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President
E

nguany, la comissió de la Falla Poble de Silla compleix 40 anys.
40 anys fent falles per al poble de Silla. Per aquest motiu, vull donar
l'enhorabona als fallers d'aquesta falla i demanar-los que continuen
treballant per la seua falla, la Falla Poble de Silla.
Maria, Jessica, Abel, estic convençut que enguany passareu un any
inoblidable. Ja queda menys perquè arribe els desitjats moments
de la festa fallera. Disfruteu de tots els moments que us vénen, ja
que quedaran marcats a foc al vostre cor.
Amparo, Jonathan, Noemi, he tingut la sort de poder disfrutar de
la festa fallera al vostre costat. Seguiu vivint les falles com ho esteu
fent enguany, ja que és un orgull per a la Falla Poble de Silla tindre
uns representant com vosaltres.
Per últim, agrair a tots els comerços, persones i entitats que
col·laboren amb la Falla Poble, donant el seu suport i col·laboració,
i dir-los que el casal de la Falla Poble té les portes obertes per a tots
ells, i que estem esperant que vinguen a conviure amb nosaltres la
festa fallera.
Una abraçada.
Pepe Carbonell i Huesa
FALLA
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President: Pepe Carbonell i Huesa.
Vicepresident 1º: Javier Iborra i Muñoz.
Vicepresident 2º: Miguel Ángel Pons i Lupiáñez.
Vicepresidenta Econòmica: Ana Belén Ruíz i Luján.
Vicepresident de Festejos: Adrian Forner i García.
Vicepresident de RRPP: Miguel Nevado i Carbonell.
Vicepresidenta de Cultura: Maria Mellado i Luján.
Vicepresident d'Activitats Diverses: Marcos Agustí
i Baixauli.
Vicepresident de Casal: Salvador Alonso i Alba.
Secretaria: Sandra Montagud i Revert.
Vicesecretaries: Maria Pérez i Alegre i Lidia Cifre
i Rizo.
Tresorera: Mireia Rodríguez i Pons.
Delegada de Loteries: Tamara Martos i González.
Delegada de Quotes: MªPaz Marin i Chorat.
Delegada de Premis: Mireia Toledano i Ríos.
Delegació de Festejos: Salva Brocal i Giner, Ivan
García i López, Ignacio Manzano i Martínez, Judith
Quintana i San Andrés, Aniceto Saez i Llorens, Patricia
Silla i Palazón i Edgar Villalba i Estellés.
Delegació d'Infantils: Jorge Company i García,
Andrea Correoso i Valero, Paula García i Carbonell,
Elisabeth López i Martín, Amparo Marco i
Santacatalina, Josefa Martínez i Martínez, Tamara
Martos i González, Carolina Más i Trillás, Ascensión
Moreno i Jiménez, Mónica Morera i Gallardo, María
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Nieto i Hurtado, Jacqueline Piera i Martí, Mª Teresa
Carbonell i Puig, Mireia Rodríguez i Pons, Laura
Rodríguez i Sánchez, Jéssica Serrano i Moreno, Marta
Serrano i Vila i Érika Zaragozà i Martínez.
Delegació de Play-Backs: Jéssica Carreras i Cuenca
i Mireia Cuenca i Carbonell.
Delegació de Dansa: Elena Antón i Liñan i Ángel
Moreno i Martínez.
Delegació de RRPP i protocol: Vicent García i San
Andrés, Pilar Gómez i Salvador, Tamara Martos i
González i Salva Zaragozà i Micó.
Delegació d'Activitats Divèrses: Jose Vicente De
Lamo i Giner, Karla García i Esteve, Ángel Moreno
i Martínez, Rafa Tormos i Zaragozà i Cristian Valero
i Baixauli.
Delegació de Llibret: Vicent Company i Mari, Javier
Iborra i Muñoz i Adrian Forner i García.
Delegat de Pàgina web i premsa: Toni Lucas i Calvo.
Delegat de Megafonia: Francisco Fernández
i Rodríguez.
Delegats de Junta Local Fallera: Vicent García i San
Andrés, Davinia González i Moreno iÁngel Moreno
i Martínez.
Delegació de Casal: Emilio Agustí i Espí, Miguel
Andrés Peiró i Pinazo i Javier San Bautista i Primo.
Delegat de Pirotècnia: Vicent Company i Marí.
Delegat de Comissió de Festes: Ángel Moreno
i Martínez.
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A Maria

Versosala
nostra

Fallera Major

Està arribant,el març,al seu just lloc
per fer de tot el poble pura flama.
I està arribant,al cor,la dolça dama
que per a tots serà la llum i el foc.
L'admiren les falleres que l'envegen,
la canten els sillers que la proclamen,
la busquen els fallers que els ulls reclamen.
I arriba així Maria...I tots festegen.
I,en eixe just instant,a tots se'ns dóna
el goig d'una fallera per a la història.
I un record,per guardar a la memòria:
Maria lluint la reial corona.

-06-

Falla

Falles2012

Fallera Major
Maria Company i Martínez
-07-

Fallera Major
María Company i Martínez

SALUDA

Falles2012

FALLA

B

envolguts veïns i fallers de tote
totes les comissions de Silla:

És per a mi un orgull dirigir-me a tots vosaltres com a la fallera major de la Falla Poble de Silla de
l'any 2012.
Aquest any, la falla que m'ha vist nàixer i créixer compleix 40 anys i, per a mi, és el sentiment més
gratificant poder representar-la, ja que jo, a més, sóc néta d'un dels fundadors. Espere gaudir d'aquestes
festes falleres com la que més, ja que serà una etapa inesborrable en la meua vida. Un any, que vull
compartir amb tots els meus familiars, amics i, per descomptat tots els fallers de la Falla Poble de
Silla.
Aquest any el compartiré amb dos xiquets que són una mel; els dos s'han criat com jo, dins del casal,
i són fills de dues falleres majors. Ells són Jessica, la fallera major infantil, i Abel, el president infantil.
Des d'aquestes línies us puc assegurar que s'ho passarem molt bé els tres junts, aprofitarem tota
l'estima i tot el suport que ens donarà la nostra comissió i gaudirem el màxim perquè aquest any siga
el millor de les nostres vides.
Els tres no estaríem complets sense Pepe, el nostre president, un lluitador nat per la falla. Ell
m'acompanyarà durant aquesta experiència i no tinc cap dubte que serà el millor acompanyant que
haguera pogut tindre. Per la meua part, dir-te que espere estar a la teua altura i que et sentes molt
orgullós de mi.
Per a acomiadar-me, vull dir-vos que esteu tots convidats a arrimar-se una nit al casal per fer festa i
a gaudir de totes les festes falleres amb nosaltres: passacarrers, despertades, berenars, ofrena i, per
descomptat, la Cremà, acte que culmina les nostres volgudes festes josefines.
Espere que gaudiu d'unes excel·lents falles del 2012.
Visca Silla, visquen les Falles i visca la Falla Poble de Silla.
Maria Company i Martínez
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Maria Company i Martínez va
nàixer a Silla un 18 d'abril de 1989.
Els seus pares són Vicent i Maria
José, fallers de molta solera a la
nostra Comissió. Maria viu i
sempre ha viscut a Silla. No té
germans, però sí que té una gata
que li diuen Luna i és la xicoteta
de la casa, on la volen com a un
membre més de la família.
Quant als iaios, Maria és néta de
Ximo i Susi, per part materna, i de Vicent i Conxín, per part paterna. Però
respecte a l'abuelo Vicent, li farem algunes preguntes:

i d'això li ha quedat el
malnom.
-I d'on ve l'afició a la
p ólvora que és una
tradició familiar, perquè
el teu pare la continua?:
Des de ben menut al meu
iaio li agradava molt, i es
va posar dins d'aquest món
i mon pare i mon tio també
ho han fet. La veritat és que
és un món molt perillós,
però jo, si poguera, també
ho faria, encara que des de
la vessant química. Per a mi és un orgull contar que Vicent Caballer -sí, sí,
el Vicent Caballer que tira les mascletades a la plaça de l'Ajuntament- ha
estat dinant a ma casa!
-Saps que el teu abuelo és un referent en la tradició fallera d'aquest
poble?: Si, el meu abuelo va ser dels primers que va rebre el bunyol d'or
amb fulles de llorer i brillants a Silla. En aquell temps, anàrem a València
perquè la fallera major li imposara el bunyol i va ser molt emocionant.
Després, ací a Silla, el dia de la imposició de guardons també el nomenaren
i tot el saló es va posar en peu, gent d'altres falles i tot, i la veritat és que,
per a mi, és un orgull dir que sóc la néta de Vicent el Dimoni.
Ara ens endinsarem un poc més en la teua personalitat, en els teus sentiments,
en els teus gustos i preferències i, en definitiva, en la teua vida personal:

-Saps que un dels fundadors de la Falla va ser t'abuelo Vicent, conegut
per tot el poble com el dimoni?: Sí, ho sé i per a mi és un orgull formar
part de la història d'aquesta falla i dur-la endavant.
-Ens pots contar alguna història que t'haja contat ell sobre com varen
fundar la Falla?: Una vegada em va contar que a l'any o dos d'estar fundada
la falla vingueren uns xiquets de Puerto Lumbreras a passar les falles ací i
després els tornaren la visita. La veritat és que ara podríem continuar fentho. Seria una experiència prou agradable!
-I després, com tiraren endavant i feren que continuara molts anys més?:
Doncs supose que amb molt d'esforç i sacrifici. El meu abuelo va ser membre
de la Junta Directiva durant molts anys i jo sempre he dit que, si de veres
estimes la falla, has d'estar compromés amb ella al 100%. Però la veritat,
amb una falla nova, i a més la primera de tot Silla, haurien d'estar
compromesos al 120%
perquè tota la gent s'unira
i gaudira de la festa de les
falles ací a Silla.
-T'ha contat d'on ve el
malnom dimoni?: Sí, i la
veritat que és un poc
curiós... Resulta que son
pare treballava al mercat
venent cassoles i, quant
s'arrimava una dona, li
feia un poc la punyeta
tirant-li les cassoles,
alçant-li la falda... i li
deien: "Eres un dimoni"

-Records de la teua infància: Molts, sobretot en la falla. Recorde l'any en
què Sandra Montagud va ser fallera major infantil. Jo em vaig passar totes
les falles a sa casa disfrutant com si fóra una més de la família. A més, aquest
any i els següents, formàrem una bona pinya Marcos, Juan, Sandra, Yaiza,
Saül i jo. De xiquets érem inseparables. També recorde -ho perquè m'ho
fan recordar mirant vídeos i vídeos de quant jo era menuda-, jugant amb
la meua cosina Amparo i els meus tios a la terrassa de casa ma iaia. La
veritat és que no em puc queixar d'infància! Sempre he sigut la xiqueta
mimada de la casa.
-Una persona molt especial en la teua vida: En veritat, dues. El meu tio
Enrique i la meua tia M. Carmen. Els dos m'han donat molts bons consells
des de ben menuda i sempre m'han ajudat moltíssim quant als estudis.
Sempre han estat al meu costat quan els he necessitat per a qualsevol cosa.
-Una imatge inesborrable en la vida: El dia de la visita de la Junta Directiva
a ma casa. De sobte sonà una traca i una dolçaina... estaven els meus amics
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el canvi climàtic que tant ens està afectant i, per descomptat, justícia per als
països del tercer món.
-Un personatge que et produeix admiració: Doncs conec molta gent que
admire dins del cercle dels meus amics. Gent que du dues carreres, una
universitària i els estudis superiors de música. Jo no podria dur-ho perquè
has de tindre molta motivació i ser molt responsable. De veres, aquestes
persones es mereixen un monument.
-Un personatge que siga un exemple que et marca la vida: Duent el joc
al meu terreny, sens dubte, Marie Curie. Va ser la primera dona científica
que va rebre el premi Nobel i la primera també a rebre'n dos, havent de
lluitar contra la societat masclista d'aquella època. Amb els seus estudis va
engrandir el terreny de la ciència.
-Què estudies?: Estic acabant la Llicenciatura en Químiques a la Universitat
de València i 6é curs (l'últim) de Grau Professional en l'especialitat de
Violoncel al Conservatori Professional de Música de Torrent. La veritat que
és prou complicat dur les dues coses a la vegada estant en cursos tan alts,
però, a poc a poc.
-En què t'agradaria treballar?: M'agradaria treballar en algun laboratori
d'investigació. No ho sé, tinc diverses eixides. He mirat de fer el Màster en
Química Forense una vegada acabada la carrera, però tot el món em diu:
"I què faràs, com en el CSI?". Encara no ho tinc massa pensat.

allí! La traca me la imaginava, però la dolçaina no. Vaig sentir per primera
vegada el sentiment de ser fallera major quan vaig eixir al balcó i allí estaven
tots! Em vaig emocionar moltíssim.
-Una olor que et produeix molta nostàlgia: Qualsevol dia d'hivern, quan
sents l'oloreta a xemeneia i veus el fum eixir dels fumerals. Pense: "Que bé
s'estaria ara a casa!".
-Un color preferit: Morat.
-Una estació de l'any: Tardor, no fa ni fred, ni calor.
-Una data per a celebrar: El fi d'exàmens al juny. És un dia gran. Estàs fins
als nassos de tot i sols penses en el dia X que acabes i estaràs -si les coses
han anat bé- dos mesos sense fer res, de festa i disfrutant de l'estiu i dels
teus.
-Una passió: La música. Sóc música des que tenia 7 anys. Els meus pares
han sigut músics i jo seguisc la tradició. La veritat, no podria viure sense
música, forma part de la meua vida, igual que les falles. Si haguera d'elegir
entre les dues, seria una situació bastant complicada!
-Una anècdota graciosa en la vida: Recorde unes pasqües en un viatge que
vaig fer amb els amics de la falla. Elena i jo dormíem en un llit de matrimoni
i jo li vaig dir: "Elena, no et preocupes, que jo em pose dins del sac de
dormir, em faig un cuquet i no et moleste en tota la nit". La pobra Elena va
haver de dormir amb mig cos fora perquè quasi la tire del llit. Des d'aquell
dia em diuen Cuquet! Jajajajaja. Després, en cap d'any, ningú volia dormir
amb mi.
-Una ciutat on t'agradaria viure: Roma. De fet, he estat a punt de no ser
fallera major perquè vaig sol·licitar una beca Erasmus per a estudiar tot un
any a Roma. Sort que m'ho digueren abans i vaig poder renunciar-hi.
-Una ciutat que has de visitar necessàriament: Londres. Vull visitar-la des
que tinc memòria. Tot i que les passades pasqües vaig estar a Viena i em
quedaren tantes coses per veure... que he de tornar-hi!
-Un país que has de visitar necessàriament: Els Estats Units.
-Una paraula que portaries pel món: Música.
-Una idea per a aconseguir un món mes just: Aconseguir que tots els
països puguen reduir les emissions contaminants i, d'aquesta manera, frenar

Dis-nos què t'agrada i què no:
-Cinema (la pel·lícula que més t'agrada): Por siempre jamás, és l'adaptació
cinematogràfica de La cenicienta protagonitzada per Drew Barrimore que,
a més, és la meua actriu favorita. A més de totes les pel·lícules dirigides per
Tim Barton en les quals isca Johnny Depp. Fan una parella brutal!
-Teatre: No tinc massa afició al teatre, però m'encanta el grup Tricicle.
Sempre que vénen per València
no dubte a anar-hi a veure'ls.
-Música (estils de música que
prefereixes): Si comence a parlar
de música no acabe en la vida!
M'agrada de tot un poc, però sóc
molt fidel al rock en castellà, grups
com Extremoduro, Marea, Fito y
Fitipaldis; i també a la músicadels
anys 80 espanyola. A vegades els
meus amics em diuen: "Eres més
rara per a la música...!". L'estudie
i en sé apreciar la bona. No em
puc oblidar d'uns grans com són
The Beatles; m'encanta cadascuna
de les seues cançons! Per últim, la
mú s i c a c l à s s i c a . To t a é s
grandíssima. Hi ha vegades que
qualsevol simfonia de Beethoven
o Mahler m'engrandeix més que
altres tipus de música. És clar, per
a eixir qualsevol dia a prendre
alguna cosa, house o música
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sempre la duem de cap!
-I què és el que menys?: Que hi ha vegades que estan massa pendents de
mi. "Maria, no vingues tard", "Maria ves amb compte"...
-Què llevaries de la teva vida?: No llevaria res, li posaria més hores per a
poder fer-ho tot!
-Què desitges per al món?: El típic que diu la gent, però és el que volem
tots. Un món més just, igualtat per a tots els països i que no hi hagen guerres.
-I per a tu?: Per a mi, desitge acabar els estudis i trobar faena prompte. I,
per descomptat, salut per a mi i tota la meua família.
-T'agrada riure?: M'encanta! Em passe el dia rient per qualsevol cosa. Tinc
un company de classe, que el considere com el meu germà perquè té els
mateixos cognoms que jo, amb qui em passe tot el dia fent el tonto i rient.
Amb ell les classes es fan molt amenes perquè per qualsevol ximpleria ja
estem rient!!
-Sols plorar amb facilitat?: La veritat és que sí. Sóc molt plorona i quan
m'enfade de seguida ja m'ix la llagrimeta.
-Soltes alguna riallada inesperadament?: Sí, per qualsevol ximpleria.

