Dediquem aquest llibret als bons artesans que fan possible veure una fallera vestint
tan majestuoses teles que són l’admiració de tot el món. Des dels que treballen el conreu de
la seda, passant pels que filen, pels que la converteixen en llances de tela fins a qui la borden
amb fil daurat i escriuen la tradició i l’artesania valenciana en ella... Creant un meravellós vestit
que enaltirà la bellesa de la dona que el porte.
I a tot això li fem un paral·lelisme amb tots aquells que posen el seu bon saber, el seu treball
de força, el seu intel·lecte i destresa, però sobretot, el seu esperit i amor a la festa fallera, i fan
possible que una falla com la Falla Poble de Silla puga ser una realitat.
La Falla és obra de molta gent, des dels que cuinen fins als cambrers; des dels que porten
l’administració fins als que ens fan viure fantasies admirables en les presentacions; des dels
que porten els monuments fins als que ballen dansa.
El fi de tot és una falla que intenta cada any ser millor, de la mateixa manera que en un  bon
vestit de fallera cada pas és summament important i necessari per a fer una gran obra d’art.

A.C. Falla Poble de Silla

El present llibret ha participat en la convocatòria dels premis de
la Generalitat Valenciana per a la promoció de l’ús del valencià.
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SALUTACIONS ESPECIALS
A LA FALLA POBLE DE SILLA...

Carla González i Hortelano
Fallera Major Infantil de València 2013

Serafín Simeón i Peris
Alcalde de Silla

Amada Garrido i Cifuentes
Regidora de festes de Silla

Vicent García i San Andrés
President de Junta Local Fallera de Silla
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Carla González i Hortelano

Serafín Simeón i Peris

Fallera Major Infantil de València 2013

Alcalde de Silla

La història de les falles forma part de la història del nostre poble. Des dels seus orígens
fins als nostres dies han sigut moltes les generacions de sillers i silleres les que han posat les
seues il·lusions i la seua tenacitat a convertir aquestes festes en un signe d’identitat pròpia.
Per això per a mi és un honor poder dedicar unes paraules a la falla més antiga del nostre
municipi que enguany compleix 41 anys.
Volguts Fallers,

Vull agrair-vos a tots vosaltres, la comissió de la Falla Poble de Silla, per haver-me
recolzat en tot moment, des que vaig passar per la passarel·la amb sis mesos fins als dos
anys que vaig estar allí.
I sobretot vull agrair-vos, per haver estat amb mi en tots els actes que he tingut des de la
meua primera preselecció fins al meu nomenament com a Fallera Major Infantil de València.
Per tot açò i per l’afecte rebut, estic molt orgullosa de vosaltres, i vull fer-vos una besada i un
fort abraç.

Voldria felicitar aquestes falles de 2013, a la comissió de la Falla del Poble i desitjar, en especial
a les falleres majors i presidents, que disfruten plenament d’aquest any tan especial, ple
d’intensos moments. Així mateix, voldria rendir un merescut homenatge a tots els fallers i
falleres que treballen, dia a dia, perquè les Falles continuen sent una de les millors festes del
món.
L’esforç diari dels fallers ha aconseguit posicionar les falles com un dels col·lectius principals
de la nostra idiosincràsia. L’entrega i la passió per les Falles que viu el poble de Silla ha fet
d’aquesta festa una miqueta més que una celebració per a convertir-se en una forma de vida
que no sols se centra en les festes josefines, sinó que roman activa durant la resta de l’any.
La unió que existeix entre els fallers d’una comissió és una relació de germandat que fa que les
falles no siguen només un monument de cartó pedra. L’ambient festiu i la camaraderia que es
respira als casals del nostre poble fan d’aquesta festa una festa única.
Enhorabona a tots i a totes.
Serafín Simeón i Peris
Alcalde de Silla

Carla González i Hortelano
Fallera Major Infantil València 2013
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Amada Garrido i Cifuentes

Vicent García i San Andrés

Regidora de festes de Silla

President de Junta Local Fallera de Silla

Benvolguts fallers i falleres,
En primer lloc, m’agradaria donar-vos l’enhorabona per l’excel·lent treball que durant
tot l’any realitza aquesta comissió fallera i que s’ha materialitzat en aquestes pàgines, en les
quals s’arrepleguen els principals esdeveniments que han conformat la festa al llarg de l’any.
Una comissió fallera a la qual pertany i que dins de la seua història ha passat moltes vicissituds,
però això el que ha fet és fer-nos més forts encara i enriquir-nos a nivell humà. Per la meua
part us vull oferir, com a la resta de comissions falleres del nostre poble, tota la col·laboració i
esforç possible per part de l’Ajuntament.
D’aquesta manera, entre tots, aconseguirem superar els reptes que se’ns plantegen diàriament
i prosseguir amb el gran treball que, al llarg de la història d’aquesta veterana comissió, han
portat a terme presidents i directives, intentant fer les coses de la millor manera possible
perquè els nostres fills i filles continuen tenint aquesta falla que els nostres pares i iaios ens
han deixat.
Hem de sentir-nos privilegiats de pertànyer a una de les comissions més antigues de Silla, amb
tanta història a les seues esquenes, que ha sabut créixer, any rere any, i que cada vegada es
consolida més en el respecte a la tradició i a la festa. Desitjar-vos, a tots els fallers i amics que
ens donen suport, que aquest exercici que comença siga profitós i fructífer, ja que almenys per
a mi serà inoblidable.

L’inici d’un exercici faller sempre és, per a nosaltres un repte ple d’interessos però
també d’il·lusions.
Des d’estes línies d’aquest llibret, vull fer arribar una salutació ben cordial a tota aquesta
comissió, un grup de gent entusiasta que ens delecta en totes les seues activitats amb la
màxima intensitat oferint eixa explosió de música, llum, color i pólvora.
Vull també, donar l’enhorabona a Mario, Lucía, Sandra i Pepe per tindre l’oportunitat de gaudir
d’aquestes festes úniques i exclusives, festes de les nostres tradicions i arrels.Viviu cada minut
intensament fins a eixa nit màgica del 19 de març.
Amb el vostre permís, m’agradaria fer referència a una realitat que ens preocupa actualment,
la crisi. Enguany, tenim una tasca ben difícil ja que, per motius que tots sabem, tirar al davant
cada vegada és més dur. Però amb l’esforç i treball segur que aconseguirem fer festa per al
nostre poble.
No voldria finalitzar sense dir-vos que enguany, Junta Local Fallera compleix 35 anys i que, per
diversos motius no podem gaudir com cal.
D’altra banda, fer una menció especial a Carla González Hortelano, Fallera Major Infantil de
València d’aquest 2013: Estem molt orgullosos de que hages arribat al més alt que una xiqueta
fallera pot somiar. A tu i a la teua família, enhorabona!

Només em queda donar la meua més sincera enhorabona a les falleres majors, al president
infantil, al president, a la Junta Directiva i a la comissió, ja que sense tots vosaltres no podria
dur-se endavant aquest gran projecte faller i, per descomptat, desitjar a totes les comissions
de Silla que les Falles continuen sent al nostre municipi una part vital del nostre teixit social.
Enhorabona!

Fallers i falleres, vull fer una crida a la participació i convivència fallera per gaudir de l’arribada
de la setmana més emotiva per nosaltres. Ompliu carrers de ﬂors, llums, color i pólvora; i feu
partícips als veïns i fallers de Silla del nostre art i la nostra màgia.

Amada Garrido i Cifuentes
Regidora de Festes de Silla

Vicent García i San Andrés
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Una cordial salutació.

President de Junta Local Fallera de Silla
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COMISSIÓ MAJOR
DE LA

FALLA POBLE DE SILLA

EL NOSTRE PRESIDENT

E

ndreça el seu viatge l’evocació
per la terra d’una deslliurada sendera
que camina una llàgrima brodada d’emoció
en caure dels ulls entelats d’una fallera
un crepuscle encoratjat pel foc.
Abillen ufanes totes les mirades
fornalls de mestria d’efímera existència
del que brollaran espurnes de sobte envolades
al cel de llum que la benvolguda València
obri a les costums estimades.
S’escolta rebombori a cada racó
cadències de música de l’art cimera
usança d’antany tornada en composició
d’un ﬂamejar de sentiment sencera
partitures de notes a un estol.
Cistelles d’estima ornades
pomells que de la terra són essència
s’acullen sota el mant sempre emparades
per la Mare que és de tots vivència
al caliu d’íntimes albades.
La falla va nàixer dins ànima de menestral
la fermesa del poble la va enfortir
la mà de l’artista la va engrandir
la indumentària la va adornar.
Adrián Forner i García
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Salutació del President
Pepe Carbonell i Huesa

Fallers i falleres de la Falla Poble de Silla, veïns i veïnes, amics i amigues..., enguany
torne a tindre l’ocasió de poder dirigir-me a tots vosaltres com a president de la meua falla des
d’aquest llibret.
Ha sigut un vertader orgull estar al cap d’aquesta comissió i he tractat, en tot moment, de dur
aquesta falla endavant en els temps tan difícils que ens ha tocat viure i sempre amb l’ajuda de
tots vosaltres.
Com ja sabeu, és l’últim any que estaré al capdavant d’aquesta falla i, per això, vull agrair a tots
els fallers d’aquesta comissió l’estima que m’heu donat amb el vostre incondicional suport.
Vull destacar públicament, de manera molt especial, totes les persones que han format la
Junta Directiva amb mi durant aquests 3 anys: Javi, Marcos, Salva, Colmi, Nevado, Miguel,
Salvador, Adrián, Belén, Tamara, Maria Pérez, Maria, Sandra, Jony, Ángel, Saul… Un milió de
gràcies. Sou els verdaders artífexs que la Falla Poble de Silla estiga al capdavant de les falles de
València pel volum de gent que menegem en cada acte que organitzem, per la categoria dels
nostres monuments, pel nivell dels actes i col·laboracions que realitzem, per tindre la comissió
infantil més gran del poble… En fi, tota una dedicació a una falla que vull destacar sobre totes
les coses. Una abraçada molt forta a tots.
A totes les famílies amb qui he tingut la sort de compartir la setmana fallera en aquests anys
(falles del 2010, del 2011, del 2012 i del 2013), dir-los que elles han sigut l’anima de la festa i les
causants de la festa, l’alegria i l’amistat que ha nascut entre vosaltres i la meua família. Gràcies
pel tracte rebut de totes vosaltres en cada moment cap a mi i els meus.
A les meues falleres majors, Tamara, Amparo i Maria, heu sigut i sereu les falleres majors dels
vostres respectius anys. Ha sigut un plaer poder dur-vos del braç en cada acte i disfrutar de
la vostra companyia en falles. Heu sigut les representants que tota comissió volguera tindre.
Un bes molt fort a totes i, com no, a tots els xiquets tant alegres i riallers que hem tingut en la
meua presidència: Jordi i Sara, Jonathan i Noemi i Jessica i Abel, una besada forta.
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Sandra, ara disfrutarem de la festa fallera del 2013. Estic convençut que quedarà com un somni
que s’ha fet realitat i que perdurarà en la teua memòria pels anys. Serà un autèntic orgull
poder disfrutar-les al teu costat. Eduardo i Mari Carmen, sé que ja heu viscut com a pares
de fallera major infantil un any faller, però us assegure que el que viureu enguany no té res a
veure amb aquelles experiències viscudes. Prepareu-vos a viure el millor any faller que podreu
disfrutar mai.
Lucia i Mario, arriben les dates més esperades. Prepareu-vos a patir son, a riure, a disfrutar de
les falles. Acabareu molt cansats, de segur, però el record d’un dels millors anys de la vostra
vida està per vindre i perdurarà en el temps. A les vostres famílies, Mayte i José, Mari Cruz
i Jesús, disfruteu de la festa fallera junt amb les vostres famílies i amics. Arriba la setmana
fallera, moment de màxima eclosió de la festa i que, sens dubte, viurem molt intensament.
Volguera expressar el meu reconeixement públic a totes aquelles persones que han col·laborat
directament amb la falla de manera molt especial. Ells són Pelayo Mobles; Comersil; Juan, el
buen perfume; Abelard (sense ell no podríem haver fet algunes de les millors presentacions
que quedaran marcades per a la història, sempre innovant, mai repetint) i a Juan Carlos, per
tota la seua gran ajuda. També als fallers que han tingut una dedicació especial en tot moment
per la seua falla. Cadascun en el seu camp, però tots encaminats a pujar la falla al lloc més alt,
i sense tindre cap d’ells una responsabilitat directa en un càrrec.
Als que escriuen els guions de les presentacions; als que preparen els teatres; als que duen
endavant el muntatge del xiringuito, tant per a falles com per a bous; als que s’encarreguen de
la cuina −una abraçada molt especial per a Paco Costa i a totes les dones que preparen tants
dinars, berenars i sopars−; als que duen endavant els playbacks; als que duen endavant el grup
de dansa; als que col·laboren amb la publicitat i el muntatge del llibret; als que porten la web;
al que ens porta el vi i el cava i ens ajuda en l’organització dels fallers d’honor i dia del dinar de
Sant Josep; als que estan en loteries; als que organitzen les festes… no volguera deixar-me a
ningú però, per si de cas, una abraçada a tots, els nomenats i els no nomenats. Seguiu lluitant
per la vostra falla.
Agrair a tots els comerços que col·laboren amb la nostra falla, així com als fallers de honor, i
dir-los que les portes del nostre casal estan obertes per a tots ells.

