent.

Vivim també un moment d’incertesa, ja que al maig està previst 
que es publique el nou reglament i no tenim respostes sobre 
com ens afectarà.

Quin percentatge de la vostra facturació representen les 
falles? És important treballar en altres ambients, com 
castell de focs en altres ciutats d’Espanya o de l’estranger?

Les falles són una part molt important de la facturació, sobretot 
en el primer trimestre, però nosaltres tenim clar que només amb 
les falles no podem viure. Treballem molt per a ajuntaments, 
disparant en les festes de molts municipis i també per a altres 
esdeveniments, com les festes de Nadal. També manufacturem 
material per a altres empreses, exportem material a l’estranger, 
però no hi anem a disparar... I sí que participem en concursos 
d’altres ciutats espanyoles, que són una ocasió important per a 
mostrar el nostre treball. Amb tot això i molt d’esforç, intentem 
portar avant el negoci.

Com ha canviat la tecnologia la manera de fer castells i 
mascletades? Treballeu també nous formats, com els 
piromusicals o les mascletades verticals?

La tecnologia ha canviat la pirotècnia i ha fet sobretot que 
les disparades siguen molt més dinàmiques. L’aparició 
d’inflamadors controlats per software et permeten tot un 
ventall de possibilitats que abans no existia. Ara, en qualsevol 
disparada de cert nivell, la gent ja exigeix que hi haja treball 
digital. En les mascletades es veu molt bé quan els tirs canvien 
ràpidament d’ubicació d’un costat a un altre de la plaça. Això 
també ha canviat la manera de treballar, i ara hi ha un treball 
previ molt important de programació.

També la tecnologia i els inflamadors han permés que els castells

actualment – una anàlisi de la situació del sectorLa pirotècnia amb Reyes Martí
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tinguen una extensió més gran, que millora els efectes, perquè no 
és necessari tant de moviment del pirotècnic encenent-ho tot.

Pel que fa als nous formats, treballem el piromusical des de fa molt 
de temps. Un exemple n’és l’Arribada del Foc, que ja portem nou 
anys disparant a Alacant i que inicia les festes de les Fogueres.

La mascletà vertical és, en la meua opinió, un exercici de màrqueting 
que no aporta molta novetat tecnològica al sector.

Veiem que ja no estàs sola com a única dona pirotècnica. Com 
és la situació de la dona actualment? Creus que estem més a 
prop d’arribar a la igualtat?

Jo continue considerant-me un exemplar únic, ja que controle 
tots els aspectes del negoci: el treball en fàbrica, els dispars a 
la plaça, la negociació dels contractes... És cert que sí que hi ha 
altres empresàries que dirigeixen pirotècnies, com Caballer FX o 
Pirotècnia Aitana. Això és, sens dubte, una bona notícia que ajuda a 
fer més visible la dona en este sector.
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Sabem que hi ha moltes exigències de seguretat i també alguns 
impediments perquè els fallers puguen disparar: limitacions 
d’edat, necessitat de tindre el permís CRE... Què opines sobre 
aquest tema? És exagerat o la seguretat és necessària?

En primer lloc, els costos que té la seguretat per a nosaltres són 
enormes. Ací on estem (la xarrada transcorre en la tenda que té 
Reyes a Borriana) hi ha una inversió de molts milers d’euros en 
mesures de seguretat: alarmes, volumètrics, magnètics... A més, els 
reglaments d’emmagatzematge canvien contínuament... Abans era 
vàlida l’extinció per CO2 i ara ha de ser per aigua, això ens ha suposat 
haver de fer dos inversions per a tindre les dos instal·lacions.

A més, en cada poble l’ordenança municipal és diferent, i això 
suposa adaptar-nos a eixes regles per a poder disparar. Per exemple, 
a Alacant hi ha una distància mínima de seguretat de 40 metres, i 
això fa que les comissions de fogueres tinguen moltes dificultats per 
a poder fer disparades.

L’acreditació CRE, en la meua opinió, no té molt de sentit. Per 
exemple, jo que soc experta, no podria anar a una despertà perquè 
no tinc el títol de CRE. S’ha de tindre determinada formació, però 
crec que a vegades no es gestiona bé i es fa negoci amb la seguretat. 

S’ha d’actuar amb sentit comú, respectant el principi que ningú vol 
fer-se mal ni fer mal als altres, i tenint en compte l’experiència de la 
gent que dispara. Però els reglaments estan per a complir-los i no 
tenim més remei que adaptar-nos als temps que corren.

En el nou decàleg de pirotècnia es parla de recuperar el tro de 
bac com a element pirotècnic. El sector aposta també pel tro 
de bac? Què esteu fent per a potenciar-lo?

El problema que tenim amb el tro de bac és que és un artifici 
d’impacte que només s’utilitza a la Comunitat Valenciana, i a la 
Unió Europea, que és d’on venen moltes de les normes que hem de 
complir, no ho entenen.

Hem de lluitar per explicar-ho millor, ja que és un element molt 
nostre, i de la mateixa manera que no s’entendria un Oktoberfest 
sense cervesa, no s’entenen unes falles sense despertades amb tro 
de bac.

Per a potenciar-lo treballem a fi de reduir els tràmits de fabricació 
(tan sols el fabrica la pirotècnia Zarzoso), i  augmentar el temps per 
a poder tindre’l emmagatzemat, ja que en l’actualitat són molt curts, 
de fet, sols es poden fabricar unes poques setmanes abans que s’hi 
utilitzen.

Estaríem més temps conversant amb aquesta mestra de la 
pirotècnia, perquè és un pou de ciència, però l’endemà d’aquesta 
conversa Reyes té una mascletà a Alacant, per motiu de les festes 
nadalenques, i a les cinc del matí se n’ha d’anar amb el seu equip, 
així que no volem entretindre-la més temps. 

Li agraïm la seua col·laboració desinteressada i li desitgem un bon 
exercici faller. Des de la falla Reis Catòlics volem donar tot el suport 
als nostres pirotècnics, perquè són un col·lectiu imprescindible per 
a la nostra festa.
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Tot canvia quan, en el 2016, l’Ajuntament de València i 
Generalitat Valenciana signen les primeres convocatòries, 
conjuntament amb l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat 
Valenciana, per a la realització de cartelleria institucional. 
Es van adonar que, els quatre certàmens de cartells més 
importants que oferia l’Ajuntament (Expojove, Falles, Fira de 
Juliol i Corpus) estaven arribant a un declivi significatiu de 
qualitat (hi ha excepcions), i la resta de cartelleria institucional 
era pràcticament nula (els Mupis quasi no s’utilitzaven). Estava 
el cartell infravalorat fins al punt de considerar-se un instrument 
obsolet de comunicació?

Mitjançant l’Associació de Professionals de la Il·lustració 
Valenciana i l’Associació d’Agències de Publicitat de la 
Comunitat Valenciana (ComunitAD) es van crear aquestes 
“Cridades a Projecte” per a intentar reorientar aquests 
concursos cap a concursos públics professionals. Des 
de feia molts anys, el cartell de Falles es triava mitjançant 
una exposició (en l’Ateneu Mercantil) on es podia presentar 
qualsevol persona, amb qualsevol nombre de cartells (de 
grandària 70x100cm, amb el cost que suposava per a qualsevol 
participant, tant en esforç com en impressió i muntatge en 
cartró ploma). El jurat solia estar format per un professional 
dels mitjans de comunicació, el Regidor de Festes i la Fallera 
Major de València. És en el 2016 quan es planteja un concurs 
on els dissenyadors i dissenyadores, tots professionals, 
enviaven el seu portfolio, la seua trajectòria i la seua visió sobre 
el cartell de falles. Basant-se en aquestes dades, es va triar 
com a primer dissenyador professional per a la realització del 
cartell de Falles a Ibán Ramón (famós dissenyador valencià, 
amb una trajectòria molt extensa, destacant en ella projectes 
com el disseny de la imatge del Bioparc de València), el títol del 
qual va ser “De l’estoreta velleta a la Gran Festa dels Falles”.
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José Tena Tejado

Codirector de Panal Fallero i 3design,es
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El concepte floria. A mig gener, València va començar el dia amb 
cartells que no tenien ni logotip ni  marca, simplement una sèrie 
d’útils antics sota el títol “amb quin material construïm les il·lusions?” 
L’objectiu era crear l’expectació del canvi d’enfocament. Dues 
setmanes després van aparéixer quatre cartells que representaven 
a les falles utilitzant instruments vells del taller dels artistes. Es van 
unir l’artesania de les falles amb quatre elements de la Festa: la 
infància, la falla, la música i les falleres. Cada element que componien 
els quatre cartells tenia el seu propi significat, lligant lo material a 
lo immaterial. A més de que el cartell tenia un perquè, un motiu, un 
missatge, també aconseguia ser atractiu, provocar curiositat, amb 
formes i tipografies més senzilles, sense tanta “coentor”. 

Prompte les crítiques van arribar al carrer, des de persones que 
deien que no podien concursar contra grans professionals a aquells 
i aquelles que opinaven que el cartell, eixe cartell, es podia fer en 
mitja hora. És difícil acontentar a tot el món, i més quan hem tingut 
a València tants anys de desídia en temes de cartelleria. No obstant 
això, el 2016 va ser l’any de la candidatura de Falles a Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Ibán Ramón va realitzar 
un cinqué cartell, amb la mateixa tècnica que els quatre oficials, per 

a promoure la candidatura. Aquest cartell va resultar ser el símbol 
de les Falles com a Patrimoni. L’impacte va ser tan fort que fins i tot 
es va construir una falla amb la mateixa forma per a celebrar l’haver 
aconseguit la candidatura. 

La ruptura amb la “tradició” del concurs públic per a qualsevol 
persona, professional o no, del cartell de Falles, i el retorn a la 
professionalització d’aquest, va donar pas a seguir aquest exemple 
amb altres cartells, potser no tan orientats al turisme, però amb igual 
importància, com el del 9 d’octubre, Expojove, Gran Fira (tornant a 
aconseguir “la seua grandesa”) o Festes de Nadal.

A l’any següent van arribar 4 cartells de Luís Demano, els quals, si 
bé molt més detallistes que els de Ibán Ramón, representaven la 
plantà, les flors (sense representar l’Ofrena), la cremà i la tradició 
dels bunyols. El seu estil, més similar al còmic, va agradar més al 
públic no professional del disseny, potser pel seu nivell de detall 
el feia més entranyable. En el 2018, Yinsen Studio va crear tres 
propostes que reflectien la falla, la pirotècnia (que feia molt de temps 
que no apareixia en la cartelleria fallera) i les flors (dins d’una gran 
pinta fallera). Com podem comprovar en aquests exemples, torna 
a descentralitzar-se el cartell en la figura de la fallera, i això té 
la seua lògica, per la pròpia tradició i significat de la festa. Dins de 
les comissions de la ciutat, al llarg de l’any es viuen innombrables 
actes protocol·laris per a fallers i falleres, però la setmana gran 
de les Falles, la que és anunciada a través del cartell, se centra 
en l’exhibició de les falles plantades (la seua crítica, elaboració i 
acabats), la pólvora, la música, i els molts actes públics. La figura de 
la dona fallera continua sent una icona fallera i valenciana, i aquest 
no és per si mateix negatiu (recordem eixos cartells de Renau), però 
no és la base de la festa, l’epicentre de la qual és el propi monument.
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El repunt del cartell valencià es fa cada dia més patent. Per 
exemple, l’últim cartell de la Gran Fira (obra de Ibán Ramón) va 
rebre l’etiqueta d’Or dins del prestigiós certamen de disseny Graphis 
Nova York, sent el de Falles 2018 la d’Argent. A més, les grans 
il·lustradores valencianes obrin les seues finestres per a traure 
tot el seu potencial i que puguem gaudir d’ell. Un clar exemple 
és Laura Pérez (Premi Nacional de Còmic del València Crea), la qual 
va ser l’encarregada del disseny “Ciutat Vella recupera el carrer”, 
una obra magnífica, plena de vida i animació, amb el toc impecable 
del còmic valencià. 

València disposa d’una pedrera d’il·lustradores que han demostrat 
el seu nivell en infinitat de moments, com Paula Bonet, coneguda 
sobretot pels seus retrats en aquarel·la i llibres il·lustrats, i que va 
ser l’autora del cartell del Festival Internacional de Migmetratge 
La Cabina 2013, quedant-se València sense ells perquè la gent els 
arrancava de les parets per a portar-li’ls a casa. Altres il·lustradores 
són Belén Segarra, María Herreros, Carla Fuentes, Raquel Carrero, 
i així un llarg etcètera. Cal destacar que, si bé ara la figura de la 
dona en la cartelleria valenciana no està obligatòriament oculta, 
predomina el cartell creat per homes. 

València sempre ha sigut bressol de bons professionals en el món 
del disseny. Tenim un passat, però també un present, i aquest 
present és l’haver sigut proclamada Capital Mundial del 
Disseny en 2022. És la primera ciutat espanyola a aconseguir 
tan prestigiós honor, després de la fallida candidatura de Bilbao 
2014, i agafarà el relleu de la francesa Lilla en aquesta iniciativa 
biennal creada pel World Design Organization (WDO), amb seu 
al Canadà. De València es va destacar “la precisió, el rigor i la 
professionalitat” de la seua candidatura, i és un premi a tantíssims 
anys de trajectòria i consolidació en el sector. 
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Xavi Calvo, que ha sigut a més codirector estratègic de la 
candidatura, explica en la seua nota de premsa que “La 
capitalitat per a 2022 és un premi a diverses dècades de la 
consolidació d’un sector tan singular i admirat com el del 
disseny de la Comunitat Valenciana. És històric. La jornada 
de hui marca un punt d’inflexió en la història contemporània 
del disseny a nivell nacional. Perquè Espanya aconsegueix la 

seua primera Capital Mundial del Disseny i perquè ha sigut 
gràcies a València, que sempre va mantindre, segurament 
per falta d’amor propi, un perfil baix. Una terra de creatius 
que ja era públicament admirada més enllà de les nostres 
fronteres regionals. València, i per extensió Castelló i Alacant, 
ha aconseguit un punt de maduresa en disseny que mostrarà 
ara a la resta del món”. 