paxanguera millor.
-TV (programes que
t'agraden i els que
detestes): Estic prou
desconnectada de la
televisió. De fet em vaig
l l e v ar l a t e l e d e
l'habitació perquè no
la mirava. Internet és
un nou món i les
pàgines de sèries estan
a l'ordre del dia. Sóc
addicta a les sèries
americanes: L ost,
Dexter, How I Meet
Your Mother, The Big
Bang Theory, Gossip Girl... tampoc acabaria mai. Les veig un dia després
que les estrenen als Estats Units i en anglès; no m'agrada la traducció. Sèries
espanyoles, no en veig, em pareixen molt roïnes en comparació amb les
americanes. El que deteste són els programes del cor, en què es posen en
la vida dels altres, i del tipus de Gran Hermano o Operación Triunfo. No
els trobe cap sentit.
-Ballar (estils de ball): Ball, poc la veritat. El que una mateixa aprén a ballar
en discoteques.
-Lectura (nom d'un llibre que t'haja encantat): De menuda era prou fan
de Harry Potter, però ara llig poc. Últimament més apunts de la Universitat
que altra cosa, però si em quede amb algun llibre és Notas para un violoncello.
-Esports, quins?: Sóc poc d'esports, però si he de fer-ne algun, anar amb
bici m'agrada. També m'agrada el bàsquet, però no sé seguir-lo molt, i al
que sí sóc aficionada és a la fórmula 1.
-Jocs: Com a bona valenciana que sóc, un dels meus jocs favorits és el truc.
Sóc un poc pèssima fent els senyals i dient mentides, però...jajajaja. M'agraden
molt els jocs de taula i les cartes. No tinc especial devoció per les consoles,
de fet sóc pèssima amb els comandament i, amb tot, l'únic que se'm dóna
bé, és el Sing Star... per això de cantar... Jajajaja.
-Anar de copes: M'encanta eixir els caps de setmana. Anar a qualsevol lloc
a prendre alguna cosa. Ara bé, els dies de festa, festa, són els que millor
m'ho passe. Per a mi una bona festa és un bon sopar, si és amb bona
companyia millor; anar a algun lloc a fer-se alguna copeta, i després entrar
a qualsevol discoteca fins que el cos aguante.
-Tornar a la matinada els caps de setmana: Tots, tots, no, però, algun que
altre sí. He tornat molts diumenges a les 8 del matí de la biblioteca en
èpoques d'exàmens. Tot no és festa!
-Alguna cosa que t'agrada molt i vols dir-nos?: M'agrada molt dormir.
Sóc massa dormidora. El meu rècord està en 17 hores seguides... Jajajajaja.
Quant acaben aquestes falles de segur que el supere!

Fins ací ens has parlat de tu, ara volem que ens parles de les persones amb
qui et relaciones:
-Nomena algunes amigues de la teua infància amb les quals ja no mantens
relació, però que no oblides mai: Companyes del col·legi Sagrada Família:
Paula, Virginia, Míriam, Inma...
-Nomena les amigues de tota la vida amb les quals encara mantens
relació?: Estefania, Ángela, Alba, Sandra...
-Tens xicot?: Sí, li diuen Javi i és de Manises. Té la mateixa edat que jo.
-I, a què es dedica?: Ell és músic també, però professionalment. Toca el
clarinet, però estudia Composició i Direcció d'Orquestra al Conservatori
Superior de Música d'Aragó, a Saragossa.
-Portes molt de temps amb ell? Des de setembre de 2010. El vaig conèixer
quan vaig anar de casualitat a tocar a l'Orquestra del Cercle de Belles Arts
de València. Després del concert anàrem de sopar i de festa i vam congeniar
tant que la cosa va anar a més i mira...
-Tens un projecte de futur amb ell? Esperarem acabar els dos la carrera
i, en un futur, espere no massa llunyà, començar a fer el nostre camí junts,
perquè malgrat la distància duem una relació molt bona.
-Com du açò de ser el xicot de la fallera major?
Se sent un poc desplaçat o viu plenament el teu somni? Doncs ell, en ser
músic, sempre ha viscut la
festa de les falles des de l'altre
costat. De fet, farà uns anys
quedà finalista en el concurs
de pasdobles que organitza
l'Ajuntament de València
dedicats a la fallera major.
Però aquest any està molt
content que jo siga la fallera
major. Des del primer dia va
estar amb mi mirant vestits
i acompanyant-me a tots els
llocs. No ha sigut mai faller

Ara els teus sentiments personals:
-Què és el que més t'agrada de la gent amb qui convius?: Les discussions
que tinc amb mon pare per qualsevol ximpleria; com som igual de cabuts,
al final sempre acabem enfadats... Però em fa gràcia perquè a ma mare
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Fallera Major
Maria Company i Martínez
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CONEGUEM

seguisquen igual com sempre. He de dir que tenim la millor Cort de tot
Silla. Són guapes, arriscades, fines i ben plantades! Espere tindre el seu
suport sempre!
-I als teus pares?: Primer de tot agrair-los que m'hagen donat aquesta
oportunitat de representar la falla que ells tant estimen, ja que mon pare
és faller 40 anys i els dos sempre han estat molts ficats en la falla. Després
voldria dir-los que espere que em donen suport en tot i que m'acompanyen
allà on vaja. Mai estaré suficientment agraïda pel que faran per mi aquest
any.
-Què estàs disposada a fer per la teua falla?: Tot i més del que siga necessari.
Què llevaries de la festa de les Falles, si fóra necessari llevar alguna cosa?:
El mal rotllo que ens duem amb altres falles. Pense que alguna rivalitat ha
d'haver-hi, però jo crec que està arribant a uns punts que seria necessari
parar-ho.
-I què posaries a la festa fallera perquè arribe més al veïnat?: Està clar
que a tota la gent no li agraden les falles, però com a valencians que som,
és la nostra festa i, per als que la vivim, voldríem que tot el món estiguera
implicat. Com açò no és així, no pots obligar la gent a viure les falles si no
volen. Hi ha cert punt de la nit en què has d'apagar la música perquè la gent
vol descansar o fer menys soroll quan estàs xarrant a la porta del casal. Jo
convide tota la gent del poble a passar-se per la falla un dia normal i veure
l'amistat i el bon rotllo que ens duem i a entendre un poc que la festa grossa
són 5 dies. Que s'animen a eixir al carrer i veuran com disfruten!
-Què desitges al món faller?: Llarga vida i prosperitat!
-I després de veure complit el teu somni més gran com a fallera, penses
seguir en la Falla molts anys més?: Home, i tant!
-Per a finalitzar, què vols dir-nos més perquè et coneguem millor?: Jo
crec que amb açò tota la falla em coneixerà prou. A més duc des de ben
menuda sent membre de la comissió i sempre que he pogut m'he posat al
càrrec d'alguna delegació: infantils, loteries, per a estar més pròxima a la
falla, així que la gent que no em conega prou és perquè no vol!

perquè sempre ha anat
tocant, però jo crec
que aquest any s'ho
passarà bé i disfrutarà
al meu costat.
I ara ja, el tema central:
La Falla
-Des de quan eres
fallera?: Des que
estava a la panxa de ma
mare. L es meues
primeres falles les vaig
viure a punt de nàixer!
-Sempre de la Falla Poble?: Per descomptat!
-Què es per a tu la festa de les falles?: Per a mi les falles és un món a part.
No és només una setmana. Les falles és tota la vida i anar al casal els
divendres durant tot l'any fa que en un no-res torne a ser març.
-Què sents ara que t'hem nomenat fallera major?: La veritat, encara no
m'ho crec, perquè ho tenia molt complicat això de ser la fallera major. Però
mira, les coses han anat al meu favor i ací estic, a punt de complir el meu
somni i el de la meua família. En especial, crec que el del meu abuelo Vicent,
que des que em va pujar per primera vegada a la meua primera presentació,
volia que arribara aquest moment.
-Què demanes als fallers de totes les comissions?: Un poc d'harmonia
entre tots, ja que per qualsevol ximpleria que digues o diguen de seguida
boten tots i pareix la guerra. Jo crec que amb un poc de respecte les coses
podrien anar molt millor.
-I als teus?: Dir-los que passen unes falles increïbles, que són les falles del
40 aniversari i
hem
de
gaudir-les al
m à x i m .
E sp e re s e r
una bona
representació
per a la falla i
no defraudarlos.
-Què vols dir
a la teua Cort
d'Honor?:
Q
u
e

Enguany et coneixerà molta més gent perquè, encara que sigues d'una
família molt coneguda al poble, molta gent perd el fil, sobretot de les joves
com tu. I ara, quan vages dalt la carrossa de la cavalcada, en l'ofrena o en
qualsevol passacarrer, tot el poble sabrà qui eres i, sobretot, que eres la
fallera major de la Falla Poble de Silla. Així que esperem que tot el que ens
has contat, i que ha sigut molt interessant, servisca perquè et coneguen
millor, tant els fallers com els veïns.

TONI GIL
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CORT d' Honor
Ana Belén Ruíz i Lujan
Maria Mellado i Lujan
Sandra Montagud i Revert
María Perez i Alegre
Lidia Cifre i Rizo
Mireia Rodríguez i Pons
Tamara Martos i González
Mª Paz Marín i Chorat
Mireia Toledano i Ríos
Judith Quintana i San Andrés
Patricia Silla i Palazón
Andrea Correoso i Valero
Paula García i Carbonell
Elisabeth López i Martín
Amparo Marco i Santacatalina
Josefa Martínez i Martínez
Carolina Más i Trullas
Ascensión Moreno i Jiménez
Mónica Morera i Gallardo
Maria Nieto i Hurtado
Jaqueline Piera i Martí
Mª Teresa Carbonell i Puig
Laura Rodríguez i Sánchez
Jessica Serrano i Moreno
Marta Serrano i Vila
Érika Zaragozà i Martínez
Jéssica Carreras i Cuenca
Mireia Cuenca i Carbonell
Elena Antón i Liñan
Mª Pilar Gómez i Salvador

Elena Forner i Puig
Herminia Forner i Puig
Tania Fortea i Piera
Susana Galindo i Gil
Leo García i Iborra
Mª Carmen García i Iborra
Gara Garrido i Abellan
Esther Gastaldo i Talavera
Andrea Gil i Romeu
Mª Teresa Gimeno i Mayor
Érica Gimeno i Pérez
Francis Gimeno i Pérez
Josefa Gomar i Lacruz
Reme Gómez i Salvador
Verónica Hortelano i Domingo
Carmen Jover i Espí
Mariola Juanes I Esplugues
Paula Lorente i Olmos
Lorena Lozano i Francés
Esperanza Lozano i Raez
Norma Marí i Lozano
Eva Mª Martínez i Alba
Mónica Martínez i Alba
Isabel Martínez i Correoso
Mª José Martínez i Gimeno
Sara Martínez i Miñana
Eva Mª Martínez i Rodríguez
Arianne Martos i González
Chelo Melero i Martí
Mª Amparo Meseguer i Carbonell

Karla García i Esteve
Davinia González i Moreno
Elia Mª Aguilar i Zaragozá
Amparo Alba i Domenech
Anna Alba i Zaragozá
Mª Eugenia Antón i Liñan
Teresa Antón i Liñan
Sheila Aparisi i Martínez
Noelia Baixauli i Forner
Maite Baixauli i Gimeno
Mª Pilar Calatraba i Benlloch
Rosa Mª Calvo i Carbonell
Beatriz Calvo i Peris
Fani Cantos i Romeu
Cristina Carbonell i Carbonell
Isolina Carbonell i Serrano
Nuria Carreras i Cuenca
Maribel Casas i Sanchez
Mª José Castro i Boix
Elena Cifre i Rizo
Ana Clavijo i Martí
Aida P. Cortés i Vedreño
Iciar Costa i Montón
Mª Angeles Cuenca i Gimeno
Concepción Domingo i Lozano
Vicen Estellés i Balaguer
Amparo Esteve i Forner
Amparo Felip i Carbonell
Carmen Felip i Carbonell
Amparo Forner i Puig
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Marta Miñana i Romeu
Mª Carmen Miñana i Soler
Luisa Muñoz i Navarro
Mª Jesus Naranjo i Espuig
Maria Pastor i Cuñat
Esther Pastor i Ventura
Paqui Perez i Cazorla
Susana Polit i Celda
Mª del Mar pons i Lupiáñez
Maruja Primo i Martí
Paqui Quero i Quero
Yaiza Quintana i San Andrés
Mª Carmen Revert i Beneito
Mª Carmen Ribera i Martínez
Alicia Riera i Gutiérrez
Mª José Rizo i Invernón
Mª Carmen Rodríguez i Más
Esther Romeu i Martí
Mabel San Andrés i San Félix
Sonia Sanchez i Grande
Maria Selma i Miñana
Anabel Simó i Giner
Cristina Terribas i Pérez
Elena Tormos i Zaragozà
Noelia Valero i Baixauli
Mª José Valero i Martí
Susana Zaragozá i Duart

FALLA
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Falles
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Xé!Quinabarbaritat!
Artesà:

Juan CarlosDonet i Garcia
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quinabarbaritat"
"Xequ
Juan
Jua CarlosDonet i Garcia
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FALLA

Si un fet extraordinari

a València vols celebrar,
estic pensant que l'inventari
a puntet està d'acabar.

Naquell
o sap on acaba el joc
que juga amb el foc.
P er

exemple, tenim al paeller
a qui una gracieta han gastat.
La culpa és tota d'un malfeiner
i l'arròs li ha eixit un poc esclatat.

A questa

falla és una barbaritat
pels seus destarifos i animalades.
Tranquils! Ací els fallers ens hem
plantat
i quedaran, a març, totes cremades.

D e barbaritats i de cornamentes
parla la falla que plantem enguany,
de manera que, vinga! no et lamentes
si notes al front un no sé què estrany.
E ls

personatges i les genialitats
d'aquesta falla tan guerrera
estan units per les bestialitats
que estan passant a València sencera.

XTote,açòquinas'hobarbaritat!
hem pensat?
Encetem, ací, una secció
que repassa pam a pam
sense peces de lligam
el que passa a la nació.

P erquè petardo va, petardo ve,
ha esclatat, just, quan el caldo tirava.
L'arròs, ofegat, a un mar nadava
i la paciència de l'home també.

Són coses de pandereta
que pensàvem acabades,
polides, finiquitades
en abandonar la pesseta.

Tqueanva bàrbara
València
venir el Vaticà.

està,

Bàrbara es troba la ciutat,
amb tant d'esdeveniment.
Les seues hores ha llevat
perquè descansara la gent.

T

A eixos, com dir-ho?, valents xicons
un altre gall els cantaria
si allò que tiren amb tanta alegria
els esclatara allí, als seus c...
E l pobre home, com un bou
(fet una fera, no cornut)
escarmentar-los ha volgut
al temps que crida: "Ja n'hi ha prou!"

robar la fórmula local
perquè reviscolara el port:
un esport de nivell mundial
que a València impacta fort.