LA NOSTRA FALLERA MAJOR

Per últim, i el que és la base de l’èxit de qualsevol president, gràcies a la meua dona. GRÀCIES
SARA, amb paraules majúscules, pel teu suport.
No em queda res més que convidar-vos a viure amb nosaltres la festa fallera del pròxim any.
Acosteu-vos a la plaça a veure l’ambient faller de la Falla Poble de Silla, els nostres monuments.
Passeu a la nostra carpa a passar una estoneta agradable i disfrutar de la nostra festa.
Una abraçada molt forta.
Pepe Carbonell i Huesa
President de la Falla Poble de Silla
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A la Fallera Major 2013
Sandra Montagud i Revert

Pensant en eixa festa tan volguda

que llança focs i trons per tot arreu,
la Falla Poble sap que és portaveu
d’un fet que al seu cor no té cabuda.
I es prepara a donar la benvinguda
escampant per la ciutat el jubileu:
una dona crescuda al bressol seu
portarà la banda del cel caiguda.
Vestida d’orgullosa valenciana,
lluïdora d’un sol de seda i or,
de vius colors i blanca porcellana,
passarà Sandra, com preciosa ﬂor,
com la més gran regina sobirana,
com la llum que espera del faller el cor.

Per Salvador Alonso i Pons
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Salutació de la Fallera Major
Sandra Montagud i Revert
Benvolguts fallers, falleres, veïns i a tots els lectors d’aquest llibret, hem dirigisc a tots
vosaltres com a Fallera Major de la meua volguda Falla, la Falla Poble de Silla, i és per a mi tot
un orgull poder ser la màxima representant aquest any. És molt gratificant tindre aquest càrrec
en la falla que m’ha vist nàixer, en la que he crescut, i de la que he format part tota la meua
vida. Ser Fallera Major, és per a mi un somni fet realitat, ja que des de ben menuda, i sobre tot
des que vaig ser Fallera Major Infantil, tenia molt clar que algun dia arribaria a complir-se.
Espere ser la Fallera Major que tots els fallers espereu, i per la meua part faré tot el que estiga
en les meues mans per a dur el nom de la meua falla al lloc que es mereix.
Estic segura que aquest any viuré moments que mai oblidaré, amb moltes emocions, que vull
compartir amb tota la meua família, amics i tots els fallers d’aquesta gran comissió, per a mi
els millors fallers del món, entre els que tinc el plaer de comptar amb grans amics i molta gent
que forma part de la meua vida. Un any, que el vaig a compartir amb els meus xiquets, Lucia, la
Fallera Major Infantil, una xiqueta molt alegre i afectuosa i que a pesar de la seua curta edat ja
demostra la seua passió per les Falles; i amb Mario, el President Infantil, un xiquet molt despert
i que no para un moment quiet, que aprèn molt ràpid i que sap estar on ha d’estar. I aquest
any tinc el privilegi de poder compartir-lo amb Pepe, el nostre President, el meu President,
no podia ser altre i no podia haver tingut millor acompanyant. El conec bé, i a més de ser un
gran faller és sobre tot una gran persona, per com estima la nostra falla i perquè sempre està
disposat a fer tot allò possible per fer-la més gran. Se que els quatre junts representarem a la
nostra comissió el millor que podrem i que gaudirem cada minut i cada segon de tots els actes
que ens venen per davant.
Per acabar, m’agradaria convidar-vos al nostre casal, que sentiu de ben prop com els fallers
de la falla Poble de Silla viuen les seues Falles, unes Falles en les que sempre està present la
tradició, els sentiments i com no, la festa. I demanar que des d’aquest moment, comencem
a viure ja la festa més gran que tenim els valencians, les Falles. Fem que les del 2013 siguen
inoblidables.
VISQUEN LES FALLES I LA FALLA POBLE DE SILLA!
Sandra Montagud i Revert
Fallera Major 2013
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CONEGUEM SANDRA
Per Toni Gil
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Sandra Montagud i Revert va nàixer el 25 de gener de 1987. Ara té 25 anys. És ﬁlla de
Mª Carmen i Eduardo, dos fallers de cap a peus. Té un germà de 15 anys que li diuen Aaron.
I un gosset, Simba.
Els seus iaios per part materna són María i Ramón i, per part paterna, Pilar i Eduardo.
Ha viscut sempre a Silla i sempre ha format part d’aquesta comissió.
Aquestes són les dades per les quals identiﬁquem Sandra, però volem saber més coses per a
conèixer-la millor. Així que, ara, li farem unes preguntes que ens ajudaran a aconseguir-ho.

-

-

-

-
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Records de la teua infància.
La veritat és que tinc molts bons records... i molts relacionats amb la falla. Recorde
com, cada any, anàvem els meus pares i jo de vacances a diferents llocs amb Maria, la
fallera major del 2012; i amb Vicent i Mª José, els seus pares. I com no, quan vaig ser
fallera major infantil, especialment aquelles vesprades en què jugàvem al passatge del
terror durant els berenars al casal.
Una persona molt especial en la teua vida.
Hi ha tantes que no en puc escollit sols una. Evidentment, els meus pares, el meu
germà i la famila en general. Però la meua tia Pili, per molts aspectes i raons, és molt
importat. Més que una tia, és per a mi com una germana major.
Una imatge inesborrable en la vida.
El moment en què els meus pares em van dir que tindria un germanet.
Una olor que et produïsca molta nostàlgia. No val la pólvora.
Em ve l’olor a pólvora, perquè inevitablement em recorda les Falles, però, si no val,
l’olor a mar per tants estius a Cullera.
Un color preferit.
Crec que tots saben que és el rosa. Jejeje.
Una estació de l’any.
L’estiu, ja que m’encanta el sol i la platja.
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Una data per a celebrar.
Amb una bona companyia, qualsevol dia pot ser motiu de celebració!
Una passió, si pot ser, que no siga fallera.
No tinc altra passió que no estiga relacionada amb les Falles.
Una anècdota graciosa en la vida.
De menudes, quan anàvem d’acampada, el primer que fèiem les meues amigues i jo
era tirar-se a la piscina i passar allí hores i hores jugant. Un any, en un càmping de
Tarragona, ens van tirar Maria, Karla i jo com de costum. La sorpresa va ser que l’aigua
estava geladíííssima i, des d’aquell moment, se’ns van llevar les ganes de tornar a entrar
a cap piscina sense provar-la abans.
Una ciutat on t’agradaria viure.
Mai viuria en una gran ciutat. No m’agraden les multituds. Preferisc els pobles. Sóc
prou ‘de poble’.
Una ciutat que has de visitar necessàriament.
Nova York i París. No sabria quina escollir. He d’anar als dos llocs!
Un país que has de visitar necessàriament.
Itàlia, ja que a cada racó del país es poden trobar molts llocs interessants per visitar,
tant culturals com paisatgístics.
Una paraula que portaries pel món.
La primera paraula que em ve al cap és ‘Falles’. Perquè tot el món les conega. Però una
altra paraula també imprescindible per a mi és ‘amistat’.
Una idea per a aconseguir un món més just.

24

Pense que la justícia és molt relativa. Sempre dependrà de la cultura i la societat des
de la qual es tracte. El que és just per a algú, pot no ser-ho per a altre. Però sí que crec
que hi ha una sèrie de valors ètics i morals que van més enllà de qualsevol frontera o
ideologia que si s’ensenyaren des de menuts i es respectaren ja d’adults el món seria,
potser, millor.
Una persona que et produïsca admiració.
No una, sinó dos: els meus pares. Els admire per molts motius, però vull ressaltar
l’esforç i el sacrifici que fan perquè no ens falte de res. Així com els valors que m’han
inculcat a mi i al meu germà.
Estudies o treballes?
He estudiat Fisioteràpia i, des que vaig descobrir aquest camp més a fons, vaig tindre
clar que definitivament em volia dedicar-hi. Actualment, tinc la sort de poder estar
treballant de fisioterapeuta a la residència Sàvia de Silla. M’encanta el meu treball
pels beneficis que puc aportar a la gent de la tercera edat i per totes les coses que
m’ensenyen ells a mi dia a dia.

Dis-nos què t’agrada i què no:
-

-

-

Cinema: Quina és la pel·lícula que més t’agrada?
Moulin Rouge. L’he vist milers de vegades! Em sembla una història molt romàntica,
amb uns plànols i una banda sonora insuperables!
Teatre.
De menuda solia participar en les obres que fèiem a l’escola. I encara que m’agrada, no
solc anar massa sovint.
Música: Quins estils de música prefereixes?
M’agrada la música Pop. Si he d’anomenar alguns grups en concret són El canto del
loco i Revolver. Per anar de festa també m’agraden cançons d’estil House, però de les
cantadetes... jejeje.
D’altra banda, m’encanten les bandes sonores. Moltes vegades les he escoltat per
concentrar-me per estudiar!

