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suport al llenguatge inclusiu als llibrets de falla. 
Als casos que, al llarg de la lectura d’aquest 
llibret, no s’han utilitzat fórmules inclusives, 
tenen com a motiu no dificultar la lectura 
d’aquest.

Des de l’equip de redacció del llibret ens 
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el llenguatge inclusiu a futurs llibrets per tal que 
els nostres articles no deixen exclòs ningú.

L’A.C. Falla Reis Catòlics no es fa responsable de 
les idees i opinions de les col.laboracions.
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l’ús del valencià de l’any 2023.
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Tamara Parra Guillem - Mestra d’Educació 
Primària.
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Volem agrair l’empresa 
Every Code, empresa 

capdavantera en el sector 
de l’accessibilitat, la seua 

gran col·laboració en 
el nostre llibret, ja que 
gràcies a ella podrem 

arribar a molta més gent.
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Des de l’equip de redacció del nostre llibret, intentem que la 
nostra feina cada any arribe a més persones, i enguany volem 
que en el nostre llibret arribe a les persones amb diversitat 
funcional, els que fins ara no podien per si mateixos poder llegir-
lo o ho feien amb moltes dificultats.

Per tal d’aconseguir el nostre objectiu hem de recórrer a la 
tecnologia, ja que arribar a les persones amb algun tipus de 
diversitat funcional sols des del paper és molt complicat.

Hem aconseguit un acord amb l’empresa valenciana Every 
Code, per poder fer ús de la seua ferramenta d’accessibilitat 
Insuit que ens ha permés agregar una capa amb ferramentes 
d’accessibilitat a l’arxiu en format PDF del nostre llibret i a l’arxiu 
en format PDF del nostre llibret infantil, que faciliten l’accés 
als continguts del nostre llibret a les persones amb diversitat 
funcional.

Aquestes ferramentes ajudaran molt a les persones que ho 
necessiten, amb funcionalitats com:

Ajuda tècnica Adreçada a:

Navegació amb teclat Persones invidents. Permet escoltar una locució del contingut 
de la pàgina i navegar amb el teclat utilitzant balises 
numèriques.

Navegació per a visió
reduïda

Persones amb visió reduïda. Permet magnificar el contingut 
de les pàgines, ajustar contrastos i facilitar la lectura a 
persones amb dislèxia.

Comandaments de veu Persones amb discapacitat motriu. Accés a tot el contingut 
de la pàgina a través de senzills comandaments de veu 
simples.

Navegació amb Sons Persones amb discapacitat motriu que tenen afectada la 
parla. Permet la navegació emetent qualsevol tipus de sons, 
per mitjà d'un escombratge de les opcions disponibles.

Navegació amb 
Polsador

Persones amb discapacitat motriu severa. Navegació utilitzant 
qualsevol tecla del teclat com un únic polsador, per mitjà d'un 
escombratge de les opcions disponibles.

Navegació senzilla amb 
botons

Persones amb discapacitat cognitiva i persones majors. 
Navegació senzilla per mitjà del ratolí amb elements visuals 
destacats i botons virtuals.

Navegació senzilla amb 
text gran

Persones majors o amb poques competències digitals. 
Navegació utilitzant el ratolí que permet augmentar la 
grandària del punter, ressaltar enllaços, canviar el contrast del 
color, fer zoom sobre el contingut i l’estructura, canviar a una 
tipografia més llegible o especial per a dislèxia, i botons de 
conversió de text a veu en el contingut textual.

Llibret Major

Llibret Infantil
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El cor és el principal òrgan del sistema circulatori, l’encarregat 
de bombejar la sang per a distribuir-la per tot el cos. És part 
primordial perquè funcione el cos, és el nostre motor, el que envia 
la força perquè la resta del cos funcione. 

Però al cor no només se li atribueix una funció anatòmica. El cor 
és l’emissor i el receptor de les emocions i dels sentiments, i 

per tant és l’òrgan més important en els àmbits anatòmics i 
emocionals. 

«De tot cor» és una expressió que indica que fem les 
coses d’una manera sincera, donant-ho tot per la nostra 

part, sense esperar res a canvi. I en el món faller i en la nostra 
societat són moltes les coses que es fan d’aquesta manera, i és 
hora de mostrar-les, i això és el que hem volgut fer en el llibret i en 
la falla d’enguany.

Són moltes les accions que es fan d’aquesta manera 
altruista, passional i sense reserves, i segurament la festa 
de les falles n’és un exemple clar. Un grup de gent 
treballant de manera desinteressada, per dur avant un 
objectiu comú, com és plantar una falla, fer un llibret i 
una sèrie d’actes al llarg de l’any, respectant i difonent la 
nostra llengua i les nostres tradicions. Per aquest objectiu, 
moltes persones sacrifiquen el seu temps lliure, amb 

l’única recompensa de la pròpia satisfacció, de vore 
que el projecte comú arriba als objectius marcats. 

Aquest model es repeteix en moltes associacions i onegés 
de diferents tipus i objectius, cada una amb la seua peculiaritat, 
cada una amb els seus objectius, però que tenen totes en comú el 

treball sincer i la dedicació. 

També hi ha moltes persones que sense pertànyer a cap 
associació, sols per ells mateixos, dediquen moltes hores a 

projectes personals que després deixen a disposició de 
la resta de la societat, a fi que puguem gaudir de la seua 
faena d’una manera lliure i gratuïta. 

Una altra part important a què cal donar visibilitat és la 
part sanitària. Cal posar en valor l’evolució de la ciència, 
i com estan d’avançades les tècniques per a tractar els 
problemes cardíacs, que són molt comuns, tant en gent 
d’edat com en acabats de nàixer, encara que, fins que no 
ens toquen de prop, no en som conscients. En la nostra 
falla en tenim, i en el llibret vos ho contarem. Destaca en 
aquesta secció l’article del cirurgià cardiovascular que va 
operar nostra fallera major infantil, Maia, d’una cardiopatia 
congènita quan era xicoteta; ens parlarà de com és la faena 
de les persones que es dediquen a salvar vides. I també 
tindrem pautes sobre una alimentació sana que ens ajude a 

previndre una malaltia coronària. 

En definitiva, voreu un llibret fet realment de tot cor, que parla 
de tot allò relacionat amb el cor, i de persones que amb passió 

treballen per fer un món millor. I amb una novetat important, tot 
el llibret és l’explicació de la falla, una explicació que comença 
al principi del llibret i que és el fil conductor del llibret, on cada 
escena dona pas a la temàtica que es tracta en ella. Esperem 
que vos agrade aquesta nova distribució. 
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Un llibret molt especial, 
després d’un any molt 
difícil en la nostra falla, 
en el qual, un pare i els 
seus amics i amigues de 
l’equip de redacció, que 
sempre ens ajuden en tot, 
tenien clar des de feia dos 
anys la temàtica sobre 
la qual tractaria, i que és 
la manera que té aquest 
pare —que no s’imagina la 
vida d’una altra manera—, 
d’agrair a la ciència i a 
la vida tot allò que li ha 
donat. 

Esperem que el llegiu i el 
gaudiu tant com hem fet 
nosaltres fent-lo.
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c r e m a

D’e ixe  prec ís  instant
so ls  un  cente l le ig  rogenc

entre  fum i  f lama . 
De la  ca lor  que encara

se  sent  bro l lant  de l  ter ra .
D ’e ixe  dens  pesar

que com a  sospi r  resp i rem
per  fer-se  l làgr ima .

De ls  records  que s ’amunteguen
en la  ment  bara l lant-se ,

per  posar-se  en  pr imera  f i la 
i  no  perdre ’s  l ’espectac le ,
e l  teu  incandescent  adéu .

D ’e ixe  prec ís  instant
quan t ’a fer res  a l  present ,

no  vo lent-te  anar.
D ’e ixe  moment  quan tot  sembla

que acaba ,  però  en  rea l i tat
és  nova  esperança .

D ’e ixe  moment
que l ’emoció  t renca e l  par la r

i  e l  cor  sembla  fer-se  fa l l i t .
D ’e ixe  moment

estaré  per  sempre
enamorada . 

Anabe l  L lop is

CRE-

MA
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enguany en nostra falla

vos volem mostrar
què es fa de tot cor

per nostre món millorar.
perquè són moltes persones

que treballen sense parar

sense obtindre res a canvi

sols un millor benestar.

en un món que pareix 
egoista i maleducat

aquestes persones fan
tindre fe en la humanitat.

e lls defenen les causes

que altres han abandonat

i segueixen infatigables
enfront de l’adversitat.

l luiten per nostra llengua

tradicions i valencianitat

i per causes encara obertes

com els temes d’igualtat.

a ltres ens cuiden el cor

i lluiten obstinats
contra la que en el món és

principal causa de mortaldat.també estan les oenegés

que treballen amb dedicació

en diferents àmbits
que causen admiració.

ja que cuiden majors
xiquets i immigrants,

aquells que menys tenen

i nostres amics animals.
en nostra falla i llibret

els volem homenatjar
perquè la societat veja

tot el que fan pel món millorar.a ixí que estimat lector 

llig atent aquest llibret
I voràs tot el que fan

les persones que anomenem.
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Tinc clar per on començar
i el primer que vull fer
és contar-los a vostés
què és un cor faller.

Heu de saber una cosa
i ho diré clarament
el fet de pagar una quota
no et dona cap sentiment
ni raça, evidentment.

La quota la paguem tots
això no ho pense discutir
però no és el mateix
el que les falles ens fan sentir.

e x p l i c a c i ó

explicacio de la falla
,
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Si eres assidu al casal
i apartes els teus quefers

per fer coses de la falla
tu tens un cor faller.Si participes en activitats

teatre i presentació 
i tot el que faça falta

amb moltíssima il·lusió
tens un cor faller ple d’emoció.

I quan cal ajudar baixes
a fer el que siga menester

i participes sempre
tu tens un cor faller.Si t’emocionen les danses

i sentir El falleri ofrenar a la Maredeueta

tu tens un cor faller.Si quan els Nadals passen

i va apropant-se febrer
els nervis se’t mengen

tu tens un cor faller.
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Si quan arriba la plantà
pateixes per tindre la falla
al més prompte arreglà
i el dia 20 de març dius:

«Feliç any nou faller»
tu eres un dels nostres
bojos de sentiment
que tenim un gran cor faller.
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casaments

Els nostres fallers Laura i Arturo es 
varen casar el passat 21 de maig. 

Enhorabona!!!

Els nostres fallers José i 
Virgínia es casaren passat 

8 d’octubre. Que sigueu 
molt feliços!!!

Enhorabona a la nostra fa-
llera Arantxa i el seu marit 
Abel, que es van cassar el 
passat 25 de juny.
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aixi va ser...

Laura Sánchez Fernández 
Fallera Major 2020, 2021 i 2022 

ja han passat tres 
anys d’un any d’il·lusió i 
d’un somni fet realitat, 
2019, l’any del meu 
regnat, una proclamació 
única, en què el meus 
xiquets de l’any 2014, 
Lucía i Dani, em varen 
fer un regal inoblidable, 
unes paraules úniques. 
Començava a fer-se 
realitat ser fallera major, 
una altra vegada, de la 
meua comissió.

Uns mesos després, al 
desembre, va arribar la 
nit de culminar el meu 
somni. Recorde que va 
ser una nit de sorpreses. 
La meua amiga Mapi es 
vestia de fallera per a 
donar- me una sorpresa 
molt emotiva. D’altra 
banda, la meua amiga 
i fallera major eixint, 
Cristina, em posava la 
banda gravada amb 
lletres d’or, i ara sí que 
començava a ser fallera 
major. En un tron daurat 
saludava la gent que em 
va acompanyar en una 
nit màgica per a mi. El 
meu desig començava 
de nou per a fer única 
eixa nit. Les meues 
amigues, Estefania i 

Cristina, em dedicaren 
unes paraules que varen 
fer que el cor bategara 
amb un ritme màgic de 
felicitat, i unes perles van 
eixir del meus ulls. Sí, era 
feliç, molt feliç, tenia una 
felicitat plena.

Al dia següent, les meues 
xiquetes començaven 
el seu regnat. Una 
vesprada perfecta, amb 
un jardí meravellós, el 
jardí perfecte per a 
dos princeses úniques 
i molt especials. Eren 
presentades com a les 
nostres falleres majors: 
Neus i Clara. Ara sí que 
començaven les Falles 
del 2020. Estàvem els 
quatre representants 
preparats per a viure 

,
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unes Falles molt 
especials, unes Falles 
desitjades per tots. 
Estàvem d’aniversari, 
quaranta anys de festa 
fallera, de monuments, 
de pólvora, de música als 
carrers, de somnis fets 
realitat, quaranta anys 
gaudint de la millor festa 
del món: les Falles!

Foren uns mesos de 
sopars al casal, de festa 
del Nadal, d’actes fallers, 
de gala fallera, de la 
cavalcada (un acte mol 
desitjat). Vàrem gaudir 
amb tot el poble, i Neus, 
Clara i jo anàvem en 
una carrossa, com unes 
regines, érem les regines 
de la nostra comissió.

Al dia següent la 
crida, que donava 
començament a 
les Falles del 2020. 
Començaven, ara sí, 
les Falles. Ja estaven 
ací! Recorde com tot 
començava, la carpa 
ja estava preparada, 
el casal ple de color, 

començava la millor 
setmana, els carrers ple 
de monuments, de color, 
començava la música, 
l’olor de pólvora, els dies 
de sopar al casal… tot allò 
que el fallers desitgem 
durant tot un any. Però 

el dia 10 de març, allò 
que no podíem creure 
va passar: les Falles es 
paralitzaven, el món 
sencer es paralitzava... 
una pandèmia! No podia 
creure que fora veritat. 
Recorde que el telèfon va 
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aixi va ser...

Laura Sánchez Fernández 
Fallera Major 2020, 2021 i 2022 

començar a sonar sense 
parar, vaig apagar-lo, no 
podia creure que això 
estiguera passant. Me’n 
vaig anar al llit, i al dia 
següent, més tranquil·la, 
vaig veure les notícies 
de la covid; què és això? 
Morts, hospitals plens, 
llàgrimes, tristesa, dubtes 
molts dubtes. T’adones 
de la realitat, hi havia 
una pandèmia, molt de 
dolor, tristor, plors, molts 
plors. Els dies passaven. 
Recorde que la falla va 
proposar dies fallers 
(fer fotos, mocadors a 
les finestres…). Recorde 
com Clara i Neus varen 
muntar una minifalleta 
en casa. El temps 
passava, la pandèmia 
seguia, temps d’esperar 
i desitjar que el món 
tornara a la realitat. Però 
fins al setembre de 2021, 
les Falles no varen tornar. 
Durant eixe temps, la 
falla va fer actes, sempre 
complint amb les 
mesures de seguretat, i a 

poquet a poquet, es veia 
una llum d’esperança.

A Silla, les Falles de 
setembre no es varen 
celebrar, però València 
tornava a vibrar, un 
temps diferent, amb 
mesures que s’havien 
de complir. Tornaven 
la música, les flors, 
els passacarrers, els 
monuments, la felicitat 
fallera tornava. Recorde 
anar a València i sentir 
felicitat, alegria i il·lusió.

Després de les Falles 
del 2021 ja vàrem 
tindre actes, quina l’ 
il·lusió! Tot tornava. 
Les Falles de març del 
2022 començaven, el 
casal tornava, els actes 
tornaven. Vam tindre una 
xicoteta presentació, 
ja es veia llum per a 
poder celebrar les 
Falles. Tornàvem molt 
més forts, amb molta 
il·lusió, felicitat, no puc 
descriure tot el que vaig 
sentir. Molts sentiments 

encontrats. Desitjava 
tant aquests moments 
que no podia creure que 
després de dos anys 
les Falles arribaren. Vaig 
viure les millors Falles 
de la meua vida, amb els 
millors acompanyants: 
Neus, Clara i Paco. Vaig 
ser molt feliç. Varen ser 
unes Falles distintes, amb 
molta pluja, actes que 
s’hagueren de modificar, 
una ofrena ajornada 
per la pluja, però ni això 
va fer que l’alegria que 
sentia s’apagara. El casal 
estava ple de fallers, la 
gent desitjava les Falles, 
hi havia molta alegria, 
felicitat.

El dia 15, el dia dels 
ninots, anàvem tota la 
comissió unida, ballant, 
botant, cantant. Era 
alegria, diversió. Eren dies 
de Falles, actes fallers, 
allò que tant havien 
desitjat. Ho estàvem 
celebrant! Vaig riure molt, 
vaig botar, vaig ballar, 
vaig ser una nina gaudint 

,
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amb la seua comissió, un 
dia inoblidable.

El dia 16 celebràrem el 
meu sopar, i gràcies a 
tota la gent que hi va 
participar, i com no als 
meus amics, vaig tindre 
una nit perfecta. Gràcies 
a tots per cada cosa que 
heu fet perquè siga feliç. 
Gràcies de tot cor.

El dia 17, dia dels premis, 
que no es varen celebrar 
de manera habitual per la 
pluja, però sí que vàrem 
gaudir tots junts, amb 
una pantalla gegant, 
amb la deliberació del 
jurat. De vesprada ens 
n’anàrem a arreplegar els 
premis a l’Ajuntament.

El dia 18 no hi havia 
ofrena, s’ajornà per la 
pluja, de manera que 
vàrem fer el dia faller 100 
per 100. Un any diferent, 
però no menys especial. 

Vàrem poder estar tots 
junts a la carpa, un dinar 
junts, un berenar més 
especial per als infantils, 
i així tindre un dia 18 
diferent però especial.

Arribà el dia 19 de març. 
Recorde que si que 
vàrem tindre la missa 
fallera en honor a sant 
Josep. Després, dinar al 
casal i en el passacarrer 
boig recorde com vaig 
botar, cantar, ballar amb 
Neus, Clara i Paco; crec 
que va ser l’acte en què 
més vàrem gaudir; però 
al mateix temps també 
hi havia tristor, perquè 
arribava, ara sí, la cremà 
de les falles, el torn de 
posar punt i final a unes 
Falles màgiques i molt 
especials.

M’agradaria aprofitar 
aquestes pàgines per a 
donar les gràcies a tota 

la gent que ha estat 
amb mi en aquests 
anys. En primer lloc, als 
meus acompanyants, 
Clara i Neus, per ser 
unes xiquetes dignes 
d’admiració, sempre amb 
un somriure, sempre 
amb un saber estar 
que fa enveja, per ser 
unes falleres majors 
exemplars. Gràcies per 
tots els moments viscuts, 
per fer-me riure, per fer-
me gaudir amb vosaltres, 
per ballar amb mi, per 
les abraçades, per ser 
dos xiquetes amb un 
gran cor, i per fer 
aquestes Falles 
tan especials. 
Gràcies a la 
vostra família: 
Sandra, Jose, 
Amparo i 
Peris, i gràcies 
per estar 
sempre amb 
nosaltres, per 
mimar-nos, 
per ajudar-
nos, per tot 
el que heu 
fet per 
nosaltres, 
gràcies de 
tot cor.

Paco, 
el meu 
amic i 
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aixi va ser...

Laura Sánchez Fernández 
Fallera Major 2020, 2021 i 2022 

president, les paraules 
es queden curtes per a 
donar-te les gràcies por 
tot el que has fet per 
nosaltres. Gràcies per 
fer-me gaudir d’unes 
Falles perfectes, úniques 
i molt especials, per 
estar sempre pendent 
de mi, per ajudar-me 
en tot moment, per ser 
el millor president que 
podia tindre. Gràcies 
per no deixar-nos 
mai, per sempre estar 
amb un somriure, per 

gaudir amb nosaltres, 
simplement per ser un 
gran president. Gràcies. 
Gràcies a la tota la teua 
família, per tota l’ajuda 
prestada, per estar 
sempre i mai deixar-nos, 
gràcies per tot.

Als meus amics, Front, 
Reis-K, com ja vaig dir, 
la meua família fallera; 
gràcies per estar sempre, 
per tot el que heu fet, 
per sempre posar un 
somriure a la meua cara, 

per plorar de felicitat. 
Gràcies a vosaltres, 
perquè sou el millor 
equip que una fallera 
major por tindre al seu 
voltant, gràcies!

A la meua comissió, 
gràcies per demostrar 
que una comissió pot 
ser una gran família, 
per omplir el casal de 
felicitat i d’alegria, per 
haver compartit amb 
nosaltres aquestes Falles 
tan desitjades. Gràcies 

,
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per no deixar-nos, a 
pesar dels moments 
viscuts. Gràcies a tots 
per tot el que heu fet, 
perquè gràcies a tots 
som poquets, però molt 
bons, gràcies.

I per acabar, a la meua 
família. Als meus pares, 
perquè sense ells mai 
haguera pogut fer realitat 
els meus somnis; gràcies 
per sempre estar i no 
deixar-me mai, per ser el 
meu pilar, per donar-me 

tota la felicitat del món. 
Gràcies per la vida que 
m’heu regalat. Vos vull!

Al meu home, el meu 
complement, la persona 
que em dona vida dia 
rere dia. Gràcies per la 
teua ajuda, per tot el que 
fas per mi, per sempre 
donar-me la mà i estar 
sempre al meu costat, 
per ser la meua meitat, 
per fer-me tant feliç .

Sense més, GRÀCIES a 
totes les persones que 

han estat al meu costat 

en aquests anys.

Saúl, Maia, Lara i Tomás, 

vos desitge unes Falles 

2023 plenes de felicitat.

Fins ací les meues 

paraules, visca la FALLA 

REIS CATÒLICS!

Laura.
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Estimats fallers i falleres, 
veïnat i amistats.

Un any més tinc l’honor de 
dirigir-me a tots vostés com 
a president de la Falla Reis 
Catòlics, una comissió que, 
igual que la resta de falles 
de Silla i de la Comunitat, 
ha lluitat contra tots els 
esdeveniments que ens han 
passat recentment, i que 
han demostrat que res ha de 
poder amb el sentiment faller 
i les ganes de fer la nostra 
festa cada vegada més gran.

En aquestes Falles finalitza 
un any de treball per a les 
diferents delegacions de 
la comissió, les quals han 
sacrificat moltes hores de 
temps lliure i familiar a fi de 
fer presentacions, llibret, 
organitzar festes durant tot 
l’any, preparar la setmana 
fallera i cadascun dels 
diferents actes, perquè tot 
estiga a punt fins a l’últim 
detall. És per això que des 
d’ací vull agrair a la comissió 
i a la junta directiva l’esforç, 
la dedicació, la il·lusió i les 
ganes que han demostrat 
en la realització d’aquests 
projectes. I com no, agrair 
a les cases comercials i als 
col·laboradors que, a pesar 
de les dificultats, un any més 
hagen confiat en nosaltres.

Per a mi, personalment, 
aquestes Falles seran molt 
especials, ja que tindre 
l’honor d’acompanyar la 
meua filla Maia, que enguany 
serà la fallera major infantil. 
Estic segur que junt amb 
Lara i Saül gaudirem, per 
fi, i després d’esperar tant 
de temps, d’unes Falles 
meravelloses en què la 
diversió, l’harmonia i els 
bons moments estaran per 
damunt de tot.

Vull des d’ací agrair a totes 
aquelles persones que 
m’han ajudat perquè jo puga 
dedicar el temps que cal 
a la falla, que per a mi és 
més que un simple hobby o 
entreteniment. Especialment 
a la meua dona Tània i als 
meus fills, que són els que 
pateixen aquestes absències 
i la falta de temps per a estar 
junts. Gràcies a tots ells puc 
gaudir d’aquesta obligació 
que tant m’agrada.

Ja estem prop de març, ja 
estan ací les Falles, una festa 
que és molt més que una 
setmana de tirar petards, 
fer soroll, tallar carrers i 
plantar falles i cremar-les. 
Malauradament, aquesta és 
la visió que molta gent té 
de les Falles, i que en molts 
casos, a més, també les 

menysprea. Som una festa 
patrimoni de la humanitat 
gràcies al treball altruista 
de fallers i falleres que 
mantenen la nostra cultura i 
les nostres tradicions, motiu 
pel qual hem d’esforçar-nos 
per donar-ho a conéixer 
en l’entorn més proper. 
Estic segur que, si les 
persones que ens critiquen 
saberen només la meitat 
del que fem, l’opinió sobre 
nosaltres canviaria a millor. 
Nosaltres, tan sols tractem 
de fer festa i gaudir-ne amb 
responsabilitat, intentant 
no molestar molt a qui no 
vol integrar-s’hi, aportant el 
nostre granet d’arena perquè 
les falles siguen les millors 
festes del món.

Per acabar, des d’ací voldria 
convidar a tot el veïnat i a tot 
el poble a gaudir d’aquestes 
Falles. Les portes del nostre 
casal estaran obertes per 
a tots aquells que vulguen 
compartir i viure la festa amb 
nosaltres.

Esperant que passem tots 
unes bones festes falleres, 
s’acomiada el vostre amic.

,

> SILLA SILLA <
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Lara, en sentir-te nomenar 

em recordes una altra xica

que Pasternak amb molt d’art

va fer famosa, bonica!

Doctor Zhivago és el llibre

que després passà al cinema,

allò fa que el meu cor vibre

en evocar eixe tema.

Lara és la protagonista

el mateix que tu enguany,

que en la falla ets l’artista,

tots amb tu tenen un guany.

Del film recorde els colors

que es graven en el pensament:

el groc en un camp de flors

a les quals el vent va movent.

Seràs com eixe sol groc

donant-nos llum i calor

que ens calfarà a poc a poc

per fer la festa amb tot cor.

El gris de pedra dels pobles

ferma i dura per les cases,

així ets de forta i noble

el que sembles per on passes.

El roig de la sang estesa

en els carrers i els combats,

com la teua faç encesa

pels sentiments aflorats.

El blau del cel infinit

en les terres despoblades,

el dels sopars a la nit

en carpes abarrotades.

Bellesa en les dues dones

tant per dins com són per fora,

meravelloses persones

que a qualsevol enamora.

Nostra Lara és un tresor

que tenim en aquesta falla,

caràcter acollidor

que agraïx la jovenalla

Regnaràs el vint-i-tres

i una cosa tenim clara

pel càrrec la millor és

la FALLERA MAJOR, LARA.

> SILLA SILLA <
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Quan em pose ací a escriure

m’ha vingut al pensament

que per a tu alegria i viure

estan units fortament.

Alegria et sembla tot

veus el costat positiu,

plors i tristor en un lot

reballes el depressiu.

Saül en l’antiguitat

fou el primer rei d’Israel

alt, fort i ben plantat,

home de soca-rel.

Portes el nom d’eixe rei,

estaves predestinat

a regnar sense remei

i ser nostre abanderat.

Gran altura ell tenia,

traça dels dos en comú,

però llavors no hi havia

bàsquet, que practiques tu.

Amb els nervis que tu tens,

si els saps aprofitar,

podràs anar en ascens

i a la Fonteta jugar.

Però ara toca falla

que eres el representant

i amb Maia fareu ratlla,

el llistó esteu alçant.

Reparteix eixa alegria

que portes dins del teu cos

en actes de nit i dia

dels que hi ha un bon tros.

Podrà orientar-te Aaron

que ell també fou president

i en la família tots són

fallers en abastiment.

Un bon president seràs

aptituds moltes en tens

sense esforç no hi haurà

en les notes cap suspens.

P R E S I D E N T infantil
2 0 2 3
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> SILLA SILLA <

Segur que quan dius el nom

tots comenten “com l’abella”

però no s’escriu com

el teu, amb i grega el d’ella.

Les dues sou paregudes:

inquietes i aventureres,

preguntadores agudes,

indagadores d’anteres.

Willie és l’amic de Maya,

adiccte abellot a la mel,

golut xuplador de baia,

poregós però fidel.

Amb Saül tu aniràs

en Falles el teu company,

del braç d’ell t’agarraràs

pels passacarrers sense afany.

La mestra de les abelles

és la senyoreta Kassandra,

es preocupa molt per elles

i els mostra la ginandra.

La fallera major, Lara,

també mestra d’Infantil

estarà pendent des d’ara,

serà el vostre acovil.

Flip és una llagosta

que bé es preocupa per tots,

les teranyines a posta

destruïx amb els seus bots.

El president de la falla

farà de guarda, és ton pare,

vos cuidarà als dos, Maia,

el mateix també ta mare.

Iaios, pares i germans,

tios, cosins i cosines,

falla porten en la sang,

són famílies josefines.

Per fi ha arribat el teu any,

eixe que tant esperaves,

res per a tu serà estrany,

el viuràs com el somiaves.
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CONEGUEM

LA FALLERA MAJOR 
Lara 

Com ja heu pogut 
observar, el tema 
d’aquest llibret és el 
cor, i hem volgut fer 
un joc per a endevinar 
què saben els nostres 
representants sobre el 
cor, les emocions i els 
sentiments. Comencem!

Què és el cor?

a) un múscul 

b) un òrgan (Lara)

c) un os

On està ubicat el cor?

a) a la dreta del pit

b) a l’abdomen

c) a l’esquerra del pit 
(Lara)

Quina funció té?

a) bombejar la sang a tot 
el cos (Lara)

b) controlar els 
moviments

c) permetre’ns respirar

Quina grandària té?

a) del puny de la mà 
(Lara)

b) del colze

c) d’una poma

Què és el ritme cardíac?

Lara: El ritme que du la 
sang i que fa que arribe a 
tot el cos.

Quan estem dormint, 
com és el ritme cardíac?

Lara: Tranquil.

I quan estem fent 
esport?

Lara: Accelerat.

Sabries dir com es 
diu quan tenim les 
pulsacions accelerades?

Lara: Taquicàrdia.
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I quan estan més lentes 
del que és normal?

Lara: Miocàrdia.

Sabries dir la diferència 
que hi ha entre 
les emocions i els 
sentiments?

Lara: L’emoció és molt 
forta, però de curta 
durada, i el sentiment és 
de llarga durada, però 
més fluix.

Creus que les emocions 
canvien el ritme cardíac?

Lara: Sí.

Quina creus que és 
l’emoció més forta?

Lara: L’amor.

Quines emocions o 
sentiments sents al 
cor quan escoltes les 
següents paraules?

Brusa:

Lara: Alegria.

Xocolate:

Lara: Amor.

Xaranga:

Lara: Ira, però a bé.

Pólvora:

Lara: Temor.

Monument:

Lara: Emoció.

Ofrena:

Lara: Emoció.

Falles:

Lara: Amor.

Sabíeu que els colors 
també transmeten 
emocions i sentiments? 
Què et transmeten 
aquests colors?

Rosa:

Lara: Amor.

Verd:

Lara: Fàstic.

Blau:

Lara: Tristesa.

Negre:

Lara: Por.

Morat:

Lara: Enuig.

Roig:

Lara: Amor.

Blanc:

Lara: Tranquil·litat.

Taronja:

Lara: Alegria.

I per acabar, què et 
transmeten les falles?

Lara: Emoció, amor.
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ENTREVISTA A

LA FALLERA MAJOR 
Lara 

Després de tant de 
temps d’espera, per fi ha 
arribat el moment. Ni una 
pandèmia mundial ha 
acabat amb la il·lusió de 

Lara, més bé al contrari, 
ha fet que encara siga 
més gran i més gran 
l’alegria de, per fi, poder 
complir el seu somni de 
ser fallera major. 

Com et consideres?

Tranquil·la, alegre, 
carinyosa.

Què t’agradaria ser de 
major?

Educadora infantil.

Quins llocs t’agrada o 
t’agradaria visitar?

La platja, el meu poble, 
anar al cine, eixir a 
passejar.

Quin tipus de música 
t’agrada?

M’agrada molt la música 
en valencià, i els grups 
que més escolte són La 
Fúmiga, Zoo, Txarango i 

La Raíz.

Quin diries que és el teu 
menjar preferit?

Espaguetis a la 
carbonara, arrós al forn i 
fideuà.

Quin és el teu color 
preferit?

El groc.

I ara que ja et coneixem 
un poc més, conta’ns un 
poc sobre les falles en 
la teua vida. Quin és el 
motiu pel qual les falles 
formen part de la teua 
vida?

Des de menuda he sigut 
fallera, cosa que m’ha 
inculcat ma mare.

Havies somiat alguna 
vegada a representar la 
teua comissió?

Sí, moltes.
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A qui agrairies que el teu 
somni s’haja complit?

A les meues amigues i a 
ma mare.

Dis-me tres coses que 
t’agraden de les falles.

La indumentària, els 
passacarrers i l’ofrena.

De tots els actes que 
teniu, quin és el que més 
t’agrada? I el que més 
esperes o esperaves 
amb emoció?

La plantà i la presentació, 
i el que més espere és 
l’ofrena.

Com definiries aquesta 
comissió?

És menuda, però també 
molt treballadora, i viuen 
la festa amb devoció i 
passió.

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

Passar un temps divertit 
amb les meues amigues.

Diries que les falles han 
canviat des que es van 
crear?

Sí, perquè abans es feien 
coses que ara ja no es 
fan, i al contrari.

I per acabar, ens 
agradaria que dirigires 
unes paraules a la 
comissió i a la gent no 
fallera, i que així vinguen 
a gaudir de les falles.

A la comissió, voldria 
agrair-los tot el treball i 
l’esforç que fan perquè 
tot isca bé, són molt 
grans. I a la gent que 
no és fallera, els anime 
a apuntar-se, perquè 
viuran aquesta festa, 
que és una tradició molt 
bonica i no es viu igual 
des de fora.

Moltes gràcies, Lara, per 
aquestes paraules. Tota 
la comissió et desitja 
que passes un gran any i 
gaudisques el teu somni.
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sempre

AL NOSTRE 
Cor

e l passat 2022 ens ha donat dos 
colps de realitat que ens han recordat 
la brevetat que és el nostre pas per 
aquesta vida.

Dos vicepresidents, dos grans fallers, 
dos grans persones, dos grans amics, 
dos persones joves que encara tenien 
moltes Falles per viure ens han deixat. I 
ens ha deixat orfes de la seua amistat, 
de la seua companyia, han deixat un 
buit que no podrem omplir. Eren dos 
persones molt conegudes i apreciades 
en el món faller de Silla, que sempre es 
bolcaren amb les seues famílies i amb 
la nostra comissió.

El passat 7 de març ens va deixar 
Merxe; una llarga malaltia ens la va 
arrabassar massa prompte, vespra 
de Falles. Després d’estar esperant 
dos anys la celebració de les Falles, 
per a nosaltres acabaren sent unes 
festes agredolces, ja que vàrem tindre 
sempre en ment la seua presència. La 
seua absència es notava en la carpa, i 
personalment em venia constantment 
al cap la cançó que li cantàvem quan 
volíem fer broma del seu home José 

Aladino, i cada vegada que recordava 
la cançó, les llàgrimes m’eixien dels ulls, 
pensant que mai més li la tornaríem 
a cantar. Merxe ha sigut un pilar 
fonamental de la nostra comissió en els 
últims anys. El seu treball al capdavant 
de la delegació de protocol ha sigut 
impressionat, ja que va aconseguir que 
tots els fallers i falleres ens prenguérem 
molt seriosament tots els actes, fet que 
en va millorar la qualitat. Merxe, tu que 
sempre has patit tant per tots i perquè 
tot isquera bé, pots estar tranquil·la, 
ja que Mònica, la teua filla, enguany 
està fent un gran treball, seguint el teu 
exemple i fent les coses tant bé com 
l’has ensenyada.

A darreries d’any, el 14 de desembre, 
quan encara no ens havíem recuperat 
de la primera pèrdua, ens arriba per 
sorpresa la mort de José Vicente. Ens 
va deixar a tots en xoc, a tota la falla i 
a la seua família, ja que se’n va anar en 
tres dies, en un tancar i obrir d’ulls, més 
si cap després d’haver estat el cap de 
setmana d’abans en el sopar d’homes 
i d’haver vist l’última presentació 
d’enguany. Encara no ens ho podem 
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creure, ja que acabàvem de passar tan 
sols feia un mes les presentacions, les 
quals, ell i la seua família han dirigit com 
sempre amb moltíssima il·lusió. Després 
de tres anys havíem tornat a viure 
eixos mesos d’intens treball, preparant 
la presentació, i eixa setmana boja 
d’abans de la presentació, en la qual, 
tantes hores passàvem junts. Es fa 
difícil pensar com seran aquestes 
Falles amb la seua absència, que serà 
encara més notable quan comencem 
a preparar les següents presentacions. 
Perquè José Vicente ha dirigit aquesta 
delegació des que es va apuntar a la 
falla, ens ha ajudat a donar un salt de 
qualitat en aquest acte, i amb ell hem 
arribat a les quotes més altes, amb la 
culminació de l’històric primer premi de 
presentació infantil del passat 2016.