Uté una
na turista molt lista
conducta sexista.

B àrbara

de la seua nova clientela,
que de la venda ix satisfeta
després de deixar-se la tela.

es troba tot València
quan es talla el transit rodat
i se signa la fatal sentència
de conduir sense trellat.
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El bon venedor s'acomiada

T

é denominació d'origen
el ciutadà tan rumbós
que a la turista li ha deixat
un "record" meravellós.

T

l marit es queda embadalit
amb els mapes i els monuments
mentre la dona tasta xufa
passant flipants moments.

ots som veïns i suportem
els gossos, les bicis, les bufes,
el gamberrisme i el soroll…
Però, ací, ningú diu res.
En canvi la creuada esclata
i la lluita veïnal s'aglutina,
quan hi ha una cavalcada,
una plantà o un bon sopar.
O, simplement quan pel carrer
un bon faller s'endevina.

L

El faller pot protestar,

E

a turista, una guilopa,
al seu home li l'ha pegat.
Té el talent d'una artista
de tan bé que li'ls ha posat

Uen npeucombatiu
veïnat
de guerra s'ha alçat.

davant de qui corresponga,
de tot allò que ha d'aguantar
per anar amb la seua brusa.
També, i que quede ben clar,
a les festes i a la vida,
que ningú s'ha de passar.

A

El veí ha de comprendre

lguna cosa s'ha de fer
perquè alguns del nostres veïns,
plens, potser, de tota raó,
planten cara cada dia
a la festa que fa el faller
al casal o al
barracó.

que el faller molt sacrifica,
que no és tot festa cada dia,
que en açò està tot contat:
és cornut i apalejat,
i que vol, amb alegria
la seua festa ensenyar.

Només pesca deixalles
dels grans esdeveniments esportius,
oblidant-se dels peixos
i dels dies de pesca festius.

Un crit hem proclamat:

Fins i tot els peixos se'n volen anar

"Visquen les falles
i el nostre veïnat!"

cap a aigües més tranquil·les
on puguen viure en pau
els llobarros i les anguiles.

Sdeenyors,
quina barbaritat
soroll i d'intranquil·litat!

Fugen a gran velocitat

L

'home que volia pescar,
la pau li han trencat
amb tant de soroll de motor
que al port s'ha trobat.
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sense tindre miraments.
Tot per la copa, la fórmula
i altres esdeveniments.

FALLA

Un engany extraordinari,

una genial cornamenta,
és l'únic que pot lluir
el treballador, per vestimenta.

UPotser
n passeig pel Sena?
mereix la pena.
Una parella moderna

ara es casa pel civil,
si és que es casa, per ventura.
Perquè el que està més de moda
és emprendre l'aventura
de juntar-se en un piset.

A

Ua uns
na bàrbara crisi apreta
més que a altres. Punyeta!
Perquè el negoci tire avant

noves ofertes hem dissenyat,
perquè la clientela torne
i quede recollit el ramat.

El xicotet empresari

pel seu negoci es trenca el cap
de la forma que millor sap
per no enviar-lo al funerari.

H

em vist com l'economia
als més rics els l'ha jugat
i sacrifici, aquestos, per no perdre
als més pobres han demanat.

ixò del civil té avantatges:
estalvies en l'església
(que el seu mosset s'emportava
i per això està que trina):
estalvies en els tratges
(un per ell, un per ella,
pel padrí i per la padrina);
estalvies un mal de cap
que no hi ha Déu que te'l lleve
encara que tu, en persona,
en sa casa et presentes.

A

" ixí no es pot continuar"
(diu enfadada l'església).
I, com que no sap què inventar,
un passeig per Paris regala
a tot aquell que, amb la crisi,
passe, de nou, per l'altar
i no s'haja pogut comprar
un viatge en condicions.
Que per a tirar diners
no està la vida, co...
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Pli erdesitge,
a aquell que s'ho ha llegit
de cor, bon profit.
Un resum sincer i breu

hem volgut fer de la falla
que, a març, a la plaça veureu.
No sé si, encara, algú creu
que els versos no donen la talla.
Jo gire el famós refrany
i dic que "qui atorga, calla".
Com ací ningú em replica
podem anar satisfets,
esperant que el valent artista
no es digne a llegir versets
i comprove que la seua labor
perd, amb ells, tot el valor.

El que ell ha fet, done fe,

sí que és digne d'admirar
i, si m'apures, a més
de veure-ho, reverenciar.
Perquè la falla està feta
del treball més delicat,
sabedor, ell, del que es juga
davant l'exigent jurat:
el faller que se la mira
i remira a totes hores.

Espere que la lectura

d'aquest pamflet un poc crític
et convide a la visita
de la placeta fallera.
I espere que la futura
crítica vaja millor,
i que quede molt contenta
la comissió més major.

FALLA

President Infantil
Abel Valdeolivas i Costa

Fallers, amics i veïns de Silla:
Em diuen Abel Valdeolivas i Costa i, com molts sabeu, aquest any tinc l'honor
de presentar-me a tot el nostre poble com al president infantil de la Falla Poble
de Silla per a l'any 2012.
En primer lloc, voldria donar una salutació a la meua comissió, la qual m'ha vist
nàixer i, en especial, a Jessica, Maria i Pepe que compartiran amb mi el que sens
dubte serà un any inoblidable, com inoblidable espere que siga també per a tots
els fallers, ja que en aquest exercici faller celebrem 40 anys plantant falles al nostre
poble.
Us desitge que passeu unes festes falleres meravelloses i que junts gaudim al
màxim d'aquesta festa que ja s'apropa.
Als xiquets i les xiquetes del nostre poble dir-vos que no dubteu a apropar-vos
al nostre casal, ja que allí trobareu alegria i diversió per tots els racons. Així que
us convide, en nom de tota la comissió, que s'acosteu al nostre casal. Les portes
les tindreu sempre obertes.
Per acomiadar-me sols em queda desitjar a tots els veïns de Silla que passeu unes
bones festes falleres plenes d'harmonia i diversió.
Visca Silla, les falles i la meua comissió.
Abel Valdeolivas i Costa
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Abel Valdeolivas i Costa

FALLA

AJessica

Fallera Major Infantil

És Jessica la fallereta
que és més major a la infantil.
És el perfum d'una falleta
de roja rosa o blanc gesmil.
És festa desinquieta,
ansiosa d'aventures mil.
És,d'entre totes,la perleta
blanca,la mirada gentil.
I ens dóna a tots,angelical,
un tresor amb sa presència:
sent,Jessica,el més gran regal,
el regal millor,l'excel·lència.

Versosala
nostra
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Jessica Carmona i Pastor

FALLA

Fallera Major Infantil

Jessica Carmona i Pastor

A

quest any tinc l'orgull de dirigir-me a tots els fallerets i falleretes de la Comissió
Infantil de la Falla Poble de Silla com a la vostra Fallera Major Infantil, un somni que
estic esperant des de ben menuda i que enguany es fa realitat, gràcies a la il·lusió i
l'esforç de la meua família, especialment dels meus pares. I, sobretot, vull donar-li les
gràcies a ma tia Esther, que ha sigut la que els ha convençut a tots!!!
És per a mi un gran privilegi representar la meua falla, i més en un any tant especial
com el 2012, ja que ara, fa 40 anys, que la nostra Falla va començar la seua història.
Podeu imaginar com ens ho passarem? A tots els xiquets de la meua comissió vull
desitjar-los que gaudisquen al màxim d'aquestes festes falleres, que són una vegada a
l'any i són la millor festa del món!
I a la resta de xiquets, vull convidar-los que s'acosten al nostre casal, perquè coneguen
de prop l'ambient faller, on tot és alegria i diversió.
De la festa fallera m'agrada tot: la plantà de la falla, el lliurament de premis, el passacarrer
boig, l'ofrena de flors a la Mare de Déu i, sobretot, gaudir amb les meues amigues de
totes les activitats que la falla prepara per a nosaltres, com el parc infantil i els berenars
al casal.
A més a més, tinc la sort de compartir aquest aniversari faller amb una companyia
excepcional: Pepe, el nostre president; María, la nostra fallera major, i Abel, el nostre
president infantil. Tots nosaltres hem crescut amb l'olor de la pólvora i el soroll de les
mascletades, així que ens espera un regnat meravellós, replet d'emocions.
Finalment, m'acomiade amb molta alegria i il·lusió per viure aquesta experiència
inoblidable i compartir-la amb tots els meus familiars i amics. I recordeu que les falles
no s'acaben amb la cremà: es porten al cor de cada faller.
VISCA EL MÓN FALLER I LA FALLA POBLE DE SILLA
Jessica Carmona i Pastor
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Carlos March
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Quina falla mes dolça

FALLA

FALLA

L

'arbre és una princesa
que un dia va decidir,
convertir-se en la deessa,
de tot aquest paradís.

L

es branques de la princesa
tenen cura del País,
amb estima i saviesa
per la màgia d'un encís.

E
T
E

ls habitants del País
fabriquen sols la dolçor,
des d'un magnífic pastís
fins a un torró del millor!

A

l país de la Dolçor
trobem per tots els indrets,
caramels d'un bon sabor:
la delícia dels xiquets.

ambé trobem bastonets,
xocolates i pastissos,
regalíssies i xiclets,
no podríem ser més feliços.

M

ireu el Polar Express
amb gent peculiar a bord,
el seu objectiu ha pretès
arribar fins al pol nord.
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ls arrels donen la vida
al País de la Dolçor,
i els habitants sense mida
l'acaronen amb amor.

L

es branques de la princesa
arriben a dalt del cel,
i acaronen amb tendresa
els núvols de cotó en pèl.

H

an arribat amb carrossa
al País de la Dolçor,
i han fet una festa grossa
per lloar la germanor!

E

L

H

l cocodril divertit,
té cura de la princesa,
i li conta un acudit
per fer-la riure amb certesa.

ls cavalls han aterrat
després de volar pel cel,
la màgia els ha transformat
en gustosos caramels!

an vist allà al parc:
un simpàtic cocodril,
un elefant especial,
i hipopòtams divertits.

'elefant amb alegria,
convida els seus visitants,
a un xocolate del dia,
que amb la trompa va posant!

E

A

quests hipopòtams ballen,
amb cabrioles excel·lents,
ja que al País treballen,
solament si estan contents!

H

i ha pingüins que condueixen
el mateix Polar Express,
una tasca que exerceixen
una vegada cada mes.

T

ambé hi ha un ós polar,
que gaudeix com el primer,
quant un dolç ha de tastar
per comprovar els condiments.
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F

inalment amb gran sorpresa
hi ha el més mític animal,
que té una enorme bellesa:
un unicorn celestial.

T

é un corn que posseeix
el secret de la dolçor,
i solament el descobreix
el que té puresa al cor.

FALLA

A

les branques de la princesa
hi ha abelles fabricant mel,
d'on els donyets amb delicadesa
fabricaran caramels.

V

e del cel amb avió
per la Pasqua tots els anys,
amb un excel·lent sabor,
és la "Mona" dels infants!

A

l núvol de cotó en pèl
roda una sènia especial,
que fa voltes fins al cel,
i tots s'ho passen genial.

E

ls donyets són fabricants
dels millors dolços de la terra,
uns magnífics artesans que mai
no entren en cap guerra.

A

F

abriquen les llepolies,
amb la dolçor del país, i
reparteixen tots els dies,
al món sencer aquest encís.

D

esprés acaben el dia
en un bell llac conversant
i gaudint de la companyia:
dels respectius enamorats.
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la fira amb emoció
els nadons del joc gaudeixen,
sense cap preocupació,
i els seus pares no pateixen.

I

finalment Willy Wonka
un dia li va oferir, a Charlie anar
a la fàbrica i del xocolate
poder gaudir.

President Infantil

Abel Valdeolivas i Costa
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Abel Valdeolivas i Costa és el nostre
president infantil de l'any 2012. Nasqué a
València un 28 d'agost de 2001, però
sempre ha viscut a Silla. És fill de David i
Cristina (Fallera Major de 1993) i nét
d'arrels tan falleres com les de Paco i Luisa,
i els seus iaios paterns són Pepita i Justo.
Abel no té germans, però sí tres cosins
germans: Alba M., Justo i Eva.
Estudia 5é de primària i segons diu ho
porta molt bé. Així que, si tot va com diu,
tindrem el dia de demà un metge o potser
un veterinari.
Li agrada el
cinema, però no el
teatre. La seua
pel·lícula
preferida és
Honey. També li
agrada la música
i
ballar.
C oncret ament
l'estil preferit és el
pop i el seu rei,
Michael Jackson.
Quant a la tele, el
programa que
més li agrada és
-29-

Inazuma Eleven. Referent a la lectura,
també li agrada i els llibres que diu que li
han encantat són els de Gerónimo Stilton.
Quina coincidència! A Jessica també.
Altres aficions són els esports. Practica el
futbol i la natació. Quant a jocs, li agrada
la Play Station i també li agrada molt jugar
amb la seua cosina Alba a casa dels seus
iaios i, a més, visitar amb els seus pares el
parcs d'atraccions.
A Abel li agrada molt riure i de vegades
solta alguna riallada inesperada, però
també sol plorar amb facilitat, la qual cosa
demostra ser un xiquet amb sentiment. I
per a conèixer-lo millor li farem algunes
preguntes.
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Abel Valdeolivas i Costa

Abel, primer et preguntarem sobre la teua
vida familiar i sobre els teus sentiments
personals:

-Eres un xiquet revoltós o més bé
tranquil?: Sóc prou tranquil.
-Anomena algun record de la teua vida
que guardes amb molta estima: Poder
fer-me fotos amb Villa.
-Una persona molt especial en la teua
vida: Els meus pares i els meus iaios.
-Una imatge inesborrable en la vida:
Quant vaig veure la meua cosina Alba.
-Una olor que et produïsca molta
nostàlgia: Quant sent l'olor de les veles al
Nadal, senyal que estem en família.
-Un color preferit: El blau.
-30-

-Un secret
perquè
deixe de ser
secret: No
en tinc,
perquè ho
conte tot a
la meua iaia.
-Una ciutat
on t'agradaria viure: París.
-Una ciutat que has de visitar
necessàriament: Los Ángeles.
- Un p a í s q u e h a s d e v i s i t a r
necessàriament: Els Estats Units.
-Una paraula que portaries per tot arreu:
Les falles.
-Què és el que més t'agrada de la gent
amb qui convius?: Que estic molt a gust
amb ells.
-I què és el que menys?: Quant ma mare
m'escridassa.
-Què llevaries de la teua vida? Quant veig
patir algú de la
família.
-Què desitges
per al món?
El millor.
-I per a tu?
Tindre sort en
la vida.

FALLA

President Infantil
Abel Valdeolivas i Costa

I ara ens parlaràs
de les teues
relacions:
- No m e n a
alguns amics de
la teua infància
amb qui ja no
m a n t e n s
relació, però
que no oblides
mai: Paula,
Claudia, Yolanda, Cinthia.
-Nomena els amics de tota la vida amb
qui encara mantens relació?: Rafa, Pere,
Adrià Bataller, José M., Betlem, Maria,
Cristina, Luis, Sergi, Hèctor, Àngel,
Candela, Paula, Lidia, Carla, Yaiza, Carlos,
José, Javier, David i Zaida.
-T'agrada passar-ho bé amb amics i
amigues, és a dir, la festa?: Sí, molt.
-Eres dels que no volen mai anar a
dormir?: Sí, i quant tinc son m'adorm en
qualsevol lloc.
-Et sents protagonista en la teua colla
d'amics i amigues? No.
-T'agrada participar en l'organització
d'allò que us proposeu fer?: Sí, sempre.
-31-
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-Des de quan eres faller? Des que vaig
nàixer.
-Sempre de la Falla Poble?: Sempre.
-Què és per a tu la festa de les falles?: La
millor festa del món.
-Què sents ara que t'hem nomenat
president infantil?: Estic molt content de
poder representar la meua comissió.
-Què li demanes als fallerets de totes les
comissions? Que disfrutem tots de la festa
fallera.
-I als teus?: Que s'ho passen molt bé i que
m'ajuden en tot moment.
-Què vols dir a la teua Comissió?: Que
són la millor comissió.