25

A.C. Falla Poble de Silla

-

-

-

-

-

-

-

TV: Quins programes t’agraden i quins detestes?
He de confessar que em solc enganxar amb facilitat a moltes sèries i programes de
la televisió. Recorde no poder deixar de veure El internado i Los hombres de Paco.
Actualment, si he d’escollir-ne una, em quede amb El barco. En canvi, deteste els
programes del cor i no em fan massa gràcia els esports.
Ballar: Quins estils de ball?
Sincerament, ballar... balle sols amb les amigues i quan estem de festa! Jejeje.
Lectura: Nom d’un llibre que t’haja encantat.
M’agrada molt la lectura, però últimament no puc dedicar-li massa temps. Un llibre que
em va marcar molt va ser Mor una vida, es trenca un amor.
Esports: Quins?
Per motius horaris no puc dedicar-li el temps que m’agradaria a l’esport. Però sempre
m’ha agradat anar al gimnàs i practicar spinning.
Jocs.
Jugar al parxís amb les amigues amb un bon café o els campionats entre falles són una
bona manera de passar el temps. A l’igual que les nits d’estiu que passem jugant a les
cartes.
Anar de copes.
Clar que sí! M’agrada quedar amb els amics per a sopar, prendre una copeta i passar la
nit xarrant. Així com, de tant en tant, permetre’ns una nit de festa!
Tornar a la matinada els caps de setmana.
La veritat, no solc eixir tant de festa com abans però, quan isc, hi ha vegades que torne
per a desdejunar!
Alguna cosa que t’agrada molt i vols dir-nos?
M’agrada anar de compres. Em passaria hores i hores entrant i eixint de les botigues.

Parlarem ara dels teus sentiments personals i les teues relacions amb la gent, tan amb la
família com amb les amigues i amics i, per descomptat, els fallers. Ara sabrem com és Sandra!
-

-
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-

-

-

-

-

Desitge que tot continue com fins ara. Em sent afortunada i no necessite res més per
a ser feliç.
T’agrada riure?
Molt! Em considere una persona bastant alegre.
Sols plorar amb facilitat?
Si, sóc molt plorona. Puc plorar de tristesa, d’emoció..., fins i tot, d’alegria. Plore per
tot!
Soltes alguna riallada inesperadament?
Clar, és inevitable en mi, ja que sovint m’entren ataquets de riure.
Anomena algunes amigues de la teua infància amb les quals ja no mantens relació,
però que no oblides mai.
Laura, Carlota, Carmen, Noemí... Sobretot, amigues de l’escola que ja no veig quasi.
Anomena les amigues de tota la vida amb les quals encara mantens relació:
Maria, Yaiza, Karla, Anna, Elena, Patri...
Tens nuvi?
Si, li diuen Marcos.
Portes molt de temps amb ell?
Sí, set anys i mig. Ens coneguem de tota la vida ja que els dos som fallers d’aquesta falla
des de menuts. Amb els anys ens vam fer molt amics i, amb el temps... va sorgir l’amor!
Jejeje.
Tens un projecte de futur amb ell?
Per descomptat, tan a curt com a llarg termini. Quan acabe el ‘falleratge’ ja parlarem
de més projectes.
Encara que sabem que és un faller de tota la vida, que està molt vinculat a l’organització
i la direcció de la Falla, com du açò de ser el nuvi de la Fallera Major? Se sent un poc
desplaçat o viu plenament el teu somni?
Sens dubte, viu plenament el meu somni amb la mateixa il·lusió que jo. Sempre està
pendent de mi i disposat a ajudar-me en allò que necessite.

Què és el que més t’agrada de la gent amb qui convius?
Que és gent que m’estima i gent a la qual jo estime.
I què és el que menys?
Les discussions amb el meu pare per qualsevol ximpleria. Si és que som iguals! Per sort,
se’ns passa amb facilitat!
Què llevaries de la teua vida?
Res, m’agrada tal com és, amb les coses bones i roïnes.
Què desitges per al món?
Que la situació actual canvie i que, en general, les coses vagen millor.
I per a tu?
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I després de tot el que sabem de tu, ara ens toca la part més important, l’assumpte de la
falla.
- Des de quan eres fallera?
Des que vaig nàixer.
- Sempre de la Falla Poble?
Per descomptat!
- Què és per a tu la festa de les falles?
Són una part fonamental de la meua vida. No podria imaginar un món sense Falles!
Ni podria viure sense ser fallera, ja que són molt més que quatre dies de festa. Són
emoció, tradició i il·lusió repartits durant tot l’any.
- Has sigut fallera major infantil, però què sents ara que t’hem nomenat Fallera Major?
La veritat, sols recorde els moments més importants de quan vaig ser fallera major
infantil... Però, des d’aquell moment vaig saber que volia ser Fallera Major. No sabia
quan, i ha sigut abans del que esperava. És una sensació difícil d’explicar..., massa
sentiments barrejats. En fi, és un somni fet realitat i sóc molt feliç!
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-
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Què li demanes als fallers de totes les comissions?
Que gaudisquen de la millor festa de món! I que deixen de banda les rivalitats.
I als teus?
Que gaudisquen al meu costat aquest any faller com sols ells ho saben fer!
Què vols dir a la teua Cort d’Honor?
Que m’acompanyen en tot moment i que espere representar-les tal com es mereixen.
I als teus pares?
En primer lloc, donar-los les gràcies perquè sense ells açò no seria possible. I també. Per
fer realitat la meua il·lusió que també és seua... Sé que estaran amb mi en tot moment.
Què estàs disposada a fer per la teua Falla?
Tot el que estiga a les meues mans per portar el nom d’aquesta comissió al lloc que ha
demostrat meréixer, any rere any, el més alt!
Què llevaries de la festa de les Falles si fóra necessari llevar alguna cosa?
Per a mi no és necessari llevar res, són perfectes així.
I què posaries a la festa fallera perquè arribe més al veïnat?
La música més forta? Jejeje... Bromes a part, convidaria el veïnat a gaudir d’un dia
complet de Falles i que conegueren, de primera mà, el que significa ser faller.
Què desitges al món faller?
Que la setmana fallera durara més dies. Es fa tan curta! I que aquesta tradició dure per
sempre.
I després de veure complit el teu somni més gran com a fallera, penses seguir en la
Falla molts anys més?
Clar que sí! Tot el que em quede de vida.
T’agradaria tornar a portar algun càrrec directiu?
Sí, sempre he estat en algun càrrec que altre, però la veritat és que estar dos anys de
secretària em va saber a poc... M’agradaria tornar algun dia a aquest càrrec.
Què vols dir-nos més perquè et coneguem millor?
Les persones que m’envolten crec que em coneixen bé. Em considere bastant senzilla,
alegre i sociable. Sóc molt sentimental, visc totes les emocions amb molta intensitat.
M’agrada ser organitzada en tots els aspectes de la meua vida. Sóc una persona molt
tranquil·la en general, però quan cal sé traure el geni. De vegades, em costa expressar
allò que sent, però crec que sóc inevitablement transparent i intente mostrar el meu
afecte a aquelles persones que estime.
No podem ﬁnalitzar aquesta entrevista sense fer referència al tema central sobre el
qual gira aquest llibret...
Què representa per a tu la indumentària valenciana?
Per a mi, la indumentària valenciana ho és tot! Ser fallera sense vestir-me de valenciana
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no pot ser. Des del primer any com a fallera, ara fa 25 anys, sempre m’he vestit per a
tots els actes que he pogut. De fet, no em vaig poder vestir durant dos anys perquè el
vestit se’m va quedar xicotet i, cada vegada que veia la resta de falleres de la meua falla
vestides i jo no..., plorava tant!
Crec que hi ha pocs actes per poder lluir els magnífics vestits que representen la nostra
festa i, personalment, m’agradaria poder fer-ho molt més!
Què sents quan et vistes de fallera?
Com he dit, m’encanta vestir-me de fallera i més aquest any com a fallera major. Quan
acaba qualsevol acte, sents que el vestit et pesa, que et fa un poc de mal tot... però val la
pena, ja que cada vegada que em vist de fallera sent que forme part de la història de la
nostra terra. Sincerament, per a mi, que estime aquesta festa com una part fonamental
de la nostra tradició i cultura, és un orgull poder vestir-me cada any amb totes les
meravelloses peces tèxtils i adreços que són vertaderes obres d’art de la indumentària
valenciana, fent així honor al nostre passat i contribuint al nostre futur faller.

Sandra, ha sigut un gran plaer recollir les teues respostes que han deixat ben clara la teua
personalitat, així com els teus sentiments i inquietuds. Per a una bona part dels fallers que
ja et coneixen molts anys, pot ser que moltes coses ja les saben, però segurament hauran
descobert alguna que altra cosa que no sabien o els passava per desapercebut. Però, sobretot,
aquells que et coneixen menys, de segur que ara tenen ja una imatge molt més completa de
la fallera que enguany regna en la nostra Falla.
Una falla que, com ja t’hem expressat moltes vegades, se sent molt orgullosa i plena de
satisfacció que tu sigues la nostra fallera major. Perquè t’ho mereixes de veritat, tu i els teus
pares, que sempre han donat el millor que tenien per la Falla Poble de Silla.

LA JUNTA DIRECTIVA

Que sigues molt feliç i veges complits
tots els somnis que tens guardats!
Gràcies i enhorabona!

Toni Gil
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PRESIDENT
VICE-PRESIDENT 1º
VICE-PRESIDENT 2º
VICE-PRESIDENT 3º
VICE-PRESIDENT 4º
VICE-PRESIDENT 5º
VICE-PRESIDENTA ECONÒMICA
VICE-PRESIDENT ECONÒMIC
VICE-PRESIDENT FESTEJOS
VICE-PRESIDENTA CULTURA
VICE-PRESIDENTA RR.PP.
VICE-PRESIDENT PROTOCÒL
VICE-PRESIDENT ACT.DIVERSES
VICE-PRESIDENT CASAL
SECRETARIA
VICE-SECRETARIES
DELEGADA DE LOTERIES
DELEGADA DE QUOTES
DELEGADA DE PREMIS
DELEGADA DE LOT. NADAL I XIQ.
VICE-DELEGAT FESTEJOS
DELEGATS DE FESTEJOS

VICE-DELEGADA CULTURA
DELEGADES DE CULTURA

Pepe Carbonell i Huesa
Xavi Iborra i Muñoz
Miguel A. Pons i Lupiañez
Marcos Agustí i Baixauli
Miguel Nevado i Carbonell
Salva Zaragozá i Micó
Belen Ruiz i Luján
Jonathan Albert i Bermejo
Angel Moreno i Martínez
María Mellado i Luján
Tamara Martos i González
Saül Costa i Montón
Adrián Forner i García
Salvador Alonso i Alba
María Pérez i Alegre
Lidia Cifre i Rizo
Karla García i Esteve
Yaiza Quintana i San Andrés
Aida P. Cortés i Vedreño
Mireia Rodriguez i Pons
Mireia Toledano i Rios
María Company i Martínez
Javier Villalba i Estellés
Elena Antón i Liñan
Salva Brocal i Giner
Tania Fortea i Piera
Davinia Gonzalez i Moreno
Ani Saez i Llorens
Cristian Valero i Baixauli
Edgar Villalba i Estellés
Mireia Rodríguez i Pons
María Company i Martínez
Andrea Correoso i Valero
Paula García i Carbonell
Elisabeth López i Martí
Paula Lorente i Olmos
Isa Martínez i Correoso
Josefa Martínez i Martínez
Amparo Marco i Santacatalina
Carolina Más i Trullas
Asunción Moreno i Jiménez
Mónica Morera i Gallardo
María Nieto i Hurtado
Jaqueline Piera i Martí
Judith Quintana i San Andrés
Laura Rodríguez i Sanchez
Jéssica Serrano i Moreno
Marta Serrano i Vila
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DELEGATS DE DANSA

DELEGAT COMISSIÓ FESTES

Elena Antón i Liñan
Mª José Castro i Boix
Angel Moreno i Martínez
Jéssica Carreras i Cuenca
Nuria Carreras i Cuenca
Anna Alba i Zaragozá
Vicent Company i Marí
Xavi Iborra i Muñoz
Lidia Cifre i Rizo
Alfonso Gil i Molina
Mª Pilar Gómez i Salvador
Eva Mª Martínez i Alba
Mª Carmen Ribera i Martínez
Mª José Valero i Martí
Ricardo Rosaleny i Gil
Anna Alba i Zaragozá
Jose Vte. De Lamo i Giner
Lorena Lozano i Francés
Francisco J. Ribera i Martínez
Noelia Valero i Baixauli
Ignacio Manzano i Martínez
Iván García i López
Francisco Fernández i Rodríguez
Vicent Company i Marí
Emilio Agustí i Baixauli
José Quintana i Rodríguez
Elena Antón Liñán
Vicent García i San Andrés
Angel Moreno i Martínez
Angel Moreno i Martínez

DELEGAT DE CUINA

Jose Vte. Miñana i Soler

DELEGADES DE PLAY-BACKS
DELEGATS DE LLIBRET
DELEGATS DE RRPP.