Merxe i José Vicente estaran sempre 
al nostre cor, són història de la nostra 
falla, i estaran presents sempre en els 
nostres pensaments. Estem segur que 
allà on estiguen estaran preparant les 
presentacions més espectaculars i els 
millors passacarrers que mai hem vist.
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d e  t o t  c o r
S I L L AS I L L A

Presidència
Tomàs Palomares López
Vicepresidència Presentació
José Vicente Francés Montagud 9

Vicepresidència Protocol
Mónica Rubio Monfort

Vicepresidència Infantils
Raquel Esteban Cabello

Vicepresidència Web i Xarxes socials
Begonya Garrido Picher

Vicepresidència d’Igualtat
Virginia Costa Pina

Vicepresidència Falles
Francisco Ruiz Soriano

Vicepresidència Organització
José Rafael Peris Marco

Vicepresidència Festejos
Christian Miguel Alonso Mallon

Vicepresidència Casal
Juan Francisco Talavera Martínez

Vicepresidència Activitats Diverses
Salvador Romero Escandell
José Aladino Rubio Molina

Secretaria
Jaime Gil Navarro

Vicesecretaria
Arantxa Cabañas Martínez

Tresoreria
Juan José Ballester Tamarit
Lidia Garrido Tinajo

di-

rec-

ti-

va
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Delegació de Festejos
María Buges Serrador
Arantxa Carbonell Guerrero

Eduardo Ferri Marín
Alexia Francés Olmo
Andrea Gutiérrez Alfaro
Estela Llácer Francés
Azahar Merino Fluixa

Delegació d’Infantils
María Escribà Satorres

Sandra Martínez Díaz
Maite Martínez Martin

María Amparo Navarro Bello
Lorena Puchalt Forner

Jessica Rubert Rodríguez

Delegació de Protocol
José Ignacio Alfaro Torrillas

Jorge Arcis Burgos
Yolanda Garrido Cifuentes
Ana Guillem Magalló
Maite Martínez Martin
María Amparo Navarro Bello
Amparo Ruiz Soriano
María Sánchez Estévez
Alejandro Sellés Vila
Sara Talavera Guillem

Delegació d’Organització
Alejandro Alonso Mallon

José Ramón Antón Gilabert

Delegació de Quotes i Loteries
Miriam Garrido Tinajo
Alejandro Sellés Vila

Delegació de Llibret
María Escribà Satorres
Tamara Parra Guillem
Lázaro San Miguel Bravo

Delegació de Presentació
Mari Carmen Francés Montagud
Alexia Francés Olmo
David García Muñoz
Estela Llácer Francés
Carmen Olmo Rubio

Delegació de Dansa
Mari Carmen Francés Montagud 

Delegació d’Activitats Diverses
Carlos Baviera Rodrigo
Arturo Calaforra Palop
Víctor Lázaro Villalba
José Antonio Pérez Domínguez
Sergio Puerto Da Silva

Delegació de Play-Backs
María Buges Serrador
Arantxa Carbonell Guerrero

Delegació de Junta Local Fallera
Gabriel Costa Pina
Silvia Iborra Romeu
Alejandro Sellés Vila

Volem destacar també la faena de 
totes aquelles persones que sense 
estar en la Junta Directiva, sempre 
estan dispostes a ajudar i col·laborar 
en tot el que fa falta.
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Alba Aguado Boo
German Aguilar Fresneda
Paula Aguilar Fresneda
German Aguilar Pacheco
Vanessa Alarcón Alpera
Ariadna Albert Puchalt
José Albert Rosello
Alicia Albert Vedreño
David Alfaro Martínez
Eva María Alfaro Torrillas
José Ignacio Alfaro Torrillas
Alejandro Alonso Mallon
Christian Miguel Alonso Mallon
José Ramón Antón Gilabert
Jorge Arcis Burgos
Miguel Ángel Arias Blanco
Salvador Ballester Soriano
Juan José Ballester Tamarit
Carlos Baviera Rodrigo
Juan José Benaches Zapata
María Amparo Benaches Zapata
Sergio Botella Villalba
Verónica Dolores Bou Cervera
María Buges Serrador
Arantxa Cabañas Martínez
Arturo Calaforra Palop
Arantxa Carbonell Guerrero
Ainhoa Carrasco Cerda 
Carlos Miguel Chulvi Cuenca
Sofía Chulvi Iborra
Trinidad Contreras Peña
Estefanía Cordellat Martin
Gabriel Costa Pina
Virginia Costa Pina
Carolina Cuenca Lence
Vanessa De La Encarnación Jiménez
Ana Domingo Soto
Fernando Domínguez Montero
Candela Domínguez Rodríguez
María Escribà Satorres
Silvia Esquivel Murillo
Ana María Esteban Cabello
Raquel Esteban Cabello
Diego Ferri Marín
Eduardo Ferri Marín
José Forner Navarro

José Vicente Francés Montagud 9
Mari Carmen Francés Montagud
Alexia Francés Olmo
Yolanda Fresneda Castillo
Ana Galera Lozano
Nuria Galera Lozano
Vanessa Gamero Gómez
Victoria E. García Alcázar
María Pilar García Álvarez
Antonio García Armero
Carmen García Guillem
David García Hernández
David García Muñoz
Yolanda Garrido Cifuentes
Begonya Garrido Picher
Lidia Garrido Tinajo
Miriam Garrido Tinajo
Pablo Garrido Tinajo
Ruth Gastaldo Aznar
Roberto Gil Cifuentes
Jaime Gil Navarro
Nieves Gil Navarro
Agustin Gómez Hidalgo
Aliena González Hernández
Lidia González Núñez
Javier González Sánchez
Ana Guillem Magalló
Andrea Gutiérrez Alfaro
María Dolores Gutiérrez Marchal
Rafael Gutiérrez Marchal
Virginia Herrero Costa
Estela Hurtado Ortega
Silvia Iborra Romeu
Jacqueline Iborra Sáez
Aaron Jiménez Esteban
Iraia Jiménez Esteban
Juan Elio Jiménez Lamas
Víctor Lázaro Villalba
Mario Llácer Esteban
Estela Llácer Francés
Francisco Llácer Llácer
José Ángel Llácer Pineda
Isabel López González
Amparo López Taroncher
Nieves Mangas Viñas
Raúl Marcilla Andrade
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c o m i s s i ó  m a j o r

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
Macarena Martínez Martínez

Vicente Martínez Martínez
Julio Martínez Sánchez

Erika Menargues Martínez
Azahar Merino Fluixa

David Monge Malave
Mireia Monteagudo Muñoz

Cristina Moreno Rodenas
Milagros Moya Jiménez

Claudia Murria Serrano
Luisa Navarrete Ibáñez
María Amparo Navarro Bello

Sarah Navarro Forner
Francisco Javier Nieto Sánchez

Ascensión Oliva Abarca
Carmen Olmo Rubio

Alfredo Oltra Radal
José Luis Ortega López

Alba Ortega Martínez
María Luisa Ortiz Santos

Tomàs Palomares Gastaldo
Tomàs Palomares López

Tomàs Palomares Rubio
Tamara Parra Guillem
Alba Pastor Carnicer

Joaquín Pavón Castro
José Antonio Pérez Domínguez

Verónica Pérez Martínez
Julio Miguel Pérez Pérez

José Rafael Peris Marco
José Vicente Peris Martínez

Ma Del Carmen Piera Martínez
Lorena Puchalt Forner

Sergio Puerto Da Silva
Arantxa Puerto López

María Pilar Revert García
Rubén Reviejo Herreros

Javier Reyes Balaguer
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Álvaro Rodrigo Satorres
Sara Rodríguez Antón
Alba Rodríguez Lara

Fina Román Montilla
Gregorio Romeral Palacios

Salvador Romero Escandell
Lola Rosales Gutiérrez

Jessica Rubert Rodríguez
Andrea Rubio Mínguez
Noelia Rubio Mínguez

José Aladino Rubio Molina
Tania Esperanza Rubio Molina

Mónica Rubio Monfort
Francisco Ruiz Llamas

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
María Sánchez Estévez

Laura Sánchez Fernández
Claudia Sánchez Hernández

Miriam Sánchez Lara
Juan Ramón Sánchez Molina

Antonio Sánchez Pastor
Montiel Sanchís Cervera

Alejandro Sellés Vila
Antonio Jesús Serrano Moreno

Ángela Sevilla Gutiérrez
Amparo Soriano Soler

Mercedes Soriano Soler
Teresa Soriano Soler

Sara Talavera Guillem
Juan Francisco Talavera Martínez

Alba Tomàs Domingo
Cristina Valle López
Miriam Valle López

Mari Carmen Vera Cuartiella
Ascensión Vergara Oliva

Vidal Vergara Robledo
Francisco Javier Villena López

Rosa Zaragoza Gradolí
Maria Zornoza Jiménez
Encarni Zurita Gómez
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G r u p  d e  d a n s e s

María Amparo Benaches Zapata
Verónica Dolores Bou Cervera
Vanessa De La Encarnación Jiménez
Mari Carmen Francés Montagud
Alexia Francés Olmo
Amparo José Gimeno Moret
Silvia Iborra Romeu
Estela Llácer Francés
María José Lladró Pérez
Begoña Mallou Candelas
Sandra Martínez Díaz
María Amparo Navarro Bello
Tomàs Palomares López
Tania Esperanza Rubio Molina
Esther Ruiz Navarro
María José Simeón Ventura
Alba Tomàs Domingo
Ascensión Vergara Oliva
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g r u p  d e  p l a y b a c k

Alba Aguado Boo
Ariadna Albert Puchalt
María Buges Serrador
Arantxa Carbonell Guerrero
Ainhoa Carrasco Cerda 
Candela Domínguez Rodríguez
Alexia Francés Olmo
Ruth Gastaldo Aznar
Iraia Jiménez Esteban
Estela Llácer Francés
Erika Menargues Martínez
Sarah Navarro Forner
Águeda Oltra Bou
Alba Ortega Martínez
María Luisa Ortiz Santos
Arantxa Puerto López
Carolina Romero Martínez 
Ángela Sevilla Gutiérrez
Alba Tomàs Domingo

grup

de

play-

back
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g u a r d o n s

Atorgats per Junta 
Central Fallera a la nostra 
comissió

Bunyol d
,
Argent

Miguel Ángel Arias Blanco
Arantxa Carbonell Guerrero
Alexia Francés Olmo
Ana Galera Lozano
Vanessa Gamero Gómez
David García Muñoz
Andrea Gutiérrez Alfaro
María Dolores Gutiérrez Marchal
Virginia Herrero Costa
Estela Llácer Francés
Miguel Ángel Martí Baviera
María Cortes Martínez García
María Luisa Ortiz Santos
Verónica Pérez Martínez
Fina Román Montilla
Salvador Romero Escandell
Jessica Rubert Rodríguez
Andrea Rubio Mínguez
Lázaro San Miguel Bravo
Juan Ramón Sánchez Molina
Rosa Zaragoza Gradolí

Bunyol d
,
Or

Alicia Albert Vedreño
Ana Domingo Soto
Antonio García Armero
Raúl Marcilla Andrade
Cristina Martínez Contreras
Mireia Monteagudo Muñoz
José Luis Ortega López

Bunyol d
,
Or amb Fulles de Llorer

Salvador Ballester Soriano
Vanessa De La Encarnación Jiménez
Diego Ferri Marín
Victoria Eugenia García Alcázar
Lidia Garrido Tinajo
Javier Reyes Balaguer

Bunyol d
,
Or amb Fulles de 

Llorer i Brillants

José Ramón Antón Gilabert
Gabriel Costa Pina
Ana María Esteban Cabello
Juan Elio Jiménez Lamas
Francisco Ruiz Soriano

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

Guardons

F A L L A
R E I S 
C A T Ò L I C S

2 0 2 3 >  <
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RESUM 

D’UN 
Any

Ofrena

Resulta, com a mínim curiós, haver de 
començar el resum d’un any per l’ofrena; 
però és que les Falles del 2022, a més de 
molta felicitat, també ens van dur molta 
pluja, motiu pel qual, l’ofrena de flors a 
la Mare de Déu dels Desemparats es va 
fer una setmana després. De manera que 
podríem dir que aquest va ser l’últim acte 
de les Falles 2022, però amb les festes ja 
finalitzades i els monuments convertits en 
cendra.

Nomenament i elecció del president

Els dies 1 i 2 d’abril vam tornar al casal 
per a realitzar el tradicional brindis de 
representants que marcava la fi de les Falles 
2022 i l’inici de les del 2023. Els i les noves 
representants van ser nomenats i, com no, 
es va fer l’elecció del president, en la qual 
va eixir elegit elegit Tomás Palomares.

Apuntà

El 30 d’abril tornàrem a viure un d’eixos 
actes que, en els últims dos anys, havíem 

hagut de fer 
telemàticament: 
l’apuntà. Així que, ja 
de manera presencial, 
preparàrem el casal 
per a viure un dia 
complet, des de 
l’esmorzar fins a la 
festa final amb DJ, 
passant pel dinar, 
campionats, activitats 
infantils i moltes 
ganes de festa.

Mostra de Llibrets de Gandia

Mentre que gran part de la comissió gaudia 
de l’apuntà, uns quants membres férem una 
escapada durant el matí al museu faller de 
Gandia, on es tornava a realitzar la Mostra 
de Llibrets, i en la qual, a més, el nostre 
coordinador participava en la taula redona 
sobre els trenta anys del concurs de llibret.

1 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 de Sant Josep Obrer. 

De matí vam assistir a la missa, i a la nit 
a la processó pels carrers del barri. Per 
descomptat, la processó va passar pel 
carrer del casal, i el rector va beneir la creu 
que havíem plantat al matí.

Besamans a la Mare de Déu dels 
Desemparats

El 12 de juny i per a mantindre la tradició, 
els i les nostres representants assistiren 
al besamans a la Mare de Déu dels 
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Desemparats, junt amb la resta de 
comissions falleres del poble i la JLF.

Sant Joan

El 18 de juny celebràrem una altra festa 
clàssica de la comissió: Sant Joan. A fi 
de combatre les altres temperatures que 
patírem durant l’estiu, gaudírem de jocs 
aquàtics a la vesprada i d’un meravellós 
sopar a la fresca al carrer, amb el DJ César 
Simó, que ens va amenitzar molt la festa.

Gran nit de playbacks

El 30 de juliol, com cada any, els nostres 
grups de playback participaren en la Gran 
Nit de Falles de les festes patronals que 
organitzava la JLF. Els fallers i les falleres 
passàrem una nit meravellosa sopant a la 
plaça del Poble, amb actuacions de les set 
comissions falleres i especialment amb les 
dels nostres grups de playback, els quals 
ens transportaren al món del circ i als anys 
huitanta.

Dia del Crist

El 6 d’agost sempre és especial per al 
poble de Silla, ja que que va ser tot un 
plaer participar en la processó en honor 
al Santíssim Crist, al costat dels Gegants i 
dels balls dels Cabuts, dels Arquets, de la 
Mangrana i dels Bastonets. 

Proclamació

El 17 de setembre, el centre multifuncional 
Carmen Valero va ser testimoni de 
la proclamació dels i de les nostres 
representants per a les Falles 2023. Va ser 
una nit molt emocionant per a tots, però en 
especial per a Lara, Tomás, Maia i Saül.
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RESUM 

D’UN 
Any

Mig any

Sols una setmana després 
de la proclamació 
tornàvem a obrir les 
portes del casal per a 
celebrar el Mig Any Faller. 
Un dia més que complet, 
amb despertà, esmorzar, 
passacarrer, festa holy i 
sopar al carrer amb DJ.

9 d’octubre

Si hi ha un dia important 
per als valencians i les 
valencianes és aquest. 
I com no, vam voler 
celebrar-lo junt amb la 

resta del poble a l’Avinguda de Gandia. 
Dos paelles i una taula ben llarga plena de 
fallers i falleres foren el preludi del remat 
festiu amb l’orquestra Montecarlo.

Lliurament de faixins i bandes

La pandèmia ens va llevar actes durant un 
temps, però també ens ha fet reinventar-
nos i crear-ne altres de nous. Aquest acte 
va nàixer al febrer del 2022, a fi de nomenar 
els i les representants que, durant dos anys, 
no han pogut gaudir de cap acte oficial. Així 
que, pensant en les Falles 2023, hem tornat 
a realitzar-lo per a fer entrega als i les noves 
representants de dos coses necessàries 
per a les seues presentacions: les bandes i 
els faixins. 

Halloween

Per a celebrar la festivitat més terrorífica de 
l’any, els fallers i falleres ens disfressàrem 
i visitàrem el casal per a recollir el berenar 
per a emportar-se. Per a emportar-se? Sí, 
perquè amb el berenar a la mà ens inírem al 
passacarrer organitzat per l’Ajuntament. 

Presentacions

El cap de setmana del 12 i 13 de novembre 
visquérem, a la Nau Jove, uns dels moments 
més emocionants de l’any. Fallers i falleres 
amb molta emoció i ganes de tornar a 
desfilar després de mesos de treball, que 
amb el decorat lluint a l’escenari, vérem 
l’obertura de cortines i el tro que avançava 
per la passarel·la.

Presentacions internes i baixada de 
quadres

Sols una setmana després de totes les 
emocions que vam viure a la Nau Jove va 
arribar el moment de presentar al casal 
els i les representants d’enguany, i com no, 
que tots els fallers i falleres que no es van 
vestir la setmana anterior, pogueren desfilar 
pel passadís del nostre casal. A més, vam 
realitzar l’acte de la baixada de quadres. Un 
moment amb una simbologia molt especial, 
en què l’intercanvi de llocs dels quadres 
dels i de les representants marca l’inici de 
les pròximes Falles.
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Presentació d’esbossos

I per a finalitzar novembre, va tindre lloc al casal la 
presentació d’esbossos de les que seran les nostres 
falles per al 2023.El nostre artista faller, Álvaro 
Guija, ens va mostrar i explicar els esbossos De tot 
cor i El moviment del cor, les falles gran i infantil 
respectivament.

Berenar de Nadal

Per a començar el 2023 i abans que vingueren 
els Reis d’Orient, la comissió infantil va gaudir del 
tradicional berenar de Nadal, en el qual es van fer 
tallers de manualitats nadalenques per a completar 
la vesprada. 

ii
i

i i i i i

iii

de
tot
COR
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CAP DE SETMANA DEL 20, 21 I 22 DE 
GENER
>> Durant el dia 20 de vesprada, tot el 
dissabte 21 i el diumenge 22 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 21 GENER
>> 12:00 h. Tindrà lloc la primera arreplegà pel 
barri i per la Fira de Sant Sebastià.

DISSABTE 21 GENER
>> 18:00 h. Tindrà lloc la segona arreplegà pel 
barri i per la Fira de Sant Sebastià.

DISSABTE 4 DE FEBRER

>> 22:00 h. Sopar dels nostres fallers 
d’honor al saló Quiquet de Beniparell.

F A L L A
R E I S 
C A T Ò L I C S

2 0 2 3 >  <

S E T M A N A  D E
L ’ 1  A L  3  D E  M A R Ç
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p r o g r a m a  d e  f e s t e j o s

PROGRAMA DE 

FESTEJOS 

DISSABTE 11 DE FEBRER
>> Durant tot el dia tindrem a la Nau Jove la 
festa «Benvinguda Falles 2023!!!» 

DIJOUS 16 DE FEBRER
>> 20:00 h. Presentació del llibret 
que ara lliges al Carmen Valero de 
Silla. Comptarem amb la presència 
dels nostres col·laboradors i 
col·laboradores.

DISSABTE 18 DE FEBRER
>> 17:00 h. Berenar infantil, i a continuació 

anirem a pintar els escuts a les cases dels 
representants infantils. 

>> 22:00 h. Sopar d’entrepà al casal.

DIUMENGE 19 DE FEBRER
>> 12:00h. Tindrà lloc la tercera 
arreplegà pel barri, i en finalitzar, dinar 
al casal

DISSABTE 25 FEBRER
>> 22:00 h. Sopar d’entrepà al casal i, 
en finalitzar, anirem a casa de la nostra 
fallera major per a pintar l’escut de la 
falla en el carrer.

DIUMENGE 26 DE FEBRER
>> 14:00 h. Dinar al casal.

SETMANA DE L’1 AL 3 DE MARÇ
>> 17:30 h. Berenar infantil.

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

DISSABTE 4 DE MARÇ
>> Durant tot el dia prepararem les 
carrosses per a la cavalcada de disfresses.

>> 18:00 h. Ens prepararem per a la 
concentració amb la resta de comissions 
falleres i gaudirem de la cavalcada de 
disfresses. En finalitzar, les FFMM de Silla ens 
oferiran el pregó que donarà pas oficialment a 
les Falles del 2023.

>> 22:00 h. Sopar d’entrepà i, a continuació, 
GRAN KARAOKE

DIUMENGE 5 DE MARÇ
>> 14:00h. Dinar al casal.

>> 17:30 h. Inauguració de l’Exposició del 
Ninot Indultat. En finalitzar, anirem a l’acte de 
lliurament de les recompenses falleres que 
atorga Junta Central Fallera.

SETMANA DEL 6 AL 9 DE MARÇ
>> 17:30 h. Berenar infantil.

>> 22:00 h. Sopar d’entrepà i, a continuació, 
anirem a penjar banderes.
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DIVENDRES 10 DE MARÇ

>> 17:30 h. Berenar infantil.

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

>> 00:00 h. Concurs «12 Hores de Parxís 
i Truc». Enguany tindrem més jocs en què 
participar. Fallers i no fallers competiran pels 
premis durant dotze, tretze, catorze... o les 
hores que el cos aguante.

DISSABTE DIA 11 DE MARÇ

>> 16:00 h. Fira infantil.

>> 14:00 h. Gran Concurs de Paelles. En 
finalitzar, els nostres representants entregaran 
els premis de paelles, parxís i truc i d la resta 
de concursos. 

>> 22:00 h. Sopar i, a continuació seguirem 
amb la festa neon a la carpa, amb DJ Ulises. 

DIUMENGE DIA 12 DE MARÇ

>> 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 als fallers i falleres que no s’hagen 
pogut vestir en l’acte oficial de JLF.

>> 22:00 h. Sopar, i a continuació anirem a 
penjar banderes.
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DILLUNS 13 DE MARÇ
>> 17:30 h. Berenar infantil.

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

DIMARTS 14 DE MARÇ
>> Durant tot el dia plantarem els nostres monuments al carrer.

>> 17:30 h. Berenar infantil.

>> 22:00 h. Soparem a la carpa.

DIMECRES 15 DE MARÇ
>> Durant tot el dia plantarem els monuments al carrer i els 
decorarem com cal.

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

>> 16:00 h. Fira infantil.

>> 17:30 h. Berenar per als xiquets i xiquetes, Discocarpa light i 
activitats, tot oferit per les nostres representants infantils.

>> 20:00 h. Esperarem el torn perquè canten les albades als 
nostres representants al casal.

>> 22:00 h. Soparem a la carpa i, seguidament, ens prepararem 
junt amb la xaranga per anar a les albades.

>> 23:45 h. Anirem a escoltar com ens canten les albades a la 
plaça del Mercat Vell. En tornar al casal, festa a la carpa amb DJ 
Ulises.
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DIJOUS 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 la 
nostra fallera major, Lara. Una 
nit plena de sorpreses i festa 
amb el DJ Dani Requejo.

DIVENDRES 17 DE MARÇ 
>> 8:00 h. Primera despertà 
pel veïnat i desdejuni al casal. 
(Recordem que enguany 
no podran participar en les 
despertades 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, amb 
cercavila per tot el poble, els 
premis que el jurat ens haja 
donat . 

>> 22:00 h. Sopar on 
tindrem el gust de rebre els 
i les nostres fallers d’honor. 
Després, a la carpa hi haurà 
festa de disfresses amb moltes 
sorpreses.

DISSABTE 18 DE MARÇ
>> 8:00 h. Segona despertà 
pel veïnat. (Recordeu que 
enguany no podran participar 
en les despertades les 
persones que no tinguen el 
carnet CRE)

>> 15:30 h. Concentració al 
casal per a 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 Fibra.
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DIUMENGE 19 DE MARÇ:

FESTIVITAT
DE SANT JOSEP
>> 8:00 h. Tercera i última despertà 

pel veïnat. (Recordeu que enguany no 
podran participar en les despertades 

les persones que no tinguen el carnet 
CRE)

>> 11:00 h. Anirem a la missa de Sant Josep 
que se celebrarà a la parròquia del barri, 

l’església de Sant Josep Obrer. 

>> 15:00 h. El president ens convida a 
dinar una deliciosa paella.

>> 17:30 h. Berenar 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 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 del 2023 quedaran reduïdes a cendra. 
Però un nou any faller comença, i serà 
moment de brindar per les Falles del 2024 i 
donar l’enhorabona als futurs representants.

Estigueu atents al web per a qualsevol canvi 

en el programa de festejos.

p r o g r a m a  d e  f e s t e j o s 57



F A L L A
R E I S 
C A T Ò L I C S

2 0 2 3 >  <

d e  t o t  c o r
S I L L AS I L L A

Amb aquest text s’ha intentat fer una recopilació (la més 
acceptable possible) de les nombroses falles que s’han 
plantat al Cap i Casal que tenen un cor en les seues 
composicions, l’eix central d’aquest llibret. Ha sigut més fàcil 
trobar-ne en les falles grans que en les menudes, a pesar que 
aquestes tenen un caràcter més entranyable.

A banda, també he volgut mostrar la meua opinió de com es 
veu la figura del cor dins del món de les falles, i com s’hauria 
de mostrar, ja que pense que aquesta figura està massa 
estereotipada a l’hora de demostrar amors i desamors per 
les coses, i tal vegada podria representar-se d’alguna manera 
diferent, amb una mica d’imaginació.
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Falles del Cap i Casal que tenen la paraula «cor» com a 
lema

De les moltíssimes falles que s’han plantat al Cap i Casal, 
molt poques hi ha que tinguen la paraula «cor» com a 
lema. La primera de totes fou Cos antic, però cor jove, 

de Juan Miguel Delegido per a la falla Quart-Palomar 
(1989). Es va produir un buit fins dues dècades després, 

concretament amb Un cor de... de María José Luna, per a 
Corretgeria-Bany de Pavesos (2004), l’única en la dècada. 

En la següent trobem quatre falles més:  El cor d’un barri, de Fet 
d’Encàrrec, per a la falla Plaça de l’Àngel (2011); Cor de foc, de 

Daniel Jiménez, per a la falla Borrull-Turia (2012); Tinc el cor 
encés en flama, d’Arturo Vallés, per a la falla Baró de Sant 

Petrillo-Leonor Jovaní (2017); i per últim, Amb el cor en la 
mà, d’Arts Plàstiques Pepo SL, per a la falla Plaça del Pouet 
(2018). Finalment, Vicent Hernando va plantar Tinc el cor 
encés en flama (2021), per a la falla Illes Canàries-Trafalgar, 
un lema de falla que sol ser utilitzat molt sovint per ser un 
tros de la lletra del pasdoble El Fallero.

Però no són les úniques, ja que la tendència del Cap 
i Casal de parlar castellà fa que molts dels lemes 
estiguen en aquesta llengua, per això trobem la paraula 
corazón en nombroses falles. La primera, la més antiga, 
data de 1903, Un corazón sin conciencia, de S. Tarazona, 
per a la falla Camí d’Algirós. A partir d’ací els lemes es 
repeteixen. El lema La prensa del corazón va ser utilitzat 
per Luis Vicente Ferreres (1992), Sergio Carrero (1995) 
i José Manuel Mora (2001) per a les comissions Pelai-
Matemàtic Marçal, Llorers-Arquitecte Llucini i Ciutat de 
Còrdova-Vicent Tomás Martí, respectivament. El mateix 

ocorre amb el lema Corazón Corazón, emprat per 
José Francisco Espinosa (2003) i Carlos Simon 

(2007) per a les comissions Antonio Molle-Gregorio 
Gea i Alfred Torán i Olmos-Luis García Berlanga; i 

amb Corazón abierto, ambdues de l’artista Emilio 
Miralles (2011 i 2012) per a les comissions Marqués de 
Montortal-José Esteve i Alfara del Patriarca-Periodista 
Gil Sumbiela. Per últim, Paco Giner va plantar De todo 
corazón (2011) per a Progrés-Teatre de la Marina.
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Pel que fa a les falles infantils, sols trobem cinc falles, totes 
del segle XXI, les quals tenen la paraula cor o corazón 
en els seus lemes. Amb la primera paraula trobem dues 
falles plantades en 2018, concretament Sherlock Holmes, 
el cas del cor de diamants, de Carlos Herrero, per a la 
comissió Espartero-Músic Plasencia; i Tinc el cor content, 
de Marina Puche (2018), per a Regne de València-Císcar. 
Amb la variant castellana trobem En mi corazón, de Ramón 
Espinosa (2001), per a Pianista Martínez Carrasco-Eslida, 
Corazón, de Juan Alberto Navarro, per a En Plom-Guillem 
de Castro (2007), i Corazón verde, d’Emilio Miralles (2012), 
per a Alfara del Patriarca-Periodista Gil Sumbiela
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Falles grans amb cors

Generalment, la majoria de 
falles esmentades en l’apartat 
anterior tenen un cor dins de 
la seua composició, però hi 
ha d’altres que no. Pel que fa 
a les falles grans, aquestes 
són Quart-Palomar (1989), 
Pelai-Matemàtic Marçal (1992) 
i Ciutat de Còrdova-Vicent 
Tomás Martí (2001), i no ho 
sabem en el cas de Camí 
d’Algirós (1903). Quant a les 
infantils, no tenim constància 
en Pianista Martínez Carrasco-
Eslida (2001), En Plom-Guillem 
de Castro (2007) i Alfara 
del Patriarca-Periodista Gil 
Sumbiela (2012).

Començant a fer el repàs 
històric , trobem en la dècada 
dels vuitanta algunes falles 
amb un cor dins de la seua 
composició, com són L’amor, 
de Juan Vidal (1981) per a la 
falla Major-Moraira; Sí a l’amor, 
de Jesus Ovejero (1983), per 
a Plaça Sant Bult; Una mica 
d’amor (1984) de José Muñoz 
Fructuoso per a  la comissió 
Juan Bautista Vives; L’amor, de 
Francisco Palanca (1984), per 
a la falla Cadis-Cura Femenía-
Puerto Rico; La sopera de 
l’amor, de Juan Ruiz (1984), 
per a la falla Misser Rabasa-
Poeta Miragall; i Enamorats, de 
Miguel i Ramon Banaclocha 
(1987), per a la falla Primat 
Reig-Sant Vicenç de Paül. 

Als noranta van destacar 
Fes l’amor i no la guerra, de 
Miguel Banaclocha (1992) 
per a Alemanya-Batxiller; 
Amor sí, guerra no, d’Esteban 
Fernández (1992), per a 
Joaquín Costa-Borriana; 
Jardí de l’amor, de Miguel 
Santaeulalia (1995), per a la 
falla El Campot de l’Albufera; 
L’amor, de José Barea (1996), 
per a Pintor Pascual Capuz-

Fontanars; la de la comissió 
Málaga-Doctor Montoro 
(1996); L’amor, d’Alfredo Ruiz 
(1997), per a Quart-Palomar; 
Açò tot és amor, de José Luis 
Pascual Nebot (1997), per a 
l’Antiga de Campanar; Amor 
en parella, de Pepe Puche 
(1997), per a Malvarrosa; la de 
la comissió Eduard Marquina 
(1997); El que necessites 
és amor, de Vicent Cebrian 
(1998), per a la falla Pérez 
Galdóz-Jesús-Mestre Sosa; 
150 anys d’amor, de Daniel 
Jiménez Zafrilla (1999), per a 
la Plaça del Negrito; i Amors 
que maten, de José Luis Pérez 
Ballester (1999), per a la falla 
Benimodo-Enginyer Dicenta.

Falla Misser Rabasa-Poeta Miragall 
(1984)*

Falla Juan Bautista Vives (1984)*

Falla Plaça Sant Bult  (1983)*

Falla Quart-Palomar (1997)*

Falla Malvarrosa (1997)

61



Entrant ja en el segle XXI, podem trobar nombrosos cadafals 
que tenen cors dins de les seues escenes, com són els casos 
d’Enamorats, de Daniel Jiménez Zafrilla (2000) per a la Plaça 
de la Reina; Oh, l’amor!, de Miguel Banaclocha (2000), per a la 
falla Isaac Peral-Méndez Núñez; Perill! L’amor va solt, de Vicent 
Almela (2002), per a Albacete-Marva; Pizarro-Ciril Amorós de 
Paco Juan (2002); A la caça de l’amor, dels germans Banaclocha 
(2002), per a la comissió d’Acacias-Picaio; L’hora de l’amor, 
de José López (2002), per a la Xiva-Francisco de Llano; Amor 
en parella, de Vicent Torres (2002), per a Alemanya-Batxiller; 
El somni d’una nit d’estiu, de Julio Monterrubio (2003), per a la 
Plaça del Pilar; Amor empalagós, de Vicent Torres (2003), per 
a la Plaça Sant Joan; Amor en parella, de Vicent Torres (2004), 
per a Visitació-Oriola; Amor al..., de Vicent Demets (2004), per 
a Doctor Serrano-Carlos Cervera; Parlem d’amor, de Vicent 
Bau (2004), per a Bailén-Xàtiva; Amor a quatre potes, de Pepe 
Puche (2005), per a Exposició; Enamoraments, de Paco Mesado 
(2005), per a Duc de Gaeta-Pobla de Farnals; Amor a primera 
vista, de Palacio i Serra (2005), per a Conserva-Berenguer 
Mallol; El que es fa per amor, de Lazaro Chuecos (2005), per 
a Pare Santonja-Cardenal Benlloch; L’ amor, de José Manuel 
Mora (2005), per a José Maria Haro-Poeta Mas i Ros; L’amor, 
quina fantasia!, de Jordi Fresquet (2006), per a Ribera-Convent 
de Santa Clara; Per amor a l’art, de Manuel Algarra (2006), per 
a Calabazas-En Gall; Amors encesos, de Julio Fabra (2006), 
per a Mestre Aguilar-Maties Perelló; El desafiaments, de Pedro 
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Santaeulalia (2007), per a Nou Campanar; 
Amor per a les Falles, de Vicent Llàcer (2007), 
per a Mestre Gozalbo-Comte d’Altea; Ai l’amor, 
l’amor, de José Espinosa (2007), per a Ferran 
el Catòlic-Àngel Guimerà; Ai l’amor!, de José 
Francisco Espinosa (2008), per a Cristobal 
Sorní-M.Martín; La flama de l’amor, de Paco 
Juan (2005), per a Regne de València-Ciscar; 
i Amors, de Vicente Torres (2009), per a 
Málaga-Doctor Montoro.

Entre el 2010 i el 2019 també hi ha moltes 
manifestacions falleres amb els cors com a 
protagonista, casos com Quan el sexe entra 
per la porta, l’amor s’escapa per la finestra, 
de Guillermo Rojas (2010), per a Albereda-
Avinguda de França; L’amor, de Jordi Fresquet 
(2010), per a Plaça Verge de Lepant; Amor 
al foc, de Daniel Jiménez Zafrilla (2010), per 
a Regne de València-Sant Valero; L’amor 
és la baba que ix de la punta de la faba, de 
Julio Fabra (2010), per a Bisbe Jaume Pérez-
Lluís Oliag; Històries d’amor, de José Ramon 
Espuig (2011), per a Poeta Asins-Alegret-Pujol; 
Parelles d’amor, de José Ramon Espuig (2011), 
per a Mercat de Castella; Amor a Venècia, 

de Pedro Santaeulalia (2012), per a Barri la 
Llum; Amor o desamor, de Luis Herrero (2012), 
per a Pius XI-Fontanars; Amor pel foc, de 
Miguel Banaclocha (2012), per a Lluís Oliag-
Mariola; Don amor, de Miguel Banaclocha 
(2012), per a Historiador Josep Maria Giménez 
Fayos; El que necessites és amor, de Miguel 
Ballester (2013), per a Avinguda Burjassot-
Pare Carbonell; Amors, de Julio Fabra (2013), 
per a Mestre Rodrigo-General Avilés; Amor 
S.A., de Paco Giner (2014), per a Jesús-Sant 
Francesc de Borja; La maquinària de l’amor, 
de José Lafarga (2014), per a Cuba-Puerto 
Rico; L’amor i les conseqüències, de Loren 
Fandos (2014), per a Lluís Oliag-Mariola; Amors 
impossibles, d’Enrique Iborra (2015), per a 
Mercat de Russafa; Amors impossibles, de 
Xavi Herrero (2016), per a Arxiduc Carles-Xiva; 
És la història d’un amor, de Víctor Navarro 
(2016), per a Mercat de Russafa; Mary in love, 
de Manuel Martínez Reig (2017), per a Músic 
Espí-Gravador Fabregat; Ai Amor (part II), dels 
germans García Ribas (2017), per a Mercat 
de Russafa; Això sí que és amor, de Pasqual 
Montes (2018), per a Mercat de Russafa; I Love 
València, d’Arturo Vallés (2019), per a Poeta 
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Alberola-Totana; i 50 anys 
enamorats de la festa, de 
Ximo Martí (2019), per a 
Cristobal Sorní-Mestre 
Martín.

Ja en l’època 
postpandèmica hi ha 
diverses falles com 
Amors impossibles, d’Arts 
Plástiques Pepo (2021), per 

a Sant Vicent Màrtir-Pianista 
Amparo Iturbi; Amors a 
primera vista, de Loren 
Fandos (2021), per a Manuel 
de Falla-Tamarindos; 50 
anys d’amor per la festa, de 
Fernando Martínez (2021), 
per a Avinguda Portugal-
Fragata; i Per l’amor, de Ximo 
Martí (2022), per a Grups 
Verge del Carme.

Evidentment, cal destacar 
la falla que es plantarà a 
la plaça de l’Ajuntament 
de València en 2023, 
Cardioversió valenciana, 
de Manolo García i Marina 
Puche, la qual tindrà com a 
remat central un cor XXL, és 
a dir, mesurarà dotze metres 
d’alçària per huit d’ample, el 
qual serà realitzat mitjançant 
la tècnica de vareta.
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Falla Plaça Verge de Lepant (2010)* Falla Bisbe Jaume Pérez-Lluís Oliag 
(2010)*

Falla Bisbe Jaume Pérez-Lluís Oliag 
(2012)*

Fa
lla

 J
es

ús
-S

an
t 

Fr
an

ce
sc

 d
e 

B
or

ja
 

(2
0

14
)*

Fa
lla

 M
er

ca
t 

d
e 

Ru
ss

af
a 

(2
0

15
)*

Fa
lla

 A
vi

ng
ud

a 
Po

rt
ug

al
-F

ra
ga

ta
 

(2
0

21
)*

Falla Grups Verge del Carme 
(2022)*

64



Falles infantils amb el cor

Pel que fa a les falles infantils, hi 
ha un menor nombre de falles 
en les quals apareixen cors, a 
pesar que les temàtiques de 
la crítica solen ser de caràcter 
més didàctic i educatiu, però la 
tendència a plantar figures Disney 
fa que ocórrega aquest fet. També 
ha sigut un factor clau que les 
comissions, històricament, han 
començat a plantar les falles 
infantils després de plantar les 
falles grans, per tant, n’hi ha 
menys.