FALLA
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Abel Valdeolivas i Costa
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-Per a finalitzar, què vols dir-nos més
perquè et coneguem millor?: M'agrada
molt la festa de les falles i disfrute molt
tirant petards, per això sóc dels últims que
me'n vaig de la plaça després de les
despertades. A més, espere no defraudar
a ningú i estar a l'altura que es mereix la
Falla Poble de Silla.

-I als teus pares? Moltes gràcies per ferme tan feliç i gràcies als meus iaios Paco
i Luisa.
-Què estàs disposat a fer per la teua falla?:
Tot el que em diguen.
-Què llevaries de la festa de les Falles?:
Els premis.
-I què posaries a la festa fallera perquè
arribe més al veïnat?: Que les portes del
casal sempre estan obertes.
-Què desitges al món faller?: Que
aprofiten les falles, que duren 4 dies.
-Enguany eres el president infantil.
T'agradaria ser algun dia el president
major?: No ho sé.
-I encara que no fóra de president, penses
ser molts anys faller?: Sí.
-32-

Clar que sí, home! Un faller com tu no pot
defraudar a ningú, que de casta véns i això
es porta a la sang. Nosaltres confiem
plenament amb tu i estem segurs que
sabràs portar a bon cap aquesta Comissió
Infantil que enguany es posa en les teues
mans amb gran entusiasme.
TONI GIL

Fallera Major
Infanti
l
Jessica Carmona i Pastor

Falles2012
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Jessica
Carmona i
Pastor va
nàixer a
València, un
12
de
setembre de
2001, però
encara que
nasqué a la
capital, concretament a l'hospital 9 d'Octubre,
ella viu i sempre ha viscut a Silla. És filla de Carol
i Fran i néta de José i Nieves, per part de mare,
i d'Antonio i Reme, per part de pare. Té un germà
major que ella, que es diu Dani.
Jessica estudia 5é de primària, li va molt bé i, com
trau molt bones notes, de segur que en un futur
tindrem una professora o gimnasta al nostre
poble.
A la nostra regina infantil li agraden molt els
gossos, veure pel·lícules i, com no!, fer gimnàstica,
però no li agrada gens el peix ni veure partits de
futbol. Li agrada la tele, sobretot quasi tots els
canals de Disney Channel i no li agrada cap del
canal Clan.
També li agrada
el cinema i el
teatre. La
pel·lícula que
més li agrada és
H a n n a h
Montana i l'obra
preferida és El
-33-

soldadet de plom. Per descomptat que li agrada
la música i, com no podia ser d'altra manera, li
agrada el pop i el rock and roll. I clar està, com
a bona gimnasta, li agrada el ball modern i la
gimnàstica rítmica. A més, com a bona estudiant
que és, li agrada la lectura. Els llibres que li han
encantat són els de Gerónimo Stilton. Quina
coincidència! A Abel també.
És una xiqueta que li agrada molt riure i de
vegades es riu tant que no pot parar. A més, solta
alguna que altra riallada inesperada prou sovint.
En canvi, no és molt de llàgrima fàcil. Sols plora
si s'ha fet molt de mal. En aquest cas sí que plora.
No sabem però, si, quan pegue foc a la falla i solte
alguna llagrimeta, no siga perquè s'ha fet mal.
A continuació, Jessica, ens respondràs algunes
preguntes perquè et puguem conèixer un poc
més. Preguntes que van sobre la teua vida
personal, els teus sentiments i les relaciones que
mantens amb la gent amb qui convius o has
conviscut en el
passat.

-Records de la teua
vida que guardes
amb molta estima:
Quan els meus pares
van portar la meua
gossa Nala p er
primera vegada a
casa

FALLA
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Jessica Carmona i Pastor

-Una persona molt
especial en la teua vida:
Tota la meua família és
important per a mi,
però especialment els
meus pares.
-Una
imatge
inesborrable en la vida:
Quan era xicoteta vaig
anar a la Warner i em
vaig fer una foto amb
Piolín. M'agradava tant!
-Una anècdota
graciosa en la vida: En
el viatge que vam fer a
Venècia amb els meus iaios Nieves i José i els
meus tios Esther i Nacho, quan tornàvem a l'hotel
després de sopar sempre ens perdíem, perquè
tots els carrers eren tan pareguts que
s'enganyàvem de camí. Pareixia que cada nit
l'hotel es canviara de lloc!
-Una olor que et produïsca molta nostàlgia: El
de les flors, perquè em
recorda el jardí de
l'apartament de Xeraco
que tenen els meus iaios
Nieves i José i el camp de
la caseta dels meus iaios
Reme i Antonio.
-Un secret per a deixar
de ser secret: No ho puc
dir perquè és un secret
-Una ciutat on
t'agradaria viure: París,
Nova York, Los Ángeles
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-Una ciutat que has de visitar necessàriament:
París
-Un país que has de visitar necessàriament:
França
-Una paraula que portaries per tot arreu: Amor
-Què és el que més t'agrada de la gent amb qui
convius?: Que juguen amb mi. De vegades
cuinem junts i s'estimem molt.
-I què és el que menys?: Que de vegades em
castiguen i que el meu germà s'enfada en mi.
-Què llevaries de la teua vida?: No res
-Què desitges per al món?: Que hi haguera
menjar, joguets, escoles... per a tots.
-I per a tu?: Estudiar més.
Ara parlarem
de les teues
relacions
personals:
-Nomena
a l g u n e s
amigues amb
les quals ja no
mantens
relació, però
que no oblides
mai: Mantinc
relació amb les
m e u e s
amigues de
sempre.
-Nomena les
amigues de

FALLA

Fallera Major Infantil
Jessica Carmona i Pastor

tota la vida amb les quals encara mantens
relació?: Les de rítmica, les de classe, les del
càmping i les de Xeraco.
-T'agrada passar-ho bé amb amics i amigues,
és a dir, la festa? Sí, perquè fem moltes coses.
-Eres de les que no volen mai anar a dormir?:
Sí, només vull dormir quan estic molt, molt
cansada.
-Et sents protagonista en
la teua colla d'amics i
amigues? No. Tots som
els mateixos.
-T'agrada participar en
l'organització d'allò que
us proposeu fer? Sí,
perquè sóc molt creativa.
LA FALLA
-Des de quan eres
fallera?: Des que tenia 6
-35-
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mesos.
-Sempre de la Falla Poble?: Sí, mai he canviat
de falla, ni ho faré!
-Què és per a tu la festa de les falles?: Molta
gent, molta música i molta diversió.
-Què sents ara
que
t'hem
nomenat fallera
major infantil?:
Un poquet de
vergonya, però
impacient per
viure
cada
moment d'aquest
any.
-Què li demanes
als fallerets de
totes
les
comissions?: Que
no discutisquen
per quina falla és
la millor
-I als teus?: El mateix.
-Què vols dir a la teua Cort d'Honor?: Que
gaudisca de les festes i de tots els actes que fan
en la falla.
-I als teus pares?: Gràcies per deixar-me ser
fallera major infantil de la Falla Poble de Silla.
-Què estàs disposada a fer per la teua falla?:
Estic disposada a votar-me les classes!
-Què llevaries de la festa de les Falles?: Que no
feren tant de soroll amb els petards, perquè fan
molta por a la meua gosseta.
-I què posaries a la festa fallera perquè arribe
més als xiquets del veïnat que no són fallers?:
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Fallera major Infantil

Jessica Carmona i Pastor

Fer activitats durant tot
l'any, com tallers,
subhastes de joguets ,
xocolatades... i així els
xiquets coneixerien de
més a prop l'ambient
faller.
-Què desitges al món
faller?: Que cada
vegada més gent puga
gaudir de les falles.
-Seràs algun dia la fallera major de la falla gran?
No ho sé perquè em fan un poquet de mal quan
em pentinen.
-I si no, t'agradaria presidir la Falla o ser de la
Junta Directiva quan sigues major?: Això,
s egurament sí.
-Tot s'ac abarà
quan deixes el
regnat? Clar que
no!
-Per a finalitzar,
què vols dir-nos
més perquè et
c o n e g u e m
millor?: Que sóc
treballadora,
creativa, simpàtica,
molt esportista i, de
-36-
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vegades, un poquet desorganitzada. Una xiqueta
com qualsevol altra, amb la sort de fer realitat un
dels meus somnis.

Hauràs de tindre paciència perquè enguany et
pentinaran moltes vegades. Però "Sarna con gusto,
no pica". Et compensarà quan vages pel carrer i
tot el món t'aplaudisca, perquè seràs el centre
d'atracció de tota la Comissió Infantil. No et
preocupes si eres desorganitzada, que ja
t'organitzem nosaltres. Això sí, davant de tot
puntualitat i sempre un somriure per a saber que
estàs feliç i que tot va bé.
TONI GIL
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Junta Directiva Infantil

P
V
V
V
S
C
T
D
D

resident- Abel Valdeolivas i Costa
icepresident 1er- Jonathan Gil i Ribera
icepresident 2on- Jordi Cortelles i Terribas
icepresident 3er- Miguel Ángel Ruano i Pons
ecretària- Noemí Leonor Gutiérrez i Gallardo

omptadora- Sara Ventura i Carbonell

resorera- Fani Iborra i Cantos
elegació de Cultura- Verónica Llácer i Heredia

elegació de Festejos - Salva Zaragozà i Martínez i Pere Chanzá i Cortés
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Comissió Masculina
Youssef Aguram
Alberto Alba i León
Alberto Alba i Soriano
Marc Albert i Antón
Carles Albert i Antón
Carles Albert i Rios
Marc Almudever i Carbonell
Ivan Argiles i Yuste
Xavi Arias i Gastaldo
Pau Balmón i Antón
Joan Balmón i Antón
Mario Barredo i Garrete
Hugo Baixauli
Alejandro Bisbal i Peris
Marcos Bisbal i Peris
Javier Bosch i Rodríguez
Sebastián Bou i Vidal
Marc Cabello i Morales
Carles Calabuig i Ferrer
Jose Calabuig i Ferrer
Jose Vicente Calvo i González
Rafa Calvo i González
Pablo Camarena i Carrera
Carles Campillo i Gastaldo
Cscar Cano i Cruz
David Capel i Riera
Adrián Carrera i Sanchis
Daniel Carrera i Sanchis

Adrià Lluesa i Alba
Marc López i Forner
Gerard López i Forner
César López i Santamans
Luís López i Santamans
Jose María López Sanchis
Arnau Lopez i Silla
Jorge Luz i Monleon
Eric Madrid i Genis
Mario Manzano i Pérez
Pablo Más i Trullas
Valentín Martinez i Jimenez
Adrian Medina i de los Santos
Diego Mirto i Cebrian
Oscar Montesinos i Peris
Aaron Montagud i Revert
Dani Montagud i Luque
Jordan Moreno i Peiró
Tonet Moreno i Polit
Marc Mulet i Zaragozà
Ángel Navarro i Miñana
Vicente Navarro i Miñana
Edgar Ortega i Gimeno
Adrian Ojeda i Forner
Rafa Palomares i Espigares
Miguel Panadero i Ramon
Víctor Pastor i García
Víctor Paz i Meseguer

Mario Carbonell i Martinez
Saul Castells i Terribas
Vicent Cervera i Travé
Guillem Chanzá i Cortés
Pere Chanzá i Cortés
Izan Chinchilla i Paya
Carles Company i García
Jordi Cortelles i Terribas
Ruben Crisol lo i Presti
Hugo del Valle i Ribera
Alex Diaz-Parreño i Juanes
Enric Domingo i Marti
Markel Domingo i Martínez
Pau Domenech i Sanchez
Marc Espuig i Galindo
Luis Arturo Felip i Romeral
Edgar García i López
Lucas Gastaldo i Santo
Jose Gimeno i Niza
Jonathan Gil i Ribera
Christian Gonzalez i Dominguez
Fernando Guevara i Saera
David Hernando i Presencio
Marcos Ivars i Calvo
Óscar Latorre i Arenas
Sergio Llácer i Heredia
Andreu Llácer i Martí
Óscar Llago i Rios
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Jose Luis Real i Cano
Fabrizio Elias Renaut i Fernandez
Pau Ribera i Giner
Àngel Ribera i Giner
Daniel Rico i Jardí
Abel Rodríguez i Cardos
Héctor Rodríguez i Pons
Miguel Ángel Ruano i Pons
Pau Sánchez i Puig
Javier San Bautista i Aguilar
Nacho Segarra i Alba
Alberto Serrano i Moreno
Quico Simeón i Antich
Ruben Simeón i Brocal
Sergi Silvestre i Riera
Samuel Tarazona i Romeu
Jorge Tarazona i Mateos
Sergio Todo i Forner
Diego Torres i Fernández
Ismael Valdés i calatayud
Rober Valero i Cortés
Joan Vedreño i Romeo
Nacho Ventura i Carbonell
Manel Vera i Aguilar
Germán Vicens i Jover
Marc Walden i Sánchez
Francesc Zaragozà i Reyes
Salva Zaragozá i Martínez
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Cort d'Honor
Estela Alba i Zaragozá
Neus Albert i Rios
Patricia Alcañiz i Pérez
Irene Alonso i Iserte
Sandra Asensio i Calvo
Ana Boluda i Vicent
Miriam Bou i Vidal
Laura Gabriela Cabeiro i Mateos
Patricia Cabello i Matoque
Natalia Campos i Poveda
María Cantos i Gascó
Claudia Cantos i Villodre
Andrea Capel i Riera
Laia Carbonell i Martínez
Celia Carbonell i Arcediano
Vera Carbonell i Arcediano
Aina Cascos i López
Luna Castro i Jimenez
Marina Cortelles i Terribas
Paula David i Osasuna
Silvia David i Osasuna
Maria del Mar Crisol i Lo Presti
Irene del Roig i Silla
Paula de la Rubia
Judith del Valle i Blázquez
Aitana Diaz-Perona i Antón
Carla Diaz Perona i Antón
Adriana Fernandez i Carbonell
Patricia Fernández i Carbonell
Marta Fernández i Rovira Pericás

Andrea Ferrando i Martinez
Julia Floret
Mª Cristina Formosos i Fernandez
Ainara García i Cifre
Lucía García i García
Claudia Garcia i Simó
Estela Gastaldo i Perpiñán
Belinda Gil i Domingo
Natalia Gil i Ribera
Nerea Gimeno i Niza
Amaia Giner i Martinez
Aider Giner i Martínez
Carmen Giner i Simó
Carla Gomar i Luz
Claudia González i Baixauli
Aroa González i Baixauli
Mercedes Gomez i Domenech
Anna Gradoli i Antich
Noemi Leonor Gutiérrez i Gallardo
Miranda Hernández i García
Sofia Hernandez i Garcia
Gemma Herrero i Valls
Fani Iborra i Cantos
Neus Iborra i Montón
Aitana Iborra i Montón
Isabel Llácer i Martí
María Llorca i Molina
Verónica Llácer i Heredia
Ariadna Lopez i Baixauli
María Lorente i Torres
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Judith Lozano i Sánchez
Silvia Lozano i Sánchez
Alba Magalló i Garcia
Marta Magalló i Rudilla
Andrea Magaña i Ferrero
Irene Manzano i Perez
Carmen Teresa Martín i Rodríguez
Elsa Martínez i Albert
Nerea Martinez i Avivar
Andrea Martínez i Barcos
Ainoa Martinez i Forner
Elsa Martinez i Jimenez
Carla Martínez i Linares
Alba Martinez i Lozano
Aroa Martínez i Matías
Ariadna Martínez i Matías
Maria Martínez i Pastor
Amparo Mayo i Peinado
África Medina i de los Santos
Cristina Medina i de los Santos
Ainoa Medina i lLorente
Andrea Méndez i Gimeno
Maria Mira i Jimenez
Marta Monsoriu i Antón
Olga Moreno i Magalló
Carla Moreno i Ortiz
Ainoha Moreno i Peiró
Lucia Moscardó i Gonzalez
Marina Muñoz i Gimeno
Ángela Naranjo i Garcia