VICE-DELEGAT PROTOCÒL
DELEGATS DE PROTOCÒL

VICE-DELEGAT ACT.DIV.
DELEGAT ACT.DIV.
DELEGAT PAG. WEB I PREMSA
DELEGAT DE PIROTÈCNIA
DELEGATS DE CASAL
DELG. JUNTA LOCAL FALLERA
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COMISSIÓ MASCULINA
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Pepe Carbonell i Huesa
Javi Iborra i Muñoz
Miguel Ángel Pons i Lupiañez
Marcos Agustí i Baixauli
Miguel Nevado i Carbonell
Salva Zaragozá i Micó
Jonathan Albert i Bermejo
Ángel Moreno i Martínez
Saúl Costa i Montón
Adrián Forner i García
Salvador Alonso i Alba
Javier Villalba i Estellés
Edgar Villalba i Estellés
Salva Brocal i Giner
Aniceto Saez i LLorens
Cristian Valero i Baixauli
Vicent Company i Marí
Alfonso Gil i Molina
Ricardo Rosaleny i Gil
Francisco José Ribera i Martínez
José Vicente De Lamo i Giner
Ignacio Manzano i Martínez
Iván García i López
Francisco Fernández i Rodríguez
Emilio Agustí i Espí
José Quintana i Rodríguez
Vicent Garcia i San Andrés
Andrés Alba i Climent
Germán Alcaide i Fort
Isidoro Ampuero i Morera
Raúl Ampuero i Morera
Vicente Benítez i Gómez
Carlos Botet i Puche
Sebastián Bou i Puertes
Daniel Chamarro i Villar
José Cifre i Vicens
Juan José Cobos i Medina
Jorge Company i Garcia
Vicent Company i Riera
Manolo Cortelles i Raga
Francisco Costa i Montiel
Antoni Cuenca i Carbonell
Antonio Cuenca i Gimeno
José Joaquín Del Valle i Lozano
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Nicolás Del Valle i Lozano
Francisco Vte. Espuig i San Julián
Felipe García i Iborra
Adrián García i Peña
Antonio Gil i Más
Alfonso Gil i Motes
Vicente Giner i Celda
Francisco Giner i Ribera
Rafael González i Moreno
Marcos Ivars i Grimalt
Jorge Luz i Torres
Juan Martí i Lázaro
Ángel Martínez i Sánchez
José Luis Martínez i Vila
Ramón Méndez i Romero
Francisco Mirto i Cordellat
Eduardo Montagud i Lahoz
Aarón Montagud i Revert
José Moreno i Jiménez
Manolo Navarro i Forteza
Vicente Navarro i Miñana
Manuel Ocaña-Fernández i Pacheco
Carlos Palau i Gandía
Juan Pastor i García
Juan Ant. Pastor i Magalló
M. Andrés Peiró i Pinazo
Vicente Primo i Domenech
José Antonio Primo i García
Miguel Puig i Cruces
Samuel Revert i Diaz
Miguel Ribera i Giner
Miguel Ángel Ribera i Martínez
Ángel Ribes i Meseguer
Ángel Luis Ribes i Revert
Jesús Roselló i Segovia
Javier San Bautista i Primo
Ant. Javier Soriano i Alfaro
Josep Tormos i Gigante
Rafa Tormos i Zaragozá
Emilio Fco. Valero i Zaragozá
Francis J. Vedreño i Alba
Juanjo Vedreño i Pastor
Nacho Ventura i García

36

37

A.C. Falla Poble de Silla

A.C. Falla Poble de Silla

CORT D’HONOR
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Ana Belén Ruíz i Luján
María Mellado i Luján
Tamara Martos i González
María Pérez i Alegre
Lidia Cifre i Rizo
Carla García i Esteve
Yaiza Quintana i San Andrés
Aida P. Cortés i Vedreño
Mireia Rodríguez i Pons
Mireia Toledano i Rios
María Company i Martínez
Davinia González i Moreno
Tania Fortea i Piera
Elena Antón i Liñán
Andrea Correoso i Valero
Elisabeth López i Martí
Isabel Martínez i Correoso
Mónica Morera i Gallardo
Marta Serrano i Vila
Paula Lorente i Olmos
Paula García i Carbonell
Carolina Más i Trullas
Laura Rodríguez i Sánchez
Jéssica Serrano i Moreno
Judith Quintana i San Andrés
Amparo Marco i Santacatalina
Jacqueline Piera i Martí
Josefa Martínez i Martínez
Ascensión Moreno i Jiménez
María Nieto i Hurtado
Mª José Castro i Boix
Nuria Carreras i Cuenca
Jéssica Carreras i Cuenca
Anna Alba i Zaragozá
Eva Mª Martínez i Alba
Mª José Valero i Martí
Mª Pilar Gómez i Salvador
Mª Carmen Ribera i Martínez
Noelia Valero i Baixauli
Lorena Lozano i Francés

Elia Mª Aguilar i Zaragozá
Amparo Alba i Domenech
Mª Eugenia Antón i Liñán
Sheila Aparisi i Martínez
Noelia Baixauli i Forner
Maite Baixauli i Gimeno
Mª Pilar Calatrava i Benlloch
Rosa Mª Calvo i Carbonell
Beatriz Calvo i Peris
Fani Cantos i Romeu
Cristina Carbonell i Carbonell
Isolina Carbonell i Serrano
Maribel Casas i Sánchez
Nieves Castillo i Vizcaíno
Elena Cifre i Rizo
Ana Clavijo i Martí
Iciar Costa i Montón
Mireia Cuenca i Carbonell
Mª Amparo Domenech i Gimeno
Concepción Domingo i Lozano
Vicen Estellés i Balaguer
Amparo Esteve i Forner
Amparo Felip i Carbonell
Carmen Felip i Carbonell
Elvira Ferrer i Boix
Amparo Forner i Puig
Elena Forner i Puig
Herminia Forner i Puig
Susana Galindo i Gil
Leo García i Iborra
Mª Carmen García i Iborra
Gara Garrido i Abellán
Amada Garrido i Cifuentes
Andrea Gil i Romeu
Mª Teresa Gimeno i Mayor
Érica Gimeno i Pérez
Francis Gimeno i Pérez
Laura Gimeno i Pérez
Mª Teresa Gimeno i Pina
Loles Giner i Cárcel
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Josefa Gomar i Lacruz
Reme Gómez i Salvador
Hermi González i Antich
Tania González i Molina
Carmen Jover i Espí
Norma Marí i Lozano
Mónica Martínez i Alba
Mª José Martínez i Gimeno
Sara Martínez i Miñana
Eva Mª Martínez i Rodríguez
Raquel Martínez i Rodríguez
Arianne Martos i González
Chelo Melero i Martí
Mª Amparo Meseguer i Carbonell
Marta Miñana i Romeu
Mª Carmen Miñana i Soler
Rogelia Molina i Abad
Sandra Montagud i Revert
Luisa Muñoz i Navarro
Mª Jesús Naranjo i Espuig
María Pastor i Cuñat
Esther Pastor i Ventura
Ana Pérez i Chilet
Susana Polit i Celda
Mª Carmen Revert i Beneyto
Inma Ribera i Magalló
Alicia Riera i Gutierrez
Mª Carmen Riera i Brocal
Mª José Rizo i Invernón
Mª Carmen Rodríguez i Mas
Mabel San Andrés i San Félix
Sonia Sánchez i Grande
María Selma i Miñana
Patricia Silla i Palazón
Anabel Simo i Giner
Cristina Terribas i Pérez
Elena Tormos i Zaragozá
Nuria Vidal i Simeón
Erika Zaragozá i Martínez
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BUNYOL D’OR

BUNYOL D’OR AMB FULLES DE LLORER

Amparo Alba i Domenech
Jéssica Carreras i Cuenca
María Company i Martínez
Érica Gimeno i Pérez
Francis Gimeno i Pérez
Jaqueline Piera i Martí
Sonia Sánchez i Grande
Miguel A. Tarazona i Más
Marta Miñana i Romeu

Mónica Martínez i Alba
Chelo Melero i Martí
Eduardo Montagud i Lahoz

CARXOFA D’ARGENT

CARXOFA D’OR

BUNYOL D’OR AMB FULLES DE LLORER I BRILLANTS

Salva Brocal i Giner
Antoni Cuenca i Carbonell
Nicolás Del Valle i Lozano
Susana Galindo i Gil
Iván García i López
Rafael González i Moreno
Concepción Moreno i Jiménez
Ani Sáez i Llorens
Noelia Valero i Baixauli
Francis J. Vedreño i Alba

Amparo Alba i Domenech
Jéssica Carreras i Cuenca
María Company i Martínez
Francis Gimeno i Pérez
Amparo Marco i Santacatalina
Jaqueline Piera i Martí
Sonia Sánchez i Grande

Mª Carmen García i Iborra
Ángel Luís Ribes i Revert

CARXOFA D’OR AMB FULLES DE LLORER

BUNYOL D’ARGENT

Elena Antón i Liñán
Mónica Martínez i Alba
Chelo Melero i Martí
Eduardo Montagud i Lahoz
Javier San Bautista i Primo

Ana Clavijo i Martí
Marcos Ivars i Grimalt
Vicente Navarro i Miñana
Patricia Silla i Palazón
Noelia Valero i Baixauli
Javier Villalba i Estellés
Erika Zaragozá i Martínez
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EXPLICACIÓ I RELACIÓ
DE LA FALLA GRAN

Per Salvador Alonso i Pons

Lema de la Falla:

Llegendes de passió
Artista Faller:

Juan Carlos Donet
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Aquest és un trobador
que serenata va fent.
El seu so és encantador
repetit contínuament.

I toca i toca com ell
la mateixa tonadeta
que ve a clavar-se al cervell:
“pel bé la llei està feta”.

És un soroll agradable,
preparat per a l’oïda,
eficaç, inoblidable.
Bonic en la justa mida.

Grans esforços anem fent
perquè ho diuen els polítics.
Molta taxa i pagament
que ens duran a punts ben crítics.

És un so que sona i sona,
que es grava a la memòria
sigues home o sigues dona
com cançó al•lucinatòria.