Podem trobar-ne algunes més 
destacades, com Pel teu amor, de 
Francisco Gisbert (2009), per a 
Mestre Gozalbo-Comte d’Altea; 
Rebel·lió a la guarderia, de Javier 
Fernández (2009), per a Convent 
de Jerusalem-Matemàtic Marçal; 
La boda dels meus pares amb 
fotos, de Julio Monterrubio (2011), 
per a Nou Campanar; Carrusel de 
sensacions, de Julio Monterrubio 
(2012), per a Nou Campanar; 
Cotó de sucre, de Marina Puche 
(2011), per a Exposició-Misser 
Mascó; El jardí de l’amor, de Javier 
Fernández (2015), per a Convent 
de Jerusalem-Matemàtic Marçal; 
Muac, de Joan S. Blanch (2016), 
per a Na Jordana; o T’imagines, 
de José Gallego (2015), per a 
Exposició-Misser Mascó.

Finalitat de la utilització de la 
figura del cor

Com haureu pogut deduir, el cor 
s’ha utilitzat generalment en les 
falles a fi de demostrar l’amor per 
molts dels elements que es poden 
trobar en els lemes, siga per les 
festes o per la mateixa festa de 
les falles, per elements com el 
foc, per la ciutat de València, pel 
sexe... Però la tònica general és 
parlar de l’amor i totes aquelles 
coses que estan relacionades amb 
l’amor, siga en parella, a primera 
vista, la impossibilitat de l’amor, 
la mancança d’amor, com i què 
funciona en l’amor, etc.

Pel que fa a la finalitat artística 
dins de les falles, el cor els serveix 
generalment com a element 
secundari en la composició, és a 
dir, com a element decoratiu, tant 
del remat principal com de les 
diverses escenes que hi trobem. 
Generalment, trobem molts 
bustos de parelles en les quals hi 
ha cors de diferents grandàries, 
i molt pocs remats en els quals 
predomine la figura del cor.

En aquest aspecte m’he quedat 
una mica decebut, ja que pensava 
que aquesta figura em donaria 
peu per a parlar de molts temes, 
com per exemple, com dona peu 
el cor a aspectes com la política, 
la sanitat, l’educació o l’esport, 
però tot i que són els amors i els 
desamors els que prevalen.

Però el que està clar és que el cor 
era, és i serà un dels elements 
més utilitzats a l’hora d’intentar 
plasmar escenes crítiques en una 
falla, encara que tal vegada caldria 
tenir una mica més d’imaginació 
i que tot no fora amor, sinó que 
s’intentara que el cor fora un 
element més satíric i no tan 
passional.

*Totes les fotos d’aquest article 
són de Cendra Digital. https://
www.cendradigital.com/

Esbós Falla Plaça de l’Ajuntament de 
València (2023)*
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F A L L A
R E I S 
C A T Ò L I C S

2 0 2 3 >  <

d e  t o t  c o r
S I L L AS I L L A

Àngel Romero és l’administrador de Cendra Digital, el web 
més important dedicat a l’element principal de la festa: 
la falla. Cendra Digital és la Wikipedia de les falles, ja que 
allí pots trobar qualsevol falla plantada a València en els 
últims anys, així com moltes fotos històriques. És el punt de 
referència per a qualsevol persona a qui agraden les falles. 
Però darrere d’eixe web hi ha molt de treball, treball que si 
haguera de pagar-se no hi hauria diners per a fer-ho, ja que 
aquests projectes sols es porten avant quan realment dus les 
falles al cor, com és el cas d’Àngel, amb qui parlem perquè 
ens conte com va començar tot, com ha anat creixent aquest 
projecte i com és la seua tasca al llarg de l’any.
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Àngel ens conta que la passió per les falles li ve des de ben xicotet, i bromeja quan ens diu 
que tal vegada li vinga des que va nàixer, ja que ho va fer un 19 de març. Des de ben xicotet les 

falles li cridaren l’atenció, i recorda que, amb quatre o cinc anys, quan veia plantar-ne una, deia als 
seus pares que es quedava a vore com la plantaven; recorda anar amb ells i el seu germà a vore 

les falles plantades, sobretot les de la barriada i les d’especial. Amb tan sols cinc o sis anys 
va descobrir “El turista fallero”, i les ganes que tenia per comprar-lo i vore els esbossos de 
les falles que després trobava al carrer, i als quals feia una creu quan ja les veia plantades. 
Quan s’acabaven les Falles, comptaven els monuments que hi havien marcat. Recorda que 
el primer any varen ser al voltant de setanta, i a partir d’ahí, cada any intentaven superar 
la marca de l’any anterior.

El pas següent ja va ser amb dotze o tretze anys, quan volgueren tindre un record de 
tot el que veien i començaren a fer fotos de les falles que visitaven. En aquella època 

encara eren màquines de fotografiar de carret, per la qual cosa en comprava molts 
per a fotografiar les falles, i quan acabava la festa anaven a revelar-los. Ací venia un poc 

el drama, ja que hi havia fotos que no havien eixit bé, bé perquè estaven borroses o bé 
perquè algú es creuava en l’últim minut; res a vore amb la fotografia actual.

Cada any veien més falles i en fotografiaven més, però sempre es quedava amb el desig de poder 
vore-les o fotografiar-les totes. Quan es va començar a popularitzar l’ús d’internet a les cases, 

a meitat dels anys 2000, començà a entrar en fòrums fallers (fòrum faller, ciberfallas, al foc, 
etc...) i va vore que hi havia molta gent que feia les mateixes activitats que ell, fotografiar i 

compartir fotos de falles. Ací va conéixer moltes persones amb la mateixa il·lusió que ell, i 
començaren el que ells anomenen «el repte faller», que consistia a tindre fotos de totes 

les falles plantades a València. Aquests companys eren Amparo Díaz, Juan Pedro Collado, 
Juanjo Medina i Salva Castelló. Es repartiren València en cinc zones, i cada un d’ells era 
l’encarregat de fer fotos a totes les falles de la zona assignada. El 2007 va ser el primer 
any que feren aquest repte, i el varen aconseguir. Des d’aleshores, eixa tradició continua, 
i cada any fan fotos a totes les falles que es planten a València.

En aquella època, Amparo Díaz col·laborava amb la revista Cendra, de Manolo Sanchís i 
Hernán Mir, de manera que va parlar amb ells i feren un extra de la revista per a després 
de Falles, amb un CD que continguera totes les fotos de les falles que havien fet. El CD 
es va anomenar 
Tot Falles, i es va 
fer durant dos anys, 
2007 i 2008, ja que els 
següents anys (2009, 

2010 i 2011) varen fer 
un DVD. Per eixa època, 

Àngel ja anava també a 
totes les presentacions 

d’esbossos que podia, i 
començà a col·laborar en 
publicacions com “El turista 
Fallero”, la revista Cendra i el 
programa de ràdio “Música 
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y Fallas”. En eixa època 
començava l’auge de les 
pàgines web, i molts artistes 
l’animaven a obrir-ne una, ja 
que anava a molts actes i les 
fotos no sempre es publicaven 
en premsa, una manera de 
promocionar la falla, perquè 
no hi havia cap web que es 
dedicara exclusivament a 
la falla, sinó que eren tots 
d’informació general de les 
falles i d’actes fallers. També 
des de Cendra tenien la 
idea de fer una pàgina web, i 
parlaren de fer Cendra Digital. 
En principi, aquest web estava 
previst que tinguera diverses 
seccions, com falles, llibrets, 
teatre faller, amb la finalitat de 
parlar de les activitats que es 
feien en les falles, amb molts 
col·laboradors, cada un amb 
una secció. Després de les 
Falles de 2009 començaren 
a fer la pàgina, i el 16 de 
novembre de 2009 la varen 
obrir. Al capdavall, en aquest 
projecte passà igual que en 
molts altres, que comencen 
amb moltes ganes i voluntat, 
però que finalment acaben en 
res. Àngel es va vore duent ell 
a soles el web, i l’única secció 
que s’actualitzava era la de 
falles, la que ell duia. Durant 
els primers anys i fins al 2011, 
el web era la versió digital 
oficial de la revista Cendra, 
però finalment separaren els 
camins i la revista va continuar 
a soles, de manera que Àngel 
es quedà gestionant el web 
com a mitjà independent.

Tota la gestió de la pàgina i de 
les xarxes de Cendra Digital 
la fa Àngel, a soles, i també 
costeja les despeses que 
genera, com són el servidor 
d’internet, el manteniment, 
canvis en el disseny, etc., 
ja que no té cap ingrés per 
publicitat ni res per l’estil. 
L’única ajuda que rep és a 
l’hora de fer les fotos de les 

falles, ja que el grup del repte 
s’ha mantingut i segueixen 
repartint-se la faena. Cal 
ressenyar la dificultat de fer 
el repte de les falles, ja que 
sols estan plantades durant 
quatre dies i han de fotografiar 
una mitjana de cent falles 
al dia, tot i que Àngel en té 
assignades al voltant de cent 
cinquanta. Les falles cal vore-
les bé, per a poder fer bones 
fotos; no són dos minuts per 
falla, ja que cal fer fotos de 
tot: del frontal, del lateral, 
per escenes, les crítiques, 
etc., i per tant és complicat. 
Àngel està els quatre dies 
de Falles fent fotos, i també 
moltes nits, i a penes dorm 
tres o quatre hores al dia, 
i li ve justet fotografiar les 
falles que té assignades. A 
més, cal tindre en compte 
les dificultats afegides, ja 
que pots anar a fotografiar 
una falla i que hi haja una 
mascletà, i per tant no pugues 
fer-les bé, o han menejat les 
tanques i tapen la falla, o és 
un any com el passat, que va 
ploure molt, cosa que redueix 
molt el temps per a poder 
fer les fotos, a més de la 
destrossa que la pluja fa en els 
monuments.

La part de fer les fotos és 
complicada, perquè a penes 
descansa, però realment és 
la més senzilla. Quan acaben 
les festes, Àngel pot tindre 
cap a 20.000 fotos de falles, 
les quals ha de classificar i 
seleccionar per pujar-les al 
web, la faena més costosa i la 
que més temps ocupa. Cada 
any, una vegada passades les 
Falles, tots estem pendents de 
Cendra Digital per a vore com 
va, dia rere dia, pujant totes 
les fotos, secció per secció, de 
totes les falles i amb tot tipus 
de detalls. Afortunadament, 
cada vegada més gent veu 
i aprecia aquesta faena, 
tractant d’imitar-lo fent fotos 
de les falles del seu poble 
que després envien per a 
publicar-les. Àngel agraeix 
molt eixa ajuda, perquè a les 
falles de juntes locals ja no 
arriba, és impossible que les 
puga fotografiar, així que és 
molt important tindre sempre 
eixes persones que vulguen 
ajudar, i vore així publicades 
les fotos d’aquestes falles.

Quant a la presentació 
d’esbossos sí que ha observat 
canvis, ja que ara quasi totes 
les falles en fan, i per tant, n’hi 
ha moltes des d’octubre fins 
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a mitjan desembre. Àngel sols pot cobrir-ne 
unes poques, encara que n’ha arribat a fer cinc 
o sis en un dia. La majoria de falles li envien 
ja directament els esbossos, o els etiqueten 
en xarxes perquè els compartisca, per la qual 
cosa, aquesta part del treball ja es fa amb més 
col·laboradors.

Cendra Digital va ser, juntament amb Malalt 
de Falles (que ja estava en les xarxes abans de 
Cendra Digital) un dels mitjans digitals pioners 
que donaren importància a la falla, i que 
segurament han fet que molts fallers i falleres 
obrim els ulls i tractem de la millor manera la 
falla. Segurament, ells són els culpables que 
hui en dia hi haja un photocall d’entrada en 
l’exposició del ninot, en el qual es fotografien 
els artistes mentre entreguen els ninots, ja 
que ells varen ser els primers que, quan ningú 
es fixava en eixe moment, començaren a 
fotografiar-los i posar-los en les xarxes. En 
l’actualitat ja té més facilitats per a fer aquesta 
feina, ja que està acreditat com a mitjà de 
comunicació per Junta Central Fallera, i a més 
col·labora amb mitjans com Gent de falles, de 
Boro Peiró, en “Onda Cero”, com a participant 
de la tertúlia fallera dels dimecres.

Cal valorar la faena que fa Àngel d’una manera 
totalment altruista, desinteressada, i que 
damunt li costa diners i dies de vacances. La 
finalitat d’aquest projecte (ho fa perquè les 
falles són la seua passió), és tractar d’oferir als 
visitants allò que a ell li agradaria vore com a 
espectador, és a dir, tindre totes les falles en 
un mateix lloc i poder seguir la plantà minut 
a minut, tal com ell fa en les xarxes; això és 
el que li haguera agradat vore, i és el que ell 

ofereix als visitants del seu web i als seguidors 
de les seues xarxes. Tots aquells valencians 
i valencianes que estan lluny de casa en 
Falles, o aquells que treballen i no poden 
gaudir de la festa, tenen en Cendra Digital un 
punt d’encontre per a viure les Falles com si 
estigueren en els mateixos carrers.

Àngel s’ha convertit en un cronista faller que 
immortalitza cada falla a fi que puga vore-
les tot el món. Fa una faena que, de fet, ja 
no fan ni en Junta Central Fallera, que abans 
encara anaven i fotografiaven les falles que 
havien guanyat el primer premi; ara li demanen 
les fotos per al llibre faller, per a la gala dels 
premis, per als cursos de jurat... per a quasi 
tot. Altres organitzacions, com el gremi 
d’artistes, agrupacions, falles, etc., també li 
demanen fotos, i ells sempre les cedeix sense 
impediment. La realitat és que està fent 
una faena que segurament hauria de fer un 
organisme oficial o administració, i tindre així 
un arxiu d’una festa que és pública i d’interés 
per a la ciutat, patrimoni de la humanitat. Però 
ningú fa res per valorar i incentivar aquest 
treball, que si s’haguera de pagar costaria 
molts diners.

El pioner d’aquesta tasca de fotografiar fotos 
per a Àngel va ser Joan Ramírez, qui va faltar 
recentment, i que tenia un arxiu immens de 
fotos dels anys setanta, vuitanta i noranta, 
arxiu que va donar i que durant la pandèmia, 
Àngel i un equip de persones, es dedicaren 
a escanejar, organitzar i publicar. Una faena 
molt laboriosa a la qual Àngel va dedicar la 
majoria del temps que estiguérem tancats, 
i gran part de les vacances i dels caps de 
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setmana lliures. Joan ha 
sigut un gran col·laborador, i 
gràcies a ell podem vore en 
Cendra les fotos històriques 
de moltes falles. Això de tindre 
fotos històriques ha provocat 
que també en moltes falles, 
gent que tenia fotos que no 
apareixen en Cendra Digital, 
es preocupara de buscar-les, 
escanejar-les i enviar-li-les 
perquè es publicaren en el web.

De Cendra Digital cal destacar 
la facilitat per a trobar qualsevol 
falla, gràcies al gran treball 
de classificació i ordenació. 
Hi podem vore les falles per 
anys i ordenades per seccions, 
podem vore-les per comissió i 
també per artista faller.

Com a anècdota de les 
moltes Falles viscudes, Àngel 
ens comenta que les dos 
últimes han sigut de les més 
complicades de fotografiar, 
a causa del mal oratge, ja 
que l’any passat la pluja ho 
va retardar tot, i va estar 
sense dormir des del 18 de 
març de matí fins a la cremà, 
i sols li sobraren deu minuts 
per acabar de fer totes les 
fotos. A més, havien avançat 
la cremà, i encara que parega 
que sols són dos hores menys, 
realment és més temps, ja que 
això implica que comencen 
a preparar-la abans, i ja 
comencen a posar traques i 
retirar ninots abans, per tant, 
has de fer la foto abans d’eixe 
moment.

Encara que està tot planificat 
i cada any sol repetir les 
mateixes rutes, sempre passa 
alguna cosa, falles que pel 
motiu que siga s’obliden i toca 
tornar de pressa i corrents 
a fer les fotos abans que li 
peguen foc. Els últims anys 
s’ha comprat un patinet, 
gràcies al qual avança molt en 
els trasllats entre falla i falla, tot 
i que moltes vegades, el temps 

que estalvia el passa fent més 
fotos. Després de Falles sol 
trobar-se malament, a causa 
del cansament i del fred que 
agafa eixos dies, i eixa setmana 
sol ser prou difícil.

Com a coneixedor del 
sector dels artistes fallers, 
en l’actualitat el veu molt 
malament, i és una cosa 
que es veia vindre des de fa 
molts anys; si no han tancat 
en la pandèmia s’han gastat 
els estalvis. Era ja un sector 
molt tocat, pel tema de posar 
molta falla, més del que 
es paga, per fer falles més 
grans i acontentar els fallers. 
De fet, els artistes bons de 
principis de segle ja estan 
treballant per a altres, o en 

tot cas no poden firmar falles. 
Cada vegada hi ha menys 
artistes, i cada vegada és més 
complicat tindre obert un 
taller. Els treballadors que en 
pandèmia se n’anaren a altres 
sectors no han tornat. Per 
tant, fa falta mà d’obra.

Quant a les falles infantils, 
com que no tenen tant de 
volum i no necessiten locals 
tan grans, sí que hi ha un bon 
planter, però en les falles 
grans la situació és molt 
preocupant, ja que cada 
vegada hi ha menys artistes. 
Falles amb pressupostos 
molt alts han tingut moltes 
dificultats per a trobar artista, 
i per a anys vinents la situació 
s’espera que siga pitjor. No 
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sap si la irrupció de la tecnologia i la impressió 
3D beneficiarà el sector, perquè tot indica 
que anem pel camí d’imprimir directament 
les falles, de manera que tan sols faria falta un 
dissenyador en zbrush i un pintor.

Ell, que ha crescut admirant les falles de Pepe 
Puche, Julio Monterrubio i Miguel Santaeulalia, tres 
mestres sens dubte, en l’actualitat no pot decidir-
se per un artista preferit, ja que li n’agraden molts, 
sobretot de falles infantils, on hi ha més varietat 
d’estils. A més a més, hi ha l’apartat personal, 
perquè Àngel coneix tots els artistes, de manera 
que se li fa difícil escollir-ne uns pocs.

Ell és faller de la falla Blas Gámez, però la 
realitat és que hi va poc, sobretot perquè les 
seues Falles consisteixen a fer fotos cada dia. 
També és foguerer de Baver els Antigons, i les 
fogueres sí que les gaudeix més, ja que tan 
sols n’hi ha noranta, i en un dia pràcticament 
pot fer totes les fotos, per tant, té més temps 
lliure, i pot fer a Alacant el que no fa a València. 
És d’eixa foguera perquè un dia va conéixer els 
foguerers, ja que venen sempre a les nits de la 
plantà, a València, perquè totes les persones 
que fan seguiment de la plantà (que són 
sempre els mateixos), es coneixen tots, ja que 
acaben coincidint en molts llocs, i a més també 
coincideixen en les nits de plantà de fogueres, 
i així acabà sent foguerer. En eixa foguera és 

l’encarregat de les fogueres, de contractar 
amb total llibertat els artistes que ell vulga, i la 
veritat és que Baver els Antigons destaca pels 
grans artistes que té, perquè moltes vegades 
hi ha més d’un artista de gran nivell en cada 
un dels projectes. Com que coneix tots els 
artistes, és complicat que li diguen que no 
poden fer-li la foguera.

Així és com Àngel viu la seua passió, les falles 
i les fogueres, les quals du sempre al cor. 
Agraïm molt el temps que ens ha dedicat en 
aquest article. Ha sigut un vertader plaer parlar 
amb una persona que coneix la festa des de 
dins, i que s’ha convertit en un dels principals 
valedors de les falles i dels artistes fallers.

Des d’aquest llibret volem reivindicar el seu 
treball, un treball que li costa diners i dies de 
vacances. Una persona particular, ja que, qui 
hauria d’estar fent-lo i dedicant recursos és 
l’administració pública, o els seus organismes 
dependents com Junta Central Fallera o 
l’esperat futur Organisme Autonòmic Faller (si 
és que es concreta algun dia).

Caldria que es creara un arxiu faller amb tot 
el material recopilat, perquè aquest tipus de 
tasques no han de dependre de persones 
particulars. Cal tractar les falles amb la 
importància que mereixen, perquè aquests 
documents i arxius són història de València 
i dels nostres pobles, i com a tal han de ser 
tractats, amb tots els recursos que calga. Per 
exemple, és incomprensible que hui en dia, 
amb les subvencions que tenen les comissions, 
no estiguen obligades a pujar les fotos dels 
monuments. Així que, si alguna administració se 
n’adona, de segur que el treball fet en Cendra 
podria ser la base de tot aquest arxiu.
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Àngel Romero reben el premi mèrit faller de la falla 
Convent Jerusalem - Matemàtic Marçal

Foto:www.distritofallas.com
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Ho puc dir alt i clar
que no hi ha res millor 
que utilitzar la nostra llengua
la que sentim al cor.

Eixa llengua tan formosa
i bonica d’escoltar
que fins i tot sembla graciós
quan algú vol blasfemar.

No hi ha res més bonic
quan parlem en valencià
que quan algú et molesta
enviar-lo a fer la mà.

Aquest valencià nostre
en un altre temps clandestí
perquè un dictador fatxa
volia donar-li fi.

e x p l i c a c i ó

explicacio de la falla
,
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e x p l i c a c i ó

El llevaren de les escoles

i de tota administració
però nostres iaos aconseguiren

que arribara a nostra generació.
Encara queda molta feina

per a l’ús normalitzar
cal gastar-lo cada dia

i al castellà no canviar.Els nous vinguts a nostra terra

deuen nostra llengua respectar

i encara que no la parlen
si la senten s’han d’assabentar.

I aquests que venen de fora

exigint que els parlem en espanyol

cal enviar-los a sa casa
d’una patada en el “furigol”.

Perquè en l’Espanya que desitge

ha d’haver solidaritat
i igualtat entre les llengües

que es parlen en l’Estat.Així que la millor cosa que pots fer

per nostra  llengua estimada

és parlar-la tots els dies
i que se senta en la barriada.
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No sigues borinot
i faces com feien “antaño”
que defenien la llengua
en perfecte “castellano”.

La nostra llengua està viva
nostre compromís és ferm
per transmetre-la als nostres fills
i ells a generacions vinents.
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Fran Tudela és un jove de 26 anys de la Vila Joiosa. Dit així, 
probablement no vos sone, però si diem «Cabrafotuda» segur que 
la majoria ja li poseu cara. Fran és un creador de continguts en les 
xarxes amb moltíssims seguidors, els comptes del qual són 100 
per 100 en valencià. Hem tingut la sort de parlar amb ell i ens ha 
explicat la seua trajectòria.
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Els inicis 

Em vaig iniciar en el món de les xarxes amb un compte 
d’Instagram de notificacions de WhatsApp, sempre 
en valencià i amb to d’humor, molt de poble i molt del 
meu poble, la Vila Joiosa. Aquell compte d’Instagram 
ni tan sols es deia Cabra Fotuda, sinó que es deia 
Notificacions Vileres, i va agafar prou notorietat, i fins i 

tot arribà a tindre 7000 seguidors.

En aquell primer Instagram jo no donava 
la cara, i durant la quarantena, amb 

més temps lliure, vaig decidir canviar de 
plataforma i obrir un compte de Tik Tok. 

Eixe compte era en anglés i prompte va 
arribar a tindre més de 50.000 seguidors, 

molts dels quals eren… d’Indonèsia! Així és, 
abans de fer-me famós a la terreta ja era 

famós a Indonèsia, i després d’Indonèsia va 
passar a Tailàndia, el Vietnam… Aquell compte 

augmentava ràpidament de seguidors, però em 
vaig adonar que allò no era el que volia fer, així 

que vaig deixar de banda el Tik Tok d’humor en 
anglés, en el qual em seguien milers d’indonesis, 

i vaig canviar el concepte i el títol d’Instagram, de 
Notificacions Vileres al que hui és Cabra fotuda.

Com va agafar força Cabra fotuda?

Va ser el 9 d’octubre del 2020 (data 
assenyalada) quan vaig donar per primera 
volta la cara i vaig pujar un vídeo a 
Instagram. Al principi em van deixar de 
seguir unes 300 o 400 persones que 
seguien el compte de notificacions, i 
segurament van pensar que es perdia la 

gràcia si ja se sabia qui estava darrere. Però 
poc després, amb els vídeos, a la gent li va 

anar agradant el que feia, i en sols en una 
setmana ja vaig arribar als 13.000 seguidors.

També em va arribar la primera col·laboració 
pagada d’un compte d’Instagram molt famós, 

com és València Secreta, que a més, encara 
que el contingut sol ser en castellà, em van 
permetre fer els vídeos en valencià, i això em 
va donar molta visibilitat i em va fer arribar a 
molta més gent, de manera que els seguidors 
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seguien augmentant a bon 
ritme. I des d’aquell moment 
la cosa no ha parat; van arribar 
noves col·laboracions, nous 
projectes que em permeten, 
hui en dia, portar ja més 
d’un any vivint de les xarxes 
i de l’humor, sempre fet en 
valencià. 

I sí que m’agradaria dir que és 
important fer el que creus que 
has de fer en cada moment. 
Hi ha molta gent que em va 
dir que no donara la cara, que 
el compte de notificacions 
perdria la gràcia si se sabia 
qui el portava, però com ja 
sabeu, des que ho vaig fer 
tot han sigut alegries, així 
que l’ensenyança que he 
tret és que si creus que pots 
aportar alguna cosa, que ho 
faces sense por, i que no 
desistisques per les coses 
que et diguen els altres.

Un influencer en valencià

A mi m’agrada dir que el que 
jo faig és divulgar. Quan vaig 
començar em vaig adonar 
que no hi havia molta gent 
creant continguts en la nostra 
llengua, i els pocs que ho 
feien estaven relacionats 
amb l’ensenyament o amb 
la defensa de la llengua, i el 
contingut era molt de nínxol, 
i jo el que volia demostrar 
era que es pot fer humor i 
entretindre també en la nostra 
llengua, i fer-ho amb la idea 
d’arribar a tots els públics. 
De fet, tot era molt espontani 
i fet per pur plaer. Jo, tal 
vegada hauria arribat a més 
gent si haguera seguit amb el 
compte de Tik Tok en anglés, 
però jo el que volia era arribar 
a la meua gent. I crec que el 
meu ascens no és perquè jo 
siga el millor entretenint, sinó 
que he ocupat un espai que 
estava buit, i que no hi havia 
pràcticament ningú més fent 
el que faig jo.

I també, encara que no ha 
sigut buscat, crec que m’he 
convertit en un referent. 
Intente no deixar mai de 
banda les xarxes socials, 
perquè ara per ara, ni la tele 
ni la ràdio tenen el poder que 
tenen les xarxes, i a més, és on 
està la gent jove, i ells són el 
futur de la llengua, així que és 
per a mi quasi una obligació 
moral seguir fent xarxes en 
valencià, perquè cada vegada 
més gent s’interesse pel 
valencià.

Així que encara que ara sóc 
autònom i tinc altres feines, 
col·laboracions, actuacions 
de teatre de comèdia… d’una 
manera més professional, 
sé que no puc descuidar les 
xarxes, perquè és d’on vinc i el 
que m’ha fet créixer.

A què es dedica ara Cabra 
Fotuda?

Vaig tindre la sort que, quan 
el compte va agafar força, 
van contactar amb mi des 
de la revista Tresdeu i també 
des de Riures en valencià, i 
em van donar l’oportunitat 
de fer-me autònom i em van 
donar suport. Ells em van dir 
que el que volien era crear 
mercat, ja que en castellà hi 
ha molts influencers que van 
de la mà d’agències, però que 
en valencià això no existia, i 
ells van veure potencial en mi 

i m’ho van proposar. A més, 
sempre donant-me molta 
llibertat de seguir fent el que 
jo vulga fer. Així que l’últim 
any ha sigut una fantasia per a 
mi. Per primera volta he pujat 
als escenaris amb la gira de 
Riures en valencià, fet que 
m’ha portat a molts pobles. 
La veritat és que les primeres 
voltes que actuava en directe 
estava cagat de por, no és el 
mateix fer vídeos en ta casa 
que pujar a l’escenari, i m’ha 
costat eixe pas d’actuar en 
directe i sentir-me còmode, 
interactuar amb el públic… 
Però és en directe quan 
t’adones de com reacciona el 
públic. 

També una cosa preciosa que 
faig es recórrer literalment tot 
el País Valencià, fent xarrades 
a instituts contant la meua 
història i ensenyant als joves 
que pots fer-te famós creant 
continguts en valencià. Veure 
un xic jove amb 70.000 
seguidors en Instagram o més 
de 200.000 en Tik Tok els 
canvia la perspectiva, ja que 
ells veuen el valencià moltes 
voltes com una assignatura, 
i jo crec que les meues 
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xarrades els fan entendre que el valencià és 
també modern, actual i que pot servir per a 
les mateixes coses que el castellà. De fet, es 
probable que siga més fàcil créixer, ja que hi ha 
molta menys competència.

I també estic en la ràdio i en la televisió pública, 
en A Punt. En la ràdio ja porte més temps, tinc 
una col·laboració setmanal en el programa 
matinal del cap de setmana, i m’encanta poder 
contar les meues coses i agafar experiència 
en aquest mitjà. I de la tele encara no puc 
comentar-te moltes coses, perquè porte molt 
poc de temps, però estic fent de reporter en 
el programa Tap Zapping i és una altra de les 
coses que no m’acabe de creure, però que 
s’han d’aprofitar i agafar totes les oportunitats 
que estan venint.

Alguna cosa més per acabar?

Bé, m’agradaria dir, ja que estem parlant de la 
«passió pel valencià», que ens hem de desfer 
dels complexos i l’autoodi que moltes vegades 
tenim, i pensar que la nostra llengua és tan 
vàlida com el castellà per a tot. Per exemple, 
sol passar que, quan anem a València, canviem 
de llengua i parlem en castellà al dependent 
de la tenda, i moltes voltes eixa persona és 

d’Almussafes o d’Algemesí i parla el valencià 
igual que nosaltres, cosa que genera situacions 
ben ridícules. També les marques valencianes 
haurien d’apostar per promocionar-se en 
valencià, i en comptes de pensar que així no 
arriben a tanta gent, han de pensar que una 
majoria dels clients parlen valencià, i podria ser 
una manera d’estar-ne més a prop.

Per últim, vull comentar que cada dia m’arriben 
missatges de gent d’altres comunitats 
d’Espanya o fins i tot d’Hispanoamèrica que 
em segueixen i que em comenten que gràcies 
als meus vídeos s’han interessat per la llengua, 
i volen aprendre-la. Mentrestant, ací, que 
ho podem fer a l’escola, moltes voltes per 
temes polítics hi ha qui no vol que s’ensenye, i 
m’agradaria deixar clar que aprendre valencià 
no ocupa cap lloc al cervell, ni et tanca cap 
porta, i com heu llegit, a mi me les ha obertes 
totes.

Agraïm a Fran Cabrafotuda l’amabilitat, la 
participació en el nostre llibret i també, com 
no, els riures que ens trau sempre en els seus 
comptes d’Instagram i Tik Tok.
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Amb més de setanta concerts durant l’any 2022 per tot el País 
Valencià, però també a Catalunya, les Illes Balears i fins i tot Madrid, 
La Fúmiga s’ha convertit per mèrits propis en uns dels grups 
valencians amb més èxit. La fórmula que els ha fet assolir aquest 
èxit és el bon rotllo que tenen, tan dalt com baix de l’escenari. I tot 
ho han aconseguit cantant en valencià. Parlem amb Jose Beteta, 
un dels cantants, sobre la trajectòria de la banda, els inicis, el 
present i el futur, i també de la música en la nostra llengua.
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Els inicis

Els membres del grup vam començar a tocar junts en la banda 
del nostre poble, Alzira. Ens coneguérem allí, quan érem uns 
xiquets. Teníem al voltant de deu anys, i hem anat passant 
fases; en primer lloc per la banda jove, ja que comencem a ser 
un grup d’amics més que companys de la banda, comencem 

a ajuntar-nos per a tocar al carrer, i és ja en el 2012 quan muntem 
la xaranga i li posem de nom La Fúmiga. I en aquell moment érem sols 

això, una xaranga, sense moltes més pretensions. Vam tindre sort, però 
també treballàrem per a engrandir el projecte fins a crear la banda d’escenari que 

som hui en dia. En aquells inicis teníem tres referents fonamentals:

Un, com ja hem comentat, és la música de banda. És on ens hem criat, i tots tenim formació de 
músics de banda, així que és sens dubte el primer referent.

Un altre referent van ser els grups valencians de principi del 2000: Obrint Pas, La Gossa Sorda, 
Aspencat, Sva-ters, Orxata. Era la música que la majoria de membres del grup escoltàvem, 
anàvem als concerts i ens van marcar molt.

I l’altre referent que apareix en la nostra música és la 
música pop actual. Moltes bandes que ens interessen, que 
ens agraden, i que vulgues o no ens influencien.

Així que podríem dir que La Fúmiga és una barreja 
d’aquestes tres fonts.

Per què canteu en valencià? Us ha generat algun 
problema?

La pregunta ha de ser la contrària… I per què no? Si bé ho 
mires, és un tema natural. Cantem en la llengua en què fem 
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el 99 per 100 de les coses de 
la nostra vida. Treballem en 
valencià, ens relacionem en 
valencià, vivim en valencià, així 
que seria un poc estrany si 
cantàrem en una altra llengua. 
A més, com et comentava 
abans, teníem referents molt 
potents de grups en valencià 
que arribaven a molta gent, 
així que els donem les gràcies 
per obrir eixe camí que 
nosaltres ara estem seguint. 
No ens hem plantejat fer el 
canvi i que el castellà siga la 
llengua vehicular de la nostra 
música. Això no vol dir que 
mai no farem cap cançó 
en castellà, o alguna cosa 
puntual, col·laboració… però 
tenim ben clar que La Fúmiga 
continuarà sent un grup que 
canta en valencià.

Mai hem tingut cap tipus 
de problema per cantar en 
valencià. Hem actuat, per 
exemple, a Madrid, i entre el 
públic hi havia molta gent que 
parlava valencià, però també 
molta gent que no ho feia i 
que va acudir expressament 
al concert perquè estava 
aprenent la llengua, o per 
qualsevol altra raó, sense cap 

tipus de prejudici lingüístic. En 
general, la gent, en els nostres 
concerts sempre s’ha mostrat 
molt respectuosa i esperem 
no tindre mai aquest tipus de 
problemes.

Es pot viure fent música 
en valencià? Com veieu el 
panorama actual?

La pregunta és si es 
pot viure de la música, 
independentment de la 
llengua, i la veritat és que són 
pocs els grups que viuen de 
tocar en directe. Nosaltres 
preferim viure dels nostres 

treballs reals i tindre açò com 
un regal. A més, açò és molt 
efímer, podem estar un dia 
omplint recintes de 7000 
persones i al dia següent no 
ser res, i per això conservar 
els nostres treballs ens dona 
seguretat i també llibertat 
per a fer el que volem. Ho 
veiem així, la vida real amb 
els treballs entre setmana, 
la nostra fàbrica, la nostra 
classe, i quan arriba el cap 
de setmana fer allò que ens 
agrada: eixir a tocar amb els 
amics.
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Pel que fa al panorama de la música en directe 
i en valencià, la pandèmia es va emportar 
per davant uns quants grups que estaven 
començant, i van haver de plegar trastos, però 
és cert que hi ha un ressorgiment en aquest 
últim any. Allò que destaquem actualment és 
l’enorme ebullició de festivals i programacions 
de música en directe que tenim, però hem 
de saber que és una bambolla que esclatarà. 
Pràcticament no queda cap poble que no 
tinga el seu festival, i això no és sostenible en 
el temps. Quan açò passe, veurem quina és la 
situació real. Per sort, som uns quants els grups 
que ara mateix estem tocant en llocs que 
altres no pogueren fer abans, i això si que és 
símptoma evident que s’estan trencant moltes 
tanques.

I com es presenta el 2023?

El 2023 es presenta amb una gira molt moguda, 
segurament a l’altura de la del 2022! Sí que 
voldríem no allargar-la tant en el temps i 
acabar-la per la tardor, i tindre uns mesets de 
descans per a preparar amb calma el nou disc, 
perquè aquest últim el vam acabar amb una 
gira en marxa i ara preferim separar les dues 
coses i prendre’ns la gravació amb més calma. 
Però no us preocupeu, perquè seran sols uns 
mesets, de la tardor a la primavera, quan, si tot 
va bé, tindrem un nou disc de La Fúmiga.

De segur que molts membres de la falla 
acudirem a algun concert d’aquesta gira 
2023, i també estem ja impacients per 
descobrir les noves cançons. Agraïm a José 
Beteta i a la resta d’integrants de La Fúmiga 
l’amabilitat i la col·laboració en el nostre 
llibret, i els desitgem que continuen tenint 
nous èxits.
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Aconseguir que els nostres fills i filles estimen la lectura és un 
procés llarg que requereix molta constància, paciència i dedicació, 
però si tenim clar que llegir és important, el resultat serà gratificant 
i ens adonarem que la inversió ha valgut molt la pena. Així que 
només cal dedicar una part del nostre valuós temps a llegir i gaudir 
dels moments únics que ens aporta la lectura per plaer.  

Per aconseguir despertar el cuquet de la lectura entre els més 
menuts i promoure la lectura entre la població en general, són 
necessàries accions i campanyes que motiven la ciutadania 
a descobrir els secrets que s’amaguen entre les pàgines 
dels llibres i que posen en valor la riquesa cultural, literària i 
lingüística que ens identifica com a valencians i valencianes.  
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És per això que institucions públiques i entitats de caràcter cultural, com ara 
associacions, biblioteques, llibreries, centres educatius i fundacions públiques i 

privades, ens hem d’esforçar i apostar per impulsar campanyes de promoció 
i ús del valencià, així com activitats que donen a conéixer els costums i les 

tradicions del nostre territori. 