Paula Navarro i Melero
Patricia Palomares i Espigares
Carla Paz i Meseguer
Sara Perez Garcia
Lucia Peris i Fandas
Aitana Pons Gómez
Carla Pons i Gómez
Patricia Pons i Navarro
Paula Poyato i Zaragoza
Celia Ramiro i Moreno
Natalia Rodríguez i Hortelano
Sara Ruano i Pons
Claudia Sáez i Verges
Valeria Sáez i Verges
Amparo San Lorenzo i Garcia
Aitana Sánchez i Puig
Sofia Segarra i Serrano
Alba Santamans i Fuentes
Maria Simeón i Brocal
Irene Talavera i Gutiérrez
Pau Tarazona i Romeu
Sara Torres i Fernandez
Lucía Tomás i Ballester
Patricia Valdés i Calatayud
Carmen Valero i Cortés
Carolina Valero i Pastor
Sara Ventura i Carbonell
Maya Villodre i Ferrer
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G

rup Infantil
Eider Giner i Martinez
Andrea Mendez i Gimeno
Natalia Gil i Ribera
Marc Walden i Sanchez
Andrea Capel i Riera
Patricia Palomares
Jose Calabuig i Ferrer
Sergi Silvestre i Riera
Luna Castro i Jimenez
Lucia Moscardo i Gonzalez
Miranda Hernandez i Garcia
Patricia Alcañiz i Perez
Paula Poyato i Zaragoza

G

rup Major
Jessica Carreras i Cuenca
Sheila Aparisi i Martinez
Nuria Carreras i Cuenca
Mireia Cuenca i Carbonell
Erika Gimeno i Perez
Elvira Ferrer i Boix
Nerea Gimeno i Niza
Estefania De La Encarnacion i Gimenez
Antonella Boria i Cioli
Susana Tomas i Sanchez
Daniel Minguez i Forner
Jose Lopez i Benavent
Andres Marco i Carrasco
Jesus Saez i Berenguer
Pablo De Jesus i Talavera
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Grupdedança "Alvol"
Elena Antón i Liñán
Ángel Moreno i Martínez
Mª Jose Castro i Boix
Mª Carmen Miñana i Soler
Carmen Felip i Carbonell
Mª Jose Martínez Gimeno
Maite Baixauli i Gimeno
Pedro González i Lopez
Norma Marí i Lozano
Mª Carmen García i Iborra
Mireia Ausina i Poveda
Felipe García i Iborra
Javier Iborra i Muñoz
Miguel Puig i Cruces
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Recompenses
Junta Central Fallera

GMAJOR
UARDONS COMISSIÓ
BUNYOL D'ARGENT
José Cifre i Vicens
Aida P. Cortés i Vedreño
Rebeca Esteve i Leyda
Mª Teresa Gimeno i Mayor
Ignacio Manzano i Martínez
Josefa Martínez i Martínez
David Martínez i Moya
Miguel Pons i Ferri
Miguel Ribera i Giner
Josefa Rizo i Invernón
BUNYOL D'OR
Ana Alba i Zaragozá
Rafael Cuenca i Gimeno
Rafa Cuenca i Quero
Carla García i Esteve
Eva Mª Martínez i Alba
Tamara Martos i Gonzalez
Juan Pastor i García
Esther Pastor i Ventura
Susana Polit i Celda
Yaiza Quintana i San Andrés
Angel Ribes i Meseguer
Raul Rodrigo i Senón
Mª Carmen Rodríguez i Mas

J.C.F.

BUNYOL D'OR AMB
FULLES DE LLORER
Carmen Felip i Carbonell
Mª Carmen Miñana i Soler
BUNYOL DE BRILLANTS
Teresa Antón i Liñan
Manolo Cortelles i Raga
Mª Amparo Meseguer i
Carbonell

GINFANTIL
UARDONS COMISSIÓ
DISTINTIU D'ARGENT
Pau Balmon i Antón
Anna Boluda i Vicent
Pablo Camarena i Carrera
Maria Cantos i Gascó
Claudia Cantos i Villodre
Laia Carbonell i Martínez
Adrián Carrera i Sanchís
Aina Cascos i López
Marina Cortelles i Terribas
Patricia Fernandez i Carbonell
Edgar García i López
Noemí Leonor Gutierrez i
Gallardo
David Hernando i Presencio
Jose López i Sanchís
Luis Lopez i Santamans
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Isabel Llacer i Martí
Oscar Llago i Rios
Marta Magalló i Rudilla
Mario Manzano i Pérez
Elsa Martínez i Albert
Andrea Martínez i Barcos
Tonet Moreno i Polit
Marina Muñoz i Moreno
Rafa Palomares i Espigares
Patricia Palomares i Espigares
Aitana Pons i Gómez
Hector Rodríguez i Pons
Aitana Sanchez i Puig
Irene Talavera i Gutierrez
Pau Tarazona i Romeu
Ismael Valdés i Calatayud
Carolina Valero i Pastor
Manel Vera i Aguilar
Germán Vicens i Jover
Maya Villodre i Ferrer
DISTINTIU D'OR
José Gimeno i Niza
Jordan Moreno i Peiró
Alberto Serrano i Moreno
Aquest guardó, Junta Local
Fallera informarà per carta si s'ha
concedit, després de ser
confirmats per Junta Central
Fallera.
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Falla Poble de Silla

COMISSIÓ MAJOR
CARXOFA D'ARGENT
Adrián Forner i García
Maria Mellado i Luján
Belen Ruíz i Luján
Mireia Rodríguez i Pons
Carlos Palau i Gandia
Jose A. Primo i García
Miguel Puig i Cruces
Judith Quintana i San Andrés
Alicia Riera i Gutierrez
Aniceto Saez i Llorens
Mireia Toledano i Rios
Elena Tormos i Zaragozá
Cristian Valero i Baixauli

CARXOFA D'OR
Rafael Cuenca i Gimeno
Rafa Cuenca i Quero
Carla García i Esteve
Amparo Marco i Santacatalina
Eva Mª Martínez i Alba
Tamara Martos i Gonzalez
Juan Pastor i García

Susana Polit i Celda
Yaiza Quintana i San Andrés
Angel Ribes i Meseguer
Raul Rodrigo i Senón
Mª Carmen Rodríguez i Mas

CARXOFA D'OR AMB
FULLES DE LLORER
Carmen Felip i Carbonell
Mª Carmen Miñana i Soler

COMISSIÓ INFANTIL
CARXOFA D'ARGENT
Pau Balmon i Antón
Anna Boluda i Vicent
Maria Cantos i Gascó
Claudia Cantos i Villodre
Laia Carbonell i Martínez
Adrián Carrera i Sanchís
Aina Cascos i López
Marina Cortelles i Terribas
Patricia Fernandez i Carbonell
Edgar García i López
David Hernando i Presencio
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Jose López i Sanchís
Luis Lopez i Santamans
Isabel Llacer i Martí
Oscar Llago i Rios
Marta Magalló i Rudilla
Mario Manzano i Pérez
Elsa Martínez i Albert
Andrea Martínez i Barcos
Tonet Moreno i Polit
Marina Muñoz i Moreno
Rafa Palomares i Espigares
Patricia Palomares i Espigares
Aitana Pons i Gómez
Hector Rodríguez i Pons
Aitana Sanchez i Puig
Irene Talavera i Gutierrez
Pau Tarazona i Romeu
Carolina Valero i Pastor
Manel Vera i Aguilar
Germán Vicens i Jover
Maya Villodre i Ferrer

CARXOFA D'OR
José Gimeno i Niza
Jordan Moreno i Peiró
Alberto Serrano i Moreno

FALLA

Falles
2012
Programació
major
Dissabte 21

DESEMBRE
Dissabte 3
A les 17 h, concentració al casal. Tots ataviats de
fallers per començar el passacarrer pel poble. A
les 20 h, PRESENTACIÓ oficial de la Fallera
Major de la Falla Poble de Silla, senyoreta Maria
Company i Martínez i de la seua cort d'honor, a
la Nau Jove de Silla

Divendres 16
A les 22 h, sopar al casal. Enguany comencem
abans! I ja amb ganes que arriben les falles!
Després penjada de fotos de les nostres falleres
majors i president infantil.

Sopar al casal a les 22 h. A continuació, la
PRESENTACIÓ INTERNA per a totes aquelles
falleres que no es van poder vestir en el dia de la
presentació.

Dissabte 28
A les 22 h sopar al casal. Després les nostres
falleres majors i presidents obriran oficialment
les festes falleres i es farà entrega de les CLAUS
del casal. A continuació es penjaran els
CORBATINS als nostres estendards. En finalitzar
l'acte hi haurà festa per als que aguanten.

Dissabte 4
Sopar a les 22 h al casal i després "festa sorpresa"
en la qual la delegació de festejos ens té algunes
coses preparades.

GENER
Dijous 5
Sopar de Reis a les 22 h al casal, on tindrem la
visita dels Reis Mags d'Orient i vindran carregats
de molts regals per a tots!

Diumenge 8
A partir d'aquest diumenge i fins que arriben
falles, els diumenges hi haurà dinar a les 14 h al
casal.

Dissabte 14
A les 22 h, EXALTACIÓ DE LES FALLERES
MAJORS I PRESIDENTS DE SILLA, organitzada
per la Junta Local Fallera de Silla. Després de
l'acte i hi haurà ball i festa per a tots.
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Diumenge 5
A les 12 h, primera "ARREPLEGADA" on tots
els fallers i falleres eixirem pels carrers del poble
a veure si ens cau algun euret! Després, al casal,
tindrem un bon dinarot i, en acabar, es farà
l'entrega dels llibrets als fallers.

FEBRER

Dissabte 11
A les 22 h, sopar de FALLERS D'HONOR a la
Nau Jove de Silla. Comptarem amb la presència
dels nostres fallers d'honor que any a any
col·laboren amb la nostra comissió i que ens
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Programació
major
acompanyaran en aquesta nit tan emotiva. Després ball i festa
fins que el cos aguante (o fins que ens tiren d'allí…).

Diumenge 12
A les 12 h, segona "ARREPLEGADA" presidida per les nostres
falleres majors i presidents, en la qual farem una volteta pel
poble. Després, al casal, els nostres cuiners ens tindran preparat
un bon dinar per a recuperar forces.

Divendres 17
A les 22 h sopar al casal, per no perdre el costum. I després
agafarem força perquè la nit serà llarga i anirem a la PENJADA
DE BANDERES a casa de la nostra fallera major infantil,
Jessica, i del nostre president infantil, Abel.

Dissabte 18
A les 18 h, lliurament dels GUARDONS concedits per la Junta
Central Fallera de València, a la Nau Jove de Silla.

Diumenge 26
A les 14 h, tindrem preparada una bona paella per a dinar. A
les 17 h, presidits per les nostres falleres majors i presidents,
anirem a la inauguració de L'EXPOSICIÓ DEL NINOT
INDULTAT. Els nostres ninots indultats de segur que seran
del gust de tots els fallers.

MARÇ
Divendres 2
A les 22 h, sopar. Després lliurament dels GUARDONS
INTERNS. Es prega a tots els fallers que estiguen en la llista
dels guardonats que assistisquen a aquest acte. Després anirem
a arreglar les carrosses per a la cavalcada, i qui no tinga res a
fer tindrà festa i ball.

Dissabte 3
Diumenge 19
A les 12 h, tercera i última "ARREPLEGDA" d'aquest any, així
que tots junts farem l'últim esforç per a arreplegar el que
puguem. Després, com cada diumenge, dinar. Quan reposem
bé el dinar, portarem cadires i taules al pavelló per a tindre'l
preparat.

A les 17 h, concentració a la plaça per posar-se on corresponga.
De segur que els nostres fallers ens donen alguna sorpresa
amb més d'una disfressa original. A les 18 h, començarà la
CAVALCADA DEL PREGÓ, organitzada per la Junta Local
Fallera de Silla. A les 22h, qui puga i arribe, soparem al pavelló.

Dilluns 5
Divendres 24
Com tots els divendres, a les 22 h sopar al casal. Després
continuarem amb la PENJADA DE BANDERES i anirem a
casa de la nostra fallera major, Maria, i del president, Pepe.

Dissabte 25
Gala del 40 aniversari.

A les 22 h, sopar al pavelló. Com és dilluns, els treballadors
faran curta la nit per a anar-se'n a dormir i els desfeinats
allargaran un poc més la nit.

Dimarts 6
A les 22 h, sopar al pavelló. Com és dimarts i dia de casal,
anirem a pagar la loteria i posar-se al corrent en les quotes.
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Dimecres 7
A les 22 h, sopar al pavelló. Soparem, ens farem
el cafenet i els que no treballen allargaran la nit
per variar.

Dijous 8
A les 22 h, sopar al pavelló i, com és dijous i
meitat de setmana, farem la nit un poquet més
llarga.

Poble. Farem una paradeta per esmorzar i
seguirem amb més força si cal. A les 14 h, dinar
al pavelló. A les 22 h, sopar al pavelló.

Dimecres 14
A partir de les 8 h, continuarem portant els ninots
de la falla a la plaça del Poble per poder plantar
la falla. Farem paradeta per esmorzar, dinar i, qui
arribe a la nit, sopar al pavelló.

Dijous 15
Divendres 9
A les 22 h, sopar al pavelló i, com és divendres i
dia de casal, acabarem de pagar la loteria i les
quotes per poder arreplegar els tiquets de
consumicions. Després tindrem ball i festa.

Dissabte 10
De matí farem concurs de paelles i es premiarà
la paella més bona. A les 22 h, sopar al pavelló,
organitzat per la Delegació de Festejos, i després
festa fins que el cos aguante.

Diumenge 11
A les 14 h, dinar al pavelló. A les 22 h, sopar al
pavelló.

Dilluns 12
A les 22 h, sopar al pavelló.

Dimarts 13
A partir de les 8 h, es reunirem tots al pavelló per
anar a traure el monument faller a la plaça del
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Dia de la PLANTÀ. A les 8 h, en companyia del
nostre artista, començarem a plantar el
monument, que de segur que s'allargarà tot el
dia. A les 10 h, farem un bon esmorzaret. A les
14 h, dinar al pavelló. A les 22 h, hi haurà sopar
oferit per la Delegació de Festejos. A les 24 h, ens
desplaçarem, en companyia de la xaranga, per
escoltar les ALBADES. Després anirem a recollir
els ninots indultats en companyia de les nostres
falleres majors i presidents i els posarem al lloc
corresponent als monuments. A continuació
acabarem de preparar les falles, posant la gespa
i deixant-ho tot ben netet.

Divendres 16
A les 10 h, tindrem esmorzar i esperarem que el
jurat que qualifica el monument passe per la plaça
del Poble. A les 22 h, sopar oferit per la fallera
major de l'any 2011, AMPARO ALBA I
DOMÉNECH. Quan acabem de sopar tindrem
música preparada per a tota la nit. Després, cap
a les 6 del matí, farem la IV VOLTA CICLISTA
A LES FALLES DE SILLA, que ja s'ha fet tradició
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per a aquest dia. NOTA: Cadascú s'haurà de dur la seua
bicicleta. No es pot anar a peu, ni amb moto, ni cotxe, ni
carros… Es facilitarà una bandera de la carxofa per bicicleta
i beguda per poder aguantar tota la volta (i no parlem
d'aigua…).

Dissabte 17
A les 8 h, PRIMERA DESPERTADA pels carrers del poble
amb molt de soroll dels petards, oferida per la fallera major
del 2012, Maria Company i Martínez, i per la fallera major del
2011, Amparo Alba i Doménech. A les 11 h, PASSACARRER
per a anar a arreplegar les nostres falleres majors i anirem a
la plaça de la Senyoria on ens trobarem amb les altres falles.
Tots junts anirem a la plaça del Poble on, des del balcó de
l'ajuntament, es lliuraran els PREMIS. Esperem que aquest
any siguen del gust de tots… A les 14:30 h, després d'un xicotet
passacarrer, dinar al pavelló on ens estarà esperant la paella.
A les 18 h, PASSACARRER on mostrarem a tot el poble els
premis que hem obtingut, acompanyats per la xaranga de la
falla. A les 22 h, sopar oferit per la fallera major de l'any 2012,
MARIA COMPANY I MARTÍNEZ. Després de sopar, la
Delegació de Festejos organitza la NIT DE DISFRESSES. Estem
segurs que hi haurà disfresses molt originals i pot haver-hi
alguna que altra sorpreseta. També tindrem música i ball tota
la nit.