Aquesta falla està al dia

pel que fa al tema que tracta;
visió de la vida exacta
sense gens de miopia.
La crisi que estem patint
al nostre món conegut
ve dotant de contingut
el noticiari sovint.
L’artista, que és de renom
en aquest món de les falles,
es penja ací unes medalles
i va a agradar a tothom.
Perquè parla, sense por
d'enfangar-se en el tarquim,
de coses que tots vivim
i ens ho confia de cor.
Quan vegen la criatura
que l’artista va a plantar,
sabran el que vol contar
sense talls, sense censura.
Jo els deixe, com és costum,
l’explicació de la falla.
Com al vers no cap morralla
he preparat un resum.

El que està al cos central
és un pesat colossal.
L’ambient on s’ha situat
el cos central de la falla
és bonic de veritat.
(Per on és, dóna la talla.)
Just al costat d’una font
d'aigua cristal•lina i pura,
i travessat per un pont
trobem un llac. La natura,
quallada de verdor sana,
és com un edèn talment:
on la deessa Diana
viuria amb la seua gent.
Uns cignes naden tranquils
passejant els seus palmitos;
ocells es conten per mils:
colibrís i periquitos.

Toca i toca sense pausa
repetint la melodia
que a més d’un ja li causa
un mal de cap cada dia.
Toca i toca i ja me cansa.
Ja no vull sentir-la més!
El cervell com una pansa
m'ha deixat tot al revés.
Sempre la justa cantada
el trobador va tocant:
com l’Estat va, altra vegada,
retalls i ajustos posant.

Mentre el poble es va privant
(i cobrant uns sous raquítics),
dos o tres sous van cobrant
del Govern tots els polítics.
Els poderosos mostrant
que no fan cap sacrifici.
De la crisi van guanyant
i traent prou benefici.
Bé s’ensenyen la lliçó
quan ells ixen a parlar
dient que la situació
altres partits van crear.
Així, al de la guitarreta,
nostre faller artesà
el posa enmig la falleta
i l’envia a fer la mà.

Ai, senyor! Que el trobador
és com l’estat on vivim:
recontrarretallador
fins deixar-ho tot ben prim.

També fruites saboroses
que esperen a ser menjades
per sanes i apetitoses
de branques d’arbres penjades.
I en aquest lloc ple de joia
trobem un home normal.
Bé, amb una paranoia,
com veureu, instrumental.
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Si parlem de melodia
el rescat ix cada dia.
Potser pensaràs que és còmic
i allunyat de la raó
aquest rescat econòmic.
Que és com una aberració.
Potser pensaràs que és just,
que entra en la justa mida,
que fa el sistema robust
i amb poca contrapartida.
Siga el que siga el que penses,
s'ha d’acceptar el merder:
del que faça estem a expenses
un senyor que és estranger.
Aquest Robin Hood tan brau
els diners està furtant
per donar-los, de bon grau,
a qui ho va necessitant.
El problema és que a qui furta
és al pobre ciutadà:
la seua nòmina acurta
siga grec o valencià.
Europa va recaptant
els impostos de la gent;
i els banquers ho van cobrant
com rescat i salvament.
És, per tant, un Robin Hood
que furta a aquell que menys té,
deixant-lo ben refotut.
(O dit més fi: fet malbé.)
I davant d’ell es pot veure
una folklòrica guapa
que deixa un poc entreveure
el mal que té i que no tapa.

És guapa de veritat,
pentinada i pintadeta.
Un perfum afruitat
demostra que està ben neta.
Però, ui!, com és açò?
Què li veig en el vestit?
Està fent passar per bo
un teixit descolorit?
La folklòrica d’ací
nostra Espanya representa:
un país, segur que sí!,
que per vendre’s tot ho intenta.
Es posa bonics colors
i ven una banca sana.
La veritat és, senyors,
que està a anys llum de la germana.
La banca d’Espanya hui
cau per la mala gestió.
No passa res per ací:
l’Estat farà una injecció.
Així la Unió Europea,
per arreglar els seus mals,
ha trobat la panacea
en uns fets prou radicals:
en compte de salvadora
de la seua població,
assassina executora,
només crea aﬂicció
I sense cap acritud
(en fi!, sí, una poqueta)
enviem al Robin Hood
a que es creme en la falleta.
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Avise que açò és molt gore,
res a veure amb el folklore.
Una escena sanguinària,
mai vista en un monument,
del bon gust del tot contrària;
repugnant, aparentment,
es planta a l’espectador
innocent que veu la falla.
I el sorprèn. És un horror!:
hi ha un boig que talla i talla.
Sang, no pot haver-hi més
de la que hi ha a aquesta escena.
Goteja, cau, puja. Res!,
com l’esmorzar d’una hiena.
Una marca a terra indica,
feta amb guix de qualitat,
que algú aquesta terra idíl•lica
fa poc de temps ha deixat.
I restes òssies ací?
I restes òssies allà?
És feina d’un assassí,
més un monstre que un humà.
Enmig, com un vell tità,
s'alça una enorme figura,
colossal, que porta en mà
un instrument amb bravura.
Pel seu riure dona a entendre
que, a més d’estar satisfet
dels altres la vida prendre,
creu estar en el seu dret.

A l’altra mà una xicona
es resisteix a l’envit,
cosina és, pobrissona,
del criminal distingit.
La pobreta diu que no,
plora i plora sense pausa.
Demana al cosí el perdó
perquè no troba la causa
de que la miren a ella.
I recorda, desvalguda,
que abans era una donzella
completa desconeguda.
(Ací, qui tinga aprensió
que gire el cap del poema,
perquè farem al•lusió
a una violència extrema.
Ha de quedar advertit
que açò no és res comparat
amb allò que s’ha parit
i serà, pel març, plantat.)
Sa cosina vol tallar
per baixar-li la pressió,
“Prima de Riesgo acurtar”
és la seua condició.
I, així, ha pensat que el millor
és acostar-li la destral
al coll (açò és un horror!),
de la cosina. (Animal!)
I del coll (pobra!) un riuet
de sang li cau fins a terra
massacrant-li el bell cosset
com si fos una cordera.

És, aquest, un gran botxí,
que a la gent fa retallades,
“Riesgo” es diu aqueix veí
i es cabreja de vegades.
Nom curiós, no cal ni dir-ho,
el que el matarile té.
Només sent un tiroliro
a qui pilla fa malbé.

Ole i ole!, ole i ole!
Balla davant de tothom.
I l’acompanya una prole
corejant tots el seu nom.
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És qüestió d’anar provant,
retallant en molta opció,
per veure si va baixant
i millora la inversió.

La gent, des de la barrera,
espera, amb ganes, el xoc
que envie a l’estratosfera
a l’atrevit albercoc.

Però, estic pensant que veig
que les coses han canviat.
Ací, sense balbuceig,
va a quedar tot explicat.

Últimament va pujant
i en Europa bé es vigila,
perquè es vagen ja tallant
despeses de cada vila.

Com a bous els espanyols
embestint al president.
No hi haurà, jo crec, consols
per satisfer a la gent.

Aquell rei d’abans és ara,
sense dubtar-ho, el banquer
que mana, de forma clara,
assumint tot el poder.

Segur que l’horror es crema
el mes de març el primer
i s’acabarà el problema.
(Espere, si sóc sincer.)

Els bous des de la barrera,
la Merkel està mirant;
i a Rajoy, per la “carrera”,
l’orella va demanant.

Cada quatre anys votem
per triar qui ens represente,
però en realitat no ho fem:
sempre manen els de sempre.

La cosa es posa fatal
amb la “ﬁesta nasional”.

No sé si els espectadors
molt disposats ara estan
a traure els seus mocadors
ni a ser d’ell el millor fan.

I és que el poder econòmic
és el que mana de veres.
Ses decisions fan, és còmic!,
les persones presoneres.

De moment, “a fer la mà
el cavall i el picador”;
enviarà l’artesà
a que noten l’escalfor.

Els grans banquers viuen bé,
de luxe, a la mansió,
on pensen com fer puré
a tota la població

Seguint amb aquesta estètica
medieval que té l’artista,
per parlar-nos de l’ètica
ens planta un drac, com a pista;

Ho entén ﬁns el més idiota:
aquí estem en Bankia-rota.

Resulta prou indecent
que eixe Consell Directiu
visca tan impunement
arruïnant a tothom viu.

que va tirant, i no és poc!,
per la seua fera boca
un violent i roig foc
que et courà com una coca.

El pervers rei medieval
va i dispara una ballesta;
com al banc, la sucursal
als clients fa la requesta.

El drac vol representar,
sense escrúpols, a eixa banca
que no para de prestar
i que usura no li manca.

Als seus peus té, aquest rei,
un bon grapat de guerrers:
dispostos i al seu servei
com animals carronyers.

Un guerrer de gran llinatge,
amb el fer drac va lluitant,
com la gent de tot paratge
a la banca es va enfrontant.

Un guerrer brau i valent,
la catapulta dispara;
com eixe banquer calent
que tir al pobre fa ara
que s’han complicat les coses
per al negoci bancari.

És, per tant, ací el guerrer
el ciutadà més corrent
que front al banc carronyer
pot acabar ben coent.
Va demanar hipoteca
quan tot anava molt bé;
ara, amb la llibreta seca:
- Si de cas, ja pagaré.

Per si no en tinguérem prou
amb tot el que hem vist fins ara,
ens topetem amb un bou
que a l’escena ens planta cara.
La plaça està ben pleneta,
i hi ha un ambient prou festiu;
el vi a la seua boteta
i al costat l’aperitiu.
Tot pareix tranquil fins ara,
i va passant la vesprada
com si el solet fornejara
el cabet als de la grada.

Al seu vell castell d’encant
vegem ací un rei curiós.
Dos extrems està mostrant:
el tranquil i el bel•licós.

Als bous estan actuant
xics que són retalladors,
que fugint van esquivant
animals demolidors.

Ell va vestit ricament,
amb la seua roba fina,
d’uns brodats que finament
omplin seda carmesina.

Ací el xiquet dels retalls,
grans “amagos” està fent;
com Rajoy pega bons talls
des que ha eixit President.

Per el luxe obsessionat
està el nostre monarca.
(Alguns ja l’han acusat
que la corona és de marca.)

Però, espera, és que és Rajoy
aquell que està retallant,
aquell que, fent-se l’heroi,
es posa del bou davant.

Cotxes, vaixells i xalets
formen el seu patrimoni,
que inclou un petit bosquet
i unes mines de zirconi.
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Ens tiren damunt les lloses
i diuen que és necessari,
que tot és per millorar,
que una banca forta i dura
ens farà al futur mirar
i créixer sense fissura.
Les esquenes s’han cobert,
quan el banc s’ha complicat.
Molts milions tenen, per cert,
i ningú els ha processat.
Esperem que la calor
que notaran a la falla
siga la darrera ardor
i els tallarà la rialla.
Ací l’artista no és opac:
compara al banc en un drac.
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Per al banc això no val.
Quan es va signar el pacte
es va presentar aval
per garantir el contracte.

Hem vist també, sí, la banca
i la usura dels banquers,
que s’emporten els diners
però que ningú no els tanca.

Amb l’aval es queda ara,
i amb el pis que va comprar.
I si et descuides no para,
manant-lo esclavitzar.

És més, els donen rescat
pagat per la vella Europa.
Els pobres, que mengen sopa
que ells ja s’han apadrinat.

No és tot el seu pis quedar-se,
ni amb els diners que ha pagat;
ara el pis va a subhastar-se,
i a pagar-se el que ha faltat.

I la Merkel aplaudeix
mirant des de la barrera.
D’una manera grossera
dels interessos gaudeix.