Una de les entitats culturals que treballa de valent des de fa vint anys 
per promoure la lectura en valencià, la cultura i l’educació, és la Fundació 
Bromera per al Foment de la Lectura, entitat sense ànim de lucre que va 
ser creada l’any 2002. 

La seu de la fundació està situada a la ciutat d’Alzira, i és una institució 
que compta amb llarga 

trajectòria professional, 
la qual està avalada per 

les nombroses entitats 
i altres institucions 

públiques i privades d’àmbit 
nacional, autonòmic i local que al llarg 

de tots aquests anys han donat suport a totes 
i cadascuna de les iniciatives que impulsem 
des de l’entitat.

Els principals àmbits d’actuació de la 
fundació són la formació del professorat 
i dels professionals del món de les 
biblioteques, les llibreries i el sector 

Trobada amb escriptors i escriptores. Campanya «Clubs de 
lectura, entre línies», maig de 2022.
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cultural, vinculats directament o indirectament 
a la promoció de la lectura i a la difusió de la 
literatura infantil i juvenil i al món de l’edició. A 
més, estem  especialitzats en l’organització 
de campanyes de foment de la lectura 
dirigides directament al públic familiar i la 
població adulta en general.

Al llarg dels anys, des de la Fundació Bromera 
hem organitzat un bon grapat de cursos de 
formació especialitzats en foment de la 
lectura i de la literatura infantil i juvenil sobre 
noves eines per a fomentar la lectura o amb 
estratègies per a treballar la poesia i tècniques 
teatrals; jornades sobre educació en valors 
i conferències adreçades a famílies. També 
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Acte de lliurament dels Premis Fundació Bromera 2022, febrer de 2022.
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hem contribuït a la difusió de publicacions 
editorials; hem programat tallers d’animació 
lectora; hem dissenyat exposicions sobre 
com es fan els llibres i sobre la importància de 
llegir en família, i hem confeccionat propostes 
didàctiques i guies pràctiques amb lectures 
recomanades per edats.

Una de les accions que també solem fer és 
l’assessorament a professionals vinculats 
directament o indirectament a ajuntaments, 
entitats i institucions públiques i privades que 
contacten amb l’entitat per a organitzar les 
seues pròpies campanyes, plans o accions de 
foment de la lectura en municipis o entitats 
públiques.

Des de la seua creació, treballem per a donar 
a conéixer entre la població valenciana les 
principals efemèrides literàries i culturals. 
Un dels principals esdeveniments al qual 
dediquem especial atenció és la celebració 
del 2 d’abril, Dia Internacional del Llibre 
Infantil i Juvenil. Altres efemèrides, com el 
Dia de la Poesia, el Dia Internacional de Teatre 
o el Dia Internacional de les Biblioteques, són 
també festivitats que la Fundació reivindica 
i difon a través de campanyes específiques. 
Una de les campanyes que actualment està 
tenint molt bona acollida és «Un llibre i una 
mocadorada per a qui més estimes», iniciativa 
que anima les pastisseries valencianes, 
les llibreries, les biblioteques i els centres 
educatius a celebrar la festivitat de Sant Donís 
amb una mocadorada i un llibre en valencià.   

En la Fundació Bromera per al Foment de 
la Lectura impulsem campanyes i activitats 
culturals que vinculen diferents camps de 
la cultura contemporània i que reivindiquen 
la importància de llegir i de conéixer els 
nostres escriptors i escriptores, il·lustradors i 
il·lustradores. 

En aquest sentit, l’any 2017 van nàixer els 
Premis Fundació Bromera al Foment de 
la Lectura, amb la intenció de reconéixer 
anualment aquelles persones i entitats que 
gràcies al seu impuls vital o activitat col·lectiva 
representen els valors i els objectius que 
promou la l’entitat, com ara el foment de la 
lectura i la promoció del valencià. 

De totes les campanyes que impulsem des 
de la Fundació Bromera, podríem dir que la 
més significativa és «Llegir en valencià», la 
qual s’ha organitzat de manera ininterrompuda 
des de fa setze edicions. «Llegir en valencià» 
pretén que la gent llija en valencià i que 
ho fa a través d’una col·lecció de llibres 
de lectura fàcil que es poden aconseguir 
mitjançant els diaris a un preu simbòlic. (www.
llegirenvalencia.org). 

D’altra banda, des de fa cinc anys, impulsem 
altres campanyes de foment de la lectura, 
com ara, «Llegim? en família» –que té com 
a objectiu fer de la lectura una activitat més 
d’oci familiar (www.llegim.org) – i «Clubs 
de lectura. Entre línies» – amb l’objectiu de 
crear clubs de lectura en valencià (www.
clubdelecturaenvalencia.org).  

Campanya «Llegir en valencià, per a salvar el món», juny de 2022.
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De cara a 2023 no ens aturem i apostem 
per posar en marxa una nova campanya 
dirigida, en aquesta ocasió, al comerç local. 
El nou projecte s’anomena «Espera llegint» 
i té com a objectiu principal acostar els 
llibres i la literatura en valencià als comerços 
i establiments de totes les poblacions 
valencianes. Aquesta iniciativa, ambiciosa i 
cridanera, està tenint gran repercussió social 
entre la ciutadania i els ajuntaments adherits 
a la campanya (www.esperallegint.org).  

Majoritàriament, totes les activitats 
impulsades per la Fundació són gratuïtes, 
amb la qual cosa facilitem l’accés a la 
cultura de tota la ciutadania, especialment 
dels col·lectius i les persones en situació de 
vulnerabilitat. 

Totes les activitats que impulsem des de la 
Fundació Bromera es difonen a través de 
diversos canals –principalment en paper i a 
través de les xarxes socials– per a arribar al 
màxim nombre de persones i, especialment, 
al públic objectiu de cada iniciativa. A més, 
periòdicament renovem l’espai web corporatiu 
(www.fundaciobromera.org), una plataforma 
que s’actualitza d’acord amb les necessitats 
actuals i que facilita al públic la navegació i un 
accés àgil a allò que està buscant.

Com déiem abans, en la Fundació Bromera 
treballem de la mà de centres de formació 
del professorat, centres educatius, 
biblioteques, llibreries i entitats culturals, i 
com no, també amb el món de les falles, amb 
qui mantenim una relació molt estreta. I ho 
fem comptant amb un equip de col·laboradors 
i col·laboradores professionals vinculats al 
món educatiu, la universitat, l’edició, l’animació 
lectora i la literatura infantil i juvenil que 
participen en les activitats que organitzem.

Pel que fa als reconeixements públics, al llarg 
d’aquests vint anys, la Fundació Bromera 
ha sigut guardonada amb diferents premis 
culturals, com ara l’últim reconeixement 
atorgat en desembre de 2021: Premi a la 
millor iniciativa de difusió cultural i de 
la literatura dels Premis de la Crítica dels 
Escriptors Valencians, impulsats anualment per 
l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. 

Així mateix, en desembre de 2020, el sindicat 
de treballadors i treballadores Comissions 
Obreres del País Valencià va reconéixer el 
treball de la Fundació Bromera en la categoria 
d’institucions destacades pel seu compromís 
amb la llengua amb el Premi Marc Granell a 
institucions del País Valencià. 

Campanya «Espera llegint» per a fomentar la lectura en el comerç local, gener de 2023.
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En 2019 va rebre el Premi Pont de Ferro a 
l’activitat cultural de la Junta Local Fallera 
d’Alzira. En 2018 la trajectòria de la Fundació 
Bromera per al Foment de la Lectura va 
estar reconeguda pel Consell Escolar de 
la Comunitat Valenciana amb el Premi a la 
Cultura de la Participació. També va rebre el 
mateix any el Premi VIP de la falla El Mocador, 
de Sagunt, que distingeix les entitats que 
lluiten per divulgar les tradicions i la cultura 
valenciana. En 2006 va ser l’associació 
cultural Falla Plaça Malva d’Alzira qui 
concedia el Guardó d’Or a la Fundació 
Bromera per la tasca en favor de la cultura i la 
lectura en valencià. 

En la Fundació Bromera per al Foment de 
la Lectura som conscients que per poder 
dur endavant les activitats que impulsem 
i assegurar-ne la màxima repercussió, és 

absolutament necessària la col·laboració amb 
associacions culturals, com ara les falles i 
les institucions públiques i privades d’arreu 
el territori, perquè no ens mou cap afany de 
protagonisme ni d’obtenir guanys econòmics, 
sinó el desig sincer i compromés de posar en 
marxa campanyes d’animació i promoció de 
la lectura serioses i eficaces que fomenten el 
plaer per la lectura.

És per això que des de la Fundació manifestem 
la importància d’unir esforços i que les 
sinergies desenvolupades al llarg d’aquests 
vint anys siguen el motor d’impuls per a 
augmentar l’índex de la lectura en valencià. És 
així com, entre tots i totes, aconseguirem que 
els valencians i les valencianes estimem la 
nostra llengua, valorem la nostra cultura i 
els nostres costums i com no, formem una 
societat més culta que llig en la seua pròpia 
llengua.

Acte de lliurament del «Premi a la millor iniciativa de difusió cultural i de la literatura» atorgat per l’AELC a la Fundació 
Bromera, desembre de 2021.
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«Cert és aquest gran misteri, ser ací tots ajustats»

Consueta del Misteri d’Elx

Quan l’Acadèmia naix amb el nou segle està pensada amb un 
propòsit doble: superar el conflicte lingüístic i preparar les eines 
normatives per a impulsar el valencià en el segle XXI.
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És conegut per tots que el pacte polític a què van arribar el govern de la Generalitat 
i el principal partit de l’oposició va permetre constituir una entitat estatutària a 
la qual se li va encomanar determinar la normativa del valencià, fixar les formes 

lingüístiques correctes de la toponímia i de la resta de l›onomàstica oficial de la 
Comunitat Valenciana, vetlar per l›ús normal del valencià i defendre la seua 

denominació i entitat. Com indica el Decret 158/2002, de 17 de setembre, del 
Govern Valencià, pel qual aprova el Reglament de l›Acadèmia Valenciana de 
la Llengua (AVL). [2002/9996]: «Les seues funcions són les de determinar i 
elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística de l›idioma valencià, així com 
vetlar pel valencià partint de la tradició lexicogràfica, literària, i la realitat 
lingüística genuïna valenciana, i la normativització consolidada, a partir de les 
denominades Normes de Castelló».

A partir d’aquell moment, els 21 membres —entre ells escriptors, catedràtics 
d’història, de literatura i lingüística de les universitats d’Alacant, València i la 

UJI de Castelló, representants del món editorial, dels cronistes i del clergat— 
començaren un treball discret per crear les eines lingüístiques que feren possible 

que la societat valenciana se sentira representada en el model lingüístic proposat i que, alhora, 
conviviren en el mateix sistema lingüístic de la llengua compartida i al mateix nivell que els altres 
parlars.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua parla per les seues obres i en totes elles es veu el respecte 
cap a totes les persones que han treballat per la dignificació de la nostra llengua i literatura. 
El Diccionari Normatiu Valencià, el més complet de la nostra llengua, compila i actualitza 
tots els diccionaris anteriors, pren de referència els treballs lexicogràfics valencians i els que 
abasten tot el domini lingüístic. Les propostes de l’Acadèmia prioritzen les formes generals del 
nostre territori, tot i que admeten com a secundàries altres comunes en la resta del domini o 
restringides a zones concretes del nostre parlar. Així, observem en la conjugació verbal, com a 
principal en un verb com llegir la forma de present llig. I, al costat, la nota descriptiva: «També 
pot presentar les formes següents: en l’àmbit general: present d’indicatiu: 1 lligc [...] En el valencià 
septentrional: present d’indicatiu: 1 llijo [...] Es pot conjugar, així mateix, seguint el model de 
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servir: present d’indicatiu: 1 llegisc [...] En el 
valencià septentrional, la primera persona del 
present d’indicatiu presenta la forma llegixo/
llegeixo. En registres molt formals, també són 
acceptables les formes següents: present 
d’indicatiu: 1 llegesc.

La variació lingüística és intrínseca a les 
llengües i establir la normativa implica haver 
de fer una selecció i prioritzar unes formes 
sobre altres en relació amb l’abast, la tradició 
literària i la freqüència d’ús. Calia, per tant, un 
corpus lexicogràfic que permetera contrastar 
les percepcions particulars amb la realitat 
de la història lingüística. Naixia així, una de 
les eines més interessants de l’Acadèmia, el 
CIVAL, el Corpus Informatitzat del Valencià, 
una eina consultable en línia i enllaçada amb 
el Diccionari Normatiu Valencià. Una base de 
dades de textos de tota la nostra literatura, des 
dels inicis fins als textos més actuals, de les 
cròniques de Jaume I i els llibres del Justícia a 
articles periodístics i els últims llibres editats, 
passant pels nostres clàssics o textos dels 
arxius municipals. Del segle XIII al XXI, de la 
poesia al teatre, l’assaig, la novel·la o el ban. 

Disposar d’una eina tan potent ens permet 
datar en quin moment apareix un terme en 
la nostra llengua, qui l’usa, quina variació i 
abast té i ens ajuda a l’hora de prioritzar una 
forma com faena, que ens apareix en el Llibre 
d’establiments i ordenacions de la ciutat de 
València de 1296: «ne crestià o crestiana no 
gos fer alcuna faena temporal acostumada 
de fer en dia que no sia colent», també en el 
Llibre dels fets de Jaume I, l’usen Ausiàs March, 
Jaume Roig, Joanot Martorell, Isabel de Villena 
fins a Isabel Clara Simó i preferir-la a feina, que 
apareix en valencià molt recentment, a principi 
del segle XX. Emprem les dades per a desterrar 
prejuís.

El Diccionari Normatiu Valencià ens servix per a 
conéixer millor la nostra llengua i la fraseologia 
que la fa tan rica. El recull de dites, frases 
fetes i refranys, juntament amb locucions 
gramaticals que incorpora el DNV amb les 
definicions de les paraules el convertix en tot 
un tresor. Només cal que miren entrades com 
la de mà, amb 18 definicions, des de mà «1. f. 
ANAT. Part dels cos humà unida a l’extremitat 
de l’avantbraç, que comprén des de la monyica 
fins a la punta dels dits» fins a mà «18. f. pl. 
ESPORT En futbol, falta que comet un jugador 
que toca el baló amb el braç o amb la mà, o 
el porter si el toca fora de la seua àrea»; però 
sobretot per les altres 118 locucions començant 
per a mà «loc. adv. Amb les mans, sense cap 
altre instrument o ajuda», fins a untar-se les 
mans «loc. verb. Apropiar-se fraudulentament 
una part dels béns que administra, 
especialment diners» i viola de mà.

Les llengües vives presenten variació; és el 
preu a pagar per mantindre la vitalitat; això no 
obstant, convé que les normes siguen -en la 
mesura que siga possible- estables. Amb tot, 
les acadèmies adopten de vegades, basant-se 
precisament en lingüística de corpus, algunes 
decisions que poden resultar incòmodes. 
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua prengué 
en el Ple d’1 de juny de 2018 l’acord normatiu 
de simplificar i reduir els accents diacrítics de 
150 a només 15. Una decisió en consonància 
amb l’IEC (Institut d’Estudis Catalans) a fi 
d’afavorir l’aprenentatge de la norma.

També amb entitats com el Termcat 
col·laborem de manera activa per crear 
neologismes i fixar la terminologia dels 
llenguatges d’especialitat. Què diferencia una 
paraula d’un terme? Podríem respondre a 
grans trets que la paraula, que podríem trobar 
definida en un diccionari, formaria part del 
vocabulari general d’un parlant mitjà; el terme, 

Concurs d’escriptura 2019. Foto: https://www.avl.gva.es/

Obertura del curs acadèmic 2022/2023.
Foto: https://www.avl.gva.es/
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per contra, fa referència a una especialitat i 
formaria part de vocabularis específics d’un 
àmbit (tècnic, mèdic, esportiu, musical...) i que 
el parlant comú sovint desconeix. Les fronteres 
entre estos dos mons són flexibles i, amb 
motiu d’un esdeveniment o un fet extraordinari, 
els mitjans de comunicació posen a l’abast 
del gran públic termes fins aquell moment 
restringit només als especialistes. A causa de 
la pandèmia, hem incorporat al nostre lèxic 
comú termes com ara immunitat de grup, 
anticòs, anòsmia, viricida, PCR, grup de risc 
o distància de seguretat. Tots els termes 
apareixen arreplegats en el Portal Terminològic 
Valencià, juntament amb la definició i els 
equivalents en castellà, anglés i francés. El 
Porterval està enllaçat amb el Diccionari 
Normatiu Valencià i el CIVAL i permet navegar 
entre els tres repositoris i fer-hi cerques per 
qualsevol de les altres llengües.

L’Acadèmia és l’encarregada de fixar les 
formes oficials de la toponímia valenciana, de 
la zona valencianoparlant i també de la zona 
castellanoparlant. Els informes de l’Acadèmia 
són necessaris i vinculants en els processos de 
canvi del topònim major. L’Acadèmia estudia 
els noms geogràfics dels nostres paratges, 
senderes, partides, rius, marjals, els noms 
que toca la mar i els que viuen a l’ombra de 
la muntanya. Noms que recorden la nostra 
flora autòctona, els nostres costums, les vies 
de comunicació amb els pobles veïns: el 
passat d’un poble condensat en un nom. Som 
ben conscients que estem en una carrera 
contrarellotge, enquestant els parlants de 
territoris que se’ns despoblen i amb ells, es 
perden els noms, si no fem el gran esforç de 
preservar-los. Els pròxims mesos l’Acadèmia 
aprovarà el Nomenclàtor Toponímic Valencià, 
amb més de cent mil topònims georeferenciats 
de tot el nostre territori. Uns noms que són 
patrimoni de tots.

Tenim la convicció que el nostre treball només 
té sentit si és útil al poble al qual servim.
Totes les obres de l’Acadèmia són obertes, 
accessibles i gratuïtes; les publicacions, 
disponibles per a descàrrega en format pdf; 
les jornades, d’accés gratuït i les conferències, 
accessibles en el canal de vídeo de l’AVL.

Els càrrecs de l’Acadèmia no són vitalicis, 
transcorreguts quinze anys des de la creació 
de l’Acadèmia, el 2016, començà el procés 
de renovació d’una tercera part. Els set nous 
membres foren ara ja elegits per cooptació, 
un sistema d’elecció de nous membres d’una 
corporació basat en la designació per part 
dels integrants que ja en formen part. Així, som 
ara l’única entitat estatuària no triada per les 
forces polítiques. Encara faltava, amb tot, un 
pas més per a ser l’Acadèmia del segle XXI que 
volem ser: la igualtat entre hòmens i dones, que 
estem a punt d’aconseguir. Ara mateix, dels 
21 membres, 10 són dones i 11 hòmens. En la 
pròxima renovació, al 2026, podrem invertir la 
proporció, com mana la llei.

Encara queda per explicar la nostra tasca en 
el foment de la llengua, en l’impuls de la nostra 
literatura amb campanyes com ‘Autors a les 
aules’ o ‘Lletres compartides’ amb escriptors 
catalans, balears i valencians; també les 
activitats de l’Escriptor de l’Any, en 2022 
dedicat a Joan Fuster i en 2023 als escriptors 
de l’exili i queda per mostrar la gran faena de 
la Comissió de Textos Religiosos, disponibles 
per a tots els que creuen que Déu ens escolta 
quan resem en valencià; però millor si venen 
a visitar-nos i els ho contem. La campanya 
Acosta’t a l’AVL està pensada per mostrar 
qui som i què fem. Som l’Acadèmia de totes i 
tots, oberta a propostes —a la crítica també— 
i sobretot som dones i hòmens que tenim 
l’honor de servir al nostre poble treballant pel 
senyal d’identitat que ens ha d’unir com a 
societat: el valencià.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra el ple a 
Alzira per a recuperar les Jornades Jaume I.
Foto https://www.valenciaextra.com/

Les set noves acadèmiques de l’AVL assisteixen al seu 
primer ple. Foto: https://valenciaplaza.com/
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El projecte «Juga amb la Llengua» (2023) de l’Agència de Promoció 
del Valencià de l’Ajuntament de Silla és una versió millorada de 
l’«Aprén Jugant en Valencià» (2022). 

Aquest projecte va nàixer l’any 2022 amb la idea de crear un 
joc amé, didàctic, lúdic, entretingut, divertit que tinguera com 
a objectiu millorar el nostre valencià jugant, repassant alguns 
aspectes de la gramàtica o resolent els dubtes lingüístics més 
freqüents. 
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El projecte és un joc destinat a la gent adulta, però també a la gent jove. Un joc 
en què qualsevol persona pot entretindre’s durant uns minuts responent 14 
preguntes sobre qualsevol tema lingüístic: accentuació, apostrofació, verbs, 
refranys, un repàs en general o temes sobre el poble de Silla, les falles, les dones, 
la vela llatina o Joan Fuster, l’Escriptor de l’Any. 

I amb aquesta idea va començar a nàixer el joc «Aprén Jugant en Valencià» 
en la plataforma de Genially. Després de moltes hores d’autoaprenentatge i 
de realitzar diversos dissenys, va sorgir la imatge que acolliria les 14 preguntes 
amb les seues respostes. 

Quan una persona encerta una pregunta, passa a la següent; si no, ho ha de 
tornar a intentar marcant una altra resposta. Quan l’encerta sempre obté 
una píndola formativa que l’ajudarà a assolir els seus coneixements. Si vol, 
pot retrocedir amb la fletxa per a reflexionar sobre alguna pregunta però, per 

a continuar endavant, sempre ha de jugar i encertar les preguntes que, sí o sí, 
podrà respondre correctament.

Aquest joc no busca angoixar les jugadores o jugadors per no poder arribar al final, 
aquest joc pretén divertir-te mentre n’aprens. A més, el joc està classificat en tres 

nivells de llengua: «Nivell 1» (verd), «Nivell 2» (blau) i «Nivell 3» (roig); més un apartat 
d’«Altres» que acull temes diversos.

El primer joc que es va mostrar a les xarxes socials va ser dedicat a dones valencianes 
rellevants i va ser el 8 de març de 2022 amb el nom «Dones valencianes que deixen empremta» i 
el segon, com no, volíem dedicar-lo a «Les falles», pensant en les falles de Silla que tant s’estimen 
la llengua emprant-la i intentant escriure-la correctament als seus llibrets. Aquest joc es va 
publicar el 15 de març. Continuàrem amb jocs sobre lèxic, accentuació, apostrofació, verbs, 
refranys i frases fetes, barbarismes... Prompte alguns companys i companyes d’altres agències de 
promoció del valencià van aportar diferents preguntes per participar-hi com ara Maria Izquierdo 
d’Aviva Massamagrell (refranys), Vicent Climent d’Aviva Algemesí (barbarismes), Ximo Martínez 
d’Aviva l’Alcúdia (lèxic) o Elena Pedralva d’Aviva Sueca (dièresi). 
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A poc a poc, el joc es feia més gran amb totes 
les aportacions i col·laboracions externes. Com 
a col·laboradors prompte es van sumar Nacho 
Valero, professor de valencià del CFPA de Silla, 
Josep Antich, cronista de Silla, i Alejandra i 
Batiste Granero amb el joc sobre la vela llatina.

Amb totes aquestes aportacions al maig es 
va crear un joc de 28 preguntes que barrejava 
preguntes de Silla, de cultura i de llengua amb 
l’objectiu de fer un concurs. El nom del concurs 
era “Juga, aprén i participa en el sorteig de 
6 carros de la compra”. Totes les persones 
que completaven les 28 preguntes, del 10 de 
maig al 15 de juny de 2022 i emplenaven les 
dades personals, entraven en el sorteig. El 
concurs es va difondre a través del Facebook 
de l’Ajuntament i es va presentar a l’alumnat 
del Centre de Formació de Persones Adultes 
com una activitat educativa més. El sorteig i el 
projecte va tindre tan gran acollida que ens va 
animar molt més a continuar amb el projecte.

El 19 de maig de 2022 es va presentar 
l’«Aprén Jugant en Valencià» sobre Joan 
Fuster a la mateixa casa de Fuster a Sueca on 
presentàvem, junt amb altres Aviva i l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, la campanya «En 
valencià, és més dolç» de paquets de sucre 
amb refranys, frases fetes i aforismes de Fuster 

que s’han pogut veure als bars i cafeteries 
de Silla. Cal apuntar que aquest joc, amb la 
nova imatge de «Juga amb la Llengua» va ser 
el primer joc que es va difondre a través de 
les xarxes socials el dia del centenari del seu 
naixement, el 23 de novembre de 2022.

Finalment, l’experiència com a joc didàctic 
es va tindre a la Facultat de Filologia, amb 
l’alumnat de 1r curs de Filologia Anglesa en 
l’assignatura de llengua. En lloc de treballar en 
un llibre, aquests jocs servien de complement 
a la teoria i les activitats que es feien a classe. 
També servia perquè no consideraren el 
valencià com una assignatura amb examen 
difícil d’aprendre, sinó com una llengua que es 
pot aprendre o millorar fàcilment de manera 
lúdica i amb les píndoles formatives. 

A hores d’ara, i després de corregir els 
exàmens, he de dir que els resultats han sigut 
molt millors que els de l’any passat, bé siga pel 
joc, per la nova metodologia o per la motivació 
que rebien. Unes frases de l’alumnat, que 
m’han encoratjat a continuar, van ser: «Després 
de tantes classes pesades, la teua m’agrada 
perquè m’ho passe bé i n’aprenc.», «Ara, per fi, 
he entés alguns dubtes que tenia de valencià» 
o «He ensenyat el joc a mon pare i ara també hi 
juga. Vol aprendre valencià». 
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Al final de l’any vam analitzar les estadístiques que ens oferia la plataforma i el resultat va ser més 
que gratificant ja que en menys d’un any els diferents jocs havien rebut més de 16.000 visites.

Després dels bons resultats de l’avaluació del joc, hem cregut més en el nostre projecte i en el 
2023 pretenem fer-lo més gran i consolidar-lo. Així, a les primeries d’aquest l’any hem fet que el 
joc canvie d’aspecte i que millore tant en estètica i com en contingut. A més, hem incorporat la 
nostra mascota, la Creïlleta. També hem introduït que des de qualsevol joc es puga entrar al joc 
mare de «Juga amb la Llengua» clicant sobre la imatge del joc principal que es troba en la pàgina 
dels crèdits. Esperem que aquesta nova versió del joc tinga la mateixa acollida que «Aprén Jugant 
en Valencià»

Per tant, ja ho saps, si vols millorar el teu valencià, fes-ho amb «Juga amb la Llengua», un joc que 
té com a finalitat aprendre valencià d’una manera lúdica. També pots jugar amb els teus fills o 
filles i acompanyar-los en el seu aprenentatge de la llengua, amb amics o amigues, o recomanar-
lo a alguna persona vulga aprendre o millorar el seu valencià de manera relaxada i divertida.

Ànim! Entra en un dels enllaços que tens a continuació i aprén jugant.
https://view.genial.ly/6368e3e6ac940c001ee41194/interactive-content-juga-amb-la-llengua 

https://www.silla.es/serveis/normalitzacio-linguistica/juga-amb-la-llengua 
Espere que t’agrade i que jugues amb la llengua. Però recorda: «Si no parlem i escrivim en 
valencià, la llengua desapareix».
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Cuidem-nos 
el cor

F A L L A
R E I S 
C A T Ò L I C S

2 0 2 3 >  <

d e  t o t  c o r
S I L L AS I L L A

iii
i

i i i i

i
iide

tot

COR

Amb el nostre cor
no cal jugar
i l’hem de cuidar
per la nostra vida allargar.

Les principals causes
que provoquen mortaldat
és tot allò relacionat
amb aquest múscul sagrat.

És el motor del nostre cos
que bombeja amb autoritat
i fa arribar la nostra sang
des dels peus fins al cap.

Però ací a València
cuidar-se és complicat
perquè és terra de fartades
que et deixen assentat.

e x p l i c a c i ó

explicacio de la falla
,
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e x p l i c a c i ó

El primer que fa el metge

quan el visites obligat
és llevar-te menjar i beure

i deixar-te amargat.Per a abaixar el colesterol

et lleva l’esmorzar
la cassalla “arrancaora”

i el cafenet cremat.S’ha acabat la pataqueta

plena d’embotit torrat
i les faves que cauen

quan pegues mos afamatI oblida’t de cerveses
gintònics i més varietats

els cubates ni els olores

abraça la sobrietat.I si baixes a la falla
un dia que toca “ranxà”

baixa la” fiambrereta”
amb una bona “ensalà”.Tos sabem que cuidar-se

és molt sacrificat
però cal esforçar-se

i tindre voluntat.

100
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d e  t o t  c o r
S I L L AS I L L A

Perquè vulguem o no,
als metges cal fer cas
per a tindre una vida sana
i no tindre adversitats.

I si fas tot el que diuen
més no sé si duraràs
però que se’t farà més llarg
segur que ho notaràs.
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F A L L A
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C A T Ò L I C S
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d e  t o t  c o r
S I L L AS I L L A

El Dr. Félix Serrano és el cap de la unitat de cirurgia 
cardíaca infantil de l’hospital La Fe de València. És cirurgià 
cardiovascular infantil, i va ser la persona que va operar d’una 
comunicació intraventricular, al poc de nàixer, la nostra fallera 
major infantil, la meua filla Maia. Cirurgians com Félix són els 
encarregats d’arreglar-nos el cor quan aquest se’ns trenca o 
té malformacions congènites. És la faena que fan dia rere dia, 
i estan acostumats a fer-la. Per a les persones que hem tingut 
un cas pròxim són vertaders herois que han fet que la vida i 
les il·lusions no se’n vinguen avall en una taula de quiròfan, per 
la qual cosa els estarem eternament agraïts, a ell i a tot el seu 
equip. Félix ens conta com és el seu treball, el seu dia a dia, 
perquè puguem per un moment posar-nos en el lloc de les 
persones que ens cuiden el cor.

Les per-
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cuiden 

el cor
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A fi d’entendre millor el seu treball, ens explica la principal diferència que hi ha entre un 
cirurgià cardiovascular i un cardiòleg. Ens conta que el cirurgià cardiovascular es dedica 
al tractament d’aquelles afeccions del cor que requereixen una intervenció quirúrgica; 
d’altra banda, el cardiòleg, fonamentalment diagnostica les malalties cardíaques 
i supervisa els pacients que necessiten un tractament mèdic, o el que a vegades 
anomenem com a tractament percutani, és a dir, que necessita que li col·loquen estents 
(o més coneguts com a molls) en les artèries coronàries; aquest problema és part de les 

malalties cardíaques en adults. Concretament, el cardiòleg és l’especialista que s’encarrega 
de diagnosticar, tractar i supervisar els pacients amb problemes de cor, i dins d’eixe grup de 

pacients hi ha un subgrup que necessitaran una operació de cor: «I en eixe grup entrem els 
cirurgians cardiovasculars, que ens encarreguem principalment de les operacions del cor o dels 

grans vasos, com l’aorta, l’aorta toràcica, etc.»

Ens comenta que la malaltia coronària és un dels problemes més freqüents del cor, és a dir, 
l’afecció que afecta els vasos coronaris per acumulació d’ateromes, més coneguts com a 
obstruccions coronàries (colesterol). El que fan és obstruir les artèries coronàries del cor, i a 
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vegades hi ha possibilitat d’un tractament mèdic o percutani, que és la 
col·locació d’un stent a fi d’obrir eixes zones de les artèries coronàries que 
s’han comprimit. Aquest stent és un cilindre de material tensoactiu o expansiu 
que s’eixampla i manté el diàmetre de l’artèria coronària que s’ha estretit a 
causa dels depòsits d’ateromes, artèries encarregades de transportar la sang 
al miocardi.

Quan es produeix un infart, no és ni més ni menys que una artèria coronària 
que s’ha obstruït bruscament, per la qual cosa deixa d’arribar sang a la zona 
del miocardi, el múscul del cor, i com que no rep sang “es mor”, sofreix una 
isquèmia. Ens explica també que no sempre un infart ha d’anar acompanyat 
d’una parada cardíaca, ni que una parada cardíaca ha de ser produïda per un 
infart, ja que la poden produir múltiples causes; moltes vegades són arítmies 
cardíaques les que produeixen una parada cardiorespiratòria.

«El dia a dia d’un cirurgià no és exclusivament operar, sinó que també es basa 
en el diagnòstic, encara que els pacients són derivats per un cardiòleg que 
prèviament ja ha estudiat el cas. Generalment es treballa en equip, el qual 
necessita un cardiòleg, i viceversa.

Normalment hi ha coses que estan molt clares, però hi ha situacions que 
necessiten consensuar-se amb el cardiòleg, és a dir, es fan unes reunions 
entre els cirurgians cardiovasculars i el cardiòleg en què aquest presenta 
casos que considera que necessiten una intervenció quirúrgica; seguidament 
debaten els possibles riscos de la cirurgia, que poden ser d’alt risc o de poc 
benefici per al pacient, i aleshores prenen una decisió conjunta.»

«En medicina tot és una relació de benefici-risc, i en les cirurgies és igual, el 
tractament quirúrgic que ofereixes ha d’estar basat en el fet que realment el 
benefici esperable supere amb escreix els riscos de l’operació, o no operar-
lo, perquè de vegades hi ha problemes de cor que no són amenaçadors per 
a la vida a curt termini. Per eixe motiu s’ha de sospesar també el context del 
malalt i no sols el problema del cor, si no quines altres afeccions pot tindre o 
es poden agreujar com a conseqüència d’una operació de cor, i que poden 
provocar que el pacient no supere l’operació, no a causa del problema de cor, 
sinó perquè li pot fallar un renyó o un pulmó, o que tinga una insuficiència renal 
o un problema pulmonar perquè haja sigut un fumador empedreït, o qualsevol 
altre problema respiratori que es puga agreujar com a conseqüència de 

Hospital la Fe de València Foto: www.lafe.san.gva.es

104



l’operació, com per exemple 
per la intubació del pacient.»

«Per això, abans d’entrar al 
quiròfan, els pacients ja han 
sigut estudiats prèviament 
per a comprovar que no 
tinguen una indicació clara o 
altres malalties associades, 
i tot açò ha sigut estudiat 
detingudament pels 
cardiòlegs i els cirurgians 
cardiovasculars, i de vegades 
també per altres especialistes 
si és necessari, a fi de 
clarificar o aportar informació 
sobre alguna malaltia que 
puga determinar el pronòstic 
d’eixe pacient; per exemple, 
podem tindre un pacient 
malalt del cor que necessite 
una operació, però que 
tinga un tumor o un càncer, 
aleshores necessitaríem 
avaluar amb un oncòleg quina 
és l’esperança de vida i quin 
pot ser el risc de l’operació 
en el context d’un malalt 

amb un càncer; si tinguera 
una insuficiència renal 
necessitaríem l’opinió d’un 
nefròleg.»

Per consegüent, torna a 
recalcar que aquest és un 
treball en equip i que tots són 
imprescindibles. Una de les 
coses que molts cirurgians 
consideren importants és que 
l’èxit d’una operació comença 
amb una bona indicació; si 
la indicació de l’operació 
és equivocada, per molt bé 
que facen l’acte quirúrgic, 
el resultat de l’operació és 
molt probable que no siga 
bo, a pesar que l’operació 
s’haja desenvolupat bé, i per 
aquesta raó és molt important 
tindre unes bones indicacions 
quirúrgiques.

Félix ens parla sobre la seua 
especialització, ja que ell és 
cirurgià cardiovascular, però 
dedicat a la branca infantil, 

és a dir, xiquets que tenen 
malalties del cor i necessiten 
una intervenció quirúrgica. 
Ens comenta que aquesta 
branca és molt peculiar, amb 
moltes particularitats, i que 
és molt rellevant conéixer i 
comprendre bé el problema 
del pacient per a oferir-li la 
cirurgia més adequada. «És 
molt més variable, necessita 
moltes més indicacions per 
als procediments o tècniques 
respecte de la cirurgia dels 
adults», ens diu. 

«Els xiquets i xiquetes tenen 
infinites possibilitats de 
malformacions cardíaques, 
i cada malformació pot 
necessitar una intervenció 
molt particularitzada, vull 
dir, no sempre s’ha de fer la 
mateixa operació per al mateix 
diagnòstic, i per tant és molt 
important que hi haja un bon 
estudi dels pacients per part 
dels cardiòlegs pediàtrics, i la 

Unitat de Cirurgia Cardíaca Infantil de l’Hospital la Fe de València. Foto: www.lafe.san.gva.es 105



necessitat d’eixa comunicació 
i eixa comprensió per a vore 
què és el que li ocorre al 
pacient, per a poder oferir-
li la solució quirúrgica que 
considerem que millor es pot 
adaptar al seu cas; és com si 
diguérem fabricar una sabata 
a mida.»

«En les cirurgies dels 
adults eixa comunicació i 
comprensió també és molt 
important, encara que les 
patologies solen ser més 
estandarditzades, repetitives 
o similars, perquè són menys 
freqüents; en problemes de 
cor en adults, podríem dir 
que el 80 o 90 per 100 són 
problemes de les artèries 
coronàries, o de vàlvules. Pots 
vore si necessites reemplaçar 
una vàlvula o canviar-la per 
una pròtesi artificial, observar 
si necessites fer un bypass 
o un bypass seqüencial per 
artèria o per vena, però la base 
fisiopatològica d’entendre 
per què eixe pacient té un 
problema és molt similar, 
per això són patologies molt 
freqüents.»

«En canvi, en la cirurgia infantil 
canvia totalment la situació. 
Hi ha una considerable 

variabilitat de situacions o 
de diagnòstics; dins d’una 
mateixa cardiopatia, la malaltia 
pot tindre diversos aspectes, 
formes de presentació o 
diverses fisiopatologies que 
nosaltres hem de comprendre, 
a més d’orientar el 
tractament, fins i tot la tècnica 
quirúrgica si necessitara 
una operació. Tu pots tindre 
un mateix diagnòstic i 
resoldre’l amb diferents tipus 
d’operacions, a vegades molt 
distintes, encara que tinga la 
mateixa “etiqueta”.»