L’Ajuntament de València ha proposat una partida de 4,5 
milions d’euros per a tots els actes que es donaran durant 
aquest any i els dos següents. El programa transversal de la 
candidatura València Capital Mundial del Disseny per a 2022, 
el lema del qual és “El disseny mediterrani de València. 
Disseny per al canvi, disseny per als sentits”, inclou un pla 
complet d’esdeveniments que abastaran totes les disciplines 
del disseny, des del disseny industrial al disseny d’espais 
passant per l’arquitectura i el disseny de serveis i interfícies. 
L’objectiu és coordinar la programació amb l’agenda cultural 
de la ciutat per a impregnar-la de disseny i acostar-la al 
màxim a la ciutadania.

Per a acabar, és molt oportú dir que al món de les Falles 
hauríem de seguir l’exemple de la professionalització 
del disseny de cartells en uns altres dels factors clau 
de la festa. Com va ocórrer amb la cartelleria, s’ha perdut 
l’essència del missatge, per exemple en les falles que busquen 
altura, volum i color i manquen de crítica, tenint esbossos 
antiquats i obsolets, plagiats d’uns altres, o sent una mescla 
d’imatges baixades d’internet; o als llibrets, de vegades 
econòmicament caríssims on preval “el pes” a l’avantguarda, 
el nombre de fulles al disseny, els quals, en portada i per dins 
sembla que el temps no haja passat per ells. 
Costarà anar millorant, i hi haurà moltes crítiques i gent no 
conforme, però de la mateixa manera que s’ha vist l’immens 
canvi en la cartelleria valenciana, mundialment reconeguda 
i admirada, a poc a poc, qui sap si en un futur, s’arribe a 
un punt on les Falles i el disseny vagen ben agafades de la 
mà. De moment, tenim un present, i aquest present “es 
presenta” molt bo.
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Si comparem l’escola dels anys setanta i l’actual, convindrem 
que, ara, l’escola ensenya a llegir i escriure en valencià, i a poc 
a poc els valencians valencianoparlants anem acostumant-nos 
a parlar en valencià davant de les administracions públiques, 
o en un centre comercial, o davant d’una persona que no 
coneixem. És indubtable que, en Silla, hi han símptomes 
favorables, que apunten cap a un ús regular del valencià en la 
comunicació pública. Igual passa en la Ribera, en la Safor i en 
moltes comarques valencianes. 

Però hem de tindre en compte que les forces favorables al 
valencià no han anul·lat els factors que s’oposen a l’ús públic 
del valencià. Comprovem-ho quantitativament: en 1985, sabia 
parlar en valencià el 59% de la població valenciana; en canvi, en 
el 2010 era el 48%. Per tant, en 25 anys els valencianoparlants 
s’han reduït en 11 punts. Una altra quantitat: en casa, parlava 
en valencià el 46% en 1989; en el 2010, el 32% (14 punts 
de retrocés). És cert que, després de 1990, hi ha hagut una 
immigració forta (de l’Europa oriental, d’Àfrica, d’Amèrica del 
sud). Però la immigració no explica tot el retrocés del valencià. 

El futur: necessitats del valencià

De cara al futur, les autoritats polítiques valencianes haurien 
d’estar a favor de l’ús públic del valencià (com ho estan la 
majoria de les actuals). També necessitem que les institucions 
públiques apliquen les lleis (com ara quan no atenen a un 
valencianoparlant pel fet de parlar en valencià). I cal que el 
valencià i el castellà estiguen en igualtat (actualment, el castellà 
és la llengua socialment dominant, i el valencià és la llengua 
supeditada; en les lleis, conéixer el castellà és un dret i un deure; 
en canvi, conéixer el valencià és només un dret). 

El valencià necessita les autoritats i les lleis. Però, amb l’actitud 
favorable dels polítics i l’aplicació de les lleis, no n’hi ha prou. El 
factor més eficaç de tots és tindre un projecte social valencià 
que siga desitjable per a la majoria dels valencians, i en el qual 
el valencià forme part de la identitat del poble valencià. Això 
faria que el domini del valencià fora desitjable per a tots els 
valencians, siga quina siga la seua llengua materna i siguen d’a 
on siguen els seus pares (autòctons o nouvinguts). No obstant, 
els partits polítics valencians no han creat, per ara, eixe projecte 
social més just i més equitatiu que la realitat actual. 

La societat valenciana també ha avançat en com ha de ser el 
model lingüístic valencià. En el 2001, les Corts Valencianes 
crearen l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per a establir la 
normativa lingüística i per a contribuir a superar la fractura social 
a causa de la naturalesa del valencià. No cal dir que eixa fractura 
perjudica el valencià: si usar-lo comporta conflictes (siga pel 
fet de parlar en valencià, o siga pel model lingüístic usat), és 
preferible recórrer a la llengua que no en comporta, el castellà.

llengua i societat
Valencià:

Abelard Saragossà
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Acadèmia Valenciana de la Llengua

i professor jubilat de la Universitat de València
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L’Acadèmia ha procurat arribar a consensos davant de les 
diverses sensibilitats lingüístiques que hi han en la societat 
valenciana, i ha procurat anar elaborant un model lingüístic 
valencià que siga identificador, assimilable i practicable per a 
la majoria de la societat valenciana. Dins de l’Acadèmia, hi han 
persones que venen de camps ideològics diferents i que s’han 
conjuminat, tant intel·lectualment com en els sentiments. Però 
encara queden sectors que, explícitament o implícitament, no 
reconeixen en la pràctica l’Acadèmia (siga les seues normes, 
o siga el seu model lingüístic). És ben coneguda la posició de 
la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (que és una institució 
pública que depén de la Diputació de València). Per la banda 
oposada, un sector de la universitat i una part de les institucions 
públiques no apliquen el model que l’Acadèmia propugna i 
aplica a la seua documentació. 

Les Falles i la valencianitat

He procurat elaborar una visió panoràmica objectiva però 
crítica: descrivint factors positius, però també negatius. Com 
a conclusió, jo diria que els valencians estem ara (en el 2020) 
més bé que cap a 1980. La consciència de ser valencians i 
la voluntat de dirigir el nostre futur és ara prou més alta. 
Correlativament, ha anat reculant el provincianisme i la 
vergonya de ser valencians. Cal dir que eixe factor és molt 
important: un poble només té futur si té consciència de ser-ho 
i si vol seguir sent-ho (cosa que demana dirigir el seu futur).

En relació al valencià, hem creat mitjans indispensables 
(l’oficialitat, la restitució a l’escola i a les administracions 
públiques). Però els factors adversos a la recuperació del 

valencians i del valencià encara són forts. Com en qualsevol 
poble, el futur no està escrit, sinó que depén dels seus 
membres: de nosaltres. Si volem coordinar-nos per a tindre 
una vida personal més satisfactòria i una societat més justa 
i més equitativa, no ho impedirà ningú ni res. I, si en eixe 
procés, decidim que el valencià siga un factor significatiu de la 
identitat valenciana, l’ús públic del valencià anirà recuperant-
se: en quantitat i en qualitat. Repetim-ho: l’evolució global de 
la societat valenciana és positiva (sobretot l’augment de la 
consciència i la identificació com a valencians).

En eixe marc, les Falles tenen molt a fer (com les Fogueres, 
com els Moros i Cristians, com les Gaiates, com les bandes de 
música). Les Falles potencien la coordinació entre les persones 
i faciliten la integració de nouvinguts, de manera que són un 
mitjà social molt positiu. A més, les Falles s’han mantingut al 
costat del valencià en els anys més difícils. Realment, la festa 
fallera és una força que afavorix i potencia la valencianitat. 

Estic molt content que la Falla Reis Catòlics m’haja convidat 
a participar en el llibre de festes. Per a mi, és una satisfacció 
enorme participar en la Falla. A més, des de ca ma mare (que 
està en el carrer de Bonavista) veig el vostre casal, de manera 
que estic a la vora de la Falla. Escrivint este article, m’he sentit 
u entre tants: u com qualsevol altre veí d’esta part de Silla. 

Amunt les Falles! Amunt la Falla Reis Catòlics!
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Vist amb perspectiva, sembla realment increïble que la 
literatura valenciana escrita en la llengua dels valencians i de 
les valencianes haja adquirit, després de quaranta anys, el nivell 
de quantitat i de qualitat que té en l’actualitat. A les acaballes 
de la segona dècada del segle XXI podem afirmar, sense pecar 
d’ingenus ni de grandiloqüència, que estem en una època 
daurada del nostre conreu literari. Mai en la vida, ni en l’època 
clàssica del segle XV -el segle d’Or de les lletres valencianes-, 
la literatura en valencià a les nostres terres ha mostrat tanta 
riquesa ni varietat. Vivim un autèntic període d’esplendor.

Al llarg dels de les últimes quatre dècades hem vist créixer 
escriptors i escriptores de qualitat comparable a la de qualsevol 
altra literatura europea o universal, hem vist consolidar-se 
editorials amb voluntat professional, hem conreat tots els 
gèneres literaris amb obres destacades que són ja un referent 
clàssic i, sobretot, s’ha de destacar que la convivència i el 
relleu generacional dels conreadors continua sense parar. Als 
escriptors i les escriptores que s’iniciaren al llarg dels anys 
setanta, s’hi han afegit altres de generacions posteriors, alguns 
dels quals s’han situat ja al cim del cànon contemporani en els 
seus respectius gèneres. I, a més -un aspecte molt important-, 
s’ha creat, sobretot a partir de l’aprovació de la Llei d’Ús i 
Ensenyament del Valencià de l’any 1983, una literatura per a 
infants i joves d’extraordinari valor literari i gran repercussió 
social i editorial.

Són molts, per tant, els avanços aconseguits des del punt 
de vista literari, gràcies també a la creació d’una estructura 
editorial dinàmica i emprenedora que, a poc a poc, s’ha anat 
professionalitzant empresarialment. 

En aquest aspecte,progressivament, a la històrica editorial 
Tres i Quatre s’han afegit altres com Gregal Llibres, Edicions 
del Bullent, Marfil Editorial, Edicions Bromera, Tabarca Llibres, 
Tàndem Edicions, Edicions 96, Onada Edicions, Perifèric 
Edicions, Brosquil Edicions, Andana Editorial, Sembra Llibres, 
Lletra Impresa, El Petit Editor, Balandra, Neopàtria, Vincle 
i Llibres de la Drassana, entre altres. Algunes poques han 
desaparegut, però contínuament han aparegut nous segells. 
A més, també hauríem d’incloure les editorials públiques de 
caràcter institucional com la Institució Alfons el Magnànim de 
la Diputació de València o els serveis de publicacions de les 
universitats valencianes.

valenciana en l’actualitat
La literatura

Josep Antoni Fluixà
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Tota aquesta infraestructura ha permés que en poesia, per 
exemple -després de la generació de Vicent Andrés Estellés-
s’hagen consolidat poetes d’indiscutible qualitat com Lluís Alpera, 
recentment desaparegut, Emili Rodríguez Bernabeu, Jaume Pérez 
Montaner, Josep Piera, Antoni Ferrer, Joan Navarro, Salvador Jàfer, 
Marc Granell, Pere Bessó, Teresa Pascual, Gaspar Jaén i Urban, 
Anna Montero, Vicent Alonso, Vicent Salvador, Enric Sòria, Ramon 
Guillem, Josep Ballester, Lluís Roda, Manel García Grau, Isidre 
Martínez Crespo, Marisol Gonàlez, Manel García Grau, Manel Alonso, 
Mari Carme Arnau o Vicent Berenguer, entre altres. Noms als quals 
podríem afegir també molts altres de poetes més joves com Juli 
Capilla, Josep Porcar, Iban L. Llop, Àngels Gregori, Rubén Luzon, Pau 
Sif o Alba Fluixà, per dir-ne només uns quants i deixant-nos noms 
importants per citar amb tota seguretat.

En narrativa l’avanç és encara més espectacular. De l’escassetat 
més absoluta hem passat a un conreu, sobretot del gènere 
novel·lístic, de gran qualitat i quantitat. Molts dels escriptors que 
s’iniciaren en la dècada dels setanta continuen en actiu. Sobretot, 
Josep Lozano i Joan Francesc Mira, autors d’obres excel·lents que 
haurien de ser llegides ja com a obres clàssiques. A aquests noms 
hem d’afegir els escriptors apareguts a partir dels anys vuitanta 
com, per exemple, Isabel-Clara Simó ‒amb una obra nombrosa i 
molt digna literàriament‒, Ferran Torrent, un novel·lista de gran 
èxit, Josep Franco, amb una obra de gran qualitat que caldria 
difondre més, Àngels Moreno, autora d’unes novel·les inquietants 
i que atrapen el lector, Carme Miquel, autora també de narracions 
infantils i juvenils, Martí Domíguez, un novel·lista brillant i culte, 
Manuel Baixauli, un autor de coneixença imprescindible, Esperança 
Camps, Elvira Cambrils, Francesc Bodí, Vicent Borràs, Joan Olivares, 
Anna Moner, Vicent Usó, Urbà Lozano, Víctor G. Labrado, Silvestre 
Vilaplana i tants altres que es fa impossible nombrar-los en el curt 
espai d’aquest text.

Vicent SalvadorTeresa Pascual Isabel Clara Simó Ferran Torrent



78



79

Per sort, també podríem parlar de l’auge de la resta dels gèneres: 
del teatre i de l’assaig. Als autors dramaturgs que s’iniciaren en 
els anys setanta -els germans Sirera i Manuel Molins- podem 
afegir autors més joves com, per exemple, Pasqual Alapont, 
Francesc Adrià, Carles Alberola, Roberto García, Pepa Juan, 
Gemma Miralles, Joan Nave o Josep Lluís Roig, entre altres. Pel 
que respecta a l’assaig, el nom de Joan Francesc Mira resulta 
imprescindible d’anomenar pel conjunt de la seua magnífica 
obra. Però Mira no n’és l’únic autor. Són molts els noms que 
podríem citar com ara el de Gustau Muñoz, el d’Antoni Seva, el 
de Josep Iborra, malauradament ja desaparegut, o els d’autors 
més joves com Joan Garí, Enric Sòria, Tobies Grimaltos, Joan 
Borja, Josep Ballester, Vicent Alonso, Toni Mollà, Lourdes 
Toledo, Pau Viciano o Margarida Castellano, entre altres.