Com a llops va vigilant
que ningú es retarde un mes;
i si als dos no es va pagant
al carrer i sense res.

Tot açò, i arrodonit
es podrà veure a la falla.
L’artista, que res es calla,
ho farà més colorit

Van tirant gent al carrer
per a la casa quedar-se,
desnonat sense quefer,
i tots a desesperar-se.

(sense tanta burocràcia),
i amb un talent sense igual.
És un home excepcional
farcit d’enginy i de gràcia.

El drac està acostumat
a tractar sovint en foc.
Com banquer serà cremat
per acabar el seu joc.

I com no vol perdre el tren,
per dir adéu, el rapsoda
ho fa en l’idioma de moda
i solta un auﬁdersén.
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Llegendes de passió
Juan Carlos Donet

No ha quedat res al tinter
d'aquest artista faller.
Hem repassat, recordeu,
tot el que passa al país,
en un segon, en un plis,
i vull que memòria feu.
Hem vist que la informació
que se’ns dóna és molt cansina,
i que a la pobra cosina
de Riesgo, degollació li ha tocat.
Pose l’accent
en uns dels problemes greus:
per culpa d’uns fariseus
abunda el desnonament.
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MOMENTS PER AL RECORD...
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ESTEM D’ENHORABONA!

Son molts els fallers que han celebrat algun moment molt especial des que acabaren falles el
passat 19 de març, i la Falla vol aprofitar aquestes pagines per a poder donar-los l’enhorabona.

Aida i Adrián van celebrar el seu enllaç matrimonial el
passat 9 de juny , es van casar a l’església de la nostra
volguda plaça, en aquesta foto es mostra el feliços que
estaven!

Vos presentem a Juan Carlos i Verónica , junt als seus
fills, Adrián, Daniel, i l'últim en formar part d'aquesta
nombrosa família es Marcos, que va nàixer el 25 de
maig.

A continuació vos mostrem a la família Ortega -Garrido
al complet, Amada, Manolo , Marta i l’últim en arribar,
Manu. Aquesta preciositat de xiquet vingué al mon el
dia 8 d’abril.
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En aquesta imatge podeu veure què guapos que anaven Ana i Germán en el bateig de Carlota , esta bonica
xiqueta vingué al mon el dia 24 de juliol.

Mireu quanta tendresa es pot veure en aquesta imatge,
si és que Asier des que va nàixer el dia 26 de juliol te
encisats als seus papis, Iciar i Toni, i com no, a tota la
seua família , no és per a menys, és una dolçor.

I aci teniu a Davinia i a Angel, en el bebè que és l’angelet
de la Falla, i mai millor dit, ja que es diu igual que son
pare, Angel. Aquest bombonet de xiquet vingué al mon
el dia 12 d’agost, en plenes festes de Silla. A que està
per a menjar-se’l?

Aquest preciós xiquet es diu Valentino, i es fill de Sergio
i Romina , va nàixer el 30 d’agost , és guapíssim!

I per últim, vos presentem a Leire, és filla de Pili i Paco,
va nàixer el 17 de novembre, és la més menudeta de
la falla, i per tant aquesta bonica xiqueta és el nostre
bressolet per a les falles de 2013.

Vos desitgem el millor!
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GRUP DE DANSA ‘AL VOL’
A la Falla Poble de Silla tenim el plaer de comptar amb el grup de dansa ‘Al vol’. Aquest,
composat per grans i menuts dels nostres membres de la comissió, ens acompanya a cada
cercavila, a cada acte oficial i a qualsevol esdeveniment faller que sorgeix durant l’any.
A continuació, presentem a tots i cadascun dels seus integrants.

GRUP D’ESPECTACLES
El grup d’espectacles de la Falla Poble de Silla ens endinsa, en cadascuna de les actuacions,
en un mon ple de somnis, fantasia i color.
Any a any, ha anat engrandint les seues postes en escena, i millorant els resultats amb el seu
esforç i imaginació.
A continuació, els membres que hi formen part.

Grup major:
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 i Gimeno
Norma Marí i Lazano
Mireia Ausina i Poveda
Grup infantil:
Miriam Bou i Vidal
Sebastián Bou i Vidal
Paula de la Rubia i Huertas
Patrícia Fernández i Carbonell
Marta Fernández i Pericas
Nayara Godoy i San Bautista
Christian González i Domínguez
Andrea Martínez i Barcos
Marta Monseriu i Antón
Lucía Moscardo i González
Lucía Tomas i Ballester
Elena Vedreño i Pérez
Pascual Vedreño i Pérez

Delegats del grup de dansa:

Anna Alba i Zaragozá
Sheila Aparisi i Martínez
Jessica Carreras i Cuenca
Nuria Carreras i Cuenca
Saul Costa i Montón
Mireia Cuenca i Carbonell

Elvira Ferrer i Boix
Érica Gimeno i Pérez
María Mellado i Luján
Jéssica Serrano i Moreno
Mireia Toledano i Rios

Elena Antón i Liñán
Ángel Moreno i Martínez

Enhorabona per les actuacions, i gràcies per omplir les nostres festes de musica, ritme i tradició!
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Delegades d’espectacles:
Jessica Carreras i Cuenca
Nuria Carreras i Cuenca

Enhorabona, i gràcies per fer de cada acte un vertader espectacle!
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UN SOMNI QUE JA ÉS REALITAT
Per Sandra Montagud i Revert
Fallera Major 2013

Somni, la paraula perfecta i exacta per descriure tot el que m’està passant. Un somni
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molt estranya, acostumada a vore-ho tot des de l’altra banda i de sobte estar ahí davant de
tots... Després la visita de la Junta Directiva a ma casa, que es va fer un poc esperar... i en la que
reconec que vaig estar un poc nerviosa, però vaig gaudir molt. I de seguida la Proclamació, en
la que pensava que hem posaria molt més nerviosa del que estava, però no va ser així, ho vaig
viure amb molta intensitat, i plorí, de nou, vaig plorar molt, sobre tot per l’afecte de moltes
persones que hem varen demostrar que de veritat m’estimen molt.
I la presentació, ja estava ahí, tota una setmana intensa
preparant-ho tot, preparant decorat, ordenant ma
casa, comprant-ho tot...
Divendres 30 de novembre, el dia que ensenyava el
vestit, des que vaig començar a rebre rams, i rams i més
rams de ﬂors, i rebent de nou l’afecte d’eixes persones
que tant m’estimen, les visites, gent i més gent que
va vindre a ma casa, la nit a la nau jove, on els nervis
començaven a fer-se presents...

que des que tinc ús de raó sempre he desitjat, sabeu que sempre he anteposat aquesta il·lusió
a tota la resta que tenia, i que sabia que tard o prompte es faria realitat. Ser Fallera Major de la
Falla que m’ha vist nàixer, créixer, ser Fallera Major Infantil i que és part fonamental de la meua
vida. Una passió per les falles que va més enllà d’una simple il·lusió. Una realitat que ha arribat
molt abans del que mai hagués pogut imaginar, i que va arribar de forma molt inesperada...
però, millor comencem per el principi...
Tot començà un dia de falles de l’any passat. Una nit al xiringuito de la falla, una persona hem
va dir de sobte: “Sandra, i si fóres tu la Fallera Major de l’any que bé?”. La veritat, en un primer
moment, no li vaig donar importància... Son moltes les falleres que tenen com jo aquesta gran
i·lusió, i a la nostra falla hi ha un llarg llistat de dones esperant a que els arribe el seu torn...tal
volta, veia tan lluny aquest desig que no hem podia imaginar que ho tenia tan prop...
La meua resposta a eixa pregunta va ser: “Que dius? No pot ser, tal volta d’ací uns anys...”. Però
des d’aquell moment, tot va començar a girar al meu favor, i poc a poc vaig començar a sentir
que el meu somni estava molt prop... Eren molts els comentaris, eren moltes les preguntes de
molta gent, i en eixe moment, cap cosa estava clara.
Recorde dos moments que marcaren el inici de tot el que anava a vindre. El primer, després
de la cremà...un moment en el que vaig plorar molt, perquè s’acabaven unes falles que havia
viscut amb molta intensitat, però quant al acabar el discurs dels nostres representants,
brindarem per les falles del 2013, i les mirades dels meus amics es varen dirigir cap a mi, he
de reconéixer que el meu cor començà a bategar molt fort... I l’altre moment, el dia 23 de
març, després de passar un dia de molts nervis, recorde el moment que vaig arribar a casa
com si l’estiguera vivint ara mateix...les paraules de Pepe, amb la complicitat de Marcos i els
meus pares: “Sandra, el 2013 és el teu any”. I hem quedí bloquejada...i plorí, plorí molt... Des
d’eixe moment, començava a despertar d’un somni que de veritat s’estava fent realitat. He de
reconéixer que hem va costar creure’m-ho, van passar varies setmanes fins que hem vaig fer
a la idea de que no estava somiant, que era de veres, que estava passant. Des d’eixe moment,
tot va anar rodat... elegir la tela i el color del vestit de fallera, elegir les joies, vestits...tot el
necessari per a que tot fóra perfecte, com tenia que ser. Les proves del vestit de fallera, la
elecció de cada complement, les sabates, les fotos... molts preparatius en poc de temps, molt
d’estrés, moltes coses, però sobretot molta felicitat.
Va arribar la firma dels contractes, el primer acte oficial, i vos he de dir que hem vaig sentir

1 de desembre de 2012, per fí va arribar el gran dia. Les 8:20h del matí, ja en peu (he de
confessar que a penes vaig poder dormir), cap a València anàvem Maria i jo, a fer-se els
monyos de fallera sentint-se com es senten les Falleres Majors de València, després a la Nau
Jove altra volta, més preparatius... sols quedava pintar-me, vestir-me, i esperar... Nervis i més
nervis sorgien en mi, el cor m’anava a 100...sols pensava en que tot eixira perfecte...I en un
tres i no res, la falla ja estava a ma casa. En eixe moment vaig pensar: “Sandra, ara sí, comença
tot de veritat...”. Seguidament, “València”, a la porta de ma casa, moltíssima gent mirant-me,
seguia nerviosa però molt feliç. I ja arribarem a la Nau. 20:00h, s’endinsem en “La fàbrica dels
somnis”. He de dir, que poques eren les coses que no sabia d’aquella nit...però els detalls i
les paraules dirigides a mi... vos assegure que hem va costar molt contindre les llàgrimes.
El regal dels mimes minuts abans de començar l’acte, els presentadors llegint les primeres
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paraules, les paraules de Pepe, que hem feren brollar les primeres llàgrimes de la nit: “...un
moment que els dos teníem ganes que arribara...per això, en aquest any tan important per a
tu no et podia fallar...vull dir-te que aprofites cada instant, que òbrigues bé els ulls i que ens
mostres sempre el teu somriure, perquè ací estem els dos, jo el teu president i tu la meua
Fallera Major.” Seguidament, vore a totes les falleres i fallers desfilant per la passarel·la... I
arribà el moment... No s’hem podia dir res! Envoltada d’alguns dels meus amics, donant-me la
mà, intentant que hem relaxara...Nervits i més nervis invadien el meu cos, molts sentiments,
moltes emocions... De seguida el meu germà pujant la banda. I les paraules que hem varen
dirigir en aquell moment, les paraules que més desitjava que nomenaren, i que finalitzaven “...
El seu pas per l’escenari, omplirà de bellesa i encant aquest acte, un pas que camina cap a un
somni que es farà realitat. El primer i més desitjat somni que hui vorà ja complit, quan entre
els crits d’emoció de tots els ací presents, serà coronada per a regnar en la festa i en la Falla
Poble de Silla, com a nostra Fallera Major de l’any 2013, senyoreta Sandra Montagud i Revert”.

de la Comissió Infantil, va viure una fantasia que mai podrà oblidar. Però aquella fantasia no
tenia final, sinó un punt i a part que deixava oberta la porta a més somnis que algun dia es
podrien complir. I certament, així ha sigut, que la vida amb el pas del temps l’ha portat fins a
esta nit, una nit per a no parar de somiar, i cada somni formarà part del regnat que li espera i
que hui ha començat, precisament hui s’ha complit el primer dels somnis i segur que el més
desitjat, al convertir-se, per al nostre goig i satisfacció, en nostra Fallera Major de l’any 2013.”