Diumenge 18
A les 8 h, segona DESPERTADA, amenitzada per la xaranga
de la falla i oferida per la fallera major infantil de l'any 2012,
Jessica Carmona i Pastor, i per la fallera major infantil de l'any
2011, Noemí Leonor Gutiérrez i Gallardo. A les 17 h,
concentració de tots els fallers i falleres a la plaça del Poble
per establir l'ordre de l'ofrena i arreplegar els rams. Es prega
puntualitat. A les 17:30 h, OFRENA DE FLORS A LA MARE

DE DÉU DELS DESEMPARATS. A les 22 h, SOPAR
SORPRESA oferit per la Delegació de Festejos. Després, NIT
DE PLAYBACKS en la qual de segur passarem una estona
molt divertida. Després música i festa com cada nit. Quasi
entrat el matí, farem la tradicional TAMBORADA en què
anirem amb cassoles i tambors a fer-los una visita als nostres
representants.

Dilluns 19
A les 8 h, tercera i última DESPERTADA oferida pel president
infantil del 2012, Abel Valdeolivas i Costa, i pel president
infantil del 2011, Jonathan Gil i Ribera, en la qual tirarem tots
els petards i masclets que ens queden. A les 11 h, anirem en
PASSACARRER a arrelegar les nostres falleres majors. A les
12 h, MISSA de Sant Josep a l'església que corresponga. Una
vegada acabada la missa farem un xicotet PASSACARRER
fins al parc municipal per a veure la tradicional MASCLETADA
oferida pel nostre pirotècnic. A les 18 h, PASSACARRER
BOIG on ballarem, botarem i cantarem en companyia de les
nostres falleres majors i presidents. A les 22:30 h, últim sopar
de les falles 2011. Després, a l'hora que ens toque segons el
premi atorgat, la nostra fallera major, MARIA, acompanyada
del president, PEPE, prendran foc a la metxa que encendrà la
falla. A continuació, una vegada cremada la falla, quan tan
sols queden les cendres, anirem al pavelló on les nostres falleres
majors i presidents ens diran unes paraules i, com no,
brindarem per les falles del 2013.

Dimarts 20
A les 17 h, COMENÇAREM EL NOU EXERCICI FALLER
desmuntant el pavelló.
Fins al berenar de l'apuntada!
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Infantil
DESEMBRE
Diumenge 4

Diumenge 26

A les 15:00 h, concentració al casal.
A les 15:30 h, comença el passacarrer per
arreplegar els nostres màxims
representants.
A les 18:00 h, PRESENTACIÓ INFANTIL
de la Falla Poble de Silla. Presentarem la
fallera major infantil, xiqueta JESSICA
CARMONA I PASTOR; i el president
infantil, xiquet:
ABEL VALDEOLIVAS I COSTA.

Aquesta vesprada està organitzada per la
Junta Local Fallera:
A les 16:30 h, a la sala de plens de
l'Ajuntament, INAUGURACIÓ DE
L'EXPOSICIÓ DEL NINOT INDULTAT.

MARÇ
Dissabte 3
A les 17:00 h, concentració a la plaça.
A les 18:00 h, tradicional CAVALCADA
DE FALLES, cadascú al seu lloc i a passars'ho bé.

FEBRER
Dissabte 18
A les 18:00 h, a la sala de La Lírica,
lliurament dels GUARDONS concedits
per la Junta Central Fallera.

Setmana Infantil
Dimecres 7
A les 18:00 h, al pavelló faller, fabulós
berenar amb llepolies i tots els entrepans
que podries desitjar!
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Infantil

AVUI TOCA SER ACTORS! Realitzarem els
personatges d'un popular conte infantil i després, amb
els titelles fets, representarem l'obra.

Dissabte 10
A les 18:00 h, un bon berenar amb entrepà, saladet i
llepolies.

Dijous 8
A les 18:00 h, xocolatada, llepolies... Uhmmmm! No
t'ho pots perdre!
Tot seguit, la nostra fallera major infantil, Jessica
Carmona Pastor i el nostre president infantil, Abel
Valdeolivas Costa, faran el lliurament de guardons
interns i distintius de coure a tots aquells fallers que
els corresponga.
I després a disfrutar del nostre inflable!

Divendres 9
A les 18:00 h, al nostre pavelló faller, deliciós berenar
per a carregar forces. Seguidament farem un
'CONCURS DE DISFRESSES', així que trau la millor
disfressa i corre cap al pavelló.
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Tot seguit realitzarem un taller anomenat 'JO VULL
SER MÚSIC'. Realitzarem instruments artesanals amb
objectes de casa i veureu passar una bona vesprada
al nostre pavelló faller. A la plaça del Poble, com tots
els dies, el nostre inflable per a divertir-se.

Diumenge 11
A les 18:00 h, fabulós berenar amb llepolies,
ensaïmades, xocolate... A continuació, la delegació
d'infantils organitzarà el 'BINGO PAM PAM' i després
a jugar a l'inflable fins a la nit!!

Dilluns 12
A les 18:00 h, al pavelló, boníssim berenar i després...
Després farem un taller 'ARTESANAL' collars i
polseres per a tots!
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Infantil
Dimarts 13

Dijous 15

A les 18:00 h, el berenar estarà oferit pel
president infantil del 2011, JONATHAN
GIL I RIBERA.

A les 18:00 h, el nostre president infantil,
ABEL VALDEOLIVAS I COSTA ens
prepararà un deliciós berenar.

Després assistirem a un meravellós
espectacle de GLOBOFLÈXIA, BARRETS,
FLORETES... No t'ho pots perdre!

A les 19:00 h, podrem viure, al costat del
nostre artista infantil, la GRAN PLANTÀ
OFICIAL de la nostra falleta.

A les 21:00 h, soparet al casal.

A les 23:45 h, concentració a la plaça.

Dimecres 14

A les 00:00 h, anirem a arreplegar els
nostres ninots indultats i començarà la
NIT D'ALBADES. Nosaltres esperarem
els cantadors, el versador i la Junta Local
Fallera al nostre pavelló amb la tradicional
xocolatada i bunyols.

A les 18:00 h, meravellós berenar oferit
per la fallera major infantil del 2011,
NOEMI LEONOR GUTIÉRREZ I
GALLARDO.

Divendres 16
PARC INFANTIL 2012

Tot seguit, agarra forces perquè arriba LA
VESPRADA DELS CANTAJO CS!
Al ritme de la música ballarem i passarem
una bona estona!
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A les 11:00 h, posa't la brusa i vine a
disfrutar del meravellós parc infantil! El
BÚFAL I ELS TOBOGANS estan
esperant-te per a jugar tot el dia.

FALLA

Falles2012

Programació

Infantil
A les 18:00 h, la nostra fallera major infantil, JESSICA
CARMONA I PASTOR, ens ha preparat un deliciós
berenar per a poder recuperar forces per a continuar
jugant.

A les 17:00 h, concentració a la plaça.
A les 17:30 h, OFRENA DE FLORS A LA MARE DE
DÉU DELS DESEMPARATS.

Dilluns 19

Dissabte 17

A les 08:00 h, última DESPERTADA. No hi pots faltar!
A les 08:00 h, primera DESPERTADA. Vine a tirar
trons sense parar.
A les 11:00 h, passacarrer per a anar a arreplegar les
nostres falleres majors i després acudirem a la plaça
de la Senyoria i farem un xicotet passacarrer fins a la
plaça del Poble, on es farà el lliurament de PREMIS.

A les 11:00 h, passacarrer.
A les 12:00 h, MISSA de Sant Josep.
A les 14:00 h, mascletada al Parc Municipal.
A les 18:00 h, PASSACARRER BOIG per tot el poble
amb la nostra banda.

A les 18:00 h, passacarrer pel poble.

A les 21:00 h, sopar infantil.

Diumenge 18

Tot seguit, i segons a l'hora que ens toque, JESSICA
I ABEL prendran foc al monument infantil. Després
rodarem la falleta i cantarem l'himne de la nostra
comissió.

A les 08:00 h, segona DESPERTADA.
De 15:00 a 15:30 h, recollida de rams al pavelló.

Fins al berenar de l'apuntada!
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Quaranta anysd'una vida: Falles2012
mares i filles
Sí, quaranta anys d'una vida,
quaranta anys de la meua
vida i quaranta anys de la
meua falla...
Ha arribat el moment de fer
un recordatori d'aquesta vida
que ha transcorregut dins la
Falla Poble de Silla.
Tan sols tenia tres anys quan
als meus tios, Ricardo i Elisa,
els varen fer fallers d'una
comissió que començava a fer falles al nostre
poble i, és clar, la xiqueta havia de ser fallera.
Com no, els meus pares encantats amb la idea.
Ma mare en va cosir el primer vestit de fallera
que vaig tindre, fins i tot ella mateixa em pentinava
i jo, tota contenta, a la cercavila. Fins i tot, encara
que no eren festes, em vestien amb el vestit
regional i, mentre mon pare cantava, jo feia la
cercavila per dins de casa. No em perdia cap acte
i, a poc a poc, va nàixer en mi la il·lusió de ser,
com diu la meua amiga Mª Carmen: "Nostra
sultana i sobirana, la que per tot lo alt reinarà
com a nostra Fallera Major".
Per fi arribà el 1989, i era el meu any. Encara
tremole quan recorde el moment en què la meua
amiga, Norma, m'imposà la banda de Fallera
Major. Sempre recordaré les paraules de la meua
exaltació: "Bordejant el Mediterrani a l'Horta Sud
de València, hi ha un poble xicotet ple de llum i
d'alegria, en eixe poble una falla, la Falla Poble
de Silla, en eixa falla una regina, eixa eres tu
Cristina".
Era la meua presentació, i encara que semble
soberga, per a mi fou la millor presentació que
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hem fet mai, puix marca un precedent que altres
comissions han imitat però, és clar, l'original
sempre és el que més val. Gràcies al nostre expert
en aquests actes, Eduardo Montagud, que dissenyà
un apoteosi espectacular en el qual la fallera major
no estava dins l'escenari, sinó que, plena de goig,
passejava per la passarel·la en un homenatge a la
Batalla de Flors, fins a arribar a l'escenari i, mentre
la girava cap al públic, una mascletada de llum i
sorolls feu que tot el públic es posar en peu.
És clar que tots els fallers, els de totes les
comissions, s'esforcen perquè les presentacions
de les seues falleres majors, siguen espectacles
dignes de les regines que són coronades en
aqueixos moments, i, sense ànim d'ofendre cap
persona, des de la serenitat que em dóna l'edat i
la perspectiva del temps passat, crec que és el
moment de ser justos i donar a cadascú el que es
mereix. Han sigut moltes les presentacions amb
aquest final i la pionera, com en altres aspectes,
ha sigut la Falla Poble de Silla, cosa que no ha de
semblar estranya ja que som la comissió més
antiga del nostre poble i, com tothom sap,
l'experiència és un grau.
I tornant a la meua història, la vida continua i
continua la falla i els amics i, a poc a poc, anem
formant les nostres famílies, fent que les nostres
parelles senten el
mateix amor que
nosaltres per la nostra
falla. Anys gloriosos en
els quals foren falleres
majors moltes
senyoretes del nostre
grup: Fany, Silvia, M.
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Carmen, Norma, Cristina... que disfrutàrem
intensament i que encara estem participant en el
món faller.
I el temps passa, i ara ja no sóc jo la xiqueta, sinó
que la princeseta és la meua xiqueta. I, és clar,
com que la història es repeteix, de seguida
l'apuntàrem de fallera i també ella s'ha criat dins
la nostra comissió. A poc a poc, també creixia
dins del seu coret la il·lusió de ser com la mamà,
fallera major.
Ací ja és més difícil escriure, perquè he de parlar
de la meua Sara, de la regineta del meu cor.
Arribà el 2010, el teu any Sara, un any molt bonic
perquè, encara que tan sols tenies vuit anys,
representares la nostra falla magníficament i
destacares en tots els actes per la teua elegància
i saber estar, i feres uns discursos que ens deixaven
a tots bocabadats (com diuen els meus amics:
"Fill de gata, gatet"). Aquest any el compartírem
amb Vicent i Tamara i sempre procuraven que
la princeseta estiguera perfecta. Però el millor
d'aquest regnat fou compartir-lo amb Jordi, el
millor president infantil que haguérem pogut
tindre. Mai estaré prou agraïda als seus pares,
Manolo i
Cristina, que,
en tot
moment,
tant dins
com fora de
la falla fins a
l'actualitat,
ens ajudaren
en tot el que
pogueren.
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També Sara va
tindre una bonica
presentació i, com
no, la seua
carrossa, feta amb
molta estima per
Javier Iborra i
Felipe García.
Per cert, com
diuen Fani i Karla, del seu regnat també vàrem
tindre un any redó, tant redó que Déu ens va
beneir enviant-nos el millor regal: el nostre xiquet
Natxo.
Però el temps passa i tots tenim el nostre moment
que després es converteix en el record que
guardem al nostre cor. Per això vull recordar totes
aquestes mares que han sigut falleres majors i
després han tornat a viure l'alegria d'un altre
regnat en els seus fills i filles: Raquel Gradolí i
Fermín Giménez, Fani Cantos i Fani Iborra, els
meus benvolguts Cristina Terribas i Jordi
Cortelles.
Enguany, especialment, en el nostre quaranta
aniversari, dos emocionades mares reviuen el seu
somni en les caretes dels seus fills: Carolina i
Cristina, mares de la nostra fallera major infantil,
Jèssica, i nostre president infantil, Abel. A vosaltres
i a les vostres famílies, el meu sincer homenatge
i desig d'un any meravellós. Espere que de la
mateixa manera que Sara i jo guardem un
magnífic record dels nostres regnats, vosaltres
tingueu sempre al vostre cor aquest any.
Cristina Carbonell Carbonell i Sara Ventura
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Set coses que no has de fer Falles2012
a la teua falla
Per a armar picabaralla
o per a fotre a una falla
és el principi motor,
seguir al peu de la nota
la llei del mínim esforç:

sense mida ni desmai,

És el sisé manament

però no pegues ni brot,

sempre a tot posar-li pega

perquè així no erraràs mai.

i fer la jugada cega,
criticant al President,

El quart has de recordar

llançant alguna invectiva

Ni un cèntim més de la quota,

que en acabar de sopar,

contra tot el que treballa,

tot debades tots els dies,

alça't i no lleves taula,

incloent la Directiva

ni rifes, ni loteries.

no has nascut per a escurar.

i alçant en armes la falla.

Ves-te'n a prendre café
El segon d'estos principis

o ix a la gata maula,

és el més fatal dels vicis:

tu que saps el que et convé.