Molta gent té una imatge 
equivocada sobre la feina que 
realitza un cirurgià, creuen 
que sols operen i no fan res 
més; per aquest motiu, Félix 
ens explica que un cirurgià 
no té com a única labor les 
intervencions quirúrgiques, 
com si estigueren muntant 
i desmuntant cotxes, sinó 
que es tracta també de 
diagnosticar i col·laborar amb 
el diagnòstic, de planificar 
les operacions, amb una part 
molt important que són els 
seguiments dels pacients 
abans i després de l’operació, 
en què se’ls explica d’una 
manera comprensible com 

serà la cirurgia, en què 
consisteix, per què i per a què 
l’operen, quins riscs poden 
haver, tant en adults com en 
xiquets (encara que en el cas 
d’un xiquet ho expliquen als 
pares), i sobretot els beneficis 
esperables, i eixe treball 
correspon al cirurgià.

Dins de la part del seguiment 
també està inclosa la 
supervisió dels pacients 
després de l’operació, ja que 
alguns no són traslladats 
directament a planta, sinó 
que van primer a l’UCI (unitats 
de cures intensives) o 
reanimació, on el pacient és 
controlat, perquè les primeres 
hores en aquestes operacions 
solen ser delicades i 
inestables, i necessiten un 
seguiment dels metges de 
reanimació o intensivistes per 
anar, a poc a poc, despertant 
el pacient, observant que les 
constants són normals i que 
el cor es comporta bé, i que la 
resta d’òrgans han reaccionat 
bé a l’operació. En cas que hi 
haguera alguna complicació, 
entraria també el cirurgià, per 
a valorar-ne les complicacions 
i ajudar a trobar alguna solució 
i prendre decisions, ja que 

Foto: www.saludycardiologia.com106



aquests pacients, quan ixen del quiròfan, la majoria estan intubats i desperten 
a l’UCI després d’unes hores, o a l’endemà, o en funció de com evolucione el 
pacient, o com respon el pacient a l’operació.

Una vegada el pacient ja està en planta, el cirurgià, junt amb el cardiòleg, 
van veient i atenent aquests pacients fins que tenen alta hospitalària, cosa 
que fa el cirurgià, ja que aquesta feina també és responsabilitat d’ell. També 
després de l’operació hi ha un seguiment en consultes externes, almenys 
una o dos revisions, fins que comproven que està tot bé, que hi ha una bona 
cicatrització, que no hi ha infeccions ni cap tipus de problema, «i ja podem 
donar-li l’alta des d’un punt de vista quirúrgic, encara que després seguisca 
amb les revisions amb els cardiòlegs cada sis mesos, o cada un o dos anys 
en cas dels xiquets, i després ja tindrà el seguiment com a pacient en 
cardiopaties d’adults.»

Una altra faceta dels cirurgians és la científica, la investigació, escriure articles 
en revistes, fer treballs multidisciplinaris amb altres hospitals, amb l’objectiu 
de veure l’evolució de les tècniques quirúrgiques, com són, com van i com 
poden millorar, perquè al cap i a la fi, aquest treball també té una finalitat, 
que és la millora, es milloren les tècniques, s’incorporen nous materials per 
a les operacions; investigar també és compartir aquestes experiències amb 
altres grups espanyols, fins i tot europeus o mundials, per a traure conclusions. 
A vegades els treballs necessiten un volum de pacients que és impossible 
aconseguir solament en un hospital, o fins i tot en un país, i per tant cal fer-
lo d’una manera que s’anomena multicèntrica. També tenen congressos i 
reunions amb aquesta finalitat.

«La cirurgia és delicada, el quiròfan és una cosa seriosa, crucial. En aquesta 
especialitat hi ha una una gran diferència entre operar una persona major 
(o un xiquet major) i un xiquet xicotet. En adults tot és més gran i tens més 
marge d’error; és com quan ajustes una peça, perquè si la tolerància és de 
centímetres és millor, hi ha més marge d’error, però si has de mecanitzar una 
peça que treballa en mil·lèsimes de mil·límetre o micres és més complicat, 
perquè ara la precisió del treball ha de ser diferent, per la qual cosa ací parlem 
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d’eixes mesures en mil·límetres. La grandària del cor d’un xiquet acabat de 
nàixer és poc més que la d’una castanya. Hi ha malalties que has de canviar 
les coronàries de lloc, que són les transposicions de grans gots, que tenen un 
mil·límetre, o siga, que han de ser punts molt precisos. En els xiquets és tot 
molt precís, perquè tot és molt xicotet. Hi ha xiquets que pesen menys de dos 
quilos, per aixo es treballa amb lupes i ulleres que augmenten la visió dos, tres 
o quatre vegades. En adults també cal precisió, quan fem un bypass coronari; 
una coronària té dos o tres mil·límetres, l’has d’empalmar i cosir a una vena o 
a una artèria, això és un treball precís; una reparació valvular també ha de ser 
precisa; si treballes i canvies una vàlvula, ahí tens més tolerància, perquè estàs 
treballant amb més espai, amb més diàmetre, i és una cirurgia podríem dir 
més basta».

«La insuficiència cardíaca en un adult es manifesta generalment perquè 
es fatiga, es cansa, no pot caminar, no pot pujar una escala... Els lactants 
has d’alimentar-los, ja que aquests xiquets no succiones bé, no prenen el 
biberó com cal, el rebutgen o es cansen, i per tant no guanyen pes. Així és 
una insuficiència cardíaca en un xiquet i com es manifesta. Després, quan 
corregeixes la malaltia, solen prendre bé.»

Per a Félix, la sort o l’avantatge -o desavantatge- de treballar en una cirurgia 
cardíaca infantil és la gran variabilitat que ja hem comentat de diagnòstics 
i de tractaments i procediments. Dins de tota aquesta variabilitat hi ha una 
sèrie de malalties o malformacions que s’arrosseguen des del naixement, és a 
dir, des de la formació de l’embrió es produeix la malformació en el cor, igual 
que es podria produir en altres òrgans, motiu pel qual hi ha més variabilitat, 
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tot i que algunes són més 
freqüents. Normalment, 
solen ser comunicacions 
interauriculars (CIA), defectes 
entre les dos aurícules del 
cor; també són habituals les 
CIV, defectes en la formació 
de la paret que separa el 
ventricle dret de l’esquerre. 
A vegades, una CIV no es 
presenta sola, sinó que va 
associada a altres malalties, 
i també a vegades s’ajunten 
diverses malformacions o una 
malformació complexa.

Totes aquestes operacions 
requereixen la màquina de 
respiració extracorpòria. 
Aquesta és la ferramenta 
del cirurgià cardíac, sense la 
qual seria impossible operar, 
ja que permet que deixe de 
passar la sang pel cor i que ho 
faça per la bomba, moment 
en què poden intervindre, 
ja que per a fer operacions 
de cor és necessari parar-
lo i que no hi passe sang. 
La cirurgia cardíaca és 
relativament jove, perquè va 
caldre inventar la màquina 
de circulació extracorpòria 
per a dur a terme la majoria 
d’operacions que hui en dia es 

fan i coneixem. Les bombes 
extracorpòries començaren a 
estandarditzar-se a partir dels 
anys seixanta i setanta del 
segle passat, i ben bé podríem 
dir que aquesta màquina és 
un cor i un pulmó artificial.

Com treballa aquesta 
màquina? «Quan operem 
obrim l’estèrnum, el pit (la 
típica cicatriu que queda 
després al mig del pit), el que 
s’anomena una esternotomia 
mitjana. Posteriorment, el que 
es fa és introduir una cànula 
en l’aorta, l’artèria per on ix 
tota la sang des del cor amb 
oxigen i compressió per a tot 
el cos, a fi que introduïsca la 
sang a pressió procedent de la 
màquina; aquesta sang porta 
oxigen i pressió sanguínia 
per a poder irrigar tots els 
teixits i òrgans del cos. D’altra 
banda, necessitem també 
recollir la sang que arriba al 
cor, que no hi entre, i això es 
fa col·locant unes cànules, 
normalment en les venes 
caves, que són les que porten 
la sang al cor: la vena cava 
superior, que porta la sang de 
retorn del cap, dels braços i 
de la part alta del tòrax; i la 

vena cava inferior, que porta 
la sang de les cames i de la 
part inferior de l’abdomen 
i del tòrax. Ací també es 
col·loquen unes bossetes, 
com si foren de tabac, unes 
sutures que s’ajusten entorn 
de la cànula; eixes cànules de 
les venes caves les podem 
posar amb totalitat dins de 
l’aurícula dreta del cor, que 
és on arriben les venes caves; 
aquestes cànules trauen la 
sang del cos que ve sense 
oxigen i la introdueixen dins 
de la màquina; i la màquina, 
per una banda donarà oxigen, 
i per l’altra donarà pressió. 
Pressió al cor, com una 
bomba, i oxigen al pulmó, que 
és on s’elimina el diòxid de 
carboni i s’incorpora l’oxigen 
a la sang, perquè aquesta 
màquina fa la mateixa funció 
que un cor artificial. Per tant, 
la sang que ix d’aquesta 
màquina va amb oxigen i amb 
pressió, i es retorna a l’aorta. 
El cor està exempt de sang 
i de moviment, i també els 
pulmons, evidentment, per 
això és necessari, perquè 
el cor i el pulmó són dos 
òrgans molt lligats i perquè 
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necessites que la màquina també guie la sang. 
En això consisteix la màquina, així és com 
funciona. Per això, en les primeres operacions 
de cor que es van fer, quan no s’utilitzava una 
màquina de circulació extracorpòria i només 
es podien realitzar operacions molt concretes 
que no necessitaven parar el cor (com era el 
«ductus», que és una comunicació entre l’aorta 
i l’artèria pulmonar), a vegades utilitzaven 
una persona que feia de cor i pulmó artificial. 
Evidentment, fins que la varen perfeccionar, 
tenia moltes complicacions i problemes, i per 
això operar-se del cor era quasi a vida o mort. 
Hui en dia, amb la millora de la tecnologia, les 
operacions de cor tenen unes taxes d’èxit 
prou elevades, depenent de la malaltia, per 
descomptat, però en general són altes.»

«Actualment ja no preocupen tant les errades 
mecàniques o electròniques d’aquesta 
màquina, ja que això és raríssim; ara s’està 
investigant més la utilització de materials de 
la bomba que siguen més biocompatibles, 
perquè la sang circula per fora del cos. I quan 
la sang circula fora del cos té tendència 
a coagular-se, i ens obliga a utilitzar un 
anticoagulant, l’heparina; a més, les cèl·lules 
sanguínies entren en contacte amb superfícies 
estranyes al cos, cosa que provoca l’activació 
de les cèl·lules del sistema inflamatori, i es 
produeix una inflamació del cos que en les 
persones majors i els xiquets majors és 
inapreciable o molt poc perceptible, però que 
en xiquets molt xicotets provoca que es posen 
molt unflats durant la cirurgia, i això és en part 
per la resposta inflamatòria sistèmica. Diguem 
que la investigació, ara, sobretot busca això, 
intentar millorar aquests materials perquè la 
resposta inflamatòria siga la menor possible i 
es contribuïsca a una millor recuperació dels 
pacients i una més ràpida recuperació.»

«En la unitat de cirurgia cardíaca de La Fe, 
des de fa molts anys el trasplantament de cor 
d’adults i de xiquets està dins de la cartera de 
serveis de la unitat, i també es col·labora en 
trasplantaments pulmonars, perquè aquestes 
cirurgies les fan els cirurgians toràcics i 
cal col·laborar perquè molts d’aquests 
trasplantaments tenen connexió amb el cor i es 
realitza amb una ajuda d’una màquina, com la 
de circulació extracorpòria, però més senzilla, 
en el sentit que no té tanta complexitat ni 
tants dispositius. Són com a minimàquines de 
circulació extracorpòria que permeten oxigenar 
i donar un suport en el postoperatori, i ací és 
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on col·laborem els cirurgians cardíacs amb els 
cirurgians toràcics, ajudar-los a fer la connexió 
i la desconnexió d’aquesta màquina; fins i tot, 
si alguna vegada es necessita mantindre-la uns 
dies després del trasplantament pulmonar, es 
manté.»

«Un aspecte que va molt lligat al 
trasplantament de cor és el tema de les 
assistències, dels cors artificials entre cometes, 
i dins dels cors artificials, els que anomenem 
«assistències circulatòries». N’hi ha dos grans 
grups: un grup que anomenem intracorporis, és 
a dir, que es col·loquen dins del cos del pacient, 
en la caixa toràcica, una espècie de minicor, 
una minibomba que s’utilitza normalment 
quan falla el ventricle esquerre i actua com 
una bomba centrífuga que fa el treball d’eixa 
part del cor. Porta uns drivers externs, que 
són com una espècie de conductors per a 
programar la màquina, mesurar les revolucions 
i recarregar les bateries. Podríem dir que és 
un cor artificial que hi ha al costat del teu. És 
una bomba centrífuga que fa la mateixa funció 
que la circulació extracorpòria, i que tracta 
de fer la funció del ventricle esquerre, és a dir, 
expulsar la sang amb pressió i oxigen cap a la 
resta del cos. En altres ocasions, hi ha altres 
tipus de dispositius d’assistència, que són els 
«paracorporis». Paracorpori vol dir que estan 
al costat del cor, però fora del pacient; hi ha 

molts tipus de dispositius, que són com una 
xicoteta bomba de circulació extracorpòria 
que posen la peu del llit del pacient; la sang ix 
per una línia cap a la màquina, i al seu torn la 
màquina produeix pressió i oxigen, la retorna. 
Estem parlant que aquesta màquina es posa 
mentre els pacients estan ingressats. En països, 
fins i tot europeus, algun pacient amb aquest 
sistema se n’ha pogut anar a casa o a una 
residència de malalts al costat de l’hospital, 
però si el pacient està despert i conscient, ja 
estan en planta, i fins i tot alguns passegen 
amb la màquina. Es posen generalment com a 
pont del trasplantament, és a dir, en pacients 
que estan en llista d’espera, especialment 
en població infantil en què el nombre de 
donacions és més baix perquè hi ha menys 
sinistres i per tant menys donants infantils, 
i perquè a més a més, els donants han de 
ser d’una edat similar, ja que a un xiquet 
xicotet no li cap el cor d’un xiquet més gran, 
per tant, hi ha pacients que quan ja arriben 
a l’estadi final i el cor ja no pot mantindre 
una circulació adequada, cal ajudar-los amb 
la màquina externa, situació en què poden 
estar mesos i a vegades fins un any, fins que 
apareix un donant. En definitiva, la màquina 
de circulació extracorpòria no solament ha 
permés les operacions de cor, sinó que ara 
també permet mantindre pacients en bones 
condicions, fins que puguen ser trasplantats. 
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A vegades, aquestes màquines s’utilitzen 
en el postoperatori immediat, per a ajudar 
a recuperar el cor, els anomenats ECMO, 
un sistema d’oxigenació per membrana 
extracorpòria.»

«Tot açò que estem parlant (evidentment en 
els casos que són malformacions infantils) 
no són evitables, però en el cas d’adults hi ha 
situacions evitables i d’altres que no. Moltes 
malalties coronàries poden ser previngudes 
amb uns hàbits de vida saludables, evitant 
el tabac i els factors de risc cardiovascular 
que tots, si fa no fa, coneixem, com la 
hipertensió, el tabaquisme, la diabetis, el 
colesterol i les hiperlipèmies, etc. Això en part 
es pot previndre amb la dieta, amb una vida 
cardiosaludable, amb la realització d’exercici; 
però a vegades, determinades situacions, com 
la diabetis, s’acaben desenvolupant, perquè la 
diabetis de l’adult és multifactorial i no sempre 
es pot previndre, però sí que es pot millorar 
i controlar millor. El tabac és un factor de ric 
que es pot previndre. Hi ha d’altres que no es 
poden previndre tant, com l’estrés. Quant al 
colesterol, una part té a veure amb la dieta, 
però hi ha persones que tenen malalties del 
metabolisme dels greixos i això comporta 
que ells mateixos produïsquen colesterol, el 
que anomenem hiperglucèmia, la qual es pot 
tractar, tot i que a vegades són congènites o 

hereditàries; es poden minimitzar els efectes 
mitjançant medicació, controls, dieta més sana, 
etc. Les malalties coronàries, en general tenen 
un conjunt de factors que es poden previndre 
o tractar.»

«També hi ha les malalties valvulars, un altre 
problema que afecta el cor dels adults. 
Aquestes vàlvules cardíaques afectades 
solen ser la vàlvula aòrtica i la vàlvula mitral, 
amb diverses causes per les quals es poden 
degenerar o lesionar. Cada vegada són més 
freqüents, perquè l’esperança de vida és 
més alta i per tant més es degenera la vàlvula 
aòrtica. L’enduriment de les artèries, a mesura 
que van passant els anys, per ateromatosi 
i ateroesclerosi, afecta el vel de la vàlvula 
aòrtica, fet que provoca que es torne rígida i 
que tinga menor obertura, i per tant s’ha de 
canviar per una vàlvula artificial, que pot ser 
biològica o mecànica, depenent del pacient.»

«Després hi ha les malalties de la vàlvula mitral, 
que per les característiques del seu teixit es 
degeneren molt. A vegades, les vàlvules també 
naixen amb malformacions, com per exemple 
la vàlvula aòrtica, que a vegades, en compte 
de tindre tres comportes i ser tricúspide és 
bicúspide, i això fa que, amb el pas dels anys 
tinguen més predisposició a tornar-se rígides i 
estretes, o que no tanquen bé, o les dos coses, 
fet que dificulta la prevenció.»
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«La hipertensió, moltes vegades es pot tractar, 
es pot controlar amb una dieta sense sal, que 
també influeix en els problemes sobre les 
vàlvules, sobretot les coronàries; també en 
la formació d’aneurismes, de dilatacions de 
l’aorta, dels grans vasos, sobretot de l’aorta, 
i que a vegades poden tindre relació amb la 
hipertensió, o moltes vegades tenen relació 
amb malalties pròpies de la paret del teixit 
que forma la paret dels gots de l’aorta, i això a 
vegades també pot tindre un cert component 
hereditari.»

«Aquests són els factors, podríem dir, que 
es poden previndre, no solament quant a 
malalties del cor, sinó també pel que fa a 
altres òrgans, com el renyó o la vista (per 
retinopaties), i tot això es pot millorar si tens 
control en aquests factors de risc. Hi ha altres 
malalties que difícilment es poden previndre, 
perquè són degeneratives, que apareixen amb 
el pas dels anys, per degeneració dels teixits. 
Altres malalties degeneren la paret vascular, 
la dilaten. I per últim, i no tant freqüents, hi ha 
els aneurismes d’aorta ascendent, que moltes 
vegades van associats amb problemes de la 
vàlvula aòrtica. Aquests són bàsicament els 
grans problemes, els tres grans paquets de 
malalties dels adults.»

«En xiquets no podem dir que es poden 
previndre, perquè en els xiquets, la majoria, 
el 99 per 100, són malformacions durant el 
desenvolupament embrionari en les primeres 
setmanes de gestació, és a dir, que ací sí que 
no hi ha res a fer, és una malformació que 
t’ha tocat, com el que li toca la loteria, que la 
probabilitat és baixa, però a alguns els toca, i 
evidentment no és una bona notícia.»

La Fe és un hospital de referència a la 
Comunitat Valenciana, i fins i tot d’àrees 
limítrofes, però que està obert a rebre 
malalts d’altres llocs. És un hospital bo, 
amb bones dotacions, modern, ja que es va 
acabar de construir el 2011. És un hospital 
en el qual totes les especialitats tenen un 
gran desenvolupament i una gran projecció 
dins d’Espanya i també fora. És un hospital 
capdavanter en moltes coses, ben dotat, amb 
molts espais oberts, amb molta qualitat per al 
malalt, ja que són habitacions individuals, que 
és una mica el que persegueix la llei general 
de sanitat, que tot el món tinga un poc de 
privacitat. La Fe no pot tindre enveja de cap 
altre hospital espanyol, ni l’especialitat en la 
qual treballa Félix tampoc; és un hospital que 
pot atendre qualsevol tipus de pacient.
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Cal distingir dos situacions: el que és la cirurgia 
cardíaca pediàtrica i la cirurgia cardíaca de 
l’adult. En la cirurgia cardíaca pediàtrica, l’únic 
centre de referència que té la Comunitat 
Valenciana i l’únic públic que fa aquest tipus 
d’operacions és La Fe, no hi ha un altre, ni a 
Alacant ni a Castelló, ni en altres hospitals de 
València. A Catalunya hi ha dos hospitals, un 
és mig públic i privat, però fa la mateixa funció 
que un hospital públic. A Madrid n’hi ha tres. A 
Andalusia n’hi ha tres, també. Hi ha comunitats 
que no en tenen, com Castella-la Manxa, 
Castella i Lleó o Cantàbria. Aragó tampoc en 
té, o fa poquet que en té. Açò ocorre en tots 
els països, tot i que a Espanya és possible que 
hi haja més hospitals que fan cirurgia cardíaca 
que per ràtio de població ens correspon. 
A Anglaterra i França està més centralitzat 
encara. Als països europeus en general se 
centralitza encara més en uns pocs hospitals 
l’activitat de la cirurgia cardíaca infantil, que 
per les seues peculiaritats i complexitat ha de 
ser així. En l’àmbit privat tampoc s’operen els 
pacients, és a dir, això és una cirurgia complexa 
que no solament necessita un cirurgià, sinó que 
són unes operacions que necessiten bones 
unitats de vigilància intensiva i una sèrie de 
cures i especialitats importants; per tant, la 
immensa majoria de pacients s’operen en la 
sanitat pública. En l’activitat privada, Félix ha 
treballat en un hospital amb un altre company, 
però són escassos els pacients que s’operen 
en la privada. Tanmateix, a la Comunitat 
Valenciana, la immensa majoria dels pacients 
(el 99 per 100) s’operen en la sanitat pública. 
Quan naix un xiquet amb una cardiopatia 
complexa i naix en un hospital privat el deriven 
a l’hospital públic, perquè és l’estructura que 
li pot donar un suport adequat, que no és 
solament el cirurgià, sinó també l’anestesista, 
els metges d’intensius, els cardiòlegs, en 
definitiva un equip, i aquest suport és molt 
complex i costós de tindre en un hospital 
privat, que moltes vegades no ho pot 
suportar. Es pot  fer alguna xicoteta cirurgia, 
d’alguna cosa relativament senzilla dins de la 
complexitat que és operar del cor un xiquet, 
així que la majoritàriament s’operen en la 
sanitat pública, i això ocorre en quasi totes les 
comunitats autònomes d’aquest país. Potser 
a Madrid i Barcelona pot haver un poc més 
d’activitat privada, però gran part dels pacients 
pediàtrics s’operen en hospitals públics, ja que 
per a les assegurances suposa costos molt alts 
que no poden assumir (i que tampoc volen), 

perquè saben que hi ha un hospital públic que 
els ofereix aquest servei sense ells haver-se de 
gastar diners.

Respecte de la cirurgia cardíaca d’adults, 
cada vegada hi ha més pacients que han 
sigut operats quan eren xicotets, i que 
necessiten tornar a operar-se perquè porten 
conductes artificials; aquests pacients també 
s’operen en els llocs on hi ha cirurgia infantil, 
perquè algunes són vertaderes cirurgies 
complexes, i els equips de cirurgia infantil fan 
les intervencions més complexes de cirurgia 
adulta. 

Altres tipus de malalties del cor en pacients 
adult són les malalties adquirides amb el 
pas del temps, com la destrucció d’artèries, 
malalties coronàries, les valvulopaties, infarts, 
infeccions de les vàlvules per gèrmens, 
aneurismes que es trenquen... En aquests 
casos ja hi ha més hospitals públics que 
operen aquest tipus de pacients, perquè 
moltes vegades poden ser d’urgències. Per 
regla general hi ha moltes més operacions en 
adults que en xiquets (aquestes poden arribar 
al 10 per 100 aproximadament), per tant, 
necessites més hospitals que puguen fer-ho. 
Per exemple, a la Comunitat Valenciana hi ha 
hospitals com La Fe, el Clínic, el General o el 
d’Alzira que fan aquest tipus d’operacions en 
adults. En la privada passa el mateix, també 
hi ha més activitat privada en pacients adults 
amb patrons adquirits, perquè és una cirurgia 
més senzilla, més rutinària, encara que aquesta 
activitat privada, evidentment, és menys 
freqüent que la que es pot fer en l’activitat 
pública.

Félix també ens parla de l’activitat solidària 
que hi ha en el tractament de cardiopaties 
i cardiopaties congènites, on hi ha diverses 
oenegés que porten pacients de països 
subdesenvolupats d’Àfrica, de l’Amèrica de 
Sud o de l’Amèrica Central. «Són pacients 
que no tenen possibilitat de ser operats als 
seus països d’origen, i que si no els intervenen 
acabarien morint. Aquestes oenegés traslladen 
aquests pacients i cobreixen els costos del 
viatge i la estança a Espanya. Ho organitzen 
de manera que el pacient puga estudiar, 
es puga operar i després reba les cures 
postoperatòries. No es tracta tan sol d’operar-
lo i després enviar-lo al seu país, necessita 
com hem dit un estudi, confirmar el diagnòstic, 
veure que és operable, veure què se li pot 
oferir, fer l’operació... No el pots retornar al seu 
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país de seguida, sinó que ha d’estar un temps 
a Espanya, almenys fins les primeres revisions, 
per a veure que tot va bé, i això normalment ho 
costegen les oenegés. Els operem en La Fe, a 
través de la Conselleria, que és la que permet 
les operacions i els tractaments.»

«Hi ha vegades que poden vindre el pare o 
la mare; normalment ve la mare, però altres 
vegades ni tan sols el pare o la mare hi poden 
vindre, perquè potser provenen de països 
que per diversos motius no els deixen eixir, i 
per tant només hi ve el xiquet, acompanyat 
d’un representant de l’oenegé. Hi ha diverses 
oenegés, entre les quals hi ha una amb la 
qual han col·laborat molt, “Amics del poble 
Sahrauí”, que amb relativa freqüència porten 
algun pacient del Sàhara per a operar-lo. 
Normalment, aquestes oenegés tenen pisos 
d’acollida on els pacients passen els dies que 
no estan ingressats. És una pràctica estesa, no 
solament ací a la Comunitat Valenciana, sinó 
també en altres hospitals espanyols que fan 
aquestes operacions, i nosaltres encantats 
de treballar amb ells. Altres vegades van els 
nostres metges al país d’origen, a ensenyar-
los tècniques, perquè afortunadament, cada 
vegada més els hospitals d’allí, molt a poc a 
poc, van tenint més mitjans, i els metges d’allí 
poden aprendre coses teues, ensenyar-los 
determinades pràctiques quirúrgiques que 
poden ser ací molt rutinàries, però que allí 
serveixen per a salvar vides, perquè molts 
pacients no tenen possibilitat de rebre cap 
tractament. És així de trist, i així de cruel, 
però continuaran vivint molts xiquets amb 
problemes cardíacs, de la mateixa manera 
que moriran d’altres malalties, d’altres 

malformacions, d’altres òrgans, perquè 
realment els seus països no poden donar-los 
el tractament adequat. A vegades, els metges 
d’allí, l’única cosa que poden fer és allò que 
ací féiem fa cinquanta o seixanta anys, que 
són les cures pal·liatives, és a dir, una operació 
sense parar el cor, simplement per a millorar 
els símptomes i millorar-los una miqueta la 
qualitat de vida, sabent que això no serà per a 
tota la vida, i que per tant acabaran morint.»

Una altra vessant apassionant del treball de 
Félix és quan han d’anar a fer les extraccions 
dels òrgans dels donants. Els equips que fan 
els trasplantaments són els mateixos que han 
d’anar a traure els òrgans dels donants. Això 
implica estar sempre en guàrdia, perquè quan 
apareix un donant per a un pacient que està 
en llista d’espera, han d’anar a qualsevol lloc 
d’Espanya o a vegades d’Europa (sobretot en 
trasplantaments infantils, que és mes difícil 
que apareguen donants de l’edat del pacient) 
a fer l’extracció. Quan açò passa, una part de 
l’equip agafa l’avió que tenen disponible per a 
fer aquests trasllats, i una altra part de l’equip 
es queda preparant l’operació amb el pacient. 
Ha de ser un treball coordinat, i ha de fer-se 
tan ràpid com es puga, a fi que el cor arribe 
en condicions i es puga operar amb seguretat 
i que l’operació siga un èxit. Afortunadament, 
a Espanya som el país número u del món en 
donació d’òrgans, i tenim un gran sistema 
nacional de trasplantaments que coordina 
totes aquestes operacions.

Tot el que ens ha contat Félix i molt més és 
la seua experiència i el seu dia a dia. Moltes 
gràcies, Félix, per contar-nos eixa realitat de les 
persones que cuiden el nostre cor.
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Tal com ens ha explicat el doctor Félix Serrano, la majoria de 
les cardiopaties que opera són xiquetes i xiquets que naixen 
amb cardiopaties congènites, com va ser el cas de la nostra 
fallera major infantil, Maia, tot i que les cardiopaties poden 
aparéixer en qualsevol moment de la vida. Els casos més 
coneguts en adults solen ser els que detecten a esportistes 
famosos, com per exemple els futbolistes Rubén de la Red 
o Sergio «Kun» Agüero. Tanmateix, aquestes cardiopaties 
afecten també persones normals, tot i que no les arribem 
a conéixer si no són del nostre entorn més pròxim. Aquest 
és el cas del nostre faller Jorge Arcís, a qui varen detectar la 
cardiopatia en l’edat adulta. Hem parlat amb ell perquè ens 
conte aquesta experiència.
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A Jorge li detectaren la malaltia cardíaca a partir d’un constipat. Mentre l’auscultaven li varen 
detectar un bufit al cor, ho varen contrastar amb altres metges de l’ambulatori per a confirmar-

ho i posteriorment l’enviaren al cardiòleg. L’especialista li va dir que era un problema funcional, 
que de moment no hi havia problema, que podia fer vida normal, però que havien d’anar 
fent-li revisions cada cert temps per a controlar-lo. Arribà un moment que havia de fer 

esport amb pulsòmetre, però al cap de poc de temps ja començà a empitjorar i ja li 
digueren que deixara de fer esport.

El principal símptoma era l’esgotament, ja que treballava en una empresa del sector de 
l’automòbil, en la línia de producció; cada dia constatava que la faena li costava més de 
fer, cada vegada li produïa més fatiga, li faltava l’aire i s’ofegava, i quan arribava a casa a 
penes podia dormir, perquè encara no s’havia recuperat de l’esforç del dia. La malaltia 
feia que els temps de recuperació s’allargaren, i quan s’alçava per anar a treballar encara 
no s’havia recuperat de l’esforç del dia anterior. La cardiopatia que varen detectar a Jorge 
era la malaltia de Barlow, que sol ser més freqüent en persones de més edat; en el seu cas 
no és una malaltia hereditària, però ell si que té antecedents familiars amb cardiopaties.

Aquest deteriorament de la qualitat de vida es produeix amb a penes set anys, ja que a 
Jorge li detecten la malaltia amb vint-i-sis anys, i amb trenta-tres és quan arriba al punt 
del qual estem parlant. En aquell moment va anar al cardiòleg, i en les proves veren que la 

vàlvula auricular no funcionava bé, no tancava i obria en condicions, sinó que es quedava 
totalment oberta, deixava passar la sang i per tant l’oxigen no hi arribava bé. A partir d’ací és 

quan li digueren que ja no podia fer esforços i que havia de deixar de treballar.

Els metges li diuen que encara no està en el període de maduració adequat per a intervindre, 
és a dir, que les intervencions es fan quan la vàlvula està més deteriorada, que és quan més es 
nota la millora. Per tant, la qualitat de vida, a poc a poc, va ressentin-se cada vegada més. Ha de 
cuidar-se, tindre una alimentació sana, no fer cap esforç, ja que cada excés de seguida el nota, li 
costa respirar, i cada any segueixen fent-li les respectives revisions. I en una d’aquestes revisions, 
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tretze anys després, en què a poc a poc la vàlvula ha anat deteriorant-se cada 
vegada més, és quan ja li diuen que ja està en els paràmetres per a operar, 
que si vol ja pot fer-ho. És una decisió que ha de prendre el pacient, llevat 
que vaja a urgències en un moment molt crític, i per tant, tens la possibilitat 
de pensar-ne la decisió. Quan li diuen que pot operar-se és perquè ja saben 
que eixa operació millorarà el seu dia a dia. Jorge havia arribat a un moment 
en què estava sempre cansat, i havia patit un parell de crisis importants per 
falta d’aire, per tant, tenia clar que volia operar-se; a més, no fer-ho suposava 
posar-se en vertader risc, ja que podia desenvolupar més malalties o que 
quedaren afectats altres òrgans.

Evidentment, aquesta és una operació complicada i molt crítica, en la 
qual, com ens ha explicat abans el doctor Serrrano, s’utilitza la circulació 
extracorpòria per a poder reconstruir la vàlvula del cor afectada; i això és el 
que li feren a Jorge, amb tan mala sort que després de d’operar veren que 
sagnava, per la qual cosa hagueren de tornar a obrir-lo per a vore què passava, 
varen revisar la zona afectada i no varen vore res, i com que continuava 
sagnant, hagueren d’obrir una tercera vegada i li varen revisar tot el cor, i ja li 
varen detectar la part per la qual es produïa l’hemorràgia, i pogueren curar-lo. 
És a dir, li feren tres operacions en una.

De l’operació, Jorge no en recorda res. Ens comenta que t’anestesien, i quan et 
despertes, com que estàs tan medicat no notes cap dolor, però a mesura que 
van retirant la medicació sí que comences a sentir dolor, i quan van llevant els 
tubs, les vies, etc., sí que vas notant-ho, i hi ha moments prou dolorosos.

Després de l’operació, Jorge ha millorat la seua qualitat de vida, ja no ha tornat 
a tindre més crisis d’ofegament, i ja no es troba tan fatigat com abans, tot i 
que encara li agradaria trobar-se millor després de l’operació tan forta que 
ha passat. Ha de continuar cuidant-se, i incideixen molt en la importància 
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de perdre pes, perquè les persones amb 
cardiopaties, és important que tinguen un pes 
baix. També té recomanat caminar cada dia, al 
voltant d’una hora o hora i mitja. Al cap i a la fi, 
ara la principal faena que té és cuidar-se.

Posteriorment, haurà de continuar amb les 
revisions anuals del cardiòleg: analítiques, 
electros, ecocardiografies, proves d’esforç...

És conscient que és possible que en un 
futur hagen de tornar a operar-lo, ja que la 
reconstrucció que li feren es pot tornar a 
degradar, i i per tant haurien de posar-li una 
vàlvula artificial, una possibilitat que, encara 
que no és segura, pot passar.

Jorge ja està acostumat a cuidar-se i seguir les 
pautes dels metges, i en la mesura de les seues 
possibilitats porta una vida normal, sense fer 
esforços ni esport. Té una qualitat de vida 
bona, encara que ha d’anar amb compte amb 
els constipats forts o les infeccions, ja que són 
afeccions que podrien empitjorar la situació, i 
que a ell li costen més de curar.

Revisant-ne l’experiència, Jorge ens explica 
que, quan aquestes malalties apareixen en 
persones joves i sanes, actives i esportistes, 

com va ser el seu cas, a poc a poc veus com 
cada vegada pots fer menys activitats. La vida 
canvia totalment, sobretot quan et donen 
la baixa del treball, i és molt complicat quan 
et veus a casa sense poder fer res. Aquesta 
inactivitat porta a fer cada vegada menys 
coses, veus que vas apagant-te com un ciri, 
i això psicològicament t’afecta molt. Ell va 
tractar d’anar ocupant el temps lliure amb 
formació, estudiant idiomes (valencià, francés 
i anglés), i també fent cursos d’informàtica 
i de guitarra. Després va nàixer la seua filla, i 
ja va estar més ocupat, però recorda que va 
passar moments molt complicats, i encara que 
ell no ho va fer, pensa que pot ajudar molt, a 
les persones que estan en la mateixa situació, 
anar a un psicòleg o a un orientador, o personal 
especialitat que puguen entendre’ls i guiar-los.

Agraïm a Jorge la sincerat per a explicar-
nos com és per a ell viure amb una malaltia 
cardíaca, i esperem que es recupere encara 
més i que estiga cada dia millor. Estem segurs 
que podem conéixer molt més d’aquest tipus 
de malalties i experiències si ens les conten 
persones conegudes i volgudes, com és el cas 
de Jorge.
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Com ens ha comentat el Dr. Félix Serrano, moltes cardiopaties es 
poden previndre amb una dieta sana i equilibrada i amb un estil 
de vida saludable.  Per tal de conéixer una verdura molt saludable 
i molt adequada per a aquesta dieta sana, hem parlat amb Alberto 
Alapont, gerent d’una cadena alimentària i que ens parlarà de 
les característiques del brocolet (en castellà bimi). També ens 
mostrarà receptes fàcils de fer i molts sabroses preparades pels 
millors xefs amb aquesta verdura. 

Un ali-

ment 

per a

cui-

darnos

A
l

b
e

r
t

o
 

A
l

a
p

o
n

t
G

er
en

t d
e 

ca
de

na
 a

li
m

en
tà

ri
a 

en
 B

im
i

El
 b

ro
co

le
t

120



El brocolet és una verdura que arriba per a delectar-nos. Es tracta d’una varietat 
fruit del encreuament natural entre dues brassiques, dues espècies pertanyents 
a la família de les crucíferes. A Espanya, el brocolet es cultiva principalment en 
llocs pròxims a la costa mediterrània. Les zones altes i d’interior són el millor 
emplaçament per al cultiu estival, ja que té a favor l’amplitud tèrmica. Per tant, està 
disponible els dotze mesos de l’any. El brocolet és 100 per 100 comestible i a més 
s’aprofita tot el producte, de la tija al floret. La tija és tendra i té un sabor més suau 
i dolç que el bròcoli tradicional.