La sensació és indescriptible, molts nervis, però
amb tanta felicitat que ni tan sols et deixa pensar
en ells, sols penses en gaudir cada segon, cada
instant, cada pas... Has de viure-ho, és tan especial
que no ho podria descriure en paraules...
Arribant a l’escenari, dos persones molt importants
per a mi. Pepe, el meu president, amb el que he
pogut compartir dos anys com a secretària i he
pogut conéixer la gran persona que hi ha darrere
d’aquest gran faller, no podia ser altre, tenia que
ser ell el que estiguera al meu costat.
I Maria, una de les meues millors amigues, d’eixes
de les de tota la vida, ja és molta la emoció que
sents en eixe escenari, com per a tindre el privilegi
de poder compartir-la amb una persona a la que
estimes tant...
Paraules de Maria, emotives des de la primera fins l’última, i en les que vaig tindre que fer un
gran esforç per contindre les llàgrimes: “Tots els records de la nostra infància, els moments
juntes per tots els racons d’Espanya hem venen hui a la memòria. Recordes quan la nit d’abans
de començar un viatge comptàvem les hores que faltaven per a anar-se’n? Pues el compte
arrere més esperat ha arribat a la seua fi, el moment en el que te vas a convertir en Fallera
Major de la nostra falla, la falla que ens ha vist créixer a les dos juntes.” I de seguida el gran
moment, la banda de Fallera Major...vaig tindre que agafar aire i mirar la banda per assabentarme de que era de veres el que estava passant. I hem tocava a mi parlar... sabia molt bé tot el
que volia dir, ho tenia tant estudiat! I vaig estar molt tranquil·la, i es que “No era casualitat que
hem dirigira a tots els allí presents com a Fallera Major, ja que era el que sempre havia desitjat
des de que en l’any 1997 vaig ser Fallera Major Infantil...” i des d’aquell any, només esperava
viure la nit que en aquell moment estava vivint.
Sols quedava el colofó de la nit... l’acte final. Es tancaren les cortines, hem varen seure a la
cadira, i amunt, a esperar allà dalt... En eixe moment, vaig tancar els ulls i vaig sentir cada una
de les paraules de la veu en oﬀ, Toni Gil, tot un mestre de la paraula, i de nou més llàgrimes i
més emoció: “Sandra porta guardat cada somni com un tresor, des que va ser Fallereta Major
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I ara sí, comença l’espectacle. Els mims, el mag dels somnis (un gran artista però sobre tot un
gran amic), els angelets (dos de les millors amigues que tinc a la falla) amb dos urnes amb unes
sabates de fallera (les meues de fallera major infantil per cert) i unes peinetes, la Cort d’Honor
i la barca camí de l’escenari, tot dirigit pel mag, que amb la seua màgia feia possible que el
somni s’anara fent realitat. Núvols amunt, els meus angelets al meu costat, donant-me ànims
i suport, ahí estaven amb mi, venien a per mi.

Jo asseguda al meu tron, al meu camafeu de fallera, i en el colp de música, cap a baix, i per a
baixar-me allí estava Marcos, sempre al meu costat, pendent de que no hem falte de res... I ja
baix, amb el centre ja muntat, hem vaig preparar, ja hem tocava, i sense quasi temps a respirar,
hem van girar...i allí estava jo, davant de tot el públic que centrava els seus ulls en mi. Un
moment d’espera i cap a avant, no vaig poder aguantar més i vaig esclatar d’emoció...era molt
feliç, no podia deixar de somriure i plorar, veure a tota la gent de peu, aplaudint i mirant-te a
tu mentres vas passejant per tota la passarel·la...és el teu moment, i com vos he dit abans és
indescriptible, has de viure-ho per saber el que es sent, mai hagués pogut imaginar tot el que
vaig sentir en eixe moment.
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Recorde, quasi a l’escenari, vaig mirar als meus pares i lis vaig llançar un bes, mai els podré
demostrar quan d’agraïda estic amb ells per tot el que estan fent. Felicitat i emoció, al fer
realitat una presentació feta tan sols per a mi, el meu somni...orgullosa i satisfeta al vore el
resultat de una idea treta de la ment de mon pare (i de ma mare també, tot siga dit), amb
la incondicional ajuda d’alguns fallers que han treballat dia i nit, fent un gran esforç per a
preparar tot el que vareu veure.
Vaig tornar a l’escenari i ja estava tot...tot havia eixit tal i com ho havíem previst: perfecte.
Sols quedaven dos moments més. La exaltació, feta per altra de les meues millors amigues, i
de les millors per a poder-la dur endavant, amb paraules plenes de sentiments i amb una rosa
que no esperava, i de la que no puc oblidar les paraules en les que Karla acabava de parlar,
paraules que m’arribaren al cor... “Posat, Sandra, a somiar, sense perdre un instant, que hui
ha començat tot. Somia, que tu eres ja la llum que a la nit li dona vida, que encén nostres
sentiments i ens fa lluitar per tindre la millor falla i la millor festa. La teua falla, Sandra, la
que tu acabaràs de plantar posant el darrer ninot i a la que tu posaràs fi, encenent la metxa
que li pegarà foc la nit de Sant Josep. I això significa que en les teues mans està el principi i
el fi de tot el que anem a viure aquest any al teu voltant. Un any en el que inundaràs nostra
vida, en cada instant, en tot allò que fem, en tot el que pensem, per a que tu regnes per tot
lo alt. Però hi ha un somni, que jo et desitge que veges complit més que ningú, i no es altre
que sentir tota una comissió abraçada a tu, que amb llàgrimes d’emoció, en una manifestació
incomparable d’estima i amistat, crida ben fort: VISCA SANDRA! VISCA LA FALLERA MAJOR DE
LA FALLA POBLE DE SILLA!

I el grup de dansa, amb altra rosa de regal de dos dels meus millors amics... Estava envoltada
en tot moment de la gent que més m’estima, tot era perfecte... I quan va finalitzar el himne,
el primer abraç del meu president...ho necessitava...ja havia passat tot. Sense dubte va ser
la millor nit de tota la meua vida. Una nit que va ser l’inici d’un any ple de molts sentiments,
molts actes, molts moments... que vaig a gaudir intensament, cada minut, cada segon, i en el
que des de hui vaig a obrir ben bé els ulls i vaig a començar a somiar desperta.

Sandra Montagud i Revert
Fallera Major 2013
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RECORDS D’UN ANY PERFECTE
Per Maria Company i Martínez
Fallera Major 2012

Moltes són les coses que vull dir en aquest full de paper, però molt poc l’espai tinc per a dir-les.
La veritat és que no sé per on començar i és que han sigut tantes les vivències, les experiències,
les emocions viscudes... que tinc una muntanya de records.
Com de tots és sabut, la indumentària valenciana −tema principal d’aquest llibret− és una de
les coses de la festa de les falles que més m’agrada i, si ho ajuntem amb les màximes representants de la nostra festa, les falleres majors de València, és una cosa que em torna boja.
Per això, una de les coses que em ve principalment al record va ser el primer dia de març a la
mascletada a la plaça de l’Ajuntament de València. No vaig poder aguantar les llàgrimes quan
el terratrèmol final començava... perquè amb ell també començaven les que serien les meues
falles, les falles del 2012.
Quina va ser la meua sorpresa quan, aquell primer dia de falles, em vaig trobar amb Sandra
Muñoz, fallera major de València, a les portes de l’ajuntament i, amb la meua emoció i el meu
nerviosisme, em vaig girar cap a Javi i li vaig dir: “Hui estrena vestit, una seda que li regalaren
quan anaren a pels mantons a Camilo Miralles”. Ella em va mirar amb curiositat i va accedir a
fer-se una foto amb mi, una de les fotos més boniques que conserve d’aquest any.
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manera, i més quan allà baix veus els teus, que no animaven les falleres majors i a les seues
corts d’honor, sinó que t’animaven a tu perquè em sentira més feliç, fins i tot, que elles. Després he tornat a coincidir amb elles en més actes. Fins i tot, m’he trobat amb Sandra Muñoz
al Zara, però, sens dubte, el moment més emotiu per a mi, va ser la visita a la Diputació de
València, ja que no m’esperava que hi estigueren. Aparegueren totes i es pararen davant meu.
Mon pare, més que espavilat, va traure la càmera per immortalitzar aquest moment en què
vaig poder compartir unes paraules amb unes d’elles i pots apreciar perfectament que són
persones que senten i viuen la festa de les falles com tu. Aquest mateix dia vaig tindre l’honor
que Sandra em firmara la banda de fallera major. La pobra, amb el poc temps que tenia, estava
firmant a tot el món “Amb carinyo” a mi em digué... “Ho sent, però et quedes sense el carinyo,
me n’he d’anar”. Però allí estava, carismàtica i entranyable firmant a tot el món.
Quan ja s’arrimaven els dies de falles, he de dir que la pitjor desgràcia que et pot passar quan
ets fallera major, em va ocórrer. El dia 10 de març, a l’hora de sopar, el meu avi Ximo, se’n va
anar per sempre i va deixar un gran buit a la meua vida. No oblidaré mai aquelles hores d’angoixa, de tristesa, perquè una part de mi se n’havia anat; i de felicitat, perquè en a penes unes
hores tindria la meua falla plantada a la plaça. Varen ser unes falles difícils. La felicitat que
sempre tenia als llavis estava amagant la profunda amargor de no tindre el meu avi amb mi i,
en els moments d’absoluta felicitat no podia deixar de plorar, com ara la nit de l’arreplegada
del ninot indultat o el dia dels premis. Però sé que ell haguera estat més trist si aquella felicitat
no haguera estat present amb mi.
Aquesta felicitat, en part, és deguda també a la meua gent, que mai m’ha deixat sola i mai
m’ha deixat que em caiga. Els meus xiquets, Abel i Jessica, no em deixaven plorar mai, fins i
tot en la cremà de la seua falleta estaven vinga la rialla. Ells i les seues famílies han sigut un
gran suport per a mi i mai oblidaré totes les coses que hem passat junts. Encara recorde les
primeres vegades que ens ajuntarem en les visites a les cases de la Junta Directiva. Abel jugava
i em deia coses tímidament, però Jessica es va amagar a la seua habitació i no volia baixar. On
estan ara aquells xiquets vergonyosos que fa quasi dos anys vaig conèixer? No queda res de
vergonya. Ara queda amistat i amor per a sempre, per a tota la vida.