No pagues mai puntual,

La setena i en resum
és que vengues molt de fum,
fes vore que a acalorades

deixa-ho tot per al final,

El cinqué és que mai no ajudes

malgrat que així tots els mesos

ni col·labores en res,

la falla pague interessos.

no fora cas que després
a la mínima que dubtes,

El tercer i principal

hages creat precedent

és que tu opines de tot,

i et vulguen fer president.

a tu no et poden guanyar
i a l'hora de figurar,
si van les coses brodades
i hi ha algun aplaudiment,
fes-te un bon lloc a colzades
al costat del President.

busca sempre on està el mal
Adrián Forner i Garcia
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Fundació del Pare Jofre Falles2012
La Mare de Déu dels
Desemparats, és la
patrona de la Comunitat
Valenciana i des d'ací vos
vaig a contar el origen i
el clamor a la Verge
Sobirana.
L'origen de la devoció en
València per aquesta
Verge, es va originar el
24 de febrer de 1.409
quant el Pare Jofre, anava
cap a la catedral a
pronunciar un sermó en
temps de Quaresma i va presenciar al Carrer de
Plateries, com a un malalt mental li feien burla.
Aquest fet portà al Pare Jofre a fundar un hospici per
a malalts mentals i el va nomenar: "Nostra Dona
Santa dels Folls Innocents i Desamparats''. El seu
objectiu era ajudar als dements i xiquets que degut a
la pesta negra s'havien quedat òrfens. En l'actualitat
és reconegut com el primer hospital psiquiàtric del
món. Dos anys després anomenaren Patrona de la
Germandat a la Verge, com mare dels Desemparats.
En l'any 1414 arribaren tres jóvens pelegrins a la
confraria i li van comentar al confrare que vivia allí,
que si els donava de menjar farien una talla de la
Verge en tres dies i aquest confrare els portà a un lloc
anomenat L'Ermita.
Després de quatre dies sense escoltar cap soroll, els
confrares obriren la porta de L'Ermita i es trobaren
la imatge de la Verge Maria, però en cap lloc trobaren
als pelegrins, per aquest motiu la gent va dir que la
imatge la van fer els Àngels.
La imatge de la Verge dels Desemparats té una mida
de set pams d'altura. Com estava previst posar-la
damunt dels taüts dels ajusticiats està inclinada cap
avant, per això se li coneix com la Geperudeta. Baix
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del mant es cobreixen dos xiquets, cada un amb una
ferida al coll: són els Sants Innocents.
En 1646 una epidèmia se va estendre per la ciutat de
València, afectant també al Virrei Comte d'Orpesa el
qual es va encomanar a la Verge dels Desemparats. A
partir d'ací, va cessar l'epidèmia. El Comte d'Orpesa
tan agraït va anomenar la Mare de Déu, Patrona de
la Ciutat i del Regne, i en 1667 va fer que li construïren
un temple, el qual, el coneguem hui en dia com la
Basílica de la Mare de Déu dels Desamparats, junt la
Catedral. Des d'aquest moment començà a nàixer el
fervor dels Valencians per la seua Patrona.
En la guerra de la Independència, (1810) el Capità
General de València demanà al Arquebisbe Company
que la Verge dels Desemparats fóra anomenada
Generalíssima dels nostres exèrcits, com a mostra de
gratitud per eixir airosos del primer assalt de València.
El General Caro, ho va celebrar a la Catedral de
València, on se li van rendir honors militars.
En 1947 li van ser concedits també honors militars
pel Cap de l'Estat Espanyol i li van donar el títol
d'Alcaldessa Perpètua de la Ciutat de València. Per
aquesta raó, la nostra Verge porta el faixí de Capitana
i el Basto de mando.
El 12 de maig de 1923 coronaren a la Verge al Pont
del Real. Van acudir al acte el rei Alfonso XIII i la
seua dona la reina Victòria Eugenia; el nunci del Papa
Pius XI, Federico Tedeschini; i l'arquebisbe de Burgos,
d'origen valencià, el cardenal Benlloch. L'alcalde Joan
Artal va entregar la corona confeccionada amb joies
donades pels valencians. Mentre li era imposada a la
Verge, van sonar les 21 salves d'honor dels canons del
Regiment d'Artilleria i es va entonar l'Himne Nacional.
Per aquesta ocasió es va crear l'Himne de la Coronació
de la Mare de Déu dels Desemparats i va ser estrenat
el mateix dia per un cor de 1500 veus, com regal del
poble valencià a la seua Geperudeta.

Mari Carmen Vila Gonga
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Història delO' frena deFlors Falles2012
A les falles 1942, va
ser fallera Major la
senyoreta Pepita
Pérez. El dia 19 de
març d'aquest any, pel
dia del seu sant, la
seua comissió, la Falla
San
VicenteFalangista Esteve
(hui: San VicentePeriodista Azzati) li va regalar un ram de flors i Pepita
va demanar al seu president, Manuel Gimeno, que
l'acompanyara a la Basílica per a regalar-li'l a la Mare
de Déu. Junt al president, alguns membres de la
comissió i la banda de música es dirigiren pel carrer
de San Vicent a la Basílica i li varen obsequiar el ram
a la Mare de Déu dels Desemparats.
Aquest va ser el inici de l'actual Ofrena de Flors, ja
que a l'any següent tornaren a repetir l'acte i es sumaren
més comissions del barri.
I cada any creixia més, cada vegada s'apuntaven més
fallers a l'Ofrena, fins que va arribar un punt que l'altar
de la Basílica estava sepultat per rams de flors. L'any
1946 participaren 3.000 persones de 150 comissions
falleres.
Així que en 1949 prepararen una estructura cònica
de fusta en la fatxada de la Basílica per posar els rams
de flors.
En l'any 1954 desfilaren 7.800 persones per la Plaça
de la Verge.
En l'any 1957, són 10.000 els participants que senten
la devoció per la Verge. En 1967, proposen que desfilen
les comissions infantils pel matí i les majors la vesprada
del dia 17 de març.
Com sols un dia es quedava curt, degut a la massiva
participació, a l'any 1970, els xiquets desfilaren el dia
17 i els majors el dia 18.
En 1973 es doblegà el recorregut en dos trams: u pel
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carrer de la Pau i l'altre pel carrer de Sant Vicent , ja
que aquest any eres més de 40.000 participants.
En 1987 Junta Central Fallera encarregà a l'escultor
i artista Faller, Jose Azpeitia un bust de la Verge amb
les seues mans i el xiquet Jesús. La resta del cos és un
entarimat de fusta de 15 metres d'altura, en el qual es
van dipositant els rams de flors que porten els
participants i aquestes flors són les que van formant
un colorit i bonic tapís. Cada any el dibuix del mant
de la Verge és diferent.
Actualment l'ofrena comença el dia 17 de Març a les
3 de la vesprada, continua el 18 de març sense descans
i s'allarga fins la matinada del 19. La Plaça de la Verge
queda repleta de flors dels 130.000 participants que
viuen emocionats un dels actes més commemoratius
i amb més sentiment que viuen els fallers.
En l'any 2011, el president de Junta Central Fallera,
Felix Crespo, anuncià la iniciativa de posar la figura
de San Josep, Patró de les Falles, a la Plaça de la Verge
durant la celebració de l'Ofrena de Flors a la Verge
dels Desemparats.
La imatge de San Josep es cedida per la Congregació
de les Germanes de la Caritat del col·legi Santa Anna
a l'avinguda del Port de València.
El taller de l'artista faller Manolo Oliver preparà una
peanya on es col·locà la imatge de Sant Josep, que
mesura 1,30 metres d'altura i que estava coberta per
una urna de metacrilat.
Aquesta decisió de Felix Crespo de col·locar per
primera vegada la figura de San Josep en la fatxada
de la Basílica acompanyat a la Verge dels Desemparats
en l'Ofrena, dóna un pas avant, per fer més actes en
honor a San Josep.
I ací queda resumit on va nàixer la Fe que li tenim a
la nostra Mareta i el perquè sent les festes en honor
a Sant Josep, se li fa l'Ofrena a la mare de Déu dels
Desemparats. Tot comença en un ram de flors que
Pepita li va obsequiar a la Geperudeta.

Mari Carmen Vila Gonga
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Com tots sabeu les falles són una combinació de
música, pólvora, foc i diversió.
La música ens acompanya a tots els actes, la banda
de música tanca a ritme de melodia, el pas de les
falleres i fallers que desfilen pels carrers del nostre
poble, i després, per les nits, la gaudim en els
casals i berbenes, que moltes vegades s'allarguen
fins la matinada, on els carrers tornen a ser
invadits, esta vegada, per la pólvora. En les
despertades, els fallers alcen als veïns amb el soroll
dels trons de bac, petardos i masclets.
A mig dia, la mascletà, que ens fa vibrar a tots
amb el terratrèmol final, i per la nit, il·luminem
el cel amb un gran espectacle de focs d'artifici
que en un obrir i tancar d'ulls, dóna pas, al foc.
I és eixe foc, el que irromp per tot arreu la nit de
Sant Josep. En uns moments d'expectació per a
tots els presents, en un instant, les flames
consumeixen el més gran de la festa: El monument
faller.
Música, pólvora, foc. Ingredients, que jo vos puc
assegurar, són part de mi: La música la duc al
cor, provinc de una família de músics, i des de fa
9 anys soc component de la Banda i de la
Orquestra "La lírica" de Silla. La pólvora em corre
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per la sang, perquè com tots sabeu, sóc neta de
Vicent, més conegut per tots, com el tio Dimoni,
per a mi, el millor pirotècnic del món.
I el foc, està gravat en la meua ment des que tinc
ús de raó. Any rere any, he plorat, quant les seues
flames devoraven la nostra falla, la tristesa
m'invadia el cor i no volia que arribara eixe
moment, fins que vaig comprendre l'entusiasme
que sentien tots, quant brindàvem per les
pròximes falles. Això significava que res s'acabava,
si no que tot, començava de nou.
Més em falta l'ingredient que tots desitgem, la
diversió. Però, com a fallera, jo estic convençuda
que de seguida el trobem, només cal eixir en falles
al carrer i veure l'ambient en els casals i el somriure
dels fallers.
Somriure amb el que tu, Amparo, has desfilat
aquesta vesprada per la passarel·la, sabent que
era el teu últim acte, però molt contenta, perquè
has tingut un gran regnat i has segut per a tots
una excel·lent fallera major. Vull dir-te que a mi,
m'ompli de satisfacció rebre de tu la banda de
fallera major, perquè a nosaltres no ens uneix la
falla, ens uneixen les nostres mares i les nostres
iaies, per això, aquest és un moment, que estic
segura, sempre recordarem les dos.
Per a mi, hui és un dia molt gran, moltes vegades
he somniat con tantes i tantes falleres, que arribara
el moment de ser fallera major, i al final enguany
s'ha pogut fer realitat el meu desig. Estic molt
feliç al tindre amb mi, la banda que m'acredita
com a màxima representant de la meua comissió,
la meua volguda falla, la falla que m'ha vist nàixer.
He crescut al vostre costat, entre vosaltres tinc
als meus millors amics, i m'ompli d'orgull saber
que els de ma casa, són part de la història de la
falla des del primer dia que es fundà aquesta gran
comissió, ara fa 40 anys.
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Veien ací, tantes falleres, fallers, falleres majors
i presidents vos dic: La meua esperança, és que
des de hui, comencem la festa fallera, que li
guanyem la partida al temps i visquem la
celebració sense cansament, des de la matinada
fins la nit, gaudint de cada acte com si fora el
primer.
Espere ser la fallera major que tots voleu, el meu
desig?, què ho fem tots junts, contagiar-vos a tots
el meu entusiasme i al costat de Pepe, Jessica i
Abel, passar un gran regnat i una setmana fallera
inesgotable,
Gràcies a tots, als meus pares i als meus iaios per
consentir que estiga hui ací, a la meua família,
per acompanyar-me en un dia tan especial per a
mi, a la meua gent, als meus amics, gràcies per
estar en tot moment al meu costat, als fallers, per
tot el que feu i treballeu en pro de la festa, però
sobretot, vull donar les gràcies a la Falla, per
existir, ja que, jo, sols podria ser la fallera major
d'aquesta gran Falla, la meua Falla, la Falla Poble
de Silla.
Aquestes són les paraules que el dia 3 de desembre

de 2011 vaig dirigir a tots els assistents a la meua
presentació. Una presentació, la qual va estar feta
pels fallers, amb treball, dedicació i esforç. Una
presentació que sens dubte marcarà una època a
les falles de Silla.
Tot va passar en 9 minuts, i començà amb la dolça
veu de Toni Gil, mestre habitual d'aquesta part i
de fons, sonaven els primers acords de 1812, de
Txaikovsky, una de les meues obres musicals
preferides. Els 4 Violoncels i les 2 violes tocant
harmoniosos la melodia, em va posar més
nerviosa encara, començava l'espectacle.
Després va ser el torn de la inspiració i de les
seues muses, que poc a poc m'anaven muntant
la presentació, les columnes, les arpes, les llindes.
Jo, asseguda al tron, esquenes al públic, veia poc,
però, quant caigueren les llindes i varen sonar els
primers acords de l'última part de 1812
acompanyats pels focs d'artifici, no vaig poder
resistir-ho i vaig començar a plorar com una
xiqueta. El meu somni s'havia fet realitat, un
espectacle piromusical estava realitzant-se per a
mi. Música i pólvora a la vegada, units formant
una sola melodia per a presentar-me al món faller
com la màxima sobirana de la falla.
Era el meu torn, l'última peça de tela caigué i
deixà al descobert un quiosc musical, on els
músics feien les seues interpretacions al segle
XVIII. Allí estava jo, emocionada, feliç i satisfeta
pel treball ben fet i amb èxit. Sols tenia paraules
d'agraïment a totes aquelles persones que havien
fet realitat el meu somni, el d'ajuntar música i
pólvora, els dos elements essencials en mi i en les
falles i fer-me una presentació que sempre la duré
al record durant tota la meua vida.
Gràcies.
Maria Company Martínez.
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Fa 40 anys que vaig nàixer Falles2012
Quan em pose a escriure aquesta aportació al
nostre llibret, em venen moltes coses i anècdotes
a la memòria i tindré que fer un esforç per a que
aquest escrit no es converteix-ca en un " rollo"
que sols serveix per a omplir el llibret i que no
lleig ningú. Persegueix tot el contrari, però no sé
si ho podré aconseguir, perquè del que es tracta
es de comptar coses de la meua ja llarga història,
sense fer una nova versió més ampliada dels
treballs que ja s'han anat fent quan em complit
10, 20, 25 i 30 anys.
I com el que ho compta soc jo, la Falla, ho vaig
a fer en primera persona, es a dir, la història des
de la meua vida, una vida que que no comença
fins fa 40 anys, la veritat es que no sé ni quan
comença, perquè varen ser moltes Falles que es
poden dir les meves germanes majors que no
varen tenir la sort que vaig tenir jo i tan sols varen
viure un any i prou. Eren falles que naixien amb
el propòsit de fer una festa per a un any i sense
ànim de continuar un any més. Així que passarien
5 anys des de que cremaren a la meva darrera
germana i nasquera jo.
Així que vinc al mon i el meu primer nom va ser:
la Falla de Silla, perquè en aquell temps no hi
havia més falla i tan sols s'associava falla a Silla
i res més. I clar els que feren realitat aquest
esdeveniment seran un grup de gent del nostre
poble que moguts per les ganes de fer viure a Silla
la festa fallera de primera ma, sense necessitat de
anar a València, es posaren d'acord i constituïren
l'any 1972, la comissió que organitzaria i plantaria
la festa i la Falla del any següent.
Una Comissió de fallers i falleres que presidits
per Luis Torres es posa en marxa per a plantar-61-