És una hortalissa molt versàtil i de fàcil preparació. Només cal obrir l’envàs, 
necessari per a mantindre la humitat i evitar-ne la deshidratació, i cuinar-lo de tres 

a cinc minuts com es preferisca: a la planxa, al vapor, bollit, saltejat... És preferible que 
quede al dente perquè no perda les propietats. Combina a la perfecció amb carns i peixos, la 

guarnició perfecta.

També és perfecte per a aquelles persones que busquen el benestar a través de l’alimentació 
sense renunciar al plaer del sabor. Per l’aspecte i sabor lleuger, com a acompanyant aquesta 
verdura realça qualsevol plat. És el complement ideal, però també es converteix en un plat 
deliciós per si mateix. El sabor suau i dolç i la textura tendra conquesta els paladars més exigents. 
Resulta molt atractiu també per als xiquets, per la qual cosa es pot utilitzar per a introduir-los en 
la dieta les verdures.

També compta amb deu nutrients essencials que el fan únic, a més de fibra vegetal, excel·lent 
per a afavorir el trànsit intestinal i facilitar la digestió. Conté potassi, calci i folat, i més zinc, àcid 
fòlic, antioxidants, proteïnes i vitamina C que els espàrrecs verds, el bròcoli tradicional, la col 
arrissada i els espinacs. Conté el doble de vitamina B6 que els pèsols o les carlotes, cosa que 
ajuda a prolongar l’esperança de vida saludable. En molts casos, el brocolet té un valor nutricional 
superior a altres verdures: 7/10 davant d’espàrrecs; 8/10 vs pèsols ;10/10 vs tomates ; 9/10 vs 
xampinyons ; 9/10 vs bajoquetes verdes ; 8/10 vs pimentons. És una de les millors fonts vegetals 
de vitamina E, la qual evita la degeneració, tant de les artèries com del cervell. Cent grams de 
brocolet equivalen a trenta-tres calories.

Segons diversos estudis, ajuda a previndre els càncers d’estómac, còlon i pulmó, gràcies a la 
riquesa en glucosinolats, un agent anticancerigen propi de les brasssiques. Així, conté més 
quantitat i en més proporció que altres espècies de la família de les brassiques, concretament 
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un 45 per 100 més de glucosinolats 
que el bròcoli tradicional. També té 
sinigrina, que afavoreix l’eliminació de 
les cèl·lules precanceroses.

Un estudi de la universitat politècnica 
de Cartagena (UPCT) afirma que els 
compostos bioactius de caràcter 
anticancerigen, antioxidant i 
antiinflamatori del brocolet són millor 
absorbits que els d’altres crucíferes, 
com el bròcoli convencional, la 
coliflor o la col.

Per tot això, es converteix en un 
aliat en la gastronomia, per l’elevada 
fibra dietètica i el baix contingut en 
greixos, cosa que li atorga el caràcter 
d’aliment ideal per a la dieta de tot 
tipus de persones. Estem segurs 
que resultarà un plaer conéixer-lo. 
A continuació vos deixem quatre 
receptes, dos entrants i dos plats 
principals que vos serviran com a 
exemple d’alimentació sana per a 
cuidar-vos el cor.

Per a més informació i receptes 
visiteu www.bimi.es

Entrants
Arròs basmati amb brocolet

La xef Bàrbara Amorós, exconcursant de Top Xef i propietària del 
Cátering BTC, elabora una recepta d’arròs basmati amb brocolet.

Ingredients per a una persona
500 grams d’arròs basmati
Cúrcuma en arrel
All ratllat
Cardamom
Oli de sèsam
350 ml d’aigua
200 grams de brocolet

Mètode

Llavar l’arròs basmati en aigua freda abans de cuinar-lo i reservar. Introduir el brocolet en aigua 
freda i reservar. Sofregir les espècies a foc lent amb una mica d’oli de sèsam. Una vegada les 
espècies estan torrades, afegir l’arròs basmati i aigua. Cuinar a foc mitjà durant vint minuts. 
Escaldar el brocolet al voltant de tres minuts amb aigua i sal. Servir calent
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Wrap de brocolet a la barbacoa amb pernil de Parma i ou
Preparació: cinc minuts
Cocció: deu minuts
Per a quatre persones
Ingredients
2 paquets de brocolet o mínim 12 tiges
2 paquets de rodanxes de pernil de Parma o almenys 12 rodanxes
4 ous de gallines camperoles
Pebre negre recentment molt
Mètode
Emboliqueu cada brocolet en una llesca de pernil de Parma i deixeu 
els florets exposats. Poseu-los en la barbacoa per a cuinar-los durant 

uns dos minuts, sense estar molt a prop del foc. Si utilitzeu una barbacoa amb tapa, podeu tancar-la per a 
aconseguir una millor cocció i un sabor fumat més intens. Llevar el brocolet del foc i col·loqueu-ne tres en 
una piràmide en cada plat. Porteu els ous a escalfar a un cassó amb aigua. Retireu l’ou escalfat de l’aigua i 
drene-lo. Serviu un generós pessic de pebre negre sobre el plat i serviu-lo.
Plats principals
Fideuà de brocolet, calamar i aigua de coco

Preparació: 10 minuts
Cocció: 25 minuts
Per a 4 persones
Ingredients
400 g brocolet
400 g calamar
250 ml d’aigua de coco
3 dents d’alls
1 cullerada sopera de pebre roig
30 g tomaca triturada
700 ml caldo de marisc
400 g fideu fi núm. 2
20 g sal
120 ml oli d’oliva verge extra
Mètode

En una paella posem l’oli i sofregim el calamar amb el brocolet sencer i la ceba picada. Seguim amb el sofregit 
d’all picat, pebre roig i tomaca en aquest ordre. Agreguem al caldo l’aigua de coco i el portem a ebullició. 
Banyem els fideus amb el caldo i coure uns huit minuts segons el fabricant. Servir la fideuà en la paella.
Pizza amb brocolet i pesto

Elaborada per Delicious Martha. Recepta guanyadora del concurs 
“Recetas con bimi”, de “Canal Cocina”.
Preparació: 10 minuts
Cocció: 20 minuts
Per a una persona
Ingredients
1 massa de pizza o pasta trencada
4 cullerades de salsa pesto
100 g de mozzarella ratllada
20-25  boles de mozzarella fresca
125 *g de brocolet
4 tomaques «cherry»
2 tomaques de branca
8-10 pacanes

Mètode
Precalfar el forn a 190 °C. Estirar la pasta trencada o la base de pizza sobre la superfície de treball. 
Repartir les cullerades de salsa pesto i cobrir bé la massa. Empolvorar la mozzarella ratllada sobre la 
salsa i repartir-la de manera homogènia. Llavar i tallar els dos tipus de tomaques a rodanxes, i repartir-
los sobre la mozzarella. Disposar les branques de brocolet per damunt de la massa, una vegada llavats 
i assecats amb un drap. Col·locar les boles de mozzarella i les pacanes. Posar al forn durant 25-30 
minuts o fins que estiga lleugerament daurada. Traure del forn, passar-ho a una reixeta i servir
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Hi ha persones molt sensibles
en totes les formes d’art
tenen el cor artístic,
són creadors de veritat.

Poetes, músics, pintors
actors, artistes fallers,
són algunes de les professions
que fan vibrar la gent.

Tots realitzen les seues obres
amb esforç i dedicació,
però no sempre obtenen
recompensa i gratificació.

Perquè el primer que pensem
són en els que són famosos,
però hi ha molt d’ells
que estan en els ossos.

e x p l i c a c i ó

explicacio de la falla
,

,
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Ja que no tots els artistes

poden ser professionals

i treballar en allò que els agrada

i que amb passió fan.En molts moments les crisis

acaben amb els tallers
i fan que molts artistes

acaben de carnissers.Si parlem dels autòctons

dels artistes fallers,
haureu vist que la covid

ha sigut un desastre sencer.
Molts tallers han tancat

l’oferta ha disminuït
i ara trobar un artista

és un miracle produït.Sols faltava pal duro
una apujada bestial

de materials com el suro

necessari per a treballar.Així que, enguany fallers

no apreteu massa l’artista,

que plante el que toca
i acabe l’any optimista.
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Siguem conscients del que val
la falla que al carrer es planta,
i el poc que guanya l’artista
si comptes les hores, que en fa a manta.

Perquè si massa apretem
acabaran tancat,
i ens tocarà fer-nos la falla,
i acabarem al·lucinant.
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La música és una de les arts indispensables de la vida diària. Ha 
estat present en totes les generacions, evolucionant constantment 
i augmentant l’accessibilitat. És impossible passar un dia 
sense escoltar una cançó o una melodia, bé siga de fons en un 
supermercat, en les xarxes socials, en el transport urbà o en la 
nostra sèrie favorita. 

L amor, 

la mu-

sica i

l amor 

a la 

musica

A
l

b
e

r
t

o
 

L
o

r
i

t
e

P
ro

du
ct

or
 i 

co
m

po
si

to
r 

m
us

ic
al

,

,

,

,

128



Al llarg de la història ha complit funcions molt diverses. Les persones 
prehistòriques l’associaven a la màgia, el misticisme i la superstició. En el 

Món Antic i en l’Edat Mitjana, la música era una aliada de la fe i complia funcions 
principalment religioses. Del Renaixement al Classicisme es difonen les partitures amb 

l’arribada de la impremta, i la música religiosa es torna més poètica i popular amb l’aparició 
de les òperes. La melodia i l’harmonia doten d’una major complexitat el Romanticisme, en el 

qual augmenta l’expressivitat, el conflicte emocional i la concepció de l’amor i el romanç. Açò 
suposa un trencament amb la temàtica clàssica i una connexió més profunda entre l’ésser 
humà i la música. Ja al segle XX apareixen nombrosos gèneres musicals que continuen molt 
presents en l’actualitat.

Les generacions anteriors tenien un gust musical diferent de les actuals. La música ha 
perdut eixa complexitat que tenia en el Barroc i en el Romanticisme, ja que amb uns 

simples beats o amb una estructura rítmica senzilla podem crear una cançó. De la 
mateixa manera que totes les arts, la música és un reflex de les societats, i imita la realitat. 

Per aquest motiu, hi ha una temàtica tan recurrent al llarg dels temps: l’amor.

En l’actualitat podem relacionar la interpretació mística de les persones prehistòriques 
amb els rituals d’aparellament i el treball col·lectiu. La música clàssica i instrumental ens 
acosta molt a l’amor i al desamor segons els acords majors o menors de cada peça. 
Un sol de violí o de piano pot remoure’ns el cor i emocionar-nos en tan sols uns pocs 
segons. La música en directe ens connecta, ens ajuda a conéixer persones amb les 
quals el vincle es fa més gran si coincideixen amb els nostres gustos musicals. Totes 
eixes sensacions no són casualitat, ja que tenen una explicació científica.

La música ha sigut objecte d’estudi en el camp de la psicologia, i també podem 
associar-la a nombroses sensacions i estímuls. Escoltar una cançó del teu grup 
favorit o una peça instrumental provoca una gran activitat cerebral, així com 
múltiples beneficis per a la salut. De fet, cada vegada és un recurs més actiu en 
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les teràpies de meditació, el mindfulness i fins 
i tot en aquelles activitats per a les quals es 
requereix un nivell alt de concentració, com 
són les hores d’estudi.

La psicologia de la música és tan complexa 
com la del cor. Quan les persones estem 
enamorades, el cos reacciona de manera 
diferent de com és habitual. A poc a poc 
augmenta l’autoestima, es redueixen els nivells 
d’estrès i, fins i tot, augmenten les hores 
de son, fet que redueix la fatiga. Aquestos 
mateixos efectes produeix una cançó. De fet, 
escoltar el nostre tema favorit causa en el 
cervell el mateix efecte que el plaer sexual.

La música i el sexe moltes vegades van 
agafades de la mà. Açò és perquè les dos 
activitats produeixen dopamina, i si les 
combinem es produeix una explosió d’estímuls. 
I una altra reacció que tenen en comú és 
l’enfortiment del sistema immunològic, perquè 
tant estar enamorat com escoltar una cançó 
produeixen una disminució dels nivells de 
cortisol. 

Cantar, sense importar el nostre talent, ens 
transporta a una zona lliure d’estrés i enforteix 
la memòria i la capacitat de concentració. 
Emocionar-nos amb una cançó o amb una 
seqüència dramàtica de cine acompanyada 
d’una banda sonora trista, és un efecte més 
per a alliberar dopamina, el neurotransmissor 
relacionat amb la relaxació i el plaer. Aquestes 
reaccions són sols una ínfima part dels 
beneficis de la música, i poden dur-nos a 
entendre la relació entre la música i l’amor.

Actualment percebem una evolució constant 
en els estils musicals que escoltem any rere 
any. Les balades, eixes cançons tan riques 
melòdicament amb lletres plenes d’amor, de 
poesia i amb harmonies molt elaborades, ja 
es troben molt lluny de la música comercial. 
Durant els huitanta i els noranta van recórrer 
el món sense importar la llengua, ja que és 
ben sabut que la música i l’amor són llengües 
universals. 

Amb l’arribada de l’era digital i la 
democratització de la música, les lletres han 
deixat de ser tan poètiques i s’han tornat més 
urbanes. Ara és molt fàcil disposar d’un home 
studio i de ferramentes d’edició de so i de 
producció, motiu pel qual hi ha més varietat 
d’artistes i d’estils musicals. D’altra banda, 
si analitzem la música comercial, tot gira al 
voltant del cor. És difícil escoltar una cançó 
de reggaeton que no parle sobre una relació 
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de parella, un triangle amorós, un trencament 
dolorós o del plaer de la sexualitat.

De mateixa manera que el mercat musical 
evoluciona, també ho fan les relacions de 
parella i les diferents maneres d’estimar. Les 
lletres de les balades que tant escoltàvem 
continuen sent universals i emotives, però 
han deixat de representar gran part de la 
societat. La revolució sexual iniciada a meitat 
del segle XX ha provocat canvis importants 
en les últimes dècades. La normalització de 
l’orientació sexual, la nuesa, la sensualitat i el 
feminisme s’han vist reflectits en nombrosos 
grups, generalment de pop-rock, sorgits en 
l’època de la transició, amb l’arribada de la 
rebel·lia i de moviments contractuals, com la 
moguda madrilenya.  

L’amor, més lliure que mai en el món 
occidental, no deixa de ser un pilar fonamental 
en la música. Artistes recents com Rozalén 
o Belén Aguilera reivindiquen en les seues 
lletres l’amor a u mateix i la importància de 
les relacions sanes i la salut mental. Si alguna 
cosa tenen en comú Beethoven i Rigoberta 
Bandini és la temàtica de la seua música. Es 
diu que Beethoven va compondre la sonata 
Clar de lluna per amor a Julie Guiccardi, una 
aristòcrata que va ser alguna cosa més que 

la seua alumna. D’altra banda, Bandini declara 
l’amor pel seu fill en Canciones de amor a ti, i a 
totes les mares i dones en l’himne feminista Ay, 
mamá.

És més que un tòpic escoltar dos persones 
enamorades que diuen: «Està sonant la nostra 
cançó». Quasi totes les relacions que duren 
tenen en comú una o diverses cançons. Tard 
o d’hora, els idilis, moltes vegades acaben. 
Però les cançons són eternes i, atesos els 
efectes positius que causen en el cos, és molt 
recomanable combinar l’amor de parella, l’amor 
familiar i l’amor per les amistats amb l’amor per 
la música. 
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Comence aquest article amb una pregunta: Compres sols allò que 
necessites? 
Si la resposta és sí, sent dir-te que no dius la veritat. Si la resposta 
és no... dius la veritat. I formes part activa d’aquesta societat 
consumista a la qual vivim. 
La realitat és eixa, tothom formem part del consumisme massiu 
i, quasi de segur, desmesurat. La qüestió és admetre-ho o no i, 
si no ho admetem, és en gran mesura perquè les marques i les 
empreses ens fan creure que sí necessitem certes coses per viure 
quan en realitat no és així.
Eixa és una de les grans estratègies del màrqueting i de la 
publicitat. 
I tot i que hi han moltíssimes més, hi ha altra que destaca per 
damunt de la resta: tocar-nos el coret. Sí, fer-nos aflorar els 
sentiments és una estratègia molt comú, perquè no sents que 
compres alguna cosa o servei per necessitat o pel teu propi goig, 
sinó perquè comprar eixe producte o marca és realment bo per a 
tu, per a la gent del teu voltant o per al món.
A continuació, explique alguns exemples per veure amb més 
claredat com funciona aquesta estratègia amb qualsevol tipus de 
marca, producte o servei.
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Les marques poden tocar-nos el coret amb molts arguments, 
però alguns són molt recurrents perquè són aquells que ens 

afecten a tothom. Un d’ells és cuidar el planeta. La societat actual està 
molt conscienciada amb l’ecologisme, el reciclatge i la contaminació 
perquè sap que està matant el planeta lentament, i això fa que també 

hi haja un remordiment intern a les persones per aquest fet. Per això, per 
calmar aquest remordiment, tractem de fer coses que frenen el canvi 

climàtic i que asseguren un millor món a les futures generacions.
Les marques ho saben molt bé, i tracten d’aprofitar aquest remordiment 
per vendre productes o serveis que ens facen sentir que estem ajudant al 
planeta. És el cas de Wallapop, Vinted o Blackmarket.
Què ens venen? Una app o plataforma de compra-venda de productes de 

segona mà.
Què ens fan sentir? Que estem donant-li una segona vida als productes per tal 
de no fomentar el consumisme i la fabricació massiva i, d’aquesta manera, es 

fomenta el reciclatge i es redueix la contaminació. Per tant, estem ajudant a 
fer un planeta millor.

Campanyes com la de Wallapop amb l’eslògan d’ ‘Allò fet, fet està’ ens 
volen dir que ja som culpables perquè hem comprat un producte 
que ha contaminat el planeta, però podem solucionar-ho si venem el 
producte a la seua app i, així, fer que es reutilitze.

Altres campanyes com la de Vinted, van més enllà. Perquè, a més de 
conscienciar-nos sobre la reutilització, també toquen altre tema molt 

interessant: la 
nostra butxaca. I 

amb allò de ‘Si no t’ho 
poses, ven-ho’ ens venen a dir 

que també podem guanyar uns dinerets 
gràcies a la seua app. I ben bé sabem 
que els diners no donen la felicitat, però 
ajuden. 
El mateix argument utilitzen algunes 
companyies elèctriques. Cada vegada 
és més comú veure anuncis d’Iberdrola 
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mostrant-nos les inversions 
que han fet per instal·lar 
molins o d’altres instal·lacions 
de generació d’energia verda. 
D’aquesta manera, saps que, si 
el teu contracte d’electricitat 
és amb aquesta empresa, 
estàs ajudant el planeta.
També d’altres com HolaLuz 
van més enllà amb l’argument 
de ‘La revolució de les 
teulades’. Ací la pilota està a 
la teua teulada (mai millor dit) 
perquè la responsabilitat és 
teua, has de ser tu qui done 
el pas de fer una instal·lació 
de plaques solars a ta casa i, 
si no ho fas, la culpa de que el 
planeta continue contaminat, 
és teua. Per tant:
Què ens venen? Una 
instal·lació de plaques 
solars amb el seu respectiu 
manteniment i contracte amb 
l’empresa.
Què ens fan sentir? Que si 
et canvies de companyia 
elèctrica i compres plaques 
solars, estaràs ajudant al 
planeta i, a més, formaràs part 
del col·lectiu de la revolució de 
les teulades (sí, el sentiment 
de pertinença a alguna 
cosa també juga un paper 
important).
I parlant de sentiment de 
pertinença, ens porta al 
següent argument per tocar-
nos la fibra. És l’argument que 
utilitzen diverses marques per 
fer-nos sentir identificats.

Si compres un producte 
fabricat a Espanya, a més de 
poder fregar el sentiment 
patriòtic (pot semblar una 
tonteria, però recordem 

el boicot a productes 
catalans arrel del procés 
d’independència d’Espanya) 
també estàs fent que, gent 
com tu, tinga feina. Veritat que 
tu vols que la resta compren 
els productes de la teua 
empresa per romandre al teu 
lloc de treball? Doncs la resta 
també ho volen.

Exemples molt clars són, 
per exemple, els de Balay, 
Central Lechera Asturiana o 
McDonald’s.
Al cas de Balay, tothom tenim 
interioritzat que ‘Tots tenim un 
amic en Balay’, fent referència 
a que hi ha una persona igual 
que tu que està fabricant els 
teus electrodomèstics a les 
fàbriques d’Espanya.
Central Lechera Asturiana 
parla d’ ‘Els jardiners d’estar 
per casa’, referint-se a les 
famílies ramaderes espanyoles 
que ajuden a produir la llet. 
Aquesta campanya venia 

precedida per altra que deia 
‘En quin jardí vols clavar-te?’. 
Dit amb altres paraules ‘A 
qui li vas a comprar la llet? 
A una empresa estrangera 
o a una espanyola que és el 
manteniment de milers de 
famílies ramaderes?’. 
Per últim, tenim el cas de 
McDonald’s. Una cadena 
de ‘restaurants’ de menjar 
de dubtosa qualitat, que té 
la gran gosadia de fer una 
campanya amb un important 
chef espanyol com Dani 
Garcia, dient-nos que el seu 
menjar ve de ramaderies 
espanyoles (hamburgueses 
100% boví espanyol) i 
d’agricultors espanyols. 
Aleshores:
Què ens venen? 
Electrodomèstics, llet i 
hamburgueses que cap 
dietista recomanaria.
Què ens fan sentir? Que si no 
compres l’electrodomèstic, 
la llet o l’hamburguesa 
d’eixa marca concreta, estàs 
provocant que molta gent no 
tinga feina i puga acabar a 
l’atur.
Passem al següent argument 
recurrent per tocar-nos el 
cor: la família. Ai, la família! 
Qui deixaria que li passara res 
de mal? Doncs açò és el que 
pensen les marques.
A qui no li sona allò de ‘Com 
a casa, a cap lloc’? Al cap i 
a la fi, vas a comprar un fuet 
o una pizza, però la gent de 
Casa Tarradellas vol que 
cregues que amb el seu fuet, 
la teua família serà més feliç 
(sempre i quan tingues una 
família perfecta i una masia 
espectacularment gran per 
reunir a tots els membres a 
dinar tots els dies de l’any). 
Per no parlar de la immensa 
felicitat que sentirà la teua 
família en acabar un llarg dia 
sopant reunida a la taula al 
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voltant d’una pizza precuinada que has calfat 
en 10 minuts al forn. Tot felicitat!
Què ens venen? Fuet i pizza precuinada.
Què ens fan sentir? Que gràcies al seu menjar, 
la nostra família es reunirà i gaudirem d’un dia 
meravellós dinant o sopant. 

L’argument de la família també és utilitzat per 
altres marques, però cobrant un sentit diferent. 
És el cas de Dodot o Pediasure, ja que aquestes 
marques fan referència directa al benestar i a 
la salut. I no de qualsevol membre de la família, 
sinó dels fills i filles.
Al cas de Dodot ens diuen que ‘Que es 
desperte com una princesa, val lo seu’ i clar, 
anem a veure, quin pare o mare no vol que 
la seua filla es desperte com una princesa? 
Doncs clar que val lo seu! 
Ací el valor ve per dues parts. Per un costat, 
el valor de sentir que la teua filla viu com una 
princesa (és a dir, l’objectiu de qualsevol mare 
o pare) i, d’altra banda, el valor econòmic. Pot 
ser Dodotis és més car que altres marques de 
bolquers, però... Vas a ficar-li preu al benestar 
de la teua princesa?

Altra marca que també fica als fills i filles pel 
mig és Pediasure. Perquè ‘Amb Pediasure, 
ajuda’l a arribar més alt’. Ací ja podríem entrar 
en la lliure interpretació de que cadascú 
considere què és arribar alt. Però el que 

ens venen a dir és que si no li dones aquest 
suplement alimentós, el teu fill o la teua filla mai 
seran CEO de Microsoft (i serà culpa teua, clar). 

Què ens venen? Bolquers i complements 
alimentosos. 
Què ens fan sentir? Que si no li donem als 
nostres fills i filles els productes d’aquesta 
marca, no els estem cuidant el suficientment 
bé.
Vinga, el següent argument: les il·lusions de la 
gent. 
Tothom tenim il·lusions, somnis i moltes 
coses al llistat de coses pendents a fer. I per 
norma general, totes aquestes coses costen 
diners: tindre una casa amb jardí, viatjar pel 
món, tindre un bon cotxe, acabar de pagar 
l’hipoteca... 
Les marques, com no, ho saben... i juguen amb 
les nostres il·lusions sense cap tipus de pietat.
Un cas molt clar des de fa molts anys és el del 
sou Nescafé. Un sou per a tota la vida. Pase el 
que pase, tindràs un sou segur a casa. I si ja en 
tens un, docs ara en tindràs dos perquè la teua 
vida siga meravellosa.
Sí, per descomptat que el sou sempre li toca a 
algú, però no a tu.
Què ens venen? Un mínim de dos pots de 
Nescafé (el necessari per poder participar).
Què ens fan sentir? Que les nostres 
preocupacions econòmiques poden 
desaparèixer per sempre.
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L’altre cas, també molt 
clar, és el de la Loteria de 
Nadal. Tot i que la loteria 
et pot tocar qualsevol 
setmana de l’any, aquest és 
el sorteig per excel·lència 
per a Loteries i Apostes 
de l’Estat (és a dir, l’Estat 
directament). 
Sempre s’espera amb molta 
curiositat la campanya 
de cada any, donat que 
aquestes campanyes s’han 

convertit en una cosa mítica de l’època nadalenca. I casualment, 
el premi gros, segons les campanyes, sempre li toca a alguna 
persona necessitada. 
Un any li toca a una autònoma amb un negoci xicotet, altre any li 
toca a Manolo que està molt trist per veges tu a saber què, altra 
any li toca a una persona malalta a l’hospital... 
Com bé diu l’eslògan, açò és ‘El sorteig que ens uneix’ i, 
efectivament, aquest sorteig ens uneix en tindre il·lusió amb la 
qual es juga perquè tothom comprem loteria. 
Què ens venen? Un bitllet de loteria.
Què ens fan sentir? Que les nostres necessitats econòmiques 
i personals desapareixeran perquè tindrem 400.000€ a la 

butxaca. 
Ara arribem a la teràpia de xoc amb campanyes que 
ens fiquen un nus a l’estómac. Eixes campanyes que 
ens fan sentir la tristesa més profunda. 
Generalment, aquestes campanyes no pretenen 
vendre’ns un producte o servei, sinó més bé tractar 
de conscienciar-nos sobre alguna cosa o demanar la 
nostra ajuda.
És el cas de les ONG com UNICEF. A les campanyes 
sempre es mostren imatges impactants per a 
nosaltres, però que, en realitat, són el dia a dia de 
molta gent.
És habitual que ens mostren imatges de xiquets i 
xiquetes d’Àfrica amb una clara malnutrició i ens 
animen a ajudar amb allò de que ‘Amb uns SMS pots 
salvar-los la vida’. 
D’altra banda, també és habitual veure als nostres 
televisors campanyes realment impactants que no 
pretenen ‘traure’ns’ ni un cèntim. Aquestes solen 
ser campanyes de propaganda i no de publicitat (la 
diferència entre la propaganda i la publicitat és que, la 
primera no pretén vendre’ns res i la segona sí).
Els millors exemples els trobem a les campanyes de la 
DGT que, generalment, et fiquen els pèls de punta. No 
et venen res però, sense cap dubte, et lleven les ganes 
de no complir el límit de velocitat, de mirar el mòbil al 
volant o de no passar-te el cinturó de seguretat.
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Com a última estratègia publicitària per a tocar 
el cor, parlaré d’allò que, segurament, siga el 
més important a la vida: la felicitat.
Qui no vol ser feliç? Quina pregunta més 
absurda, veritat? 
Ja he parlat de la felicitat que es pot sentir 
menjant fuet o pizza o tenint un sou Nescafé 
per a tota la vida. Però hi ha altra felicitat més 
efímera i més personal: la de les begudes 
ensucrades.
És el cas d’Aquarius, la qual va haver de 
deixar de publicitar-se com a beguda per a 
deportistes i començar a fer-ho com a allò que 
és: una beguda ensucrada. Així que, l’argument 
d’aquesta marca és ‘Per a gent meravellosa’.
Què ens venen? Una beguda ensucrada.
Què ens fan sentir? Que sols amb un 
glop d’aquesta beguda seràs una persona 
meravellosa.
Però parlem de la regina de les begudes 
ensucrades: Coca-Cola. 
I dic que és la regina no sols per la seua 
facturació, sinó perquè va per davant de la 
resta. Si per a ser una persona meravellosa has 
de beure’t un Aquarius, a la Coca-Cola no cal 

que li pegues ni un glop, sols et cal obrir-la i ja 
seràs feliç. Perquè ja sabeu allò de ‘Destapa la 
felicitat’. 

Què ens venen? Una beguda ensucrada.

Què ens fan sentir? Que sols en obrir una 
llanda o botella d’aquesta beguda, serem 
feliços.

Ha arribat el moment de donar per finalitzat 
aquesta article, tot i que podria seguir mostrant 
infinitat d’exemples. Però després de veure 
aquests, tal vegada sigues tu qui comence a 
fixar-se a les campanyes publicitàries a partir 
d’aquest moment.

Un parell de sugerències: fixa’t en la pròxima 
campanya nadalenca de Campofrio, a veure 
quin argument utilitzen per vendre’t un paquet 
de pernil dolç.

I fixa’t també en la pròxima campanya 
estiuenca d’Estrella Damm. Quina estratègia 
utilitzaran per vendre’t un botellí de cervesa?

Sí, el cor i els sentiments són molt fràgils. I sols 
cal saber utilitzar les tècniques adequades 
per aconseguir allò que volem de la resta. Així 
funciona la publicitat.
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Entre la multitud de ninots que cada any integren els monuments 
fallers sempre es colen uns quants rostres que poden ser 
fàcilment reconeguts pels visitants: Belén Esteban, Jorge Javier 
Vázquez, Rosalía, Cristiano Ronaldo, Isabel Pantoja, les Campos, 
Mario i Alaska… La llista de personatges familiars caricaturitzats 
en figures de cartó és infinita i va canviant en funció de les quotes 
de popularitat i de la presència que tinguen en els mitjans de 
comunicació. Encara que, hi ha qui no passa mai de moda. És el 
cas dels membres de la família reial. Els artistes fallers mostren 
feblesa per les aventures i desventures dels Borbons, i han anat 
incorporant nous fitxatges a les escenes costumistes: Urdangarín, 
la reina Letícia, les infantes Elionor i Sofia, els díscols Froilà i 
Victòria Frederica... Cap d’ells s’ha deslliurat de la cremà, ni tan sols 
Corina Larsen, l’amiga entranyable de, l’ara, rei emèrit.
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Tots ells són protagonistes, sovint en contra de la seua voluntat, de la coneguda 
com a premsa rosa o del cor, encara que a vegades, paradoxalment, no vaja sobrada 

d’aquest color i tinga més tendència cap al groc; un tipus de periodisme que para 
atenció als amors, desamors, alegries, desgràcies, noces, divorcis, infidelitats i tota 
classe d’escàndols en els quals es veuen embolicats els nostres famosos. I, sí, dic “els 
nostres” perquè són éssers que el poble pla veu com de la família, i davant dels quals 

se sent amb dret a espiar-los, jutjar-los, fotografiar-los i criticar-los sense mirament ni 
remordiment. 

Considerada des de sempre una branca menor del periodisme, la premsa del cor ha 
evolucionat moltíssim en les últimes dècades. Han canviat els personatges, el to, la 
selecció de temes..., però el que es manté inalterable és la curiositat del públic per 

descobrir les misèries i secrets inconfessables d’aquests famosos que, ja siga posant en 
les seues opulentes mansions o pillats en actituds incòmodes pels paparazzis, cobrant 

per les seues exclusives o sense olorar un miserable euro, se sotmeten constantment 
a l’escrutini general. Com si estiguérem mirant per l’espill de la porta, alimentem els 

nostres més baixos instints amb la mateixa passió que engolim una hamburguesa.

Perquè, agrade o no, la premsa de cor, a més d’assaciar la nostra curiositat, 
suposa un gran vehicle per a l’evasió i l’entreteniment. Vagen per exemple a la 
platja i miren al voltant. Què està llegint la gent en la seua hamaca sota el sol 
abrasador? El New York Times? Le Monde Diplomatique? El Corriere della Sera? 
Noooo. La costa espanyola està repleta de Lecturas, Diez Minutos, Semana... 

Potser ignorem qui és el ministre d’Agricultura, però l’última parella de Mario 
Casas no se’ns escapa.

Gràcies a les revistes, els lectors ens hem sentit partícips de les vides 
dels principals artistes del país. Acudim, en primera fila, a les bodes 

més multitudinàries, com les de Raphael amb Natalia Dicenta, o la de 
Lolita amb Guillermo Furiase. Empatitzem amb el dolor d’Isabel Pantoja, “la 

viuda d’Espanya”, després de la tràgica mort de Paquirri. Ens escandalitzem 
amb les fotos en el llit de Mar Flores i el comte Lequio. Vam veure nàixer i créixer 

Carmen Martínez Bordiu, Rocío Carrasco, Miguel Bosé, Carmina Ordóñez, Kiko Rivera... I també ens 
ruboritzem amb els muntatges de Sara Montiel i Marujita Díaz, després d’una llarga carrera d’èxits.
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L’ara tan de moda Tamara 
Falcó confessava fa un temps 
que, per a ella, la revista 
Hola! (a la qual ara els cursis 
diuen “la de la salutació”), 
representa una espècie 
d’àlbum familiar. No podria ser 
d’una altra manera, perquè 
a través de les pàgines 
d’aquesta elitista publicació 
ens hem deixat seduir per 
sa mare, Isabel Preysler, i 
hem sigut testimonis de 
com s’enamorava, casava, 
divorciava, reia i plorava, 
rejovenia o enviudava sense 
perdre ni les bones maneres 
ni l’elegància; els hem vist 
créixer, als seus germans i 
a ella, com si d’uns cosins, 
més pròxims que llunyans, 
es tractara. Hem ficat i  hem 
tret de les nostres cases 
i memòries Miguel Boyer, 
Ricardo Bofill, Íñigo Onieva o 
Mario Vargas Llosa de manera 
obedient i natural. També hem 
perdut el compte dels fills, 
reconeguts i no reconeguts, 
que Julio Iglesias ha portat a 
aquest món. I aquesta nissaga, 
prolífica i professionalitzada, 
és només una xicoteta mostra 
de l’ampli i variat univers que 
pobla el paper cuixé.

Ja no fa falta ser cantant, 
estrella de cinema, esportista, 
torero o membre de la jet-set 
per a ocupar una portada; ara, 
n’hi ha prou amb participar en 

un reallity o haver mantingut 
una relació esporàdica amb la 
persona adequada. Això per 
no parlar d’una nova professió, 
la d’influencer. I tots aquests 
nous famosos, molt efímers, 
conviuen amb els de tota la 
vida. Aquesta democratització 
de la premsa rosa la devem, 
en gran manera, al poder de la 
televisió i internet.

El cor sempre ha sigut un 
negoci rendible per a aquells 
que han volgut lucrar-se 
mostrant les seues cases, 
presentant els seus bebés 
nounats o compartint 
qualsevol assumpte íntim 
prou suculent. No obstant 
això, abans vivien més 
tranquils, perquè es tractava 
d’un periodisme amable, 
que fregava la cursileria, 
embafador. Tot va canviar 
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en els anys noranta, amb 
l’aparició de programes de 
televisió que començaven a 
tractar aquests assumptes 
amb ironia, acidesa i certa 
conya, com Qué me dices!

Prompte s’avançaria un pas 
amb espais més polèmics 
com Tómbola o Crónicas 
Marcianas, en els quals les 
bregues, els crits i els insults 
eren un ingredient habitual. 
Ja no sols s’entrevistava 
els convidats; se’ls jutjava 
i, si arribava el cas, se’ls 
“ajusticiava”. Els periodistes 
no es conformaven amb 
les coses que els contaven; 
especulaven amb aquells 
aspectes més foscos que, 
suposaven, pretenien ocultar.

I va arribar el segle XXI, amb 
una manera diferent de 
fer televisió, amb l’aparició 
de formats revolucionaris 
com Gran Hermano, en Tele 
5. Aquest reallity i d’altres 
similars, es van transformar 
en una fàbrica interminable 
de personatges disposats 
a compartir i vendre cada 
detall de les seues vides. 
I, així, la programació es 
va anar omplint d’espais 
monotemàtics i d’una nova 
generació de famosos 
disposats a tot per mantindre 
la fama: Aquí hay tomate i els 
seus inconfusibles esquers, 
Salsa rosa, Dónde estás 

corazón, A tu lado... La llista 
resultaria llarguíssima.

I, quan semblava que la 
fórmula estava esgotada, en 
2009 s’estrenava Sálvame, 
un magazín que feia un 
pas més avant i convertia 
en protagonistes de la 
premsa del cor els mateixos 
periodistes. El públic cada 
vegada tenia més ganes 
d’indagar en la intimitat 
d’aquells que sempre s’havien 
servit de la dels altres. Lydia 
Lozano, Jesús Mariñas, Chelo 
García Cortés o María Patiño 
acabarien desplaçant de 
les portades els qui abans 
entrevistaven. Així, el negoci 
i l’interés de l’audiència es 
mantenia viu, i era rendible 
tant per a les empreses de 
comunicació com per als 
personatges.