I, a tot aquest panorama per gèneres, encara hauríem afegir 
l’eclosió sense precedents de la literatura per a infants i joves 
que ha possibilitat la professionalització de moltes editorials i 
que suposa una alfabetització en la nostra llengua que abans 
era inexistent. Però, des d’una perspectiva exclusivament 
literària, podem parlar també de noms imprescindibles i molt 
destacables, alguns dels quals són molt coneguts també fora 
de les nostres fronteres autonòmiques i lingüístiques gràcies a 
les traduccions que es fan de les seues obres a altres llengües. 
Per tot això, no es pot concloure la visió general de la literatura 
valenciana actual sense tindre en compte l’obra d’escriptors 
com Joan Pla, Mercé Viana, Enric Lluch, Empar de Lanuza, 
Carme Miquel, Carles Cano, Pasqual Alapont, Fina Masgrau, 
Vicent Pascual, Maria Jesús Bolta, Vicent Marçà, Maria Dolors 
Pellicer, Vicent Pardo, Francesc Gisbert, Pep Castellano, Jesús 
Cortés, Josep Antoni Fluixà, Fina Girbés, Ximo Cerdà, Lourdes 

Boïgues, Juane Gumbau, Teresa Broseta, Llorenç Giménez, 
Vicent Dasí o Josep Gregori, entre molts altres.

En definitiva, un conjunt d’obres i d’escriptors i d’escriptores 
que en qualsevol societat avançada serien, sens dubte, un gran 
orgull i un referent cultural exportable, però que en la societat 
valenciana, per desgràcia, es manté, sovint, molt invisibilitzat. 
Els índexs lectors de la població adulta en valencià són molt 
baixos i sembla que patim el síndrome de la colonització 
literària. Qualsevol escriptor o escriptora pel fet de ser de fora 
i escriure en castellà és considerat millor i això no és cert. És 
una llàstima que, com a valencians i valencianes, desconeguem 
el nostre patrimoni literari actual, tan ric i variat com el de 
qualsevol altra literatura europea o mundial.      
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Actualment tenim un model turístic que ha evolucionat 
rotundament, i que ha esdevingut en noves formes de turisme 
que permeten gaudir de diversos ambients. El nostre territori 
no n’ha sigut alié, fonamentat bàsicament per l’estancament 
de l’antic model de sol i platja, i també pels canvis en els 
gustos dels consumidors; ara, els turistes ja no “construeixen” 
les seues vacances en estades d’un mes, sense eixir de la 
platja per a banyar-se i posar-se més roig que un titot, sinó que 
prefereixen fer estances més curtes, i fer-ne més durant l’any.

Això si, el turisme de sol i platja del nostre territori es manté 
ben alt, bàsicament per la crisi que ha patit el sector en els 
països del nord d’Àfrica a causa dels problemes polítics i el 
terrorisme, a pesar que aquestes destinacions tenen un preu 
més baix que les nostres. Això ha fet reflotar destinacions 
de platja que es troben al nord i al sud de Castelló (Vinaròs, 
Benicarló, Peníscola, Orpesa, Benicàssim, Borriana...), al nord i 

al sud de València (Sagunt, el Puig, Sueca, Cullera, Gandia...), i 
al nord i al sud d’Alacant (Dénia, Xàbia, Calp, Altea, Benidorm, 
la Vila Joiosa, Santa Pola, Torrevella...), i entre les quals hem 
d’incloure les tres capitals de província. 

En primer lloc, el turisme cultural és aquell on es manifesten 
tots aquells bens de rellevància històrica i patrimonial del 
municipi, és a dir, tots aquells monuments i museus que 
conformen tot el patrimoni historicoartístic del municipi. En 
el nostre territori trobem ciutats que destaquen per promoure 
aquesta tipologia, com per exemple, les tres capitals de 
província, amb espais d’avantguarda com la Ciutat de les Arts 
i de les Ciències a València, o altres destacades com Morella o 
Peníscola a Castelló; Xàtiva, Sagunt o Gandia a València; o Altea 
o Villena a Alacant. No obstant això, dins d’aquesta tipologia, 
també podem incloure les manifestacions festives del nostre 
territori, com són les mateixes Falles, les Fogueres de Sant 
Joan o els Moros i Cristians que se celebren en moltíssimes 
poblacions; o d’altres amb una gran importància, com el Misteri 
d’Elx o la festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí, o les 
Tamborades de l’Alcora i Alzira, totes elles patrimoni immaterial 
de la humanitat.

En segon lloc, cal anomenar el turisme natural com una nova 
forma de turisme més relaxada, en la qual el turista vol gaudir 
dels espais naturals buscant tranquil·litat. Aquests espais 
naturals poden ser, en el nostre territori, els parcs naturals, 
com per exemple el nostre parc natural de l’Albufera; però 
també trobem paisatges naturals més xicotets, els coneguts 
com a paratges naturals municipals.

en el nostre hàbitat? Actualment trobem molta varietatEl turisme
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Màster en Turisme
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Tant en les platges com en parcs naturals, 
paratges naturals municipals o espais 
més xicotets, la gent sol buscar certa 
tranquil·litat. Però no sempre és així, ja 
que alguns volen cremar adrenalina amb 
el turisme actiu, aquell que promou els 
esports d’aventura en aquests territoris. 
I quines són aquestes activitats? Per 
exemple, podem fer senderisme, ja que 
al nostre territori hi ha molts senders de 
gran recorregut, concretament nou, entre 
els quals destaquen el Sender Europeu 
dels Pirineus, a Tarifa, que travessa tot 
el nostre territori; el Camí de Santiago 
de Llevant, que va des de València fins 
a Santiago de Compostel·la; o el Sender 
del poeta Miguel Hernández, que va des 
d’Alacant fins a Oriola. A més a més, 
també es poden fer activitats com el 
ràfting o el barranquisme, en llocs com 
Venta del Moro; anar en bicicleta tot 
terreny (BTT) per les diferents rutes que 
proposen els centres BTT de la Comunitat 
Valenciana, i també d’altres com caiac, 
kàrting, guerra de pintura i moltes més 
activitats per tot el territori.

Una altra opció, aquesta per a gurmets, 
és gaudir del turisme gastronòmic, una de 
les fortaleses que té actualment el nostre 
territori. La nostra gastronomia està 
plena d’una gran varietat de productes, 
entres els quals destaquen els arrossos, 
com la paella, l’arròs al forn, l’arròs 
negre, l’arròs a banda, l’arròs amb crosta, 
la fideuà, el marisc... sobretot a ciutats 
costaneres, com per exemple Dénia; 
i tota una varietat de postres, com són 
l’arnadí, l’orxata i com no, els bunyols (de 
carabassa, que no se vos oblide). Tampoc 
ens podem oblidar de l’enoturisme, ja 
que va augmentant la importància dels 
productes vinícoles i també de les cerveses 
artesanals i altres licors.

Finalment, podem trobar algunes 
tipologies que venen marcades pels 
diferents segments de mercats. Per 
exemple, podem trobar el turisme 
familiar, el qual es promociona en el 
nostre territori mitjançant la marca Tours 
and Kids, en el qual trobem una vintena de 
destinacions que ofereixen alternatives 
per a tota la família. També trobem el 
turisme MICE (Meetings, Incentives, 
Conferences and Exhibitions), reunions 
en valencià, incentius, conferències i 

exhibicions, destinats principalment a 
empresaris que es reuneixen per a tractar 
temes d’interés. Una altra tipologia podria 
ser el turisme LGTBIQ. Tot i que moltes 
destinacions presumeixen d’oferir-lo, no 
estan ben adaptades per a aconseguir 
que aquests col·lectius se senten com 
a casa. Per últim, podem trobar altres 
varietats, algunes més conegudes, 
com el turisme de creuers (València, 
Gandia o Dénia), el turisme idiomàtic, el 
turisme industrial (Sagunt), o el turisme 
negre, aquell que consisteix a visitar 
nínxols, panteons, presons o tombes de 
personatges coneguts.

Heus ací un resum de tot allò que pot 
oferir el nostre territori, ric pel que fa a 
la varietat de tipologies, encara que, per 
desgràcia, es troba un poc enclaustrat en 
el sol i platja per culpa dels estereotips 
de la nostra societat, que es pensen que 
vindre al nostre territori és fer el turisme 
de les tres pes (passeig, pipes i platja), el 
qual deteriora la nostra imatge de cara 
als mercats turistes emissors que volen 
gaudir de la nostra terreta. Som molt 
més que això!!
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Per saber com es troba a l’actualitat l’Albufera, seguim parlant 
amb Hermini Boira, Catedràtic de botànica de la Universitat 
Politècnica de València, que ja ens ha contat al volum anterior 
del llibret com era l’Albufera fa quaranta anys. 

Hermini ens insisteix molt que forma part d’un equip de 
científics de la Universitat Politècnica de Valencia i que encara 
que parlem amb ell, són moltes les persones que formen part 
d’aquest equip i que han estudiat i coneixen el llac tant com ell. 
És un plaer tornar a parlar amb ell per tractar de conèixer quan 
comença a degradar-se el llac, quina és la situació actual i si 
veu alguna solució possible.

“Al moment al qual començaren a funcionar les primeres 
empreses dels nous polígons, començà a degradar-se el llac. 
Els qui ho notaren de seguida i ho digueren, a part dels científics 
que l’estudiaven, eren llauradors i pescadors, que van veure 
com la seua activitat va començar a disminuir, però en aquella 
època eixes reivindicacions no interessaven massa, prevalien 
més els interessos polítics i econòmics que els mediambientals.
A l’actualitat l’Albufera és una sopa. La vida a l’aigua és una vida 
molt difícil, els que vivim a terra, tenim aire i oxigen de sobra, 
però a l’aigua això no ocorre,  doncs l’oxigen és molt escàs. 
Aquest s’incorpora a l’aigua quan fa aire i fa ones, i aquestes 
fan unes bombolles d’aire que es dissolen a les capes de dalt 
de l’aigua, i a la nit quan es gela, eixe oxigen baixa cap al fons.

A l’aigua viuen els éssers que estan adaptats a aquest poc 
oxigen, els més primitius que són els que estan ara dominant , 
que són els cianobacteris. Quan hi ha poc oxigen i poca matèria 
orgànica sobreviuen. Les que viuen són les algues verdes, que 

són les que alimenten als protozous. Aleshores, què passa quan 
entra matèria orgànica o elements contaminats?Doncs que les 
que més capacitat tenen per a absorbir l’oxigen són les algues 
blaves (els cianobacteris), eixos són els que dominen  l’oxigen. 

Abans anàvem a l’Albufera i en condicions naturals, mesuràvem 
l’oxigen dissolt per l’aigua al matí. Cal tindre en compte que a 
la nit tots els éssers que hi ha en l’aigua estan respirant, i per 
tant, baixa l’oxigen i augmenta el CO2. El cas és que estava 
molt equilibrat i al matí, en mesurar l’oxigen, donava 7-8 parts 
per milió, i a la vesprada, tot el dia fent fotosíntesis, arribava 
a 9-10.

 A l’actualitat amb la presència  de cianobacteris i protozous, 
que són les dominants ara, també produeixen oxigen durant el 
dia, per tant, al final de la vesprada les mesures arriben a 11 
parts per milió, però a la nit estos elements s’apropien d’una 
gran quantitat d’oxigen i les mesures marquen 1 part per milió. 
Per tant, trenquen l’equilibri i elles sí que poden viure, però la 
resta d’éssers no.

a l’actualitat. Té solució?
L’albufera
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El fons del llac, les sèquies i canals, estan plens de brutícia, 
tarquim i molt de sediment que ocupa quasi la meitat de la 
fondària del llac. Limitant l’espai per als éssers vius que viuen 
al llac. L’aigua també cada vegada és més escassa, quan arriba 
l’hivern cada vegada s’inunda menys superfície als camps 
d’arròs. Per tant les aus ja no es paren tant ací com ho feien 
abans, ja que necessiten aigua per a menejar-se i menjar i cada 
vegada hi ha menys d’ambdues coses.

Altre problema important és la gestió del parc natural, ja que 
per a poder gestionar-lo bé, l’Albufera hauria de ser declarat 
Parc Nacional, en vegada de Parc Natural, donat que els parcs 
nacionals tenen l’obligació de ser dirigits per un comité científic 
tècnic, i no per una persona política ficada a dit pel partit que 
governa a la ciutat.

La junta del Parc és consultiva, però a les persones que hi 
assistim ens fan poc de cas. No s’entra al fons de la qüestió. El 
debat es dispersa amb temes secundaris (reparació correcta de 
les motes, anys discutint sobre la cremà de la palla etc.) i això 
caldria canviar-ho, per a evitar que les decisions es prenguen 
segons els interessos polítics del partit de torn. Per exemple, 
no hi ha una legislació que obligue a fer la depuració terciària a 
les empreses que aboquen aigües al llac. Fan el segon i ja està. 
Ni tampoc no hi ha un control exhaustiu, ja no que indiquen el 
grau de depuració amb el qual poden abocar les aigües. Pareix 
que no interesse legislar per protegir el medi ambient.

I altre problema principal és la poca aigua que arriba al llac. No 
arriba a 100 hectòmetres cúbics a l’any, quan fa quaranta anys 
hi arribaven 600 hectòmetres cúbics. L’augment de cultius al 
llarg del Xúquer, especialment a Castella, on històricament han 
estat terres de secà, fa que ací no arribe quasi aigua, pareix que 
no interesse que l’aigua arribe ací.

S’ha parlat del dragat com una solució, i la veritat és que si 
arribara aigua sí que seria una solució indispensable, però al 
final la base del problema és l’aigua que arriba. Si disposàrem 
com a mínim, de 300 hectòmetres cúbics anuals, que poguérem 
disposar quan es necessitaren, automàticament es faria un pla 
de dragat per zones, es podria buscar els ullals, encara que ja 
no funcionen, perquè ja no hi ha pràcticament aigua als aqüífers 
subterranis, i eixa seria l’única manera de poder salvar el llac, 
però ho veig complicat.

La veritat és que tot el que passa és molt dolorós, perquè no es 
veu solució, i és una llàstima que s’haja perdut la meravella de 
paratge natural que teníem fa quaranta anys’’.
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L’estat actual de la música valenciana i en valencià és excel.
lent. I excel.lent no és un adjectiu debades. 

Ho podem comprovar en els Premis Carles Santos de la Música 
Valenciana, convocats per segon any consecutiu per l’Institut 
Valencià de la Música. En aquests guardons entren tots els 
gèneres, estils i llengües. Des de fa catorze anys existeixen els 
Premis Ovidi Montllor de la Música en Valencià, on enguany 
s’han compilat 112 treballs discogràfics i mig centenar de 
singles digitals amb repertori en la nostra llengua. La xifra més 
alta en tota la història dels premis Ovidi. 