me en l'any 1973, després de que la darrera falla
que s'havia plantat crec que era en 1968. Així que
tot una aventura que començava sense més
projecte de futur que poder plantar eixe any la
falla i cremar-la el dia 19 de març.
El tio Luis comptava que per a constituir la
Comissió i presentar-la en la Junta Central Fallera,
es necessitava que una part dels fallers foren
membres de Falange (en aquells temps ja es dia
del Moviment), així que li tocà anar a que li
firmaren alguns membres del Consell del
Moviment per a donar-li legitimitat a la llista que
presentava. Hi ha que situar-se en aquells anys,
on la paraula "llibertat" tenia que dir-se en veu
baixa, en la que la democràcia encara era una
utopia i en la que moltes de les coses que hui
pareixen normals, no eren més que somnis de
joves que volien canviar el mon.
En aquells anys no hi havien ordenadors
personals, ni mòbils ni play-station, ni tele en
color, la major part de la gent no tenia cotxe i els
que tenien la sort de tenir-ne un, començaven a
vorer pujar els preus de la gasolina com no es
coneixia des de la postguerra, que més que cara,
el problema era que no hi havia. Hi érem en la
primera crisi econòmica seria, la crisi del petroli.
En Silla la gent treballava en fàbriques de fusta i
una bona part de gent en la Shark, i molts varen
tenir seriosos problemes de desocupació. Però
també s'instal·la la factoria Ford a Almussafes, la
qual cosa va aliviar els efectes de desocupació
que portà la crisi.
Silla no era un poble de tradició fallera, com no
ho era quasi ningun poble de València, però sí
que plantava falla algun que altre any, així que
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estàvem en un de eixos esporàdics aconteiximents
que solien passar cada tres o cinc anys.
Però el que passà va ser molt diferent. Perquè
eixe projecte va tindre futur i quan es cremà la
falla, la Comissió es va posar a treballar per a que
la flama no s'apagara més. I ho varen aconseguir,
ja ho crec que ho aconseguiren, així complia jo
un any i molts més que en vindrien.
Però no era tan fàcil, n'hi havia que resoldre algun
problema abans de posar a funcionar la nova
comissió. El problema era que hi havia un nou
projecte amb un nou president, Vicent Martínez,
un home amb molta experiència fallera de
València on havia segut faller molts anys. Això
va provocar una tensió i algun que altre enfado
que poc a poc anaren curant-se. Perquè "el tío
Martínez" que era com el coneixíem tots, portava
noves idees, noves formes de treballar i molta
experiència que varen capgirar l'actitud i la forma
d'entendre la falla per tots els fallers.
Ja no sols es treballava per passar-ho be, es
treballava per fer un gran monument, una
esplendorosa presentació de la Fallera Major i la
Cort d'Honor, unes bones mascletades i una
ofrena i uns passacarrers molt lluidors.
Començàvem a estimar la falla, a portar-la sempre
en el nostre cor, a més de utilitzar-la per a divertirse, a plorar per ella, a sentir-la com algo molt
nostre. Començava l'esperit faller en Silla.
Les falles duraven cinc dies que començaven amb
la cavalcada del pregó i tot seguit es plantava el
monument, que es plantava en la nit del 15, una
autèntica nit de la plantà amb bunyols i xocolata.
Començava una festa que era molt més rica en
actes fallers que hui en dia.
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El dia 16 al igual que ara es dedicava al xiquets,
però a diferència de ara, amb xocs de "pinyata",
dibuixos, etcètera, finalitzant amb una bona
xocolatà per a tots els participants. El dies
següents, 17, 18 i 19 a més de despertà a la que
acudien tots els fallers, i hi havia mascletà els tres
dies en la plaça, perquè les mascletaes es feien en
la plaça.
El dia 17 pel matí i per la vesprada i el dia 18 pel
matí fèiem els passacarrers per a nomenar als
Fallers d'Honor. Molt diferent als actes que fem
en la actualitat, la Comissió amb la Fallera Major,
la banda de música i tots els fallers i falleres, es
presentava en el domicili del faller d'honor i li
feia entrega del obsequi que l'acreditava com a
Faller d'honor, es feien les fotos, arreplegavem el
sobre amb el donatiu i moltes vegades ens
convidaven a unes pastes, uns bunyols i també
beguda.
La vesprada del dia 18 era l'Ofrena, que també
era ben diferent a l'actual. Fèiem un passacarrer
al voltant del poble, i finalment entràvem pel
carrer de Sant Roc cap a l'església, on normalment
deuria estar la Verge, però els primers anys no
estigué present per problema de pluja i per les
reticències de Don Fernando per a deixar la
imatge en un cadafal 2 dies. Així que férem
l'ofrena sense Verge, però era igual, perquè com
digué el president, els fallers la portàvem tots en
el cor.
El dia 19 era, igual que ara, el dia més gran i tots
els fallers assitiem al passacarrer del matí per a
anar a missa i després la gran mascletà. El
passacarrer de la vesprada era formal, no existia
el passacarrer boig, això va venir anys després.
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El que sí que fèiem era finalitzar cadascun dels
passacarrers, agafats fallers i falleres i ballant tots
junts, al voltant de la plaça i tot seguit amb els
músics que volíen seguir-nos, ens dirigíem a casa
la Fallera Major per a que ens convidara. Erem
molt re-pesats !
La Cremà era a les 12 de la nit i no com ara que
es molt tard. La plaça estava plena de gent del
veïnat perquè l'hora ho permetia, sobre tot a la
gent que a l'endemà treballava. Eixe detall s'ha
perdut a mida que han anat creant-se noves
comissions falleres, i no tindria que haver passat,
perquè va en detriment de la festa, sobre tot del
moment culminant que li dona sentit a la festa:
la cremà.
Eren els primers anys de falles, i els fallers anàvem
un cop perduts en el camí, però com que totes
les coses s'aprenen amb un poc d'interès i ganes,
prompte eixirem alguns que aniriem fent-se càrrec
de organitzar tot allò i agafant algunes
responsabilitats per a donar forma a eixa Comissió
que ja tenia els primers 3 anys de vida sense
interrupció.
En resum, la festa fallera els primers 3 anys era
una festa de molt de carrer, de molts actes i poc
de Casal. De fet no hi havia un Casal en
condicions per a albergar a tots els components,
així que anàvem de prestat (el hall del cine de la
plaça, l'Hogar Parroquial, baix de Pepe
Benaches...). Les convidades i sopars es feien en
casa de les Falleres Majors tots ben apretats i com
es podia. Però tampoc hi havien tantes exigències
per part dels fallers, en quan al menjar, la veritat
és que s'acontentàvem en poc.
El tercer any de falla a instàncies del president
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Vicent Martínez naix la Banda de cornetes,
tambors i gaites. Les gaites varen ser un error
d'oportunitat, perquè el que haguera triomfat
hagueren segut dolçaines, però en eixe any el
tema de dolçaines estava com un poc complicat,
una llàstima!. El tema de les cornetes i tambors
era residual d'una època molt militaritzada per
el règim (Front de Joventuts, OJE, etc.) que encara
estaven de moda. L'èxit de la banda, no seria la
banda en sí mateix més que la gran quantitat de
components que després passarien a formar part
de la comissió i que desapareguda la banda molts
anys després, continuarien de fallers. Però també
hi ha que rendir-se a la evidència i admetre que
en va fer un bon paper obrint cadascun dels
nostres passa-carrers i fent eixir al carrer al veïnat
per a veure passar a la Comissió. Moltes falles
canviaren les bandes de música per les bandes de
cornetes i tambors, degut a la forta pujada de
preus d'aquelles, la qual cosa va ser molt negativa
per a la festa, ja que una comissió amb unes
falleres desfilant al compàs de cornetes i tambors
desvirtuava totalment l'essència de la festa fallera.
No seria igual en la nostra comissió, en la que la
banda va complir un bon paper obrint pas a la
comissió i també amenitzant nostres dies de festa
i diversió i sobre tot, com una activitat per a la
joventut d'aquell temps en la que no hi havia
massa coses a les que dedicar el temps d'oci.
Aquell any va ser un any d'experimentar idees
per a traure dines. Una va ser les targetes de socis,
que valien 30 pessetes al mes, i que n'hi havia que
anar a cobrar per les cases. El tema de que dos
fallers anaren a cobrar a canvi d'un percentatge
va ocasionar un debat que pogué posar en perill
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la continuïtat de la comissió. Al final s'arreglà tot
i varem fer 1.000 targetes, de les que varem
col·locar unes 600 en el veïnat, i va ser una gran
entrada de diners per a l'economia de la Falla, la
quantitat de 216.000 pessetes que són uns 1.300
euros, prou per a pagar el monument.
Un altra idea, va ser la de fer un ramillet d'espigues
d'arròs unit per un escut de la falla per a parar
als cotxes en la pista i vendre'l . Va ser una fracàs
rotund i les espigues d'arròs es varen quedar en
el pis de d'alt del casal (actualment la casa de la
font de la bàscula) i quan es donarem compte, el
casal estava ple de rates , així que tirarem totes
les espigues al fem, ni més ni menys que 1
fanecada d'arròs que teníem en espigues. Va ser
un negoci ruïnós.
Però el gran èxit d'aquell any va ser la Presentació.
I dic que un gran èxit, perquè mai s'havia fet res
paregut a aquella presentació en Silla. La idea va
ser del president, "el tío Martínez" que portava
molt bones experiències de València. Aquell any
1975 naix en Silla la presentació temàtica, es dir
la presentació no sols es fa per a exaltar a la Fallera
Major i Cort d'Honor, que per suposat també, si
no que es fa sobre un tema que es relaciona amb
la festa fallera, la bellesa de la dona valenciana,
la terra valenciana, la nostra cultura, costums i
tradicions. Sempre dirigit a que el public gaudisca
d'un gran espectacle finalitzant en la exaltació
del tresor més apreciat per els fallers: la Fallera
Major. Aquell any varem mostrar una reproducció
del Crist de Dalí, tot el alt de l'escenari del cine
Rex, flanquejant per dos quadres amb la imatge
de l'Albufera. El tema anava sobre la contaminació
del llac i portava de títol: "Senyor, salveu-nos
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l'Albufera" .
Des de 1975 fins a ara, jo i totes les demés falles
de Silla, s'hem mantingut fidels a aquest sistema
de presentació, oferint al nostre poble grans
espectacles que s'engrandixen per mig de la
competició que cada any posa en funcionament
la imaginació i la destresa dels fallers, que en tall
d'aconseguir el premi major, donen tot el millor
que tenen per a que la presentació siga la millor
de totes, enaltint el nivell cada any, fent que en
el mon faller de tota València, Silla destaque per
les nostres presentacions.
Com a fet més de senyalar d'aquell any tenim que
vaig convidar a passar les festes falleres a un grup
de xiquets damnificats per les inundacions de
Puerto Lumbreras (Múrcia). Quasi tots havien
quedat orfes de pares o mares o inclús els dos.
Els varen acollir en cases dels veïns que
voluntàriament s'oferiren. Els diaris es feren eco
de la notícia: La Falla Poble de Silla porta a passar
les festes falleres a uns xiquets de Puerto
Lumbreras........"
En 1976 vaig inaugurar un nou casal, l'antic Bar
de Coa, i vull destacar-ho, perquè sempre hi haurà
un abans i un després en la meva història, de esta
data. El nou Casal va significar un gran avanç en
l'activitat fallera, va ser essencial per a que la Falla
i la festa fallera es consolidara i va fer possible
que per primera vegada i per a sempre, els fallers
poguérem reunir-se, fer sopars i festes tots junts
amb comoditat i dignitat. Per fi teníem un local
en condicions. Per a qui no li diga res l'antic bar
de Coa, li diré que era la casa que hi havia en el
solar on hui plantem el pavelló faller i el bar de
bous.
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Quantes festes férem allí!., Què be ho varem
passar!!. Quants bons records per a tots aquells
fallers que visqueren amb mi aquells primers anys
de la meva vida!!!. I quantes reunions a les que
acudien quasi tots els fallers, quantes discussions,
quant de treball sense por al cansament, quanta
il·lusió en guanyar, en ser els millors, quant
d'esperit faller anava criant-se en aquella casa
nostra, perquè era la casa on jo vivia gracies als
meus fallers que vivien més allí que en les seves
pròpies cases.
Allí nasqueren els grups de teatre i danses, també
assajava la banda de cornetes i tambors, també
la comparsa de moros i cristians, i allí nasqueren
els primers i més entranyables Play-backs. I allí
es feren els primers bars de bous, aprofitant que
teníem una barra que era semicircular i una cuina
prou gran, perquè el casal havia segut un bar anys
enrere. En el llibret de l'any passat ja varem parlar
del bar de bous, així que no m'estendré, tan sols
dir que va significar un canvi en la forma de
celebrar les festes per part del veïnat, fent possible
que la gent eixira a gaudir de la nostra cuina
tradicional de les festes del Crist de Silla, venint
a l'entrà i també a sopar totes les nits de bous, i
saborejar les faves, els caragols i les clòtxines que
els servien els fallers en tall d'aconseguir una
aportació econòmica per a ferme mes gran i
bonica cada any. I ho aconseguien, ja ho crec que
ho aconseguien!. Amb molt d'esforç, al igual que
ara, perquè la tradició es manté, per part dels
fallers de hui, molts d'ells no havien nascut i
segueixen la tradició any enrere d'any.
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Dit açò, vull tornar a 1976 per a comptar que
varem anar a la tele, al concurs "1,2,3 ... responda
otra vez" representant a Silla, com un dels pobles
característics de València, convidats per Chicho
Ibáñez Serrador, director del programa. Ho varem
passar molt be i els fallers, encapçalats per la
Fallera Major, varem eixir en la tele, quan no hi
havien més cadenes que la TVE-1 i la UHF que
era la actual TVE-2, "vamos" que ens va vorer
tota Espanya!.
També va ser un any políticament complicat: en
una cavalcada dels Reis Mags que s'encarregarem
d'organitzar per a l'Ajuntament, es varen tirar,
no sabérem qui, unes bufes amb la inscripció
"amnistía y libertad, PCE". Això que ara no seria
cap problema, en aquell temps els podia costar
la presó a més d'un faller. Després algunes
crítiques del llibret i de la falla varen ser
considerades il·legals per part de l'Ajuntament i
varen amenaçar de prohibició de plantar-me.
Conseqüència de tot açò va ser un canvi de
president en la persona de Vicent Carbonell i la
renuncia a presentar-se un any més dels tres que
portava "el tio Martínez". Finalitzava així una
etapa i naixia un altra no menys decisiva en la
meva vida.
Totes aquestes circumstancies varen posar en
perill la meua continuïtat, jo que creia que ja
anava a durar per a sempre. La Comissió es va
vorer molt menguada perquè molts fallers se'n
anaren. Seguiren els fallers avant, però i com sol
passar amb més força i il·lusió. I em plantaren un
any més i feren una gran festa, per això l'any
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següent hi hagueren molts més fallers i falleres.
Però aquest any ja tenia companyia, perquè també
varen plantar la Falla Parc Sant Roc i a continuació
la Falla Port i de sobte ja hi érem tres falles a Silla.
Al principi costà molt acostumar-se a tenir
companyia i hi hagueren algunes diferències,
però estàvem comdenats a entendres, i a conviure
tots junts, i per a facilitar la cosa naix la Junta
Local Fallera en l'any 1977, que també costà lo
seu!. Quan pareixia que anàvem molt be, se'n
armà una en l'Ajuntament per culpa de que no
deixarem parlar al president de la falla Parc San
Roc, que casi portà a l'infern les relacions entre
les dos falles. Després tot es va arreglar i va
continuar l'amistat.
La festa fallera pren un altre vol. Els carrers del
poble veuen desfilar al mateix temps a tres
comissions falleres, amb tres bandes de música
cadascuna per un sector, el poble viu en plena
festa fallera, com si fora València. I a més de tot
això, naix també un fenomen totalment nou: la
competència, i amb ella, les discussions, les
enveges i les baralles entre fallerets. Però al final,
quan nosaltres se'n anem entre flames, tot torna
a la normalitat i s'oblida tot fins a un nou exercici.
I aquest moment és fonamental en nostra història:
la labor, la il·lusió i el tesó de tota la gent que va
formar part de la meua comissió en els meus
orígens i la que poc a poc anava incorporant-se,
va encendre definitivament la flama fallera en els

veïns d'aquest poble i ja les falles varen arrelar
ben fort en la tradició i la cultura de Silla, de
forma que hui es impensable que no es planten
falles un any, perquè ja no som tres, som sis les
que cada any omplim d'art, colorit i fantasia els
carrers i les places on els artistes ens donen poc
a poc forma i vida.
Rememorar els anys de la meva infantesa és buscar
en els mateixos arrels de la festa fallera en nostre
poble, i és també fer un homenatge a tots aquells
fallers i falleres, majors i menuts que em varen
concebre, criar i cuidar-me amb tot la estima que
uns pares li donen a la seva filla nascuda de la
il·lusió i de l'esperança de fer que en aquest poble
es visquera la tradició i la festa de les falles, com
a bons valencians.
Poc a poc anaren passant els anys i jo cada vegada
més bonica, més monumental i més encantadora.
Ara quan ja vaig a complit els 40, em sent millor
que mai, i conserve una bona part dels fallers de
tota la vida, que em donen gran experiència i
seguretat, junt a un bon grapat de gent jove que
m'ompli de la vitalitat necessària, per portar a
bon cap el quefer de encendre en festa i tradició
a la ciutat de Silla per a goig satisfacció de tots
els que es senten valencians.
Gràcies a tots per mantindrem viva i forta per
molts anys.
Toni Gil
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La A.C. Falla Poble de Silla, a traves d’ aquest
escrit agraeix la col·laboració
dels comerços que apareixen al llibret
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