Uns pocs dies després, el dia 4, vaig pujar al balcó de l’ajuntament per a gaudir, junt amb Pepe,
Abel i Jessica, de la mascletada des del lloc més privilegiat de tot València. La veritat, tampoc
vaig poder contindre les llàgrimes. És una sensació única! El pis tremolava i ho veia tot d’altra

Una altra part de felicitat són tots ells, els meus amics, els que posaren nuets, (sí, sí... com vingueren al món!) per a plasmar un mateix sentiment en una fotografia, música i falles; els que
vingueren una nit a fer-me una pintada al carrer i els mateixos que em destrossaren la casa, es
posaren tota la meua roba i feren passacarrer a altes hores de la matinada amb aquesta posada. La veritat que, sense amics no s’és res, i sense amics jo no haguera tingut l’any perfecte
que he tingut.
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El dia del meu sopar vingueren a casa
a per mi i organitzaren, en secret i conjuntament amb ma mare, un curtmetratge amb fotos i vídeos de quan jo
era menuda. Ara bé, ja els val! El posaren davant dels meus amics de facultat, amics, músics, familiars, amics dels
meus pares, fallers i falleres que es
pensaven que jo era un angelet quant
era xicoteta! Totes aquestes coses, hi
haurà un dia que jo els ho tornaré...
Ja veureu, ja!

A.C. Falla Poble de Silla

aguantar les llàgrimes. A tot açò se li suma el cansament i la son acumulada durant tots els
dies, però penses que val la pena tot el que has passat. Val la pena per aquest moment de pau,
tranquil·litat i emoció, quan veus el teu monument consumit en cendres.
I qui deia que les falles són només cinc dies? El dissabte següent, després de cremar la falla, va
vindre el que Pepe anomena el conclave, i no era més que un sopar per a convèncer M. Carmen i Eduardo de fer Sandra fallera major de l’any 2013. Per a qui no ho sàpiga Sandra i jo som
amigues des que vaig nàixer. Prova d’això és el vídeo de la meua arribada de l’hospital a casa, i
allí estava ella, amb M. Carmen i Eduardo, amics des de sempre dels meus pares.
Ha sigut un final molt emotiu, veure la
il·lusió i veure-la gaudint el mateix que
has gaudit tu. Sols desitge que ella tinga
el mateix any que he tingut jo, ple de
vivències i emocions que no oblidaré
mai en la vida i que sàpiga que em té a
mi i a la meua família per a tot el que
necessite.

El tercer pilar fonamental de felicitat en aquest any ha sigut, com no, la meua família. Recorde
que la setmana de la meua presentació va ser tot alegria. Ja pensava que em quedaria orfena de cosines i cosins per part de la família de ma mare, però no, Valeria va vindre al món el
dimecres abans de la presentació. Amb tot l’enrenou que teníem a casa i allí estàvem tots
admirant-la.
Dijous va ser l’aniversari del meu avi Vicent, ni més ni menys que 80 anys! El meu avi Vicent, el
dimoni, el pirotècnic, un dels fundadors d’aquesta grandíssima comissió a la qual pertanc i de
la qual he sigut la seua fallera major en el 40 aniversari. Vaig voler que fóra ell el que em pujara
per la passarel·la a per la meua banda de fallera major i la veritat és que va ser un moment
molt emotiu per a tota la comissió.
Era dissabte i els meus pares estaven radiants de felicitat en el moment en què la tota la meua
comissió venia a arreplegar-me en passacarrer. El moment de la meua pujada per la passarel·la
va ser com un cúmul de sentiments. No m’ho creia! Ja estava ací, el moment més esperat per
a tota dona valenciana, el moment en què et converteixes en fallera major de la falla que t’ha
vist nàixer i créixer!
Els dies anaven passant i els actes anaven arribant, però si a un d’aquests li tinc especial estima
va ser el dels fallers d’honor.
Aquest dia estrenava el cos de mànega llarga que el
tenia reservat per al dia de l’ofrena, però era tant el
fred que feia, que Jessica i jo ens posàrem d’acord
per a estrenar-lo aquella nit. Va ser un moment molt
especial quan les quatre famílies ens reunírem a ma
casa i férem un brindis per les falles que anaven a
arribar.

Les paraules de Pepe, el meu president i amic, ens tragueren les llàgrimes a tots. La veritat, que
sense ell i la seua família, açò no haguera sigut el mateix. Recorde tindre a Pepe com a amic
dels meus pares des de ben menuda, i recorde un any que, quan era jo prou xicoteta, em volia
quedar a la famosa tamborada que realitza la falla la nit del 18 al 19 de març. Pepe em digué:
«Queda’t amb mi» i m’agafí a ell plorant perque em volia quedar. A la fi, ma mare acaba duentme a casa amb una disgust que em durà fins el dia següent.
Van passant les falles i, de sobte, et trobes amb la cremà de la falla, un moment especial en
què, mentre el foc va consumint el monument, veus passar tots els moments viscuts i no pots
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No m’agradaria acabar aquestes línies
sense comentar el que ha sigut una de
les experiències més boniques que he
viscut durant aquest any: juntar-me
amb les cinc meravelloses senyoretes
que han representat la seua comissió
durant l’any 2012. Saben perfectament
que la nostra amistat no va acabar amb
l’última presentació, sinó que perdurarà
per a sempre.

Mostra d’això és com n’estem, d’ansioses, per començar a ser fallera major i cort d’honor de la
Junta Local de Silla i poder anar a alguns actes a València i a altres pobles del voltant. Recorde
el dia que ens vam ajuntar per veure l’elecció de les Falleres Majors de València de 2013, i el
crit que pegàrem en sentir el nom de Carla González Hortelano com a fallera major infantil,
perquè Carla és sillera i, a més, va ser fallera de menuda d’aquesta comissió.
Per finalitzar aquest escrit, m’agradaria donar les gràcies infinites a tots els fallers de la Falla
Poble de Silla per ser els millors fallers del món, per portar-se tan bé com s’han portat amb
mi i per demostrar-me tot el que m’han demostrat durant aquest any. Tal com deia el vers
d’acomiadament que em van dedicar a la presentació: «M’acomiade de vosaltres com a fallera
major del 2012, però mai com a fallera d’aquesta gran comissió, perquè això no ho deixaré de
ser mai».
Maria Company i Martínez
Fallera Major 2012
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DIUMENGE 24 DE FEBRER: A les 12 h, tercera i última ARREPLEGADA d’aquest any. Així que,
tots junts, farem l’últim esforç per a arreplegar el que puguem. Després, com cada diumenge,
dinar. I, seguidament, lliurarem els guardons interns de la comissió.

PROGRAMACIÓ DE FALLES 2013
DE LA

COMISSIÓ MAJOR

DIVENDRES 1 DE MARÇ: A les 22 h, sopar. Després anirem a arreglar les carrosses per a la
cavalcada. Qui no tinga res a fer, tindrà festa i ball.
DISSABTE 2 DE MARÇ: 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
22 h, sopar al pavelló per a qui puga i arribe.
DIUMENGE 3 DE MARÇ: A les 14 h, dinarem al casal. Després anirem a la inauguració del ninot.
Seguidament, a la Nau Jove, entrega de recompenses, organitzat per la Junta Local Fallera.
DILLUNS 4 DE MARÇ: 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 l’allargaran un poc més.
DIMARTS 5 DE MARÇ: A les 22 h, sopar al pavelló.

DISSABTE 22 DE DESEMBRE: Sopar de Nadal. Després PENJADA DE QUADRES.
DISSABTE 5 DE GENER: Sopar de Reis. De segur que vénen carregadets de regals.
DISSABTE 12 DE GENER: A la Nau Jove, EXALTACIÓ de les falleres majors i presidents infantils
de Silla.
DISSABTE 19 DE GENER: Sopar per a fer la presentació interna per a les dones que no es van
poder vestir el dia de la Presentació.
DISSABTE 26 DE GENER: Sopar i entrega de claus i corbatins.
DISSABTE 2 DE FEBRER: Sopar SORPRESA oferit per la Delegació de Festejos.
DIUMENGE 3 DE FEBRER: A les 12 h, primera ARREPLEGADA en què tots els fallers i les falleres
eixirem pels carrers del poble a veure si cau algun euret! Després al casal tindrem un bon
dinarot.
DISSABTE 9 DE FEBRER: A les 22 h, sopar dels 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 acompanyaran en aquesta nit tan emotiva. Després ball i festa fins
que el cos aguante.
DISSABTE 16 DE FREBER: Sopar i espectacle. Anirem informant-vos amb la deguda antelació
perquè no feu plans.
DIUMENGE 17 DE FEBRER: A les 12 h, segona ARREPLEGADA presidida per les nostres falleres
majors i presidents, en què farem una volteta pel poble. Després, al casal, els nostres cuiners
ens tindran preparat un bon dinar per a recuperar forces.

DIMECRES 6 DE MARÇ: A les 22 h, sopar al pavelló. Soparem, es farem el cafenet i els que no
treballen allargaran la nit per a variar.
DIJOUS 7 DE MARÇ: A les 22 h, sopar al pavelló i, com és dijous, anirem a acabar de liquidar
quotes i loteria. Ja són falles!
DIVENDRES 8 DE MARÇ: Berenar per a la comissió infantil. 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 9 DE MARÇ: De matí, farem concurs de paelles i es premiarà la paella més bona. A
les 18 h, berenar. A les 22 h, sopar al pavelló, espectacle i després festa fins que el cos aguante.
DIUMENGE 10 DE MARÇ: A les 14 h, dinar al pavelló. A les 18 h, berenar oferit pels representants
infantils 2012, Jessica Carmona i Pastor i Abel Valdeolivas i Costa. A les 22 h, sopar al pavelló.
DILLUNS 11 DE MARÇ: A les 22 h, sopar al pavelló.
DIMARTS 12 DE MARÇ: A les 18 h, berenar. A les 22 h, sopar al pavelló.
DIMECRES 13 DE MARÇ: A partir de les 8 h, traurem ninots a la plaça del Poble, farem una
paradeta per esmorzar i seguirem amb més força si cal. A les 14 h, dinar al pavelló. A les 18
h, berenar oferit pel nostre president infantil, Mario Barredo i Garrote. A les 22 h, sopar al
pavelló.
DIJOUS 14 DE MARÇ: A partir de les 8 h, continuarem portant ninots a la plaça. Farem paradeta
per a esmorzar i dinar. A les 18 h, berenar. I qui arribe a la nit, sopar al pavelló

DIVENDRES 22 DE FEBRER: A les 22 h, sopar al casal per no perdre el costum. Després agafarem
força perquè la nit serà llarga i anirem a la PENJADA DE BANDERES a casa dels nostres
representants.

DIVENDRES 15 DE MARÇ: Dia de la PLANTÀ. A les 8 h, en companyia del nostre artista,
començarem a plantar el monument. A les 10 h, farem un bon esmorzaret. A les 14 h, dinar
al pavelló. A les 18 h, berenar. 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 a escoltar les ALBADES. Després
anirem a recollir els ninots indultats en companyia de les nostres falleres majors i presidents
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i els posarem al lloc corresponent als monuments. A continuació, acabarem de preparar les
falles, posant la gespa i deixant-ho tot ben netet.
16 DE MARÇ: PARC INFANTIL durant tot el dia. A les 18 h, berenar oferit per la nostra fallera
major infantil, Lucia Moscardó i González. A les 22 h, sopar, només cal dur l’entrepà, la picadeta
estarà oferida per la fallera major de l’any 2012, Maria Company i Martínez. Quan acabem de
sopar, tindrem música preparada per a tota la nit. Després, cap a les 6 del matí, farem la V
VOLTA CICLISTA A LES FALLES DE