Ho hem vist també a la Fira Valenciana de la Música, el Trovam, 
que des de fa set anys es porta a terme al Palau de Congressos 
de Castelló. Una fita que reuneix tot el sector de la música, 
programadors, coordinadors de festivals, segells discogràfics, 
mitjans de comunicació, blogers, revistes especialitzades, 
regidors d’ajuntaments i tècnics de cultura i de turisme.

Perquè els festivals actualment també són un reclam turístic 
de primer ordre a les nostres terres. La Comunitat Valenciana 
està sempre entre els quatre primers llocs de rànquing estatal: 
tant pel nombre de festivals com per les xifres d’assistents i 
recaptació. Dels vint festivals més potents de l’estat espanyol, 
deu són valencians i generen un 3% del producte interior brut 
valencià. Els tops són l’Arenal Sound de Borriana i el Medusa 
Sun Beach de Cullera, amb 300.000 assistents en 2018; En 
sisé lloc es troba el Rototom Sun Splash de Benicàssim, 

la música valenciana 
Com sona

Amàlia Garrigós
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amb 208.000 espectadors, i en el lloc número set el Festival 
Internacional Independent de Benicàssim, el FIB amb 170.000 
assistents.

Pel que fa a la producció, hi ha una quantitat ingent de material i la 
qualitat és extraordinària i molt creativa. La producció valenciana 
és rica, diversa i original. L’exemple el tenim en la irrupció d’Els 
Jóvens que en un any (del 2018 al 2019) han triomfat i s’han retirat. 
Tot alhora. Aquesta formació ha tingut la virtut d’haver posat en 
el mapa musical una comarca com l’Alacantí i un poble com Sant 
Vicent del Raspeig, un lloc rar per a aquest tipus de música. Però 
sí que existeix. Un dels propòsits del disc era mostrar que molts 
elements del folklore valencià procedeixen de les comarques del 
sud, coses que no són molt conegudes però que són meravelloses. 

Un altre factor indiscutible del moment  lluminós que estem vivint 
pel que fa a la música en valencià és la recuperació dels espais 
públics. Des de Cases de Cultura passant per teatres i auditoris 
que han estat tancats amb clau i pany durant anys per als nostres 
músics i que, malgrat això, van saber crear una escena alternativa 
de les institucions oficials comptant amb una xarxa d’associacions, 
plataformes i col.lectius que els van donar suport i els van facilitar 
espais on mostrar les seues creacions musicals. Actualment eixe 
gran obstacle ja no existeix. 

Com a mostra un botó, el Festival Deleste al Palau de la Música 
de València ofereix un cartell on es combina l’indie de bandes 
consagrades en l’àmbit estatal com Los Planetas amb grups 
valencians que beuen del folk. I a més, el Palau de la Música de 
València havia sigut únicament l’altar de la clàssica i la simfònica. 
Ara suma estils i tendències com l’electrònica, el hip-hop, el 
mestissatge o el rock, sumant així també nous públics.
Caldrà que consolidem totes aquestes llavors fonamentals per 
alimentar una escena o diverses escenas musicals valencianes, i 
cal que els mitjans audiovisuals públics promocionen molt més el 
sector.

No cal oblidar d’on venim. La música en valencià vé de la cançó 
tradicional dels nostres avantpassats i de la Nova Cançó. La nova 
cançó, com a concepte, forma part del patrimoni històric i musical 
dels valencians. Podríem dir que es tracta d’un gènere clàssic: la 
font d’on han begut molts dels nostres creadors actuals que, a més, 
els reivindiquen. 

Ovidi Montllor, Lluís el Sifoner, Carles Barranco, Paco Muñoz, Rafa 
Xambó, Carraixet, Els Pavesos, Lluís Miquel, Al Tall, els 4 Z i un llarg 
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etcètera. Creadors que van tindre una presència massiva durant els 
anys de la transició democràtica i que omplien els locals allà on 
anaven perquè connectaven amb un públic àvid de llibertat.

Després de l’eclosió de la Nova Cançó, van arribar uns anys molt 
pobres, quasi erms de propostes. Quan aquells polítics que lluitaven 
per la democràcia i que contractaven els músics de la Nova Cançó 
abans dels mítings per tindre més audiència, assoliren el poder, 
quan ja havia arribat l’estatut d’autonomia, quan ja teníem una 
ràdiotelevisió pública pròpia, van abandonar els músics. I molts 
d’ells van haver de caminar una llarga travessia pel desert. Fins que 
va aparéixer des d’un institut de València la proposta d’Obrint Pas, 
que va trencar el silenci després d’haver emmudit la Nova Cançó.

Cal destacar com a exemple el disc recopilatori de rock que va 
editar Ràdio Nou amb l’Institut Valencià de la Música, on escoltàvem 
uns adolescents Obrint Pas, Owix, The Jam Ones o Los Anselmos. 
En eixos primerencs noranta també sonaven amb força Munlogs, 
Bajoqueta Rock o Dropo. S’havia estrenat una nova etapa en la cançó 
d’autor amb Joan Amèric i Feliu Ventura començava a caminar. En 
el folk, Cendraires va deixar el solatge per a formacions posteriors 
com L’Ham de foc, Aman Aman o Aljub. La producció musical no ha 
deixat de créixer i de diversificar-se. 

Actualment, els valencians som posseïdors d’un patrimoni 
musical riquíssim i divers. És indubtable que la música està vivint, 
en la primera i segona dècada del segle XXI, un dels moments 
artísticament més interessants. Les nostres propostes musicals 
poden competir perfectament en el mercat de consum en igualtat 
de condicions amb la música feta en altres indrets del planeta. 

La collita és bona i hi ha un públic potencial, i ara tenim la ràdio i la 
tele d’Apunt mèdia que connecta els uns amb els altres. Jo crec que 
ara estem un moment d’impuls on estem fent passes endavant que 
no haurien de tindre camí de retorn.
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El musicòleg Josep Vicent Frechina va indexar fa quatre anys 
en l’obra ‘La cançó en valencià. Dels repertoris tradicionals 
als gèneres moderns’ quasi tota la producció musical feta en 
valencià i les xifres són engrescadores. En mig segle, prop de 
500 grups i cantants han bastit una discoteca amb més d’un 
miler de discos de referència. 

Caldria parar molta atenció, per tant, a la música valenciana 
que en el segle XXI evoluciona amb el paradigma digital. La 
indústria discogràfica no és el que era fa vint o quaranta anys. 
Vivim un moment de la nostra història en què la tecnologia 
del magatzematge ha evolucionat de manera increïble, molt 
particularment amb el format MP3 que permet guardar en 
ordinadors i en dispositius especialitzats una quantitat enorme 
d’obres musicals. Mai en la història ha sigut tan fácil accedir a 
la creació musical. 

La música és una eina dotada d’un enorme poder de persuasió 
capaç d’influir en les actituds, en els estats d’ànim, en les 
emocions i en els actes.
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En 1980 nasqueren Pau Gasol, Felipe Reyes, la bomba 
Navarro o Calderón entre altres jugadors que marcaren 
una generació coneguda com la dels juniors d’or, 
després del triomf aconseguit al mundial juvenil en 
l’any 1999. En la final els esperava, com no podia ser 
d’una altra manera, els Estats Units. Ni el seleccionador, 
Charly Sáenz de Aja, ni el seu ajudant a la banqueta 
s’havien parat a pensar de quina manera anaven a 
afrontar l’encontre contra els americans. Dos dies 
abans hagueren de derrotar a Argentina en semifinals, 
partit que guanyaren per només un punt: 81-80. El 23 
de juliol de 1999, a Lisboa, la victòria en la final front 
als americans per 94-87 anava a marcar un abans i un 
després en aquest esport.

Era la segona gran revolució del bàsquet en Espanya. 
La primera va tindre lloc als anys 80, amb Díaz Miguel 
al capdavant d’una selecció que va aconseguir una 
plata olímpica en Los Ángeles 1984. Anys més tard, la 
generació dels 80, encapçalada per Pau Gasol i Juan 
Carlos Navarro, ha donat el relleu a la nostra selecció 
nacional actual guiada per Ricky Rubio. Un total d’onze 
títols internacionals amb dues medalles d’or als mundials 
de 2006 i 2019, tres medalles d’or europees en 2009, 
2011 i 2015 i tres medalles olímpiques en 2008, 2012 i 
2016. Un palmarés impressionant!

valencià en l’actualitat
El bàsquet
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Lázaro San Miguel Bravo
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Per la seua part, el 16 de juny de 1963, a la localitat catalana de 
Malgrat del Mar, la selecció espanyola de bàsquet femení va disputar 
el seu primer partit oficial. Aquest partit va enfrontar a espanyoles 
i suïsses i cal destacar la presència de la jugadora valenciana del 
Club Bàsquet Di-mar Ángela Gómez Mínguez. La primera medalla 
per al bàsquet femení espanyol aplegà en 1993 amb l’or aconseguit 
a l’Eurobasket d’Itàlia. Després vingueren tres medalles d’or més 
en els Eurobaskets de 2007, 2013, 2017 i 2019. I per a completar 
la col·lecció de medalles, la plata al mundial de Turquia de 2014 i a 
les olimpíades de 2016 , ambdues aconseguides contra els Estats 
Units. Les xiques del bàsquet també estan donant molta guerra.

En desembre de 1891 el professor canadenc d’educació física James 
Naismith va penjar, al pati de l’Escola de Treballadors Cristians de 
Springfied dues cistelles que utilitzaven per a recol·lectar bresquilles 
a 10 peus d’alçada, 3,05 metres. Va pintar dues zones de joc i 
d’aquesta manera va inventar el bàsquet. D’aleshores, l’únic que 
queda es l’alçada de les cistelles, tot el demés ha canviat, inclús el 
material del qual estan fetes les cistelles.

Hui en dia la FIBA estima en més de 450 milions els aficionats a 
aquest esport. El bàsquet és un negoci que actualment mou, només 
als Estats Units, més de 7.000 milions d’Euros. De tot aquest procés 
d’evolució i de la situació actual del bàsquet valencià anem a parlar 
amb Abel Aguado, periodista esportiu i comentarista de bàsquet en 
Radio Esport.

Com ha canviat el bàsquet en els últims anys?

Ha canviat en l’aspecte social, abans els clubs eren una gran família, 
tots es coneixien dins i fora del camp. Ara juguen el partit i cap a 
casa. Físicament ara són tots jugadors molt treballats en gimnàs. 
Ha hagut un canvi físic total! Ara els jugadors tenen un tren superior 
impressionant. Abans es treballava més la força. Si veus les fotos 
antigues, els jugadors abans tenien unes camotes molt més amples 
que ara. Ara es busca més la velocitat en el joc.
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Més a l’estil NBA?

Ara són pirulins que boten i s’enganxen amb el cap de l’anell 
de la cistella. És un altre estil de joc. A nivell de conceptes 
de joc, el bàsquet europeu sempre ha estat per davant dels 
americans, sobretot en l’apartat de tècnica individual. Però 
al final han triomfat les virgueries que fan en la NBA. Fan 
passos quatre o cinc vegades i no passa res, tot val per la 
diversió i l’espectacle. Igual que hi ha jugadors que fiquen 
seixanta punts per partit. El bàsquet s’ha convertit en un 
xou, lluny dels valors que representava en un principi.

Quina opinió vos mereix l’Alqueria del Bàsquet València? 
Creieu que és positiu per al bàsquet de formació valencià 
que hi haja un club que prenga els millors jugadors de 
cada equip per a formar-los, encara que això minve la 
capacitat de competir dels altres equips?

Si ara per exemple un juvenil de l’Almàssera destaca, 
l’alqueria el trinca. Però eixe equip va a guanyar alguna cosa 
a nivell nacional? Potser en l’Almàssera quedara campió 
provincial. Però, i jugar en l’Alqueria? Ahí està el tema. A 
nivell autonòmic ho guanyen tot, el problema ve quan ixen a 
jugar fora. Quan s’enfronten a altres equips en els campionats 
d’Espanya tenen moltes dificultats perquè no són xiquets que 
estiguen acostumats a competir en la seua lliga autonòmica. 
Per això que el campionat d’Espanya juvenil guanyat per un 
equip del Di-mar en l’any 1965 té tanta importància, és l’únic 
campionat juvenil de bàsquet guanyat per un equip valencià.
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Pareix que el lema de la cultura de l’esforç té els seus clevills..

- En l’Alqueria hi ha un fum d’equips cada setmana jugant, de totes 
les categories. Però acaben el partit i cadascú a sa casa, ni esmorzar 
ni res. Després si guanyen una copa, no li fan ni cas. Una més. Són 
xiquets tan triats d’altres equips que no han de fer massa esforç per 
a guanyar contra els altres equips valencians...

Això després s’ha de veure reflectit en les categories superiors...

- Clar! Ara, per exemple, no hi ha cap jugador que haja eixit de 
l’Alqueria en el primer equip del València Bàsquet. Abans, la gent 
anava a la Fonteta a veure amb il·lusió a Nacho Rodilla o a Víctor 
Luengo, per ficar un exemple, perquè eren jugadors que havien eixit 
d’equips valencians. Molts jugadors s’havien enfrontat a ells durant 
les categories de formació i es sentien identificats amb ells. Ara 
això ja no passa, és tot a base de talonari. D’altre banda, sí que hi 
ha jugadors que han eixit de l’Alqueria que actualment juguen en 
LEB o inclús en la lliga ACB, com per exemple Tornike Shengelia 
que juga al Baskonia. La diferència respecte abans és que en altres 
temps els jugadors eixien dels equips de València per a anar-se’n a 
equips més grans perquè els oferien millors contractes. Ara no, ara 
se’n van perquè ací, quan han de fer el bot de juvenils a séniors, ja 
no els volem. S’hauria de fomentar des de la federació la transició 
de juvenils a séniors.

A nivell de selecció espanyola de bàsquet tampoc pareix que hi 
ha ja massa jugadors que hagen participat en els últims èxits 
de la nostra selecció...

- Víctor Claver és l’únic jugador que ha participat en la selecció 
absoluta en els darrers anys. És una llàstima que després del seu 
pas per la NBA en els Portland Trail Blazers i els Denver Nuggets 
no haja tornar a jugar al València Bàsquet. Al final s’acaba perdent 
la identitat com a equip. Si vols en la selecció nacional passa un 
poc el mateix. Excepte Llull, Rudi Fernández i Claver, tots els altres 
jugadors provenen d’equips de la NBA. Fixa’t també en els equips 
espanyols que juguen l’Eurolliga, llevat dels dos o tres jugadors que 
obliga la federació, la majoria de jugadors són estrangers. Va tot a 
base de talonari, són uns pirates del bàsquet. Una llàstima.