Durant més de dues dècades, 
aquest model de continguts 
semblava inesgotable, però, 
en els últims mesos, la fórmula 
ha començat a desgastar-
se i el públic reclama un 
canvi de cares i propostes. 
Els concursos i les sèries 
turques han substituït els 
reallitys i els programes del 
cor en el lloc més alt del 
rànquing d’audiència. Les 
revistes busquen, sense èxit, 
rostres nous que rellancen 
les vendes. I els streamers i 
creadors de continguts es 

reivindiquen com els desitjats 
líders d’opinió d’una societat 
que dona l’esquena a la 
televisió tradicional en favor 
de les noves tecnologies. 
El temps dirà si aquesta 
crisi de la premsa del cor 
es queda en una simple 
davallada o si comportarà 
una profunda transformació 
o, fins i tot, la desaparició. El 
que és segur és que les falles 
seguiran retratant, satiritzant 
i cremant a tot aquell capaç 
de destacar en el boig món de 
l’espectacle.

Foto:
https://commons.wikimedia.org/

Foto: https://www.20minutos.es/

Foto: https://www.elmundo.es/

Foto: https://elpais.com/

Foto: https://elpais.com/
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Allò que es fa amb tot el cor
podem dir amb rotunditat
és tota la faena feta
sense cap reciprocitat.

Hi ha gent apassionada
i que lluita fermament
per la nostra tradició i cultura
i altres valuosos elements.

Si tot eixe treball que fan,
s’haguera de pagar
segur que els eixirà
un molt bon jornal.

Però segur que cobrant
no ho farien amb tanta passió
ni dedicarien tants esforços
a mantindre tradicions.

e x p l i c a c i ó

explicacio de la falla
,
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Cobreixen moltes vegades

amb faena i tenacitat
on no arriba l’administració

que és qui hauria
de fer eixa activitat.Si hi ha una cosa que destaca

i està fora de la normalitat

és el cor solidari
que molta gent ha demostrat.

Persones voluntarioses
per a millorar la societat

i dedicar tot el seu temps

sempre amb gratuïtat.En el llibret en veurem unes quantes,

però són moltes les que hi ha

treballat en oenegés
de diferents activitats.La seua dedicació

és digna d’admirar,
treballen localment

pel seu entorn millorar.Estan els que treballen amb pacients

de diferents malalties
que estan convalescents

i que volen la vida millorar.
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Hi ha qui reparteix aliments
roba joguets i calçat
a qui lamentablement
a fi de mes no ha arribat.

Amb tot el cor es treballa
amb poca repercussió
millorant molts aspectes
que necessiten atenció.
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Jaume Serra és el fundador del Banc d’Aliments de València, una 
persona solidària que ha dut a terme un gran projecte d’ajuda als 
més necessitats, en el qual ha posat tot el seu cor i el seu temps, 
a més de dirigir un equip de més cent cinquanta voluntaris que, 
igual que ell, treballen i fan les coses amb tot el cor per a millorar la 
societat. Un projecte que d’ací a poc complirà trenta anys donant 
de menjar a moltes persones. En aquest llibret, en el qual parlem 
de persones que treballen amb tot el cor, no podíem deixar de 
palar amb Jaume, perquè ens conte com és el dia a dia d’aquesta 
entitat, i com han arribat a ser un referent entre les entitats 
solidàries de la província.

El Banc 
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Els bancs d’aliments sorgeixen en 1967, quan un jubilat d’Arizona (EEUU), John van Hengel, va 
observar com una família amb greus problemes (el cap de família tancat en la presó, la dona 
sense treball i amb cinc o sis fills), era capaç de subsistir gràcies que la mare anava cada matí a 
una gran superfície, i tot allò que es malbaratava quan descarregaven els camions o que estava 
a punt de caducar, li ho donaven, de manera que cada dia venia amb un parell de carros per 
a alimentar la seua família. Veient aquesta situació, va pensar que es podria aprofitar tot eixe 
menjar que no es dedicava al consum, a fi que les famílies més vulnerables pogueren alimentar-

se. A partir d’ahí comencen a crear-se bancs d’aliments als Estats Units, lloc des del qual, la idea 
es va expandir a altres països. A Espanya, el primer banc d’aliments es va crear a Madrid, en 

1983; en 1992 va obrir el de Catalunya, i en 1994 el de València.

Els bancs d’aliments estan pensats per a recollir aliments, bé siga de col·lectes o 
de donacions d’empreses d’alimentació i de distribució,i repartir-los així entre 

entitats benèfiques que després s’encarreguen de distribuir-los a les famílies.

En l’actualitat, amb el banc d’aliments de València col·laboren 138 empreses 
de tota la província, empreses de distribució que donen els productes a 
punt de caducar o que per diversos motius no els poden vendre. També 
hi col·laboren empreses que donen directament una part de la pròpia 

producció. Aquests productes els arrepleguen i els traslladen a les instal·lacions 
que el banc d’aliments de València té a la Pobla de Vallbona, on són revisats i 

preparats per a distribuir-los posteriorment entre 247 centres benèfics de 
la província. Tota aquesta faena d’arreplegar, classificar i repartir aliments 
la fan més de cent voluntaris que treballen diàriament, i que són el motor 
d’aquesta maquinària solidària que fa que les famílies més desfavorides 
puguen menjar cada dia.

Jaume Serra, fundador del banc d’Aliments de València
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El fundador del banc d’Aliments de València 
és Jaume Serra, una persona molt lligada a la 
Pobla de Vallbona i a la seua vida cultural, ja 
que en aquest poble ha sigut clavari major i 
president i fundador de dos falles, El Trinquet i 
Cervantes, però que en un determinat moment 
va sentir que aquesta dedicació a associacions 
i al món cultural i festiu no l’omplia, i que volia 
fer una cosa diferent. La iniciativa del banc 
d’aliments de València va sorgir un 31 de 
desembre de 1993, mirant en la televisió, en 
Telecinc, una recollida d’aliments per al banc 
d’aliments de Madrid. Eixe mateix dia els va 
telefonar, i li varen dir que no hi havia banc 
d’aliments a València, i que el podia posar ell 
en marxa. En els dies vinents va anar a Madrid 
i es va reunir amb ells, i li varen explicar com 
funcionava el banc d’aliments, i allí li digueren 
que ells li podien resoldre dubtes i orientar-lo 
sobre com fer les coses, però que el local, els 
aliments, les furgonetes per al repartiment i 
els diners, tot, ho hauria d’aconseguir ell. En 
tornar a València, Jaume començà a parlar amb 
empreses i demanar-los ajuda. Les empreses, 
en aquell moment no sabien què era el banc 
d’aliments, per la qual cosa hagué d’explicar 
molt bé aquest projecte; així i tot, en 1994 va 
començar-ne l’activitat amb un reduït grup de 
voluntaris.

Amb el pas dels anys el projecte ha anat 
creixent i consolidant-se, tant en nombre de 
quilos arreplegats i distribuïts com en nombre 
de voluntaris. L’any 2002, una dona que vivia a 
València, prop del riu, es posà en contacte amb 
el banc d’aliments perquè veia que molta gent 
dormia davall del riu, i volia saber si podien 
fer alguna cosa per ells. El banc d’aliments va 
preparar unes borses amb menjar i anaren a 

repartir-les, i varen vore que, efectivament, 
era així, que hi havia més persones de les que 
esperaven. També observaren que al magatzem 
de la Pobla hi havia moltes famílies que anaven 
a demanar-los ajuda.

Segons la normativa, els bancs d’aliments 
sols poden repartir a entitats benèfiques, 
no poden repartir directament a persones, 
cosa que per a Jaume suposava un dilema 
moral. Ell havia crescut en un orfenat, on havia 
passat molta fam, i per tant sabia la situació 
en què es trobaven les famílies i les persones 
que hi anaven a demanar, per la qual cosa se 
li feia molt angoixós haver de dir-los que no 
podien donar-los menjar. Un dia va anar una 
família al magatzem de la Pobla, amb xiquets, i 
mentre demanaven, uns voluntaris que estaven 
carregant fruita tiraren a terra sense voler 
un parell de peres, i ràpidament els xiquets 
agafaren la fruita i se la menjaren en un tres i 
no res. Vore això va fer que Jaume recordara la 
seua infància, i va ser el detonant per a fer allò 
que des de molt de temps abans tenia pensat 
fer: repartir directament a les famílies, a pesar 
de les normatives dels bancs d’aliments i de la 
federació a la qual pertanyien.

Començaren a repartir a les famílies de 
la Pobla, i també al riu de València. Quan 
la federació de bancs d’aliments se’n va 
assabentar, els va enviar una carta prou 
amenaçadora per a evitar que ho feren. 
Per tant, per a seguir repartint aliments i 
continuar formant part de la federació de 
bancs d’aliments, va crear una altra entitat, el 
Banc d’Aliments Solidari, a través de la qual 
es podien beneficiar altres entitats i poder 
seguir repartint sense tindre problemes amb la 
federació.
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En l’actualitat tenen dos 
magatzems junts a la Pobla 
de Vallbona, en un dels quals 
hi ha el banc d’aliments, que 
treballa amb 247 entitats 
benèfiques, i en l’altre es 
troba el banc d’aliments 
solidari, el qual treballa amb 
64.000 persones cada mes. 
Des de la pandèmia tenen 
un conveni de col·laboració 
amb el València CF, a través 
del qual el club els cedeix 
les instal·lacions per a fer 
els repartiments, quatre 
vegades al mes; hi destaquen 
els repartiments del Nadal i 
el de Reis, ja que en aquest 
també fan regals als xiquets. 
Durant la pandèmia varen 
muntar una cuina a València, 
i junt amb cuiners, ajudants 
de cuina i personal de neteja, 
tots voluntaris, feien al voltant 
de 1700 menjars diaris. Cal 
dir també que el xef José 
Andres va estar present en 
aquesta iniciativa. També s’hi 
va afegir el grup Saona, el qual 
va aportar entre 250 i 300 
menús diaris. En l’actualitat 
està a punt d’eixir un projecte 
que s’anomenarà «Primera 
línia», amb l’escola d’hostaleria 
de València, diverses 
empreses que aportaran 
material necessari i un grup 
de més de vint restaurants 

de tota València que oferiran 
menús per a moltes persones.

El banc d’aliments s’ha fet 
molt gran, i més encara durant 
la pandèmia, ja que la gent 
ha vist el treball que fan. En 
la pandèmia no pararen cap 
dia, tots estigueren treballant 
i fent repartiments a pesar de 
les circumstàncies. En 2021, 
la reina Sofia va visitar-ne 
les instal·lacions. En el passat 
2022 varen rebre aportacions 
per més d’un milió d’euros. 
Totes aquestes aportacions 
són les que fan possible que 
tinguen la infraestructura que 
tenen: més de cent camions, 
magatzems, maquinària... i 
que també els permet pagar 
tots els subministraments que 
necessiten, com són la llum, 
l’aigua, el combustible per als 
camions, etc. Sí que tenen 
algunes subvencions d’uns 
pocs ajuntaments, cosa que 
agraeixen molt, però sumant-
ho tot a penes podrien pagar 
un mes de funcionament, 
motiu pel qual són tan 
importants les aportacions 
particulars. Jaume sempre diu 
que el banc d’aliments és del 
poble i per al poble, i el poble 
valencià és un poble molt 
solidari.

Portar avant el banc 
d’aliments no és senzill, ja 
que tots els aliments s’han 
d’arreplegar, registrar-ne 
l’origen, la caducitat, la 
traçabilitat, comprovar que 
estiguen en condicions 
òptimes de consum, preparar-
ho tot per al repartiment i, 
finalment, repartir-los. A més 

a més, com que les empreses 
i les persones desgraven 
el material i els diners que 
donen, cal preparar i enviar 
els corresponents certificats, 
així com documentar bé totes 
les donacions, ja que passen 
auditories periòdicament. Cal 
registrar com han entrat els 
quilos d’aliments, com s’han 
repartit i quines despeses 
han ocasionat. Tota eixa faena 
la fan voluntaris, excepte 
dos persones que hi ha en 
administració, perquè els 
temes administratius són 
complicats de fer; la resta 
del treball el fan més de cent 
cinquanta voluntaris, molt 
compromesos, que dediquen 
el seu temps a fer totes 
eixes tasques, un superequip 
especialitzat en magatzems, 
transport, càmeres, preparar 
repartiments, etc., que si no 
fora per ells, no podrien fer tot 
el que fan ni arribar al volum 
d’aliments que reparteixen.

En l’actualitat, el banc 
d’aliments de València és 
un dels més importants 
d’Europa. L’any passat feren 
648.700 repartiments, amb 
una mitjana de tres quilos 
de menjar per repartiment. 
El Valencia CF té previst 
renovar-los el contracte per 
a seguir amb les instal·lacions 
durant dos anys més, i la 
mateixa presidenta, Lay 
Hoon, que va estar present 
en el darrer repartiment de 
Reis, els va oferir uns passes 
del club perquè el banc 
d’aliments puga dur els seus 
col·laboradors als partits.

És un orgull tindre en la nostra 
societat entitats com el banc 
d’aliments i persones com 
Jaume, que fan una gran labor 
social. Moltes gràcies per 
atendre’ns i per la faena que 
feu cada dia.

Fotos: Banc d’aliments
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Un altre exemple de treballar i ajudar a altres de tot cor és 
Menudos Corazones, una fundació d’àmbit estatal la missió de 
la qual és secundar i acompanyar les famílies amb filles o fills 
amb cardiopaties congènites. Aquesta entitat, que en aquest 
2023 compleix vint anys, desenvolupa una gran labor social, 
amb la inestimable ajuda dels més de huitanta voluntaris i 
voluntàries, persones imprescindibles per a dur a terme totes 
les activitats. Parlem amb Chus Montes, la responsable de 
comunicació, perquè ens explique la història de Menudos 
Corazones, i així conéixer millor aquesta labor.
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“Ajudar, ajuda”. Amb aquesta idea va nàixer Menudos Corazones, de la mà de pares i 
mares amb fills i filles amb cardiopaties congènites que es van conéixer als hospitals, 
quan vivien la mateixa situació. En adonar-se que no hi havia, fa més de vint anys, una 
organització que secundara i acompanyara famílies com ells, de la manera que sí que 
n’hi havia en altres països, va sorgir la necessitat de crear-la. Així van nàixer l’associació 

Corazon y Vida de Madrid i altres associacions de famílies en diferents ciutats d’Espanya. 
Per a sumar esforços van fer un pas més, i en 2001, una gran part d’aquestes entitats es 

van unir i crearen la federació Menudos Corazones, que al setembre del 2003 va adoptar la 
forma jurídica de Fundación Menudos Corazones, d’àmbit estatal, la qual donava continuïtat a 

totes les activitats i projectes que s’anaven desenvolupant.

Des del primer moment, la necessitat més important va ser la d’oferir allotjament gratuït a tots 
aquells que havien de desplaçar-se als hospitals de referència en cardiologia pediàtrica de 
Madrid. Molts pares dormien de manera precària en els corredors dels hospitals, o en el propi 
cotxe, perquè no podien assumir el cost d’un hotel o un hostal durant el temps d’hospitalització, 
que pot prolongar-se durant setmanes o fins i tot mesos. Per tant, el primer projecte de la 
fundació es va centrar a cobrir aquesta important necessitat, la de donar un lloc on descansar, 
menjar, recuperar forces... per a continuar cuidant en bones condicions la filla o fill hospitalitzat 
per una cardiopatia.

Una vegada oferit aquest primer suport, Menudos Corazones va començar a atendre altres 
necessitats, amb la finalitat d’ajudar en tots els reptes que planteja la vida amb una cardiopatia 
congènita, que en són molts. Perquè cada dia, a Espanya, naixen deu bebés amb cardiopaties, 
la patologia congènita més freqüent al nostre país. En el moment en què una família rep el 
diagnòstic de la cardiopatia del fill, generalment en una ecografia de rutina, es produeix un 
xoc emocional. El projecte de vida anhelat canvia radicalment, i la família es veu abocada a 
recompondre les seues expectatives, tant emocionals com d’índole pràctica. Per exemple, 
sorgeixen infinitat de preguntes, pors, dubtes, necessitats, tràmits... Des d’aquest instant, 
Menudos Corazones està per a ajudar-los, secundar-los i acompanyar-los, donant resposta a tots 
els reptes derivats de les cardiopaties congènites.

En l’actualitat, el programa d’allotjament gratuït de Menudos Corazones compta amb la casa 
Menudos Corazones (huit habitacions), un pis (tres habitacions) i tres habitacions més cedides 
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per NH Hotel Group, disponibles els 365 dies 
de l’any. En total, catorze habitacions dobles 
per a qualsevol família, per a un menor o un 
adult amb cardiopatia congènita que haja de 
deixar sa casa i desplaçar-se, ja siga per una 
intervenció, per una revisió, una cirurgia...

En 2021, aquest programa va oferir més de 
dos mil dos-centes nits d’allotjament a pares, 
mares o menors en espera de trasplantament 
de cor. Sens dubte és un recurs que ajuda 
econòmicament, aporta calma i tranquil·litat i 
facilita el dia a dia hospitalari a les famílies que 
es troben lluny del seu lloc de residència per 
una cardiopatia congènita.

A més de l’allotjament, des de Menudos 
Corazones oferim suport psicològic i 
emocional; acompanyament, musicoteràpia, 
activitats lúdiques i educatives i orientació 
sobre recursos socials als xiquets ingressats 
en hospitals de referència en cardiologia 
pediàtrica També organitzem activitats 
d’oci i temps lliure adaptades a xiquets i 
adolescents amb cardiopaties, que fomenten 
la integració, així com un programa per a joves, 
a més d’una jornada anual sobre cardiopaties, 
acompanyament en el duel, servei d’informació, 
etc.

Com que és una entitat d’àmbit nacional, 
podem ajudar, dins i fora de l’hospital, qualsevol 
persona que contacte directament o a través 
d’organitzacions locals o autonòmiques, com 
Latiendo Juntos (Comunitat Valenciana), 
Associació Balear de Cardiopaties Congènites 
(ACCAB), Bihotzez (País Basc), Corazón y 
Vida (Andalusia), Associació de Cardiopaties 
Congènites (AACIC) - Cor Avant (Catalunya), 
Corazón y Vida (Canàries), i Todo Corazón de 
Múrcia.

Precisament, amb aquestes i altres entitats 
mantenim una relació estreta i establim 
col·laboracions o sinergies amb la finalitat 
d’aconseguir l’objectiu comú de millorar 

les vides de les persones amb cardiopaties 
congènites i les seues famílies. Sense anar 
més lluny, en 2018, Menudos Corazones 
va promoure la investigació conjunta de 
nou organitzacions d’ajuda a xiquets amb 
cardiopaties congènites d’Espanya, titulada 
“Primer mapa de les dificultats d’aprenentatge 
i socialització dels xiquets amb cardiopaties 
congènites”, els resultats de la qual es van 
presentar en el dotzé congrés nacional de la 
societat espanyola de cardiologia pediàtrica i 
cardiopaties congènites.

La investigació, de fet, és una línia fonamental 
per a la nostra organització, ja que representa 
el futur. Tant és així que des de fa cinc anys 
convoquem, juntament amb la Sociedad 
Española de Cardiología Pediátrica y 
Cardiopatías Congénitas, la beca Menudos 
Corazones de Investigación Médica, amb una 
dotació anual de 12.000 euros.

En Menudos Corazones ens comprometem 
a finançar cinc noves edicions de la beca 
d’investigació mèdica, que fins ara ha impulsat 
estudis en hospitals de diversos punts 
d’Espanya: La Fe de València, Sant Joan de 
Reus (Tarragona), Virgen del Rocío de Sevilla, 
Universitario Donostia de Sant Sebastià o 12 
de Octubre de Madrid, entre d’altres. I és que 
volem fer realitat prometedores investigacions 
que permeten a les persones amb cardiopaties 
tindre una vida plena d’oportunitats, 
minimitzant les complicacions i les dificultats 
del seu dia a dia, a més de garantint-los un 
futur millor.

Com és lògic, la solidaritat és el motor que 
ens permet continuar i oferir la nostra ajuda 
que, segons dades del 2021, va arribar a 
12.345 persones de manera directa; també 
acompanyar o sensibilitzar sobre la causa 
de les cardiopaties congènites a centenars 
de milers mitjançant el nostre web, amb uns 
dos-cents mil usuaris a l’any; i les nostres 
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xarxes socials, amb més de 
cinquanta mil seguidors.

L’agraïment de la fundació als 
que anomenem «els nostres 
aliats» (persones, empreses 
i organismes públics que fan 
possible aquesta activitat) és 
absolut. Però necessitem més 
suport per a continuar ajudant 
xiquets, joves i famílies. 
Donacions, arrodoniment 
de nòmines, campanyes o 
accions solidàries, voluntariat 
corporatiu, adquisició de 
productes en la nostra tenda 
solidària en línia... Cada batec 
solidari compta.

Però no ens podem oblidar 
de les persones sòcies de 
Menudos Corazones, que amb 
les quotes i el seu compromís 
contribueixen a sostindre els 
programes d’ajuda psicosocial 
a xiquets i xiquetes amb 
problemes de cor i les seues 
famílies.

I tampoc dels voluntaris i 
les voluntàries, un altre pilar 
importantíssim de la fundació. 
Són més de huitanta persones 
de cor generós que ens 
permeten fer més grans els 
nostres programes. Sense la 
seua ajuda no podríem dur 
a terme totes les activitats 
que fem. Sens dubte, han 
sigut indispensables per a fer 
créixer la nostra organització 
en aquests vint anys.

Tots els voluntaris i voluntàries 
estan formats en cardiopaties 
congènites a fi d’adaptar el 
voluntariat a la realitat de les 
persones que acompanyen. 
Un grup de voluntaris està 
destinat als hospitals, dotats 
amb sales perquè els xiquets 
ingressats puguen oblidar-
se que estan en un hospital, 
gràcies a les activitats 
lúdiques i educatives que 
desenvolupen.

També comptem amb la 
participació dels voluntaris 
dels centres de suport, amb 

activitats d’oci inclusiu, 
accions de sensibilització o 
captació...

Per a Menudos Corazones, 
cada atenció que donem, 
cada pare o mare que ens 
demana ajuda, cada xiquet 
o adult que ens necessita, 
és important. Però durant la 
pandèmia ens va arribar al 
cor la història de la xicoteta 
Antònia i els seus pares, 
Ionela i Àlex, als quals vam 
donar allotjament. La casa 
Menudos Corazones va obrir 
les portes unes poques 
setmanes abans que es 
declarara l’estat d’alarma, i ells 
van ser els primers a ocupar-
la. Antònia necessitava un 
trasplantament cardíac, i 
mentre li arribava el cor, havia 
de romandre allí, prop de 
l’hospital. Durant els primers 
temps del confinament, la 
casa es va convertir en un 
refugi segur, on se sentien 
protegits. Afortunadament, 
després de molts mesos, 
el trasplantament es va 
fer realitat. Després del 
postoperatori, i de quasi dos 
anys d’estar-hi allotjats, van 
poder tornar a casa. Per a la 
xicoteta Antònia, que només 
tenia quatre anys quan va 
arribar a la casa Menudos 
Corazones i en la qual va 
passar un terç de la seua 

infància, eixa era la seua 
“caseta”, el lloc on esperava 
el futur i on va començar 
una nova vida, on va fer una 
amiga de l’ànima de la mateixa 
edat, en la mateixa situació, 
i amb qui va crear un vincle 
preciós, un vincle irrompible 
de germanes.

Des d’ací volem donar les 
gràcies a Chus per haver 
contestat les nostres 
preguntes i haver-nos explicat 
d’una manera tan detallada 
el funcionament de Menudos 
Corazones. Els animem 
a continuar fent aquesta 
gran labor social de difusió, 
suport i investigació sobre 
les cardiopaties congènites. 
I a tu, estimat lector, volem 
recordar-te que sempre pots 
col·laborar aportant el teu 
granet d’arena.

Fotos: Menudos Corazones
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Es diu d’una persona solidària a aquella adherida o associada a la 
causa, empresa o opinió d’algú. A una circumstància. Ser solidari 
o solidària és, en definitiva, ser empàtic amb les circumstàncies 
d’uns altres, aprofundir cap al seu cor i donar suport a les seues 
necessitats. Prestar ajuda, oferir respecte.
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El concepte de solidaritat el tenim clar. Desgraciadament, és un valor que escasseja malgrat la 
seua senzillesa, perquè encara que hi ha metes impossibles d’aconseguir per una única persona, 
la solidaritat la podem oferir en qualsevol cantonada, mitjançant gestos xicotets que suposen 
grans diferències per a aquells i aquelles que tenen la necessitat. De fet, tenim la tendència a 
prodigar-la solament en unes certes situacions o moments puntuals, com les dates nadalenques, 
amb una sensació d’obligació o la cerca muda d’intentar, amb això, ser millor persona i guanyar-
nos un buit en el cel. No podem viure pendents exclusivament dels altres, però tampoc d’esquena 
a allò que ens envolta.

Per això les falles són solidàries.

Fa molt temps que pense en el concepte de falla com a comissió, com la unió de moltes famílies. 
Em resulta curiós l’inici d’elles, un parell d’amics i amigues, un encreuament sense falla, les ganes 
de treballar i festejar a l’uníson. No obstant això, una vegada formalitzada la comissió, aquesta 
està oberta al barri, a tota persona que vulga pertànyer a eixa nova família plena de gent variada. 
Aquesta obertura, i l’ús de l’enclavament del barri per a celebrar la seua festa i plantar falla, és el 
que les diferencia de les típiques penyes d’amics. La persiana oberta, per a qui li agrade el que 
veu dins, que passe.

Es genera una simbiosi barri-falla que les fa ser un pack inseparable, la falla és barri i el barri és 
falla. He usat aquesta frase diverses vegades en els meus articles, i la seua senzillesa s’anteposa a 
la seua veritat. No hi ha falla sense un barri darrere, seria impossible pensar en una falla de porta 
tancada, un espai privat en sòl públic. Molts dels components de la falla són d’aquell barri, o van 
nàixer allí, o fa anys que estan gaudint-lo fins a veure’l com una segona casa. Se senten part d’ell. 
I al seu torn, al barri li succeeixen coses, a totes eixes famílies, a tots nosaltres. El barri no ens és 
alié, perquè som nosaltres mateixos, per tant no és d’estranyar que quan el barri pateix, patim 
també tots i totes.

Després està la peculiaritat que la falla només és falla si planta, en cas contrari la festa mancaria 
del seu sentit més ancestral. Doncs bé, el que plantem com a falla no és ni més ni menys que el 
que ens ocorre a tots nosaltres, a les nostres famílies, al barri. Amb una mica de gràcia i enginy, 
molt d’art i molta crítica, reflectim les nostres pors i incerteses, tot allò que ens molesta, les 
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nostres queixes. És la materialització visual del 
nostre moment actual i de la veu que portem 
dins.

Tenint aquests dos conceptes clars, el que 
la comissió és barri i que la falla parla de tots 
nosaltres, és fàcil entendre que les comissions 
falleres són sensibles als problemes que 
pateixen la gent, generant bufits de solidaritat 
per a ajudar en la mesura que siga possible.

Accions solidàries per part de falles hi ha hagut 
sempre, des de recollida d’aliments i joguets, 
rifes i concursos per a fins benèfics, o fins i tot 
esdeveniments de gran magnitud per part de 
conjunts de falles o agrupacions. Sense anar 
més lluny, en plena pandèmia, moltes falles 
van ajudar amb donacions de sang perquè es 
necessitava de manera urgent, o centenars de 
xicotetes accions per a ajudar a les persones 
majors soles a les seues cases o famílies amb 
menys recursos. És la tònica general, de fet 
hi ha comissions que trien cap a qui dirigir en 
un exercici tots els seus esforços perquè els 
agrada que cada any en la seua falla hi haja una 
fi solidària.

Dir que les falles són solidàries no és a dir 
gens destarifat. Ara bé, de la mateixa manera 
que aquesta afirmació es pot expressar amb 
rotunditat, també és cert, per contra, que les 
falles tenen tendència a prostituir-se pels 
premis. Sí, xoca, però tots i totes sabem del 
que estic parlant. El fet que existisquen premis 
a la solidaritat fallera provoca immediatament 
l’efecte de la falsa acció solidària, fer coses 
per a obtenir un benefici propi, i no estem 
parlant de la realització de l’ànima ni res més 
lluny de l’espiritualitat. Parlem d’aconseguir 
un assoliment solidari per a obtenir un 
diploma o estendard. L’antítesi del moviment 
desinteressat.

Això no vol dir que hagen de desaparéixer 
premis com els que atorga l’ONCE: premiar 

la bondat de la gent és la millor manera de 
premiar l’autèntic art. Però resulta vergonyós 
com són les mateixes comissions les que han 
d’emplenar la inscripció a aquests “concursos” 
en lloc d’un dia assabentar-se per sorpresa 
que el seu projecte, que ha corregut de boca 
en boca, ha sigut premiat pel seu esforç i la 
fi en si. Els premis influeixen massa en les 
comissions, i no és tan estrany veure, en lloc 
d’accions solidàries per al barri, la ciutat o 
qualsevol que l’estiga passant malament, 
motivacions ridícules, sota competitivitats 
exacerbades, cap a altres comissions veïnes.

Parlant de competitivitat: no hi ha menys 
solidari en una falla que, per aconseguir 
guanyar coste el que coste, ofegue als seus 
artistes fallers. El gremi està al límit de tancar 
la persiana, però és que aquesta situació no 
és d’ara, fa dècades que existeix, i sembla que 
les falles no han sabut reaccionar o no han 
volgut. Sense falla, com vaig dir abans, no hi 
ha falles, però després no entenem que els 
preus dels materials han pujat, que el lloguer 
i la llum també, que pretendre una escena 
més suposa perdre una gran part de l’escàs 
benefici econòmic que s’obté per fer la falla. La 
comprensió pels quals fan que aquesta festa 
tinga el seu sentit primogènit hauria de ser 
la primera acció solidària d’una falla. La falla, 
a més de ser barri, és art i cultura, i això és 
possible gràcies a les mans dels seus artistes 
fallers. És que no porten anys demanant ajuda?

Crec en la solidaritat de la gent, i està més que 
demostrat que el món faller és un món solidari. 
Però no hem de confondre solidaritat amb 
caritat. La caritat s’exerceix des d’una posició 
de superioritat o dominant cap a una altra 
persona o grup que es troba en una posició 
subordinada o dependent; mentre que la 
solidaritat s’exerceix de forma horitzontal, com 
una relació entre iguals que cooperen. Exacte, 
eh ací la clau: la cooperació. Treballar fent 
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pinya, fent falla. Una falla no 
deu només pensar a prestar 
caritat. Eixes accions han 
d’aplaudir-se sempre perquè 
el senzill és mirar cap a un 
altre costat, com si visquérem 
aïllats i aïllades en les nostres 
bambolles. Però sense que 
falte el respecte i el suport 
cap a aquells que estan 
ajudant-nos a fer falla, els 
artistes fallers i el barri mateix.

He vist moltes coses, estar 
relacionat de manera tan 
directa amb falles t’atorga 
informació de primera mà. I 
sí, he vist molta bona acció 
en les comissions falleres, 
però també un cert nivell 
de despotisme, en algunes, 
afortunadament aquests 
exemples resulten anècdotes 
en còmput.

Abans d’emplenar la instància 
que deixe patent el miracle 
solidari que hem aconseguit, 
hem de reflexionar, com a 
falleres i fallers, si estem 
facilitant, o per contra, 
col·locant obstacles, en les 
vides d’aquells i aquelles que 
cooperen amb nosaltres per a 
fer falla. Ni la falla pot donar-li 
l’esquena al barri ni als seus 
artistes. Exigir més altura i 
més ninots sota la premissa 
que així s’aconseguirà premi 
i, per tant, l’obra de l’artista 
serà catalogada de millor falla, 
o sol·licitar que ens dissenyen 
el llibret gratuïtament per a 
després optar als primers 
llocs d’una subvenció 
econòmica, no és ser solidaris. 
Tampoc descontrolar el soroll 
i la brutícia dels carrers que 
usem en la nostra demarcació, 
ignorant les queixes del veïnat, 
al qual després cerques per a 
fer la replegà o quan obris la 
barra de la revetla.

Ser caritatiu va escrit dins 
de la definició de ser faller. 
Pensem en si també va la 
signatura de la solidaritat.
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José Manuel Rubio i Miguel Ángel Martínez són els coordinadors 
del llibret de la falla Plaça la Malva, d’Alzira, la falla més premiada 
en el concurs de Conselleria per a la promoció i ús del valencià, i la 
falla més premiada en l’apartat de llibret de les falles d’Alzira.

Vos puc assegurar que per a mi, escriure aquest article ha sigut 
un autèntic plaer. Vaig quedar per a esmorzar amb José Manuel i 
Miguel Ángel, a Alzira, un matí d’agost, i l’esmorzar es va convertir 
en una conversa de més de dos hores, amb dos persones que 
per a mi són dos referents del món de les falles, amb una dilatada 
trajectòria en el món faller i cultural. I com més parlaven, més 
coneixia la seua trajectòria i més creixia l’admiració per ells.

Eixe mateix dia em varen dir que es retiraven de primera fila, que 
estaven buscant ja relleu i que enguany estarien ajudant, però 
que necessitaven descansar d’aquest món llibreter. Entenc el que 
suposa tot el que han fet, i la necessitat que tenen, després de 
tant de temps, de deixar aquest estrés que du estar sempre en 
primera línia. Segur que ells faran tot el que estiga en la seua mà 
per a assessorar i guiar la persona que agafe aquest càrrec.

Aquesta futura retirada, i també que m’hagen dit que fins ara no 
s’havia escrit cap article que recopilara la seua trajectòria, fa que 
la meua responsabilitat en aquest article augmente, i espere poder 
transmetre tota aquesta història amb la mateixa il·lusió que ells me 
l’han transmés.
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La inquietud fallera de José Manuel Rubio ve per la seua dona, ja que ell, en principi no era faller, 
sinó que era músic, ja que la que era fallera era la seua dona. Els dos s’apuntaren a una falla de 
recent creació, la falla Plaça la Malva. En la falla coincideix amb el que serà el seu company de 
batalla cultural durant tots aquests anys, Miguel Ángel Martínez, que també s’hi havia apuntat per 
la seua nóvia, tot i que ell sí que havia sigut faller d’una altra falla, Colmenar. Després d’uns anys 
de faller, en el cinqué any de la falla, José Manuel es presenta a president, acompanyat de Miguel 
Ángel com a secretari i la resta de gent jove de la falla.

José Manuel entra com a president de la falla l’any 87, per a preparar les falles del 88. Però aquell 
any va haver una inundació molt gran a Alzira, i per tant no es varen celebrar les Falles, només es 
plantà una falla per a tot el poble. Així que realment el primer exercici faller normal que dirigeix 
com a president és el de les falles del 89. En aquells primers anys es va adonar que la falla Plaça 
la Malva era una falla que no coneixia quasi ningú, que ni tan sols la gent sabia on es plantava, 
cosa que els preguntaven quan anaven de presentació a altres falles. Això va motivar José Manuel 
a intentar fer alguna cosa perquè la falla es distingira de les altres comissions i arribara a ser 
coneguda. La ubicació que tenien no permetia plantar una falla gran, així que van buscar altres 
maneres de distingir-se.

El primer aspecte que començaren a treballar va ser la part de màrqueting, a fi de donar-
se a conéixer. Quan una persona d’Alzira aconseguia una fita important li enviaven una carta 
de felicitació en nom de la falla. Si Aspar guanyava el campionat del món, li enviaven carta; si 
l’Avidesa Alzira guanyava un títol, li enviaven una carta, i així amb totes les persones importants, 
amb la finalitat que anaren coneixent el nom de la falla Plaça la Malva. Recordem que tot això ho 
feien amb màquina d’escriure, ja que en aquella època no hi havia ni Facebook ni xarxes socials ni 
res, o siga, tot a màquina i enviat per correu.
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Per a les falles del 89 s’aposta pel llibret com una manera de distingir-se 
i donar-se a conéixer. En aquell moment no tenien ni idea de com fer un 
llibret, així que varen anar al Grau de Gandia a parlar amb unes amistats 
de Miguel Ángel perquè els ensenyaren diversos llibrets que estaven 
molt bé i tractar així de fer una cosa semblant. A Alzira contactaren amb 
Salvador Andrés Pascual, que per a ells ha sigut el seu pare llibreter, una 
persona que era professor de valencià i faller d’una altra falla, tot i que 
els de la comissió a què pertanyia no feien molt de cas del llibret, i des 
d’aquell moment es va bolcar amb ells, fins que va morir. Entre les coses 
que els havien mostrat al Grau de Gandia, les que els va ensenyar Salvador 
Andrés i tot el que se’ls va ocórrer a ells, varen fer el primer llibret de la 
falla, i guanyaren el tercer premi a Alzira. L’any següent guanyaren el quart, 
i en 1991 ja guanyaren el primer. A partir d’ací començaren a guanyar 
pràcticament quasi tots els anys.

El compromís amb la cultura i amb el valencià era ferm, i de fet van arribar 
a fer cursos de valencià en el propi casal per a persones adultes, cursos 
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Llibret 1989. Primer llibret de la Falla 
Plaça la Malva.

Any 1989. Salvador Andres Pascual, en la 
presentació de la Falla Plaça la Malva.
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als quals assistien més de 
vint-i-cinc persones per 
classe i que va inaugurar 
l’aleshores director general 
de Política Lingüística, Jesús 
Huguet.

L’any 1993, la Conselleria crea 
el primer concurs de llibrets, 
concurs del qual tingueren 
coneixement quan ja tenien 
el llibret imprés, un llibret 
tipus pergamí lacrat i amb 
el segell de Jaume I. Aquell 
primer llibret no estava escrit 
normativament, ja que fins 
eixe moment no es revisaven 
els textos, però a pesar d’això 
aconseguiren guanyar el sext 
premi de la Conselleria. A 
partir de l’any següent sí que 
es corregeix, a més d’exigir 
que els articles estiguen 
escrits en valencià normatiu, a 
fi de participar en el concurs 
de Conselleria. En 1994 passen 
al format gran, i guanyen el 
primer premi de Conselleria, 
amb un llibret que era una 
auca dedicada als costums 
valencians.