En bàsquet femení passa el mateix?

No! Afortunadament en bàsquet femení hi ha més jugadores que 
provenen de les pedreres. Al estar més limitades econòmicament, 
no poden fixar tantes jugadores de fora. A nivell nacional, hi ha 
molts equips que estan donant oportunitats a les seues jugadores 
de les pedreres. Això després també es veu reflectit en els èxits 
de la selecció femenina de bàsquet. Si comparem els pressupostos 
econòmics de la secció femenina i masculina del València Bàsquet,
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els xics tenen un pressupost aproximat de quinze milions 
d’euros i les xiques d’un milió i mig. I estem parlant d’un 
equip fort de la lliga femenina. Hi ha altres equips que es 
mantenen de miracle en primera divisió femenina, gracies 
a l’esponsorització per part de xicotetes empreses. Un 
altra curiositat és que tant en Espanya com en l’Eurocup 
femenina hi ha molts equips que són de ciutats xicotetes 
o directament de pobles. Enguany, la ciutat més gran amb 
equip en l’Eurocup és València. Són equips a on encara es 
manté eixa vessant social del bàsquet.

Aleshores, en bàsquet femení sí que les jugadores de les 
pedreres veuen la possibilitat de jugar en els primers equips 
de la lliga Endesa femenina?

Per suposat. A més, les jugadores són molt més accessibles. 
Quan acaben els partits es paren a saludar als aficionats, 
a fer-se fotos, signar autògrafs, sense cap problema. A 
la Copa de la Reina, els equips porten sempre dos o tres 
juniors perquè participen de la festa. Les xiquetes, encara 
que juguen cinc minuts, ixen del camp més contentes que 
unes castanyoles.

Respecte a allò que dèiem de falta de referents valencians, els 
mitjans de comunicació tampoc ajuden massa, no?

La televisió pública no retransmet res! Sí que és cert que 
Teledeporte retransmet molts partits de bàsquet femení. 
També està la plataforma online canalfeb.tv per poder veure 
alguns partits tant de LEB com de la lliga Endesa ACB. Els 
partits de l’Eurocup els pots veure lliurement per un canal 
de Youtube, pero cap televisió els vol agafar. En la web de 
À Punt també hi ha retransmissions en diferit de partits 
de bàsquet tana masculins com femenins i en la secció 
d’esports podem trobar les últimes notícies. Enguany tenim 
dos equips femenins valencians en LEB Oro i no han fet cap 
partit en directe, si volies veure’ls era a través de la web de 
laligasports.es.  El València Bàsquet retransmet els partits 
de l’equip femení quan juguen a casa... en resum, si vols 
veure bàsquet en directe has d’anar buscant.

Creus que falta visibilitat en el bàsquet actual?

El futbol ens el fiquen per tots els costats! Notícies repetides 
per una cadena i per l’altra. El bàsquet, en general, no es 
cuida. L’altre dia jugaren el Real Madrid de bàsquet contra el 
CSK de Moscou i el València Bàsquet contra el Khimki, dos 
partits d’Eurolliga, i no digueren res en les notícies. Si no es 
cuida a nivell nacional, a nivell local menys encara. Nosaltres 
en la radio retransmetem tots els partits del València Bàsquet, 
de xiques i de xics, però clar, els pots escoltar, no els pots 
veure. Si no es promociona, els xiquets difícilment voldran 
apuntar-se al bàsquet per a paréixer-se a tal o tal jugador 
que ix a la televisió. Falten referents, i falta il·lusió. Ara per 
exemple, als poblats marítims, amb uns 60.000 habitants, 
només hi ha un equip sénior federat, el Grao. Sí que hi ha 
altres equips que han jugat la lliga Aupa. En València ciutat la 
majoria dels equips federats depenen d’escoles catòliques, 
contràriament al que passa en els pobles a on es mantenen 
més clubs de bàsquet independents.
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Què és la lliga Aupa?

La lliga Aupa neix com una alternativa als campionats organitzats 
per la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana i que pretén 
ficar en contacte a diferents equips de bàsquet per a organitzar 
els seus propis tornejos. El factor econòmic és clau: federació 
demana 2.700€ per poder inscriure un equip en Zonal 2, que és 
la categoria més baixa. A banda els arbitratges, l’assegurança, la 
fiança, el material, el pavelló, els desplaçaments...En la lliga Aupa 
les despeses són molt inferiors. Per això que molts equips han optat 
per aquesta lliga, encara que el nivell siga més fluix.

Abans entre la categoria junior i la categoria sénior hi havia una 
categoria de transició, la sub21. Seria bona idea reprendre-la?

Probablement sí. Pensa que un jove que acabe juvenil amb dèsset 
o díhuit anys ara passen a jugar en categoria sénior contra jugadors 
que poden tindre perfectament quaranta o cinquanta anys. Així és 
més difícil donar oportunitats als jóvens que vullguen continuar 
jugant al bàsquet amb gent de la seua edat. I és una llàstima perquè 
al final els equips que venen de les pedreres s’acaben trencant, es 
perd eixa idea de ser una banda d’amics units pel bàsquet, deixem 
de ser una gran família més enllà de les canxes de joc.

EL BÀSQUET EN XIFRES

- El bàsquet és un esport a on 2 equips de 5 jugadors cadascú 
s’enfronten en 4 períodes de 10 minuts (6 períodes de 8 minuts en 
minibàsquet) i guanya l’equip que més punt faça.

- Les cistelles poden ser de 1 punt si són de tir lliure, de 2 punts 
durant el joc i de 3 punts si el jugador llança més enllà de la línia de 
triple, situada a 6,75 metres o a 7,24 metres segons el reglament 
siga FIBA o NBA.

- El camp de bàsquet mesura 28 metres de llarg i 15 d’ample, i 
les cistelles estan situades a 3,05 metres d’alçada (2,6 metres en 
minibàsquet)
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- El romanés Gheorghe Muresan té el rècord de jugador 
més alt en la història de la NBA, amb 2,32 metres d’alçada, 
superant per pocs mil·límetres al sudanés Manute Bol.

- El Fernando Buesa Arena, camp de joc del Baskonia, és el 
pavelló de bàsquet espanyol amb major capacitat (15.716 
espectadors).

- Juan Antonio San Epifanio, Epi, té el rècord d’anotació en un 
partit ACB: la jornada 28 de la temporada 1983-84 encistellà 
54 punts contra el Joventut. El rècord d’anotació històric en 
ACB el té Alberto Herreros amb un total de 9.759 punts. 
Per la seua part, Juan Carlos Navarro té el rècord d’anotació 
en l’Eurolliga amb 4.152 punts, de partits amb la selecció 
nacional amb un total de 253 i de partits en ACB amb 560 
partits disputats.

- A final de la temporada 2018-19, a Espanya hi havia un 
total de 385.110 llicències federatives de bàsquet: 138.004 
femenines i 247.106 masculines

- El jugador amb el peu més gran de la història del bàsquet és 
Shaquille O’Neal. El pivot americà utilitzava unes esportives 
de la talla 58.
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Totes i tots som conscients que els joguets i els jocs han 
canviat molt. Cada vegada vegem més llunyà això de que 
xiquets i xiquetes juguen lliurement als carrers junt a les seues 
amistats i veïnat, mentre la porta de casa està oberta per 
entrar i eixir mil vegades i sense tràfic que faça perillar la vida de 
cap persona.

Cada vegada resulta més difícil veure a xiquets i xiquetes jugant 
al carrer, més enllà de que siga a un parc. Com no, aquest es 
troba clos per totes bandes i complint amb totes les normes de 
seguretat que s’hagen de complir segons la normativa vigent 
de torn. 

Tot i això, ens trobem a l’era digital, on tot funciona de manera 
elèctrica i/o electrònica, i on, fins i tot, els joguets a piles 
han quedat obsolets. Les persones que hem viscut la nostra 
infància als 90, ens hem criat amb consoles genials que no hi 
tenien llum a la pantalla, la qual era suplida per una xicoteta 
llanterna que es col·locava enganxada a la part superior de la 
consola. Tampoc podíem connectar la consola a un endoll a 
casa, ja que aquesta funcionava amb piles. Ni tampoc podíem 
jugar amb connexió d’Internet, ni bluetooth, ni tan sols amb 
infrarojos! El més modern que teníem (i açò ja era una súper 
modernitat) era un cable amb una connexió semblant  a l’USB.

Però no sols estem vivint una evolució a les consoles, donat que 
aquestes són molt més recents, sinó que avui dia, qualsevol 
tipus de joguina no es pot concebre sense algun tipus de 
complement electrònic.

Fent referència a alguns jocs explicats a l’article anterior, 
podem notar certes diferències:

1. La trompa:
Molt enrere queden aquelles trompes tradicionals fetes de 
fusta, donat que a l’actualitat estan fetes amb plàstic de colors, 
serigrafia amb algun nom com, en aquest cas, King Turbo, i 
amb llums de colors que es poden apreciar mentre la trompa 
gira i gira. A més, fins i tot algunes trompes tenen adaptadors 
per llançar-les i assegurar que giraran molt ràpid, és a dir, la 
típica corda utilitzada per llançar la trompa també ha quedat 
obsoleta.
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Font: http://www.mayosports.ie/

Begoña Garrido
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2. El futbol:
No, aquest esport no passa mai de moda, al 
contrari, cada vegada és més i més practicat. 
Però també queda lluny allò d’utilitzar dues 
pedres per fer una porteria. A l’actualitat, per 
practicar aquest joc/esport, podem trobar 
unes meravelloses instal·lacions a molts 
parcs. El cas més proper el tenim a uns 
200 metres del nostre propi casal, amb un 
campet de futbol clos, amb dues porteries i 
gespa artificial. 

3. El rei de la muntanya: 
Altre joc que queda enrere a les nostres 
memòries. Perquè, per sort, cada vegada 
els pares i mares tenen més cura amb la 
seguretat dels seus fills i les seues filles, així 
que la gran majoria no hi deixen que facen 
una muntanya amb enderrocs perquè pugen 
al més alt i, a continuació, hagen d’anar a 
urgències per tancar amb punts el cap que 
els seues fills o filles s’han obert.

Així que a l’actualitat, per tractar de simular 
un poc aquest joc, existeixen milers de 
ludoteques amb una zona de jocs amb 3 
o 4 pisos per escalar, tobogans i piscines 
de boles.  A més, als últims anys ens està 
abastant la moda del jumping, és a dir, 
botar als inflables de tota la vida, però 
amb unes construccions megalítiques 
d’inflables ubicades a grans naus industrials, 
normalment, ben a prop de zones comercials.

4. La corda. 
No, sembla que un joc tan simple com 
aquest no pot tindre una evolució en el 
temps més enllà de mantenir-se i no caure en 
l’oblit. Però sí! A l’actualitat, la corda també 
ha evolucionat i, com no, s’ha nodrit de 
l’electrònica... Així que a dia de hui la corda 
també fa llum gràcies a les meravelloses 
llums led. 

A més, si el que volem és una corda no per a 
jugar sinó per practicar esport, tampoc hem 
de preocupar-se, doncs existeixen cordes 
amb tot tipus d’avanços tecnològics perquè 
puguem saber quantes calories hi hem 
cremat!

5. Jocs de taula:
L’oca, el parxís... són jocs per als quals a 
l’actualitat no és necessari tindre un tauler 
i un dau, sols cal tindre memòria interna 
al telèfon mòbil per poder descarregar 
l’app i... a jugar! Així que es podria dir que 
aquests jocs ja no són de taula, sinó jocs 
per al telèfon. D’altra banda, els jocs que 
encara conserven l’essència de jugar amb 
tauler i fitxes, tampoc han quedat fora del 
món electrònic, donat que la majoria ja hi 
incorporen efectes especials, vídeos o sons. 
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Un cas molt clar és el mític Monopoli on, 
abans havies de pagar en efectiu fins que 
t’arruïnaves o et tornaves molt ric i, per 
tant guanyaves la partida; mentre que a 
l’actualitat pots fer els pagaments amb 
targeta de crèdit i el datàfon s’encarregarà 
de deixar-te a la ruïna. 

6. La baralla: 
Amb aquesta ocorre el mateix que amb els 
jocs de taula. Actualment, podem jugar a 
jocs com el Chin-chón o al Truc descarregant 
l’app al nostre telèfon mòbil i jugar via on 
line contra persones de qualsevol part del 
globus terraqui. 

Però també han sorgit molts jocs nous 
de baralla, deixant a la baralla espanyola 
tradicional com una opció més entre 

moltíssimes altres, al contrari que abans, 
on pràcticament l’única baralla existent era 
aquesta. 

Alguns dels nous jocs de baralla que han 
sorgit als últims anys són: UNO i la seua 
extensió DOS, Virus, Dobble, Sushi GO! o 
el joc de cartes més nou i més valencià: la 
Fallera Calavera. Tot i que, el joc de cartes 
més influenciat pels aparells electrònics és 
l’UNO on, per furtar cartes, cal polsar un 
botó i la màquina les llança. 

7. Els ninots:
Avui dia existeixen tants ninots i figures 
d’acció diferents que no sabria ni per on 
començar. Abans els més populars eren els 
Action Man, Playmobil i Geyperman, però 
a l’actualitat estem vivint un nou moment 
d’ebullició dels personatges Marvel, Star 
Wars, i una infinitat de nous personatges de 
Disney. A més d’una modernització present 
a totes les figures d’acció amb so, llums, 
raigs làser i pistoles que disparen bales de 
suro o plàstic.

És a dir, si unim totes les figures d’acció 
d’Action Man, Guardians de la Galàxia,  
Spider Man i els personatges de Star Wars, 
comptant amb tots els efectes especials 
dels quals disposen; podríem muntar un 
exèrcit perfectament capacitat per derrotar 
als exèrcits de Donald Trump i King Jong-un.  

8. El Cinexin:
‘’El cine... què?’’ Eixa és la pregunta que 
segurament ens feren els xiquets i xiquetes 
si els preguntem per aquest joguet. 
Possiblement seria millor preguntar-los com 
buscar un capítol de Peppa Pig a YouTube 
i, aleshores, sí que sabrien respondre’ns, 
donat que l’ús d’aquesta xarxa entre els 
xiquets i xiquetes és nivell expert.  

Així que a l’actualitat, pel mateix preu pel 
qual podem comprar un Cinexin (uns 20€
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aproximadament) també podem comprar un 
projector per a SmartPhone, que de segur 
que els xiquets i xiquetes el gaudeixen molt 
més projectant els seus capítols de Peppa 
Pig sobre la paret o sobre una tela blanca.

9. Les consoles:
Açò és un món paral·lel a la resta de joguets. 
Si als 80 era estrany tindre una consola a 
casa, a l’actualitat la cosa estranya és 
no tindre-la. El món dels videojocs ha 
evolucionat tant, que no es poden comparar 
de cap manera els de l’actualitat amb els del 
passat. Els gràfics, les històries i arguments 
dels videojocs, l’opció de poder jugar via on 
line amb qualsevol persona, les consoles 
‘’de butxaca’’... són tants i tants els canvis 
que no sabria per on començar.

El format Play-Station ja ens sorpren amb la 
Play 5 mentre que Nintendo aposta pel format 

Nintendo Switch, una consola per jugar tant 
a nivell individual com multi jugador, a casa 
amb la televisió o a qualsevol lloc, donat que 
també és portàtil; una consola amb tantes 
possibilitats que no sabrem quina escollir.

10. Els ordinadors:
Amb aquests ocorre com amb els videojocs, 
han canviat tantíssim que tampoc sé per on 
començar. Les pantalles i la seua resolució, 
els gràfics dels jocs, el sistema de so o la 
instal·lació del propi joc (això dels cassetes 
queda obsolet; fins i tot ho són els jocs en 
CD-ROM tan populars als anys 2000).

A l’actualitat existeixen ordinadors de 
gamer, és a dir, ordinadors amb una 
capacitat increïble per poder jugar i jugar 
per, fins i tot, poder convertir-se en jugadors 
i jugadores professionals.

Si de jocs d’ordinador he de parlar, jo 
personalment destacaria Los Sims, i si per a 
vosaltres aquest joc no significa res, és que 
no sou milènials. Però més enllà de la meua 

opinió personal i centrant-me als jocs que 
realment destaquen a l’actualitat, no podem 
obviar el popular Fortnite que, la veritat, no 
sé molt bé en què consisteix, però sé que 
tot el món hi parla d’ell i triomfa entre la 
infància i l’adolescència. 

11. Els cotxets de ferro: 
Realment, parlar de cotxets de ferro a 
l’actualitat, quan predomina el plàstic per 
fabricar-ho absolutament tot, tal vegada 
no és el més encertat. Així que parlaré de 
cotxets de plàstic. 

Algunes marques com Hot Wheels 
(‘’Velocitat a tope’’, que diu l’anunci) 
continuen trobant-se entre les més populars 
al mercat d’aquests tipus de joguets. 
Però lluny queda això de pintar els cotxes 
amb pintures de La Pajarita donat que a 
l’actualitat podem comprar qualsevol tipus 
de rèplica que desitgem. Hi ha tants models 
que has de saber elegir bé: Honda CRX del 
88, Ford F1 del 49, Ford Mustang,Tesla, 
Chevelle del 69... una infinitat de rèpliques 
de cotxes i també motos.
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A més, a l’hora de realitzar les carreres, 
com  no, els circuits s’han modernitzat i 
disposen de so i de pistes que s’eleven 
amb un botó perquè el cotxe puga realitzar 
salts quan nosaltres ho desitgem.   

I fins ací arriba la xicoteta comparació 
de jocs i joguets als anys 80 respecte 
a l’actualitat. Però abans de concloure 
aquest article i com a una de les creadores 
de la campanya ‘’El joguet no té gènere’’ 
de la Generalitat Valenciana, m’agradaria 
fer una xicoteta reflexió al respecte dels 
joguets, tant al passat com a l’actualitat.

Sempre ens han fet veure que hi ha 
joguets que són per a xiquets i d’altres 
que són per a xiquetes: els Action Man 
i els balons de futbol per als xiquets, i 

les Barbie i la cuineta per a les xiquetes. 
De fet, si mirem qualsevol catàleg de 
joguets de qualsevol botiga de joguets 
o gran superfície, ho podem apreciar 
clarament. Però, vivint al segle XXI i a 
una societat amb una ment cada vegada 
més oberta... Per què hem de continuar 
mantenint aquests estúpids estereotips? 
Si a un xiquet li agrada jugar amb nines 
hem d’obligar-lo a que jugue als cotxets? 
O si a una xiqueta li agrada jugar al futbol 
hem d’obligar-la a jugar a les cuinetes?

A la campanya ‘’El joguet no té gènere’’ 
es mostra a Albert, un xiquet a qui no 
li agrada jugar al futbol perquè vol ser 
una fada, i a Laia, una xiqueta a qui no li 
agrada portar tutú perquè el seu somni és 
ser astronauta. 

Per a les persones més escèptiques 
amb aquest tema (que sempre les hi 
ha) m’agradaria dir-los que amb aquesta 
campanya no es pretén que tots els 

xiquets hagen de ser fades ni totes les 
xiquetes futbolistes, simplement es 
reivindica la llibertat de tota la infantessa 
per escollir i jugar amb allò que realment 
li agrade, sense que els pares i mares 
hagen d’escollir quins joguets són o no 
correctes segons el gènere. 

Jo quan era xiqueta sempre he rebutjat les 
nines, la meua passió era tindre un baló 
i jugar al futbol. I personalment, agraïsc 
a ma mare i a mon pare que sempre ho 
hagen respectat (com a bons pares que 
són) sense caure en estereotips. Així que, 
simplement, m’agradaria aprofitar aquest 
article per reivindicar la igualtat des de 
la infància. I recordeu: el joguet no té 
gènere.
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Si fem la traducció literal de l’anglès al valencià, la paraula 
engagement significa ‘compromís’. Però no, no patiu, en aquest 
article no parlarem de cap partit polític, sinó del compromís 
que els usuaris de xarxes socials i seguidors/es de pàgines 
falleres tenen amb aquestes.

Si bé ja s’ha parlat que al passat, en aquella època obscura (o 
tal vegada més clara, segons com es mire) a la qual no existia 
Internet ni les xarxes socials, la reputació d’una falla es podia 
mesurar en allò que pensava la gent sobre aquesta per les 
coses que veia o que li contaven, a l’actualitat es pot mesurar 
comprovant l’engagement que una comissió fallera té a les 
xarxes socials.

Per als lectors i lectores que també sou usuaris/es de xarxes 
socials, tal vegada vos puga semblar que podem mesurar 
aquesta ‘’reputació’’ de les comissions falleres comparant el 
nombre de seguidors i seguidores que hi tenen. Perquè clar, si 
una falla té 2.000 seguidors/es... serà millor que una que en 
tinga 500, veritat? Doncs, m’agradaria profunditzar en aquest 
tema per tractar de demostrar que no ha de ser necessàriament així.

I tal vegada es pregunteu per què no, si el nombre de seguidors 
i seguidores són un dels principals índex de mesura per veure 
la reputació de qualsevol marca, persona, empresa, etc. a les 
xarxes socials. Però m’agradaria fer-vos reflexionar ara que 
les xarxes socials s’han convertit en un negoci, no sols per fer 
publicitat o augmentar el nombre de vendes, sinó també per 
vendre i comprar followers! Sí, així és... Pel mòdic preu d’uns 
10€ podem comprar 500 seguidors fàcilment. Seguidors
i seguidores falsos (òbviament) que augmentaran el nostre 

nombre de followers, però no ens donaran ‘’m’agrada’’ a una 
publicació, donat que són persones inventades amb fotografies 
d’asaberqui i, generalment, amb ubicació a països com l’Índia 
o Xina.

Doncs, tornant a canalitzar el tema de l’article, l’engagement  
tracta de mostrar la interacció total que tenen les xarxes socials 
en comparació al nombre de seguidors i seguidores. És a dir, 
si una pàgina té 2.000 seguidors i seguidores, però no genera 
activitat i, quan ho fa, rep 100 ‘’m’agrada’’, possiblement tinga 
el mateix nivell d’engagement que altra pàgina que té 500 
seguidors i seguidores però que genera contingut contínuament 
i rep una mitja d’uns 30 likes. Aleshores, la pàgina més ‘’humil’’, 
té millors perspectives perquè, clarament, amb una quarta part 
de seguidors i seguidores, està aconseguint que aquestos i 
aquestes responguen de manera molt positiva al contingut que 
genera.

Per aplicar aquest concepte al món faller, he pres com a 
mostra les 7 comissions falleres de Silla, a més de la Junta 
Local Fallera, totes presents a xarxes socials. Des del mes de 
juny fins a desembre he realitzat un seguiment a cadascuna de 
les institucions falleres del poble per comprovar, mes a mes, 
quin era el seu ritme de creixement a les xarxes Facebook i 
Instagram. Els resultats són els següents:
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de les comissions falleres de Silla
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Facebook:

Com es pot observar a aquest gràfic, la falla amb més seguidors 
i seguidores és la Falla Poble amb prop de 2.500 followers, amb 
prou diferència respecte a la resta de comissions falleres de Silla. 
Seguida per la Falla Port, la qual supera els 1.600 seguidors i 
seguidores i també marca una diferència notable respecte a la resta 
que la segueixen.

La Junta Local tanca les institucions falleres del poble que superen 
els 1.000 seguidors i seguidores amb un creixement notable als 
últims mesos, retallant followers a les úniques dues comissions que 
superen el seu nombre.

La Falla Reis Catòlics és la següent, tractant d’abastar els 1.000 
seguidors i seguidores i siguent la falla amb millor creixement als 
últims mesos. Seguida molt de prop per la Falla la Marjal, Falla Molí 
i Falla Parc Sant Roc, amb un nombre molt igualat de seguidors i 
seguidores, però més lluny de poder abastar els 1.000.

En últim lloc es troba la Falla Mercat amb menys de 200 seguidors i 
seguidores a una pàgina inutilitzada però que, tot i això, es descriu 
com la pàgina oficial de Facebook d’aquesta comissió. 

Però... Aquests nombres de seguidors i seguidores es corresponen 
amb l’engagement de cadascuna de les comissions? Dit d’altra 
forma, aquests nombres de seguidors i seguidores donen millor 
interacció i reputació a les comissions? Doncs, per comprovar-ho i 
tractar de calcular de la manera més exacta possible l’engagement 
de cada comissió a Facebook, utilitzaré la fórmula de càlcul utilitzada 
habitualment pels i les professionals per poder saber-ho.

Aquesta fórmula consisteix a sumar el nombre de likes, comentaris 
i vegades compartit de les publicacions (interacció total); dividir-ho 
entre el nombre total de seguidors i seguidores de la pàgina, i el 
resultat final, multiplicar-lo per 10. 

Com a mostra de dades agafaré el mes de desembre i les publicacions 
que s’han realitzat a cada comissió durant aquest per realitzar el 
càlcul de l’engagement amb la fórmula esmentada.
Els resultats són:

1. Falla Reis Catòlics, amb un percentatge d’engagement del 5,8; 
comptant amb 8 publicacions realitzades al mes de desembre, un 
total de 547 interaccions i 941 seguidores i seguidores.

2. Falla Port, amb un percentatge d’engagement del 4,8; comptant 
amb 15 publicacions realitzades al mes de desembre, un total de 
798 interaccions i 1.671 seguidores i seguidores.

3. Falla Parc Sant Roc, amb un percentatge d’engagement del 4,7; 
comptant amb 12 publicacions realitzades al mes de desembre, un 
total de 288 interaccions i 612 seguidores i seguidores.

4. Falla Poble, amb un percentatge d’engagement del 2,4; comptant 
amb 12 publicacions realitzades al mes de desembre, un total de 
588 interaccions i 2.494 seguidores i seguidores
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5. Junta Local Fallera, amb un percentatge d’engagement del 2,2; 
comptant amb 9 publicacions realitzades al mes de desembre, un 
total de 255  interaccions i 1.158 seguidores i seguidores.

6. Falla Molí, amb un percentatge d’engagement de l’1,6; comptant 
amb 6 publicacions realitzades al mes de desembre, un total de 106 
interaccions i 670 seguidores i seguidores.

7. Falla la Marjal, sense publicacions realitzades al mes de desembre. 
Així que, per poder traure una mostra, s’ha buscat l’últim més amb 
una activitat normal, el mes d’abril.

En aquest mes es van realitzar 5 publicacions, amb un total de 
26 interaccions. Així que, aplicant la fórmula, el percentatge 
d’engagement seria del 0,35. Aquest percentatge baixa fins al 0,03 
a novembre, quan es torna a realitzar una publicació, i al 0% al mes 
de desembre, donat que no s’ha realitzat cap publicació.

8. Falla Mercat, sense activitat. Per tant, el seu percentatge 
d’engagement és de 0.

Però el món de la comunicació on line no es limita sols a Facebook, 
i altra xarxa social amb molta força (cada vegada més) és Instagram. 
No es pot obviar la rellevància que ha pres aquesta xarxa als últims 
temps i que, per descomptat, les falles no han deixat passar per 
seguir promocionant-se.

A continuació, de la mateixa manera que amb Facebook, analitze el 
creixement de seguidors i seguidores dels perfils d’Instagram de les 
comissions del poble de Silla:

Al contrari del que ocorre a Facebook, les comissions que tenen 
menys seguidors i seguidores a aquesta xarxa, es troben entre les 
que més tenen a Instagram:

En primer lloc es troba la Falla Parc Sant Roc, l’única comissió que 
supera els 1.000 followers a Instagram, amb un bon creixement 
mensual.

Molt a prop es troba la Falla Poble, que ja abasta la xifra dels 900 
seguidors i seguidores, convertint-se en la comissió amb més 
followers sumant ambdues xarxes; i la Falla Mercat que, a diferència 
de Facebook, té molta activitat a aquesta xarxa i està molt a prop 
d’abastar els 850 followers.

Més enrere trobem a la Falla Port, Falla la Marjal, Falla Reis Catòlics 
i Junta Local Fallera; totes amb un nombre de seguidors i seguidores 
comprès entre els 500 i els 600 followers, tot i que cal destacar el 
gran creixement de la Junta Local Fallera als últims mesos.
Per últim, es troba la Falla Molí, amb poc més de 200 seguidors i 
seguidores, i amb una activitat quasi nul·la.
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Una vegada analitzat el nombre de seguidors i seguidores, arriba 
el torn de l’engagement per comprovar si realment el nombre 
de followers es correspon amb el d’interaccions. Per a això, 
utilitzaré la mateixa fórmula que a Facebook, però sense comptar 
les interaccions del ‘compartit’, és a dir, es suma el nombre de 
‘m’agrada’ i comentaris, dividit entre el nombre de seguidors i 
seguidores, multiplicat per 10.