Dins de la història dels 
llibrets de la Malva sempre 
hi ha hagut persones 
que els han ajudat en les 
publicacions. La primera va 

ser el primer director de la 
publicació, Josep Ballester, 
que es dedicava a convéncer 
persones de rellevància 
perquè escrigueren en el 
llibret. Per exemple, és ell el 
que convenç l’editor Josep 
Gregori per a escriure un 
editorial. Josep Ballester 
els va dir que si volien estar 
ben posicionats no podien 
quedar-se a Alzira, sinó que 
calia anar a València, i els 
posa en contacte amb Gil 
Manuel, José Luis Marín i 
totes les persones de l’ADEF 
(Associació d’Estudis Fallers), 
quan encara no existia l’ADEF, 
ja que eren els seus companys 
d’universitat. Com havíem dit, 
a Josep Ballester no li acabava 
d’agradar la festa de les Falles, 
però el van convéncer perquè 
separa la part de la festa de la 
part cultural que representava 
el llibret. D’aquesta manera va 
començar a col·laborar amb 
ells, i els va posar en contacte 
amb moltes persones del món 
de la cultura, cosa que fins 
al moment no havia passat. 
Els posava en contacte amb 
persones del món de la 
cultura, periodistes, escriptors, 
i si telefonaven de la seua part 
tothom hi acabava participant. 
Va col·laborar amb ells cinc 
o sis anys, però després va 
caure malalt, i ja ells mateixos, 
a la seua manera, continuaren 
fent a soles el llibret.

L’any 1995 guanyen el segon 
premi en el concurs de 
Conselleria, però a partir 
de les eleccions d’aquell 
mateix any s’entra en una 
fase de no poder superar la 
tercera posició, la cinquena, 
la setena... fins i tot un catorzé 
premi durant diversos anys. 
Això es deu al fet que quan 
entrà el Partit Popular en 
la Generalitat començà a 
premiar llibrets escrits amb 
les normes de Lo Rat Penat, 
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sense considerar la normativització lingüística. Falles com 
Climent-Uruguai i el Campot de l’Albufera, de València, o El 
Charco i l’Albufera, de Catarroja, guanyen en diverses ocasions 
durant aquells anys.

Això els porta a una època de davallada, ja que pareixia que 
l’esforç no tenia recompensa, fet que els va desmoralitzar en 
l’aspecte anímic; i en l’àmbit econòmic, evidentment no és 
el mateix guanyar el primer, o el segon, que el catorze, ja que 
suposava un esforç extra haver de fer cada any un llibret de 
primer nivell, a pesar que a la falla mai li ha costat un duro o un 
euro el llibret, perquè sempre els premis s’hi reinvertien, a banda 
dels diners que obtenien de les publicitats.

L’any 2004 fan una revolució en l’equip de llibret: canvien 
d’impremta, canvien de maquetador, s’hi incorpora Josep Antoni 
Fluixà, canvien la idea del llibret i fan un llibret monogràfic. 
La part infantil estava dedicada a Pumby, un personatge de 
còmic històric espanyol, obra de Josep Sanchis, artista que 
arribaren a conéixer i que fins i tot els va fer una portada. A partir 
d’aquell llibret comença també l’era del totxo en el concurs de 
Conselleria, comencen a guanyar llibrets enormes amb una gran 
quantitat de pàgines. Eixe any tornen a guanyar el primer premi 
de Conselleria, i a partir d’ací són sempre primers o segons, 
llevat d’uns anys que varen ser tercers i un altre quarts. Una cosa 
que cal destacar és que en dos ocasions han guanyat dos anys 
seguits el primer premi, cosa molt difícil d’aconseguir.

De la trajectòria que han tingut en el llibret hi ha una cosa de 
la qual estan molt contents, i és, dit per gent de Conselleria, 
que són els responsables d’haver canviat l’artefacte cultural 
en el llibret de falla. Tota la gent de la cultura que menyspreava 
la falla comença a acostar-se al món faller arran d’aquestes 
col·laboracions, i també s’observa que el món faller s’acosta 
a la cultura, que li interessa la 
cultura. A ells els ha costat molt 
convéncer molta gent que era 
molt acadèmica i poc inclinada 
a col·laborar amb les falles, però 
a força d’insistència els varen 
convéncer, i ara hi col·laboren 
habitualment, també amb altres 
falles. Això, per a ells és tot un 
orgull.

A Alzira es produeix una situació 
de quinze primers premis 
seguits, fet que provoca una 
reacció del món faller, amb la 
creació del premi per a llibrets 
de format menut, de manera 
que les altres falles tingueren la 
possibilitat de guanyar també un 
premi de llibret.

Aquesta trajectòria de trenta-
tres llibrets realitzats en trenta-
cinc anys (recordeu que en el 
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88 no feren llibret a causa de la pantanada de 
Tous, i en el 2021 per la pandèmia mundial), 
ha anat sempre acompanyada de setmanes 
culturals. Numerades hi ha trenta setmanes 
culturals, però abans de numerar-les també 
feien activitats culturals en els primers anys. 
De fet, el primer any com a president de José 
Manuel ja varen fer un llibre de regal per als 
fallers d’honor, una col·lecció de fotos antigues 
d’Alzira comentades per personatges locals. 
El llibre va ser un èxit en l’àmbit cultural i 
econòmic, i va aconseguir l’objectiu de donar 
a conéixer la falla de la Malva en el poble. 
Després ja continuaren amb els concursos: de 
narrativa celebraren vint-i-quatre edicions, de 
poesia infantil i juvenil catorze, i de betlems 
en feren deu. També varen fer concursos de 
fotografia en l’àmbit local i nacional, concursos 
de còmics, quatre anys de concurs de corals, 
de postals de Nadal... Els primers premis dels 
concursos els publicaven en el llibret. L’activitat 
no era sols fer el llibre, anava tot acompanyat 
d’una activitat cultural frenètica, ja que 
qualsevol idea o concurs que proposaren el 
tiraven avant, i quasi sempre eixia bé.

Aquesta trajectòria els ha proporcionat infinitat 
d’anècdotes. Una de les més destacades és 
quan contacten amb el comissari de l’exposició 
de Pumby, Antoni Busquets, qui l’any següent 
els va posar en contacte amb Paco Roca per 
a fer una exposició d’Arrugas a Alzira; en eixe 
moment, Paco Roca no era encara conegut, 
però fent l’exposició d’Alzira guanya el premi 
Goya, i els demanen fer un plotter amb el cartell 
de l’exposició i l’escut de la falla, ja que es 
tractava d’una exposició itinerant, i el primer 
lloc era Alzira. Amb el boom del premi de 
Paco Roca, l’exposició va anar a les principals 
ciutats espanyoles, a Amèrica i a molts altres 
llocs, amb l’escut de la Malva passejant-se 
per mig món. Un altre any va anar a Alzira a fer 
una exposició un home que feia dibuixos amb 
punts de colors, un dibuixant molt reputat, i 
que després de l’exposició d’Alzira se n’anava 
a Nova York. Antoni Busquets es va enamorar 
de les coses que hi feien, i els va aconseguir en 
els anys següents exposicions de primer nivell; 
tant era així que els gestors culturals de la Casa 
de la Cultura d’Alzira els deien que no sabien la 
complicació que tenia dur totes les exposicions 
que ells aconseguien portar a Alzira.
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Una altra figura rellevant que varen implantar en la falla, quan 
arribà José Manuel a la presidència, i amb la finalitat de donar-li 
rellevància, va ser la del faller d’honor especial. El primer any va 
ser el capità general de València, amb el qual varen contactar 
per mitjà d’un faller que era militar; va ser un gran rebombori, ja 
que hi va assistir acompanyat de bona part de la plana alta de 
l’exèrcit. A més a més, l’alcalde d’Alzira i en aquells moments 
president de la Diputació, que havia rebutjat la invitació per 
al sopar, quan es va assabentar que venia el capità general, 
ràpidament canvia l’agenda per a estar amb ells. La policia i 
la Guàrdia Civil van registrar amb gossos tot el club de tenis 
on feren el sopar, fet que va causar un gran esglai al propietari 
del local, que els va telefonar tot espantat. La veritat és que 
poder aconseguir un faller d’honor d’aquesta rellevància va ser 
un gran èxit, ja que passaren de cent assistents en l’esmentat 
sopar a més de tres-cents. I clar, havien de mantindre el nivell 
dels següents fallers d’honor especials dels pròxims anys. 
L’any següent varen fer fallera d’honor Elisa Ramírez, una actriu 
molt famosa. També han sigut fallers d’honor especials Eduard 
Soler Estruch (un reconegut escriptor), l’humorista Don Pío 
(precisament l’any que va morir), Jorge Martínez Aspar; Paco 
Muñoz, Ortifus, Pep Gimeno “Botifarra”, Josep Gregori, Enric 
Lluch, L’AVL, Josep Antoni Fluixà, Paco Cabanes el Genovés, 
Imma Cerdà, Carles Galiana, etc. Des de 2007 es canvià el nom 
de «Faller d’Honor Especial» per «Guardó d’Or de la Malva», ja 
que deixaren de realitzar el sopar del premi.

Al llarg de la trajectòria del llibret de la Malva hi ha hagut 
diverses persones clau. Per descomptat els alma mater, José 
Manuel Rubio i Miguel Ángel Martínez; la col·laboració de 
persones de la falla, com Isabel Pellicer; persones externes a la 
comissió, com l’autor del primer llibret, Salvador Andrés Pascual; 
el primer director de la publicació, Josep Ballester, fins a l’any 
2000; i a partir del 2004 Josep Antoni Fluixà, director de la 
fundació Bromera; i en els últims anys s’hi incorporà també amb 
molta força la seua filla, Alba Fluixà, que ha portat un aire fresc al 
llibre molt positiu. És una persona amb formació en Belles Arts, 
i amb una visió més jove i moderna, un gran impuls tant per al 
llibret com per a les setmanes culturals. Tant Alba com Josep Fa
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Any 2012. Amb Paco Roca a la seua exposició a Alzira

Any 2014. Amb Pep Gimeno 
“Botifarra” Guardó d’or de la Malva 

2014. Exposició a Alzira.
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Ballester han sigut guanyadors 
del premi de poesia Ciutat 
d’Alzira, el més important en 
valencià.

La trajectòria de la falla 
ha sigut seguida des 
de determinats sectors 
progressistes fallers de 
València, gèrmens de l’actual 
ADEF, que veien com una falla 
d’Alzira entenia la cultura i la 
promoció de la llengua igual 
que ells l’entenien, de manera 
que volien introduir també 
aquest aspecte en les falles 
de València, per la qual cosa 
hi col·laboraren durant alguns 
anys, sobretot quan dirigia la 
publicació Josep Ballester.

Tots aquests anys han sigut 
de molt d’esforç, de millora 
contínua i d’innovació. Quan 
començaven un llibret, la 
primera cosa que feien era 
revisar el llibret anterior per 
tractar de millorar-lo, i llevat 
dels primers anys que no 
tenien molta idea, mai s’han 
comparat ni mirat amb altres 
llibrets, sempre han treballat 
amb idees originals i tractant 
d’innovar i veure què es 
podia fer nou cada any. Però 
també han tingut moments, 
no ja de decepció, sinó més 
bé de desencant, de pensar 
que podien haver rebut un 

premi millor; però de seguida 
s’animaven i es preguntaven 
en què havien fallat, què no 
havien sabut transmetre i com 
podien explicar-ho millor en 
el llibret de l’any següent. I de 
moment eixa reflexió els ha 
valgut, perquè normalment 
l’any següent tornaven a 
guanyar el primer premi.

També han tingut al llarg de 
la història algun president de 
Junta Local gelós, perquè en 
molts mitjans feien més cas 
de les activitats culturals de 
la Malva que dels actes de 
Junta o d’altres falles; fins i 
tot, arribaren a anomenar-
los despectivament com «la 
falla de la cultureta». Però 
això ha sigut en molt poques 
ocasions, i ells passaven prou 
d’aquests comentaris i anaven 
fent la seua marxa.

La veritat és que José Manuel 
i Miguel Ángel se senten 
reconeguts en l’àmbit local i 
autonòmic, veuen que el seu 
esforç durant trenta-cinc anys 
és reconegut i admirat. Tota 
aquesta trajectòria ja ha tingut 
diversos reconeixements. En 
2018, l’Ajuntament d’Alzira els 
lliurà, en l’àmbit individual, la 
Insígnia d’Or del Poble d’Alzira 
en l’Àmbit Cultural. Aquesta és 
la màxima distinció que atorga 
l’Ajuntament d’Alzira i es va 
resoldre per unanimitat entre 
tots els partits polítics. Mai 
un faller havia estat premiat 

amb aquesta distinció, i 
també són dels pocs premiats 
que no ho són per la seua 
activitat professional, sinó 
per la dedicació a la cultura 
de manera altruista, sense 
rebre cap retribució; però així 
i tot, han sigut uns vertaders 
sacsejadors culturals. Un altre 
premi rebut és els Pont de 
Ferro, distinció creada per la 
Junta Local d’Alzira, que en la 
primera edició el guanyaren 
en la vessant individual, i que 
en edicions posteriors va 
guanyar la mateixa comissió 
de la Malva, així com també 
Josep Antoni i Alba Fluixà. 
Per tant, aquests premis 
també han caigut de manera 
indirecta en l’equip de la 
Malva.

Al llarg d’aquests anys han 
fet llibrets de tot tipus: 
monogràfics, satírics, de 
contar històries, tractant 
d’innovar cada any i sense 
repetir-se, perquè des de la 
pròpia direcció de Política 
Lingüística els deien que 
havien d’innovar, perquè 
estaven evolucionant el món 
del llibret, i així ho han tractat 
de fer sempre.

Els premis de Conselleria, 
evidentment, han sigut el gran 
al·licient i l’objectiu que els 
ha fet millorar cada any. És 
un orgull ser el millor llibret 
de la Comunitat Valenciana, 
i evidentment hi ha una part 
econòmica sense la qual no 
hagueren pogut fer els llibrets 
que han fet. El premi de 
Conselleria sempre ha sigut el 
gran objectiu per damunt del 
premi local. Però a banda dels 
premis, una altra cosa de la 
qual se senten orgullosos és 
de totes les persones que han 
conegut al llarg dels anys i que 
han col·laborat amb ells, i que 

Any 2022. Amb Josep Antoni i Alba 
Fluixà.

Any 2018. En l’entrega de l’insígnia 
d’or d’Alzira.
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en molts casos han acabat amb una gran amistat. Cal destacar 
també la faena dins de les lletres falleres, de les quals són una de 
les entitats fundadores.

Per a ells, el premi més especial va ser la primera vegada que 
guanyaren el primer premi de Conselleria, en 1994. José Manuel 
recorda quan va rebre la telefonada del director general de 
Política Lingüística, Jesús Huguet, que havia telefonat diverses 

Llibret 2022. Últim llibret realitzat pels nostres protagonistes.
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vegades a casa i havia parlat amb la seua dona, i quan va 
arribar-hi tornaren a cridar, i va ser quan li ho comunicaren. 
Quan guanyaren el primer premi d’Alzira també va ser molt 
emocionant.

Quan tiren la vista arrere pensen en el moment en què José 
Manuel, que venia de ser músic i no coneixia massa el món 
faller, es va ajuntar amb persones com Miguel Ángel. Recorden 
quan volien el reconeixement de la falla Plaça la Malva, i que mai 
hagueren pensat arribar fins on han arribat, i aconseguir tot el 
que han aconseguit. No tenien un full de ruta definit, volien fer 
coses noves, i la veritat és que tot el que anaven fent funcionava 
molt bé. Ells anaven fent, i han arribat a fer coses que eren 
impensables, i gràcies a eixos èxits contingents han pogut tindre 
la trajectòria que han tingut.

Poden estar ben tranquils, perquè l’objectiu l’han complit de 
manera excel·lent.

Moltes gràcies, José Manuel i Miguel Ángel, per la vostra atenció 
i per la vostra faena al llarg de tots aquests anys.

Miguel Àngel Martínez i José Manuel Rubio

167



I
A

H
e

a
r

t

168



COR
TRENCAT

F A L L A
R E I S 
C A T Ò L I C S

2 0 2 3 >  <

d e  t o t  c o r
S I L L AS I L L A

iii
i

i i i i

i
iide

tot

COR

Un dels temes més fotuts
que ens deixa el cor trencat
és la situació actual
en els temes d’igualtat.

Encara hi ha qui ho nega
perquè no està bé del cap
i fins i tot pensa que l’home
és qui està discriminat.

Sols veuen allò que volen vore
no veuen la realitat
abusos i males maneres
agressions i assassinats.

Perquè sols cal tindre ulls
per a vore la realitat
i vore que les dones 
viuen en un món separat.

e x p l i c a c i ó

explicacio de la falla
,
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e x p l i c a c i ó

Per uns sostres de cristall

que els impedeixen desenvolupar

i mostrar a tot el món
com poden treballar.I eixa por quan van de festa

i s’han d’organitzar
per a tornar totes a casa, 

sense ninguna a soles deixar.
I eixos nóvios obstinats

que no saben acceptar
quan la nóvia ja no el vol

i amb ell no vol estar.I açò és el que tenim a casa

però no cal oblidar
que les que venen de fora

encara ho passen més mal.
Eixes màfies de l’est

que duen enganyades
unes xiques joves

que acaben acovardides.
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Contra tots aquests elements
no hem de parar de lluitar
per a poder restablir
una igualtat real.

Per molt que ho neguen
tenim molt a millorar
perquè homes i dones
puguen en igualtat estar.
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I  arribem a aquesta escena

que mai voldríem haver contat

perquè ens toca la butxaca

i ens deixa el cor asfaltat.A  la fi, després de tres anys

poguérem la falla cremar

i tinguérem un record
que tardarem molt a oblidar.Un forat aparegué

al carrer acabat d’asfaltar,

tu saps què el va provocar?

Perquè la tècnica ja ho ha esbrinat.Perquè la cosa més fàcil és

a la falla putejarque carregue amb el mort

sense res investigar.
On estaven els bombers

a l’hora de la cremà?
Per si haguera fet falta

l’asfalt refrescar?

N i la falla varen vore
en els dies d’abans

ni mànegues ens deixaren

per nosaltres arruixar.
Però fallers, no patiu

que no tornarà a passar
és l’últim any que cremem

sense els bombers estar.Per acabar-ho d’arreglar

arriba el que ha de netejar

que no pot esperar
que la falla acabe de cremar.I  posa l’excavadora

en la falla encara ardent
i arrossega tot l’asfalt

d’una manera potent.
Provocant amb les pales

un forat ben allargat
on feren una rotonda

i va ser molt nomenat.
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I després d’aquestes accions

amb tan poc de trellat
al final qui paga és la falla

totes aquestes barbaritats.
Perquè la tècnica així ho decideix,

ja que en aquest tema
pareix que ella mana

més que el que du la vara.Així que fallapaga i calla!
Perquè no pots defendre’t

ni res argumentar
i si vols que et facen cas

al jutjat hauràs d’anar.I com no volem embolics

ni amb l’ajuntament pledejar

pagarem el que coste,
però no ens faran callar.Ja que aquests versets tenim

per a mostrar el nostre malestar,

perquè només ens queda

el dret a “patalear”.Si tot el poble complira
com aquesta falla que parla

tindríem un superàvit
d’encara molta més pasta.

I si això fora pocencara toca aguantar
els comentaris de quatre

que els agrada molt parlar.
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Ansiosos i ociosos de Facebook
que passeu tot el dia “rajant”
en Silla opina, Visca Silla
i altres grups semblants.

Penseu que arreglar el carrer
és com qui pinta un local?
Requereix molta maquinària
i equipament especial.

I tenint-ho aparaulat
i pagat per avançat
han tardat molt de temps
a tindre-ho executat.

Així que abans de parlar
vos podríeu informar
si en la falla pregunteu
segur que vos contestaran.

Eixa és l’única via
que pensem en la falla gastar
per a resoldre dubtes
de possibles afectats.

No volem entrar en embolics
ni polèmiques de xats
ni contestar en Facebook
a quatre assabentats.
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En aquest any faller s´ha creat a la nostra Comissió una nova 
vicepresidència: la d’igualtat. D’una banda estem d’enhorabona, 
som pioners com altres vegades ja ho hem sigut, però d’altra 
és una situació descoratjadora que hàgem de crear-la quan ja 
s’han acomplit dues dècades del segle XXI. Tenim una sensació 
agredolça, però és una realitat, un reflex de la societat d’antany, de 
la qual no s’escapa el món faller. Si allò que volem és una societat 
igualitària, les seues festes han de ser, necessàriament, igualitàries.
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Malgrat la positiva evolució dels últims anys, en el sentit d’una major 
igualtat de gènere en les Falles, no només existeix encara hui dia una 
gran diferència quantitativa en la participació d’hòmens i dones dins 

dels casals, en la pirotècnia o en l’art faller, sinó també són distints 
els rols que s’adopten tant en les estructures de gestió i decisió de la festa 
josefina com en els actes fallers. Hi ha una menor presència de la dona en 

quasi tots els àmbits de la festa i als espais de decisió, la qual cosa mostra la 
vigència de valors, models i estructures de poder avalats per eixa societat arcaica, 

que a més dificulta la pressió per a capgirar les actuals condicions de participació. 
Tampoc podem obviar que una part del col·lectiu faller, que també inclou a algunes 
dones, assumeix els rols i no percep les desigualtats per raó de gènere. Per tant, és 

necessari identificar, valorar i potenciar els factors i accions que afavorisquen la 
participació igualitària de les dones en la festa josefina.

Encara que als últims anys l’art faller també ha evolucionat molt, eliminant-se 
expressions i escenes degradants per a les dones, hui dia continua ocorrent 

majoritàriament que als monuments, i també al teatre faller, se mostra a les dones 
en rols propis d’una visió masculinitzada quan no masclista. Les dones no són representades 
com a executives o professionals, sinó que apareixen en molts casos amb rols de gènere molt 
estigmatitzats com a mares, iaies, princeses o reines, secretàries, infermeres, hostesses o floristes, 
fruit d’una visió molt tradicional. I quan es representen com a professionals, les solem trobar 
intensament sexualitzades, fruit d’eixa cosmovisió masculina i patriarcal que encara predomina a 
la societat. De fet, en l’informe d’anàlisi de les Falles de la ciutat de València des d’una perspectiva 
de gènere, que va efectuar al 2018 el Departament de Sociologia i Antropologia Social de la 
Universitat de València, es va constatar un excés masculí tant al paper principal del monument 
com dels ninots, on un alt percentatge eren masculins i presentaven a l’home com a personatge 
més rellevant i en un estatus de poder enfront de la seua companya, i es va censurar la cosificació 
femenina.

D’altra banda, hui dia encara existeix un rebuig a representacions de gènere alternatives 
encarnades per un home o per un xiquet. Es tracta de la figura del Faller Major i del paper que té 

Ninot indultat València.
Foto: https://www.fallas.com

Ninot indultat València.
Foto: https://www.fallas.com
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el President Infantil en les comissions i que no 
existeix, desapareguent, eixa representació 
als municipis. Quant als hòmens, hem de dir 
que a les darreres falles, les de 2022, varen 
ser tres els elegits per les seues respectives 
comissions com a màxims representants de 
la festa valenciana més internacional, trencant 
amb la tradició de triar a una dona. Es tracta 
de les falles: “Plaça de la Regió”, de Catarroja 
(València), “Barri d’Onda” de Borriana (Castelló) 
i “La Marina” de Port de Sagunt (València). Els 
tres Fallers Majors han reivindicat que aquest 
càrrec és representatiu i que depèn més de 
la il·lusió que del gènere. Quant als xiquets, és 
molt freqüent sentir que costa trobar President 
Infantil i que és perquè al xiquet, en general, 
no li agrada ser representant. Però ens hem 
detingut a analitzar quin és el paper que tenen 
o que els donem a la festa? Tal vegada són 
només un braç en el qual es recolza i es llueix 
la Fallera Major Infantil? Fallera Major Infantil a 
la qual van totes les mirades, totes les paraules 
boniques. No se’ls dona el mateix protagonisme 
i no podem oblidar que els dos càrrecs infantils 
són representatius i que es tracta de xiquets, 
no d’adults. La Presentació, l’Exaltació han de 
fer-se tant a la xiqueta com al xiquet. Tots 
dos són representants de la xicalla, tant al 
casal com al municipi. El món faller ha d’anar 
trencant estereotips. Si continuem inculcant als 
xiquets i a les xiquetes quins són, i quins seran, 
els seus papers a la festa, no estarem afavorint 
el canvi. Les falles són considerades com allò 
“nostre”. Tot intent de canvi o crítica no s’ha de 
veure com un atac a la tradició i a les festes, 
ni com una agressió a la nostra idiosincràsia. 
Pot ser més fàcil negar la realitat passant per 
damunt de drets globals i continuar com fins 
ara. Però sense qüestionar l’ordre establit, 
sense introduir models de gènere festius 
diferents, els canvis cap a la igualtat efectiva 
seran molt més difícils d’aconseguir.

Nostra comissió ja du molts anys tombant 
obstacles i encara que hui dia segur que 
trobem alguna falla en què és impensable que 
una dona ostente la presidència, fa vint anys, 
al 2002, ja va ocupar el càrrec més important 
d’aquesta comissió una dona: Maribel Redondo 
i Serrano. Era la primera vegada que una 
dona assumia aquest càrrec a Silla. Més tard, 
començaríem a utilitzar un llenguatge inclusiu 
als comunicats, als llibrets i a les xarxes 
socials. Als anys 2020/21/22 varen representar 
a la xicalla, per primera vegada a la nostra 

comissió i també al poble, dos germanes 
bessones, Clara i Neus Peris i Rubio. Al 2022 
hem revisat i actualitzat, des d’una perspectiva 
de gènere, els Estatuts i el Reglament Intern. 
A continuació, en aquest article, passarem a 
analitzar la violència sobre les dones a la festa i 
una de les escenes denúncia del monument: el 
tràfic de dones i la prostitució. I d’ara en avant, 
des d’aquesta vicepresidència d’igualtat, no 
només continuarem lluitant per una igualtat 
efectiva entre hòmens i dones, i entre xiquets 
i xiquetes, també durem a terme accions 
encaminades a implementar i desenvolupar la 
transversalitat de la perspectiva de gènere en 
tota la comissió. Encara queda tant per fer!

Violència sobre les dones a la festa
Si be qualsevol festa conforma un temps i un 
espai en el qual preval la diversió, no és menys 
cert que es donen una sèrie de factors que 
faciliten unes manifestacions violentes cap a 
les dones, com poden ser la relaxació de les 
normes socials, les aglomeracions, l’ocupació 
nocturna del carrer o el consum d’alcohol o 
de substàncies. És molt important definir i 
delimitar què és un acte de violència contra 
les dones, ja que sovint es pensa únicament 
en la violació, quan existeixen uns altres tipus 
d’agressions més comuns que, sense arribar a 
la gravetat d’aquella, s’han de tindre en compte.

La llei 7/2012, de 23 de novembre, de la 
Generalitat, Integral contra la Violència sobre la 
Dona en l’Àmbit de la Comunitat Valenciana als 
articles 2 i 3 defineix què és la violència sobre 
la dona i les seues manifestacions que, sense 
caràcter excloent, són les següents:

1. La violència física.

2. La violència psicològica.

3. La violència sexual.

4. La violència econòmica.

5. La mutilació genital femenina, o altres 
pràctiques tradicionals i/o culturals nocives o 
perjudicials per a les dones i xiquetes.

6. El tràfic de dones i xiquetes.

Parlem de violència de gènere quan la violència 
sobre una dona l’executa qui és o ha sigut la 
seua parella. També és violència de gènere la 
violència vicària, que és la que fa la parella o 
ex-parella a una dona maltractant o fent mal 
als seus fills o filles o a menors d’edat que són 
pròxims a la dona.
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En analitzar la violència sexual 
ens trobem que pot ser de 
tres tipus:

1. Agressió sexual: Tota 
aquella conducta tipificada 
com a delicte contra la 
llibertat i indemnitat sexual 
de la dona. En general, tots 
els actes de naturalesa 
sexual forçada per l’agressor 
mitjançant la violència o 
intimidació.

2. Abús sexual: Conductes 
consentides, o no consentides 
per la víctima, per abús d’una 
situació de poder per part 
de l’agressor sobre la víctima, 
amb independència que 
aquest mantinga o no una 
relació conjugal, de parella 
afectiva, de parentiu o laboral 
amb la víctima.

3. Assetjament sexual: 
Qualsevol comportament, 
verbal o físic, de naturalesa 
sexual que tinga el propòsit o 
produïsca l’efecte d’atemptar 
contra la dignitat de la dona, 
en particular quan es crea un 
entorn intimidatori, degradant 
o ofensiu.

Així en un ambient festiu 
sol passar relativament 
desapercebut un tocament, 
un assetjament verbal o físic 
o una increpació degradant, 
i s’agreuja més encara per 
la falta de percepció de que 
tot allò és una agressió. Açò 
genera un ambient incòmode 
i hostil per a les dones que 
participen de la festa, i que 
a més fa que no es senten 
legitimades per a denunciar. 
Al no aparèixer als atestats 
policials ni als mitjans de 
comunicació aquestes 
agressions queden amagades. 
És descoratjador.

Per tal de conscienciar a la 
població ja fa temps que 
es llancen campanyes de 
prevenció i sensibilització 
en totes i cadascunes de les 
festes. Una d’elles és la xarxa 
de “punts violeta”, posada 
en marxa per la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques 
inclusives de la Generalitat 
per a garantir l’accés a l’oci 
“segur de totes les persones” 
i unes festes “lliures de 
comportaments i agressions 
sexistes”.

Decàleg per unes festes lliures 
d’agressions sexistes.

Foto:https://inclusio.gva.es/va/web/
mujer/punt-violeta1 

Punt Violeta
“Per unes festes lliures d’agressions sexistes”

Cartell Punt Violeta.
Foto: https://inclusio.gva.es/va/web/

mujer/punt-violeta1

Punt violeta festes d’agost Silla.
Foto Facebook Ajuntament de Silla

Punt violeta festes d’agost Silla. Foto 
Facebook Ajuntament de Silla

Punt violeta festes d’agost Silla. Foto 
Facebook Ajuntament de Silla
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La falla com a denúncia
Les falles miren amb enginy i humor el món que 
ens envolta per a després purificar-ho amb el 
foc. Solem trobar escenes que reprodueixen, 
amb sentit irònic i crític, diversos fets socials 
censurables. Aquest any al nostre monument 
gran podrem vore una escena amb una 
prostituta per d’aquesta manera denunciar 
un dels tipus de violència cap a la dona que 
hem vist: el tràfic de dones i xiquetes. Aquest 
s’entén com la captació, el transport, el trasllat, 
l’acollida o la recepció de dones, recorrent a 
l’amenaça o a l’ús de la força o altres formes de 
coacció, amb fins d’explotació sexual.

Si existeix el tràfic és perquè existeix la 
prostitució. La demanda de dones i xiquetes 
per part dels clients es nodreix amb el tràfic. 
Dones en situació de vulnerabilitat que 
són captades pels proxenetes mitjançant 
segrest o engany i que utilitzen la violència, 
les amenaces i l’addicció a les drogues per 
a controlar-les i impedir la seua eixida. La 
immensa majoria són estrangeres i sense 
papers. Alguns dels problemes d’aquestes 
dones són les dificultats per a llogar un 
apartament o obrir un compte en un banc. 
Açò encara les posa en una situació de major 
vulnerabilitat social i econòmica. És el màxim 
desemparament, al qual s’uneix un altre factor 
més: és en elles en qui es focalitza l’esforç 

dels ajuntaments per ‘netejar’ els seus carrers 
passant a ocupar llocs més insegurs. Tant, 
que la seua única protecció física davant 
possibles excessos de clients arriba de la mà 
dels mateixos que les prostitueixen, els seus 
proxenetes i controladors, tancant el cercle 
de la dependència fins a anul·lar qualsevol 
intent d’alliberament, d’eixida. Són les víctimes 
d’aquesta perversa espiral.

A la província de València, els llocs on hi ha 
major nombre de dones en aquesta situació 
són la Pista de Silla, l’A3 fins més enllà de Riba-
roja i les rotondes de Natzaret més pròximes 
a la V-15. A la pista de Silla, pràcticament tots 
els ajuntaments d’eixa llarga recta que enllaça 
la ciutat de València amb l’A-7 han aprovat 
ordenances per a tractar de pal·liar la situació, 
amb escàs èxit. Així que molts han optat per 
‘espentar’ literalment a les dones cap a més 
enllà, fins i tot del seu extraradi, abocant-les 
a prostituir-se a les rotondes, als marges de 
les carreteres als afores de les ciutats i als 
polígons, la qual cosa, al cap i a la fi, suposa 
invisibilitzar-les encara més.

Una d’elles era Florina Gogos, la xica romanesa 
de 19 anys assassinada al gener de 2021. El 
lloc en el qual era prostituïda i va desaparéixer, 
després de pujar-se a un cotxe en la plujosa 
vesprada del divendres 8 de gener, és una 
corba en l’accés des de la pista de Silla a 

C
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rostitució. 
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l’autovia d’Albal i Torrent de la qual parteix el 
Camí de la Marjal, una xicoteta carretera que 
s’interna entre tarongers i camps de cultiu en 
l’Albufera. El seu cos sense vida va ser trobat 
per un caçador el dia 31 d’eixe mateix mes, tres 
setmanes més tard, surant en una séquia, ja en 
terme de Silla, a tan sols 850 metres d’on es 
va pujar al cotxe. La jove havia sigut escanyada 
i llançada posteriorment a la séquia. Vaja per 
ella i per totes les dones que exerceixen la 
prostitució el nostre homenatge-denuncia.

Encara que es distingeix entre prostituta i 
prostituïda, entre treballadora sexual i dona 
forçada / obligada / esclava sexual, és a dir, 
entre prostitució voluntària i prostitució 
forçada, la prostitució és incompatible 
amb la dignitat i amb el respecte dels 
drets fonamentals arreplegats en el marc 
constitucional del nostre Estat social i 
democràtic de dret. La prostitució femenina 

és una forma de violència sobre la dona, que 
posa de manifest una vegada més les relacions 
desiguals entre dones i hòmens. És una 
pràctica degradant que suposa un retrocés en 
el camí cap a la igualtat real. És descoratjador.

La prostitució atorga a l’home el dret de 
comprar dones i xiquetes per al seu ús com 
a objectes sexuals, a canvi d’una prestació 
econòmica i acaben normalitzant aquest dret. 
No és sexe, és violència i poder. Que s’infligisca 
a canvi de diners, no disminueix els danys 
físics i psicològics que causen. No empodera 
a la dona, sinó que augmenta el poder masculí 
sobre els nostres cossos.

La prostitució no és una qüestió de llibertat 
sexual, sinó del sotmetiment als desitjos 
masculins. És una forma d’esclavitud que hem 
d’abolir impedint que les dones i xiquetes 
puguen ser comprades.

Detall del ninot denuncia contra la prostitució, en la nostra falla d’enguany
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GALERIA
COMERCIAL

La falla Reis Catòlics agraeix als seus anunciants en 
aquest moment tan complicat la seua col·laboració i el 
seu esforç en el llibret, perquè sense la vostra ajuda no 
havera pogut ser realitzat.

Moltes gràcies.
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ABIERTO DE MARTES A DOMINGO
DE 10:00 A 16:00 & DE 20:00 A 23:00

W W W . L E S P A R A U L E S - T A K E A W A Y . C O M

S E R V I C I O  A  D O M I C I L I O C O M I D A S P A R A L L E V A R

M O R E  T H A N  D E L I V E R Y  F O O D

AV. ALICANTE, 64 – S ILLA, VALENCIA

96 121 80 23
96 121 85 99

WHATSAPP BUSINESS MESSENGER: 722 645 165
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Viu les Falles 
amb nosaltres

T'esperem en el teu Consum del
            c/ de la Cooperativa
         i en: consum.es
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IMPRENTA / ROTULACIÓN / MERCHAN DISING / SE RIGRAFíA / B ORDADO

Tallers propis de:  - imprenta
 - rotulació
 - serigrafia i dtf
 - brodat
 - maquetació

ventas@graficasvapa.com
telf. 961 200 441 - 691 432 422 

carrer. Bonaire, 38 baix  - 46460 SILLA (València)
www.graficasvapa.com

Fer més visible la teua marca 
és el nostre principal objectiu
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UTILITZAR UN 
ARRÒS QUALSEVOL 

TÉ LES SEUES 
CONSEQÜÈNCIES

UTILITZAR UN 
ARRÒS QUALSEVOL 

TÉ LES SEUES 
CONSEQÜÈNCIES

DESCOBRIX MÉS EN ARROZDACSA.COMDESCOBRIX MÉS EN ARROZDACSA.COM

L’AUTÈNTIC ARRÒS DE VALÈNCIA AMB DENOMINACIÓ D’ORIGEN
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Cursos de inglés para niños y adolescentes

Cursos de inglés para adultos

Preparación de exámenes Cambridge

Estancias lingüísticas de verano 

Estancias lingüísticas para colegios e institutos

• Mejora la formación de tus trabajadores
con nuestros cursos de inglés para
empresas.

• Estancia lingüística en Norwich,
Inglaterra: Dirigido a jóvenes estudiantes
entre 12 y 17 años: 3 semanas completas en
Julio 2023.

• Trabaja en el extranjero a través de
nuestro programa Au Pair.

• Clases muy amenas y divertidas
para niños.

• Cursos para adultos enfocados a
desarrollar su expresión y
comprensión oral en inglés.

• Ambiente agradable y acogedor
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