I els resultats són els següents:

1. Falla Poble, amb un percentatge d’engagement de l’11,3; 
comptant amb 9 publicacions realitzades al mes de desembre, un 
total de 1.032 interaccions i 902 seguidors i seguidores.

2. Falla Reis Catòlics, amb un percentatge d’engagement del 8; 
comptant amb 6 publicacions realitzades al mes de desembre, un 
total de 418 interaccions i 521 seguidors i seguidores.

3. Falla Port, amb un percentatge d’engagement del 7,5; comptant 
amb 4 publicacions realitzades al mes de desembre, un total de 434 
interaccions i 581 seguidors i seguidores.

4.Junta Local Fallera, amb un percentatge d’engagement del 6,3; 
comptant amb 6 publicacions realitzades al mes de desembre, un 
total de 316 interaccions i 504 seguidores i seguidores.

5. Falla Parc Sant Roc, amb un percentatge d’engagement del 6,2; 
comptant amb 11 publicacions realitzades al mes de desembre, un 
total de 639 interaccions i 1.027 seguidors i seguidores.

6. Falla Mercat, amb un percentatge d’engagement del 2,9; comptant 
amb 4 publicacions realitzades al mes de desembre, un total de 244 
interaccions i 844 seguidors i seguidores.

7.Falla Molí, sense publicacions realitzades al mes de desembre. 
Així que, per poder traure una mostra, s’ha buscat l’últim més amb 
una activitat normal, el mes de març.

En aquest mes es van realitzar 3 publicacions, amb un total de 
59 interaccions. Així que, aplicant la fórmula, el percentatge 
d’engagement seria del 2,7. Aquest percentatge baixa fins al 1,3 a 
novembre, quan es torna a realitzar una publicació, i al 0% al mes de 
desembre, donat que no s’ha realitzat cap publicació.

8. Falla la Marjal, sense publicacions realitzades al mes de desembre. 
Així que, per poder traure una mostra, s’ha buscat l’últim més amb 
una activitat normal, el mes d’abril.

En aquest mes es van realitzar 5 publicacions, amb un total 
d’11 interaccions. Així que, aplicant la fórmula, el percentatge 
d’engagement seria del 2,2. Aquest percentatge baixa fins al 0,4 a 
octubre, quan es torna a realitzar una publicació, i al 0% al mes de 
desembre, donat que no s’ha realitzat cap publicació.

Segons les persones expertes en màrqueting i social media, 
l’engagement correcte a Facebook per considerar que es té un nivell 
acceptable de fidelitat o reputació entre els seguidors i seguidores 
es troba entre l’1% i el 4%. Per tant, es considera que una pàgina 
amb menys de l’1% té una reputació baixa i, per damunt del 4%, una 
reputació molt bona.

Mentre que a Instagram aquest percentatge es situa a un nivell 
més alt, donat que aquesta és una xarxa on es produeixen més 
interaccions generalment. Per tant, aquest índex de mesura per 
considerar que es té un engagement bo es situa entre el 3% i el 10%. 
Aleshores, es considera que un nivell per baix del 3% és negatiu, i 
per damunt del 10%, un nivell molt bo.

Explicat tot açò i sabent el recompte de seguidors i seguidores, i els 
percentatges d’engagement de tots els col·lectius fallers del poble a 
les dues xarxes socials principals, podem fer una classificació tenint 
en compte quatre aspectes: nombre de seguidors i seguidores 
a Facebook, nombre d’aquests/es a Instagram, engagement a 
Facebook i engagement a Instagram.
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1.En primer lloc a aquesta classificació es troba la Falla Poble, 
siguent la falla amb més seguidors i seguidores a Facebook amb 
diferència respecte a la resta de comissions, i la segona falla amb 
més seguidores i seguidors a Instagram. Però no sols per això, 
donat que ja he explicat que el nombre de followers no és l’únic 
indicador de reputació on line, sinó perquè aquesta falla, a pesar de 
tindre aquest gran nombre de seguidors i seguidores (i quant major 
és aquest, més penalitza l’engagement) és capaç de tindre un bon 
nivell d’engagement a Facebook amb un 2,4% i un meravellós nivell 
d’aquest a Instagram amb un 11,3%.

Per tant, la Falla Poble no sols és una falla capaç d’atraure seguidors 
i seguidores, sinó que a més, és capaç de mantenir un gran nivell de 
fidelitat d’aquests/es amb la seua activitat.

2. En segon lloc es troba la Falla Port, siguent la segona falla amb 
més seguidors i seguidores a Facebook amb diferència respecte 
a la resta, però amb un nombre prou més reduït d’aquests/es a 
Instagram. Tot i això, i com que els seguidors i seguidores no són 
l’única cosa a valorar, cal veure que aquesta és la segona comissió 
amb més engagement a Facebook amb un 4,8% (un percentatge 
molt bo, i més tenint en compte l’elevat nombre de followers) i un 
nivell també bo a Instagram amb un 7,5%.

Per tant, aquests resultats podríem dir, fins i tot, que són admirables, 
sobretot a Facebook, on la Falla Port demostra que no sols és capaç 
d’abastar un gran nombre de seguidors i seguidores (pel que al món 
faller respecta) sinó que també és capaç  de fer que aquests/es 
tinguen un nivell molt bo de fidelitat. 

3. Al tercer lloc d’aquesta classificació es troba la Falla Reis Catòlics 
que, tot i no abastar els 1.000 seguidors i seguidores a cap de les 
dues xarxes principals analitzades, aconsegueix ser la falla amb 
millor engagement a Facebook amb un 5,8% i la segona falla amb 
millor engagement a Instagram amb un 8%.

Per tant, ací es pot observar un gran exemple de com el nombre de 

seguidors no és el més important, sinó que aquells/es que tens, 
tinguen un bon nivell de fidelitat i interactuen amb cadascuna de 
les publicacions que es realitzen. Això, amb el pas del temps, farà 
que la pàgina continue amb un bon creixement de followers i acabe 
abastant-ne un gran nombre. Podria dir, utilitzant una frase feta, que 
és ‘’el peix que es rossega la cua’’. 

4. En quart lloc es troba la Falla Parc Sant Roc, que no abasta un gran 
nombre de seguidors i seguidores a Facebook però sí aconsegueix 
que aquests/es tinguen un gran nivell de fidelitat amb un 4,7%. Cas 
contrari li ocorre a Instagram, on és la falla amb major nombre de 
seguidors i seguidores (siguent l’única que supera els 1.000) però 
on aquest nombre li penalitza l’engagement, aconseguint un 6,2%.

Tot i això, els resultats d’aquesta falla són realment bons, demostrant 
de manera molt clara que els seus seguidors i seguidores a Facebook 
tenen un nivell boníssim de fidelitat i que a Instagram, tot i tindre un 
nombre més destacat d’aquests/es, també és capaç de mantenir 
un bon nivell de fidelitat.

5. El cinqué lloc és per a la Junta Local Fallera que, tot i ser una de 
les úniques 3 pàgines de Facebook que supera els 1.000 seguidors 
i seguidores, i tindre un creixement trepidant a Instagram als últims 
mesos havent abastat els 500 followers, no aconsegueix destacar 
per la fidelització dels seus seguidors i seguidores amb un 2,2% 
d’engagement a Facebook i un 6,3% a Instagram.

Per tant, no es pot dir que la Junta Local Fallera de Silla tinga un 
mal nivell de fidelitat o engagement a les xarxes socials, donat que 
les estadístiques parlen per sí mateixes, però veient el nivell que hi 
tenen altres comissions falleres al poble també es veu clarament 
com la Junta Local queda ressagada en aquest aspecte.

6. En sisé lloc es posiciona la Falla Mercat, penalitzada per tindre 
una pàgina inutilitzada a Facebook i per tindre una pàgina amb un 
bon nombre de seguidors i seguidores a Instagram però amb un 
percentatge d’engagment per davall del 3%.
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Per tant, el nivell d’engagement o fidelitat d’aquesta falla a 
les xarxes socials és prou negatiu. D’una banda perquè no 
hi té activitat i, per tant, no genera cap interacció, i d’altra 
perquè, tot i tenint activitat, no aconsegueix un nivell mínim 
de fidelitat per part dels seus seguidors i seguidores.

7. En seté lloc es troba la Falla Molí que, tot i ser la comissió 
amb menys seguidors i seguidores en total, no ocupa l’última 
posició a aquesta classificació. Açò es deu, bàsicament, a la 
pàgina de Facebook que, al contrari que la d’Instagram, sí 
que té activitat i genera un engagement mínim del 1,6%.

8. I ocupant l’últim lloc es troba la Falla la Marjal que, tot i tindre 
un nombre acceptable de seguidors i seguidores, no genera cap 
tipus d’activitat i, per tant, el seu engagement és nul. 
 
Amb aquesta recerca, seguiment i anàlisi de dades, queda 
clar que el més important a les xarxes no és el nombre de 
seguidors i seguidores, sinó mantenir la seua fidelitat.

L’engagement és el ‘boca a boca’ del segle XXI i això ens ha 
de quedar cada vegada més clar. També ens ha de quedar 
clar que les comissions falleres no som cap empresa que ha 
de fer publicitat i vendre els seus productes mitjançant les 
xarxes socials, però hem de ser conscients que a l’actualitat 
si no et trobes present a Internet, no existeixes i, per tant, les 
comissions hem de posicionar-nos de la millor manera possible. 

Ací no importa si som 600 membres a la comissió o en 
som 100, ni importa si guanyem millors o pitjors premis. 
Ací importa l’activitat que durant tot l’any realitzem les 
comissions falleres i que, mitjançant les xarxes socials tenim 
l’oportunitat de difondre perquè tothom hi siga conscient. 
Per tant, benvolgudes comissions falleres, no deixem passar 
aquesta oportunitat.

Per finalitzar aquest article, i com apassionada de les falles i 
al social media a parts iguals, m’agradaria donar humilment 
alguns consells a les comissions falleres per poder aprofitar 
millor aquesta oportunitat que ens ofereixen les xarxes 
socials per millorar les nostres reputacions a nivell on line.

En primer lloc: generar activitat a les xarxes. Doncs, tindre 
un pàgina a Facebook o Instagram sense activitat, no serveix 
per a res.

En segon lloc: saber diferenciar entre perfil i pàgina. 
Recordeu que els perfils a Facebook i Instagram són per a 
persones físiques i, per tant, les comissions falleres hem 
d’estar presents mitjançant una pàgina (al cas de Facebook) 
i mitjançant un perfil d’empresa i/o organització a Instagram.

Per últim, a les comissions que ja compleixen aquestes 
dues coses i, tot i així, no aconsegueixen un bon nivell de 
fidelitat per part dels seus seguidors i seguidores: analitzeu 
què pot estar fallant. Tal vegada aquelles coses que s’estan 
publicant no interessen a la gent, o tal vegada les fotografies 
no tenen bona qualitat i no agraden, o tal vegada utilitzem un 
llenguatge inadequat...

Moltes gràcies a la comissió de Falla Reis Catòlics per, un 
any més, deixar-me ser partícip del seu llibret i deixar-me 
redactar un article d’allò que més m’apassiona a la vida. I 
com no, per deixar-me al càrrec de la seua comunicació on 
line als últims anys.
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Quan la societat ja pensava que havia aprés a veure la televisió, 
a discernir un bon programa d’un roí, arribaren les televisions 
privades amb quantitat de formats i hores de televisió que, 
poc a poc, van anar menjant-se la qualitat d’una dècada d’or 
que quedà per al record. Tot i això, van tindre l’oportunitat de 
veure bones sèries americanes, programes que, en els seus 
inicis, aportaven novetat i frescor com “Esta noche cruzamos 
el Misisipi” o “Crónicas marcianas” i formats que consolidaven 
la llibertat d’expressió com “Caiga quien caiga”.

Des dels 90 fins 2013 vam aprendre a escollir la programació 
d’una graella comú per a tots, a consumir tot tipus de formats 
que, en la part més interessant, s’interrompien per minuts 
eterns publicitaris. Eren els anys d’una televisió que tenia els 
mateixos objectius que al franquisme, però en un ordre diferent; 
ara es tractava d’entretenir, informar i, per últim educar. 

La televisió comercial estava a punt de tindre un gran 
competidor, la televisió a la carta. La tele que majoritàriament 

consumeix hui l’adolescència, joves i també adults, gràcies a 
les grans plataformes com Netflix, HBO, Amazon o Movistar+. 

La televisió online i a la carta ens ha canviat a més del 60% de 
la població. Ja no es veu la televisió en família; cada membre 
veu el que vol i quan vol, a la tableta, a l’ordinador, al mòbil o a 
la tv. Consumim més audiovisuals que mai (245 minuts diaris 
de mitja): vídeos en Youtube, Facebook i Instagram, paròdies, 
concerts... tot i que el rei de la programació de pagament 
continua siguent el futbol (hi ha coses que no canviaran mai a 
aquest país).
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La televisió ha canviat molt a poc a poc, però en menys d’una 
dècada hem canviat la nostra manera de veure-la. Potser 
el receptor televisiu ja no siga l’eix central del saló perquè 
s’ha difuminat en múltiples punts de la casa amb els nous 
suports. Però l’entreteniment continua siguent el principal 
objectiu d’aquella “caixa tonta” que deien els nostres avis. 
Les audiències continuen siguent fonamentals per mantenir 
o llevar un programa (o al menys això ens fan creure), unes 
audiències que en comptades ocasions han aconseguit millorar 
una televisió que ha canviat molt poc.

Hui podem escollir què veiem i on, però curiosament a les 
tertúlies del cafè podem continuar parlant d’una programació 
comú amb èxits com “Juego de tronos”, “Sex education” o 
“La casa de papel” perquè alguna cosa han aconseguit els 
espectadors i espectadores: fer de la televisió un xicotet 
cinema de qualitat on la informació elaborada i documentada 
ha passat a ser quasi una anècdota.
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Fa 40 anys, probablement amb la mateixa il·lusió que tenien 
els fundadors i fundadores de la nostra falla, en altres punts 
del territori valencià naixien altres comissions, falles que tenen 
una història paral·lela a la nostra. 

Amb l’objectiu de conèixer-les, de comparar experiències i de 
veure com estan vivint un any tan especial, emprenem un viatge 
per tota la Comunitat per a buscar falles que, com nosaltres, 
estan celebrant enguany el seu 40 aniversari.

Comencem pel municipi més al nord on es planten falles al 
nostre territori. Parlem de Benicarló i allí ens apropem a la 
Falla Els Conquistaors per a que ens conten la seua història.

Aquesta falla es va fundar amb una reunió d’amics del barri en el 
que es troba localitzada. Tots ells tenien moltes ganes de gaudir 
d’aquesta festa des d’una perspectiva més propera. Per aquells 
temps prop d’aquell barri no es trobava cap falla, llavors eixa va 
ser una excusa més per poder fundar-ne una.

El nom va sorgir d’una forma molt curiosa. El nostre casal es 
troba al mig d’un barri on els noms dels carrers fan honor 
a conquistadors molt importants com són: Hernan Cortés, 
Cristóbal Colon i Francisco Pizarro... així que vam trobar aquest 
nom ideal per a la nostra comissió.

Als inicis va contar amb 15 membres fundadors els quals van 
guiar-la els primers anys. Amb treball, i molta dedicació van 
saber dur el nom de la falla allà on anaren, fins aconseguir fer-la 
cada any més gran. Actualment la falla conta amb 50 membres 
de la Comissió i amb 150 socis aproximadament.

de viatge – 40 anys fent falla
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Sempre ha sigut una falla molt familiar però consideren que l’evolució 
fins l’actualitat ha estat molt positiva, evidentment la gent al pas del 
temps van donant passos enrere per deixar que noves generacions 
estiguen al capdavant, però sempre transmetent de generació en 
generació eixa essència conquistadora que tant els caracteritza.

Com la resta de les falles s’han anat adaptant a les situacions actuals 
intentant fer sempre grans coses amb els recursos que conten encara 
que siguen pocs. Durant tots aquestos anys han passat adversitats, 
però mai han pensat en dissoldre la falla.

D’aquests 40 anys d’història recorden molts moments amb il·lusió i 
encara que són dels que pensen que els banderins no són allò més 
important de la festa, recorden com un any especial el 1995 quan 
van obtindre el primer premi tant amb el monument major com amb 
l’infantil.

Estan completament implicats en el moviment #volemfalla ja que 
consideren que la  festa de les falles, és tradició, cultura, festa, 
sentiment, però sobretot monument, ja que, ells són els vertaders 
protagonistes d’aquesta festa, sense ells no tindria cap sentit. Per 
això intenten sempre dedicar-li el màxim als monuments, però és molt 
complicat degut a totes les despeses que suposa el manteniment 
d’una falla. Ens conten que actualment dediquen al voltant d’un 40% 
del pressupost als monuments. 

Un altre aspecte en el qual destaquen “Els Conqusistaors” és al 
gastronòmic. Ens expliquen que a la gent de Benicarló li agrada molt 
anar a sopar a la falla ja que tenen unes cuineres de luxe. El seu plat 
més típic és el “ximo”.

Per a celebrar el 40 aniversari tenen preparat un acte innovador, 
relacionat amb els monuments que no s’ha vist mai a Benicarló, però 
com és sorpresa no ens poden desvelar molts més. 

Tenen com a objectiu per als pròxims anys seguir fent créixer la falla, 
per engrandir la festa, adequant-se als temps que corren.

Amb la il·lusió i el sentiment faller que hem trobat, estem segurs 
que així serà. 

El viatge continua, i apleguem al cap i casal. A València també hem 
trobat una falla que compleix 40 anys. Es tracta de la Falla Séneca 
– Poeta Mas i Ros del sector Algirós, que militarà enguany en la 
secció 6B
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Quan apleguem al seu casal no ens saben aclarir molt bé com va ser 
la fundació de la comissió, això sí, ens conten que no són una falla 
amb molts membres, sinó una falla més familiar que funciona des de 
sempre amb germanor i harmonia. 

Estan molt orgullosos i orgulloses de la seua evolució, els agradaria fer 
més coses, com per exemple invertir més diners en els monuments, 
fer més festes al casal o fer alguna mascletà més, ja que són grans 
amants de la pirotècnia.

És molt difícil per a ells quedar-se amb un únic moment d’estos 40 
anys d’història, ja que cada any és especial, sobretot per a les falleres 
majors i els presidents. Si tenen que destacar alguna cosa seria els 
premis que han guanyat amb els seus monuments, la il·lusió viscuda 
amb les seues falleres majors que han estat preseleccionades, 
encara que després no aplegaren a formar part de la cort d’honor i 
també el moment especial quan la seua comissió infantil va guanyar 
el campionat infantil del sector de la cavalcada del ninot.

Ens conten que li dediquen una part molt important del pressupost 
als monuments, i estan d’acord amb el moviment #volemfalla, ja 
que consideren que el monument és la senya d’identitat de la festa. 
Sempre intenten dins de la seua secció i amb els pressupostos que 
tenen, plantar monuments dignes. Enguany, per exemple, serà Paco 
Giner qui plante el seu monument.

Són una falla que realitza i ha realitzat activitats molt diverses durant 
aquests 40 anys, volen destacar l’equip de futbol sala, els seus play-
backs, les parades mores que han portat a terme, els campionats de 
truc i les seues participacions en la Cavalcada del Ninot. També són 
molt actius a les xarxes socials i tots els actes i activitats sempre es 
publiquen al Facebook de la falla.

Van aprofitar el dia de la seua presentació per a celebrar el 40 
aniversari. Ens conten que van convidar a totes les falleres majors 
i presidents d’aquestos quaranta anys d’història en un acte que va 
estar ple d’emocions.

No tenen grans ambicions per als pròxims anys, sí volen mantindre la 
falla i seguir lluitant per la festa que estimen tant.

A nosaltres ens ha encantat visitar a aquesta comissió i veure com 
funciona una falla menuda i familiar de València.

Deixem València però ens quedem a la seua àrea metropolitana. Al 
poble de Quart de Poblet hi ha 7 comissions falleres, i una d’elles, 
la Falla Poeta Llorente-Baró de Carcer, encara que se la coneix 
com la Falla Poeta Llorente. Ells també fan 40 anys enguany i ens 
acostem al seu casal per a conèixer a aquesta comissió.
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Un grup de veïns va decidir donar el pas i convertir-se en la tercera 
falla de Quart de Poblet. La voluntat i l’esforç de Juan Bellido va ser 
crucial per a la fundació de la falla fa ja 40 anys.

Ens conten que la falla va ser fundada per unes poques famílies. De fet, 
la majoria dels fundadors eren família o amics d’aquelles famílies que 
van crear la comissió. 40 anys més tard alguns d’aquests fundadors 
encara continuen i han fet que els seus fills i nets mantinguen la seua 
passió per la nostra falla.

Però la família fallera s’ha fet cada vegada més gran fins a aconseguir 
més de 300 fallers i falleres. Molts es van apuntar sent xiquets i ara ja 
són pares que han fet que la seua passió per la festa arribe a la seua 
descendència. Això els fa sentir ben orgullosos.

D’estos 40 anys recorden amb especial estima tots els aniversaris 
redons, el canvi de casal, i també no volen oblidar-se dels fallers que 
ja no estan entre nosaltres i que van donar tot per la seua falla i que 
els haguera encantat viure aquest aniversari i els successius.

En aquests quaranta anys s’han passat dificultats, però mai han 
pensat en la possibilitat de dissoldre la falla.

Dediquen als monuments fallers una part molt important del 
pressupost. De fet, en l’última dècada han fet que el pressupost 
dedicat a la falla haja ascendit gradualment any rere any. En alguns 
casos han apostat per artistes fallers amb molta progressió i, en uns 
altres, han intentat comptar amb artistes molt prestigiosos que els 
acompanyen en aquest camí cap a seccions importants.

Són una comissió que aposta per la pirotècnia, el monument i la 
música, ja siga amb orquestres de renom com per la música que els 
acompanya en els cercaviles sempre de la Comunitat Valenciana.

Aquest 40 aniversari ve carregat d’actes. Han fet ja una gala especial 
de celebració de l’aniversari, on es va fer un repàs a la seua història. A 
més també han fet un concurs per a la portada del seu llibret que s’ha 

anomenant “Juan Bellido” en honor a un dels fallers més importants 
de la falla Poeta Llorente.

Com a objectiu per als propers anys volen consolidar-se encara més i 
afermar l’aposta pels valors que els fan únics al poble per a arribar en 
un gran estat de salut als 50 anys.

La veritat és que són una falla consolidada i de segur que aplegaran 
als cinquantenari amb un gran nombre de fallers i amb el bon 
ambient que els caracteritza.

I després de visitar Quart, l’última parada del nostre viatge és Betera, 
poble que compta amb 5 comissions falleres. Una d’elles és la Falla 
Gran Via del Sud. Estan celebrant també el seu quaranta aniversari 
i l’hem visitat per conèixer com ho estan vivint.
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Els fallers i falleres de la comissió estan encantats de contar-nos la 
seua història. Ens comenten que en l’any 80 ja existien dos comissions 
falleres al poble, i les Falles prenien força com a festivitat rellevant a 
Bètera. És per això que una colla de veïns i veïnes de la barriada, 
per aquell temps, avinguda Gran Via del Sud, s’aplegaren i decidiren 
començar una comissió fallera.

La comissió va fundar-se amb unes 20-40 persones, i poc a poc va 
agafar força. Tot i això, sempre ha sigut una falla familiar, propera, 
i de veïns i veïnes que troben al casal la seua segona casa. És cert, 
que aproximadament als anys 2000, la comissió va quedar-se amb un 
nombre molt reduït de fallers i falleres. Aquest moment va suposar 
un vertader punt d’inflexió, ja que fins i tot, molta gent donava 
la comissió per “morta”. Va ser ací quan qui és l’actual president, 
Vicent Manel Miret, amb només 18 anys, i juntament amb alguna 
gent dels veïnat que no volia que la falla acabara, qui tiraren endavant 
perquè la Falla Gran Via del Sud renaixquera. Moments durs i molt 
difícils, però que tingueren resultat quan, només 5 anys després la 
comissió començava a remuntar, i actualment és una de les falles 
més nombroses del poble, amb un cens de 275 fallers i falleres.

La comissió ha evolucionat de forma meravellosa. S’ha combinat a 
la perfecció el sentit de barri, la tradició i la modernitat, i com no, 
l’experiència i la joventut, motor de la Falla. 

Han passat moments difícils, tristos, però també moltíssimes alegries 
i moments únics que sols poden donar les Falles.

De ser una comissió que anava a desaparèixer a ser una comissió 
capdavantera en nombre de fallers i falleres, en monument faller, en 
activitats lúdiques i culturals... Sols poden sentir orgull de veure com 
40 anys donen per a molt i per fer grans coses. 

Els fallers i falleres fan un gran esforç per mantindre el llegat que els 
deixaren els veïns i veïnes i per fer que mai s’apague la flama del 19 
de març. 

Un dels moments més especials per a aquesta falla va ser sens dubte 
al 2011. La crisi econòmica estava present a tots els àmbits de la 
nostra societat, i com no també a les falles. Eren anys difícils, de 
retallades i pressupostos baixos. Malgrat això, sempre han sigut una 
comissió que aposta molt fort per la Falla i pels artistes fallers. Eixe 
any, Martínez Reig ens va fer el monument gran, com  venia fent els 
dos anys anteriors. 

La qualitat artística i crítica era meravellosa, i així va reflectir-ho el 
jurat al concedir-nos el primer premi d’aquelles falles 2011. 

Cal destacar que, a més a més, va ser una plantà horrible, ja que 
l’oratge no va acompanyar fins el mateix 16 de març. Per tant, després 
d’un any d’esforç i una plantà d’infart, poder aconseguir un 1er Premi 
gran després de 30 anys va ser una sensació semblant a la de tocar 
el cel. 
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La Falla Gran Via del Sud dona suport també al moviment 
#volemfalla. Creuen fermament que és necessari destinar 
una gran part del pressupost al monument, però cal cuidar 
també als artistes fallers/es, que són realment qui pateixen 
la degradació de l’ofici. Destinen un terç del pressupost total, 
aproximadament, a les dues falles. A banda d’açò, sempre 
intenten fer que els artistes fallers es senten com a casa: els 
conviden al casal qualsevol dia, van amb la comissió al taller 
per conèixer de prop el seu treball, passen pel taller tots els 
mesos per recolçar-los i animar-los, i el més important: confien 
al 100% perquè són això, professionals i artistes. 

Enguany per exemple estan orgullosíssims dels seus artistes, 
Xavier Gámez i Mario Gual, i estan segurs que no van a deixar 
indiferent a ningú amb el gran treball que estan realitzant. 

Altre aspecte al qual destaca la comissió és per ser una de 
les que compta amb més cens d’infantils i juvenils, per tant 
les activitats dedicades als infantils no falten durant tot l’any:  
tallers, eixides culturals, celebrar els aniversaris, play-backs... 

Es pot dir que estan celebrant el 40 aniversari des del passat 
19 de Març. No han parat de fer activitats i jornades per a 
totes les edats i gustos. De fet, és un dels anys en els que 
més activitat està vivint la falla. Però, si cal destacar algun 
acte especial, va ser la setmana cultural al setembre, en la 
que es va parlar de xarxes socials, d’indumentària valenciana, 
es va fer una xerrada amb artistes fallers de renom com Carsí 
o Gual; una dansà, i també un gran sopar de gala on van ser 
convidats tots aquells que hi havien format part activa de la 
comissió en aquests 40 anys d’història. 

Per als pròxims anys esperen, almenys, poder continuar 
plantant falla, que és el més important i fet que dona sentit a la 
festa. A partir d’ací, ja ve la resta: tant de bo créixer en nombre 
de fallers per dedicar més pressupost a les Falles; millorar el 
casal...

Els desitgem de tot cor que així siga i ens emportem una 
magnífica impressió d’aquesta falla. A més agafem idees 
de totes les activitats que estan portant a terme per al seu 
aniversari.

I posem ja rumb a Silla, amb cansament però contents per 
haver conegut aquestes comissions i haver comprovat que 
estan gaudint amb la mateixa il·lusió que nosaltres del seu 
40 aniversari.

Volem agrair-los la seua col·laboració al nostre llibret en 
aquest preciós exercici de germanor fallera entre comissions 
de localitats diferents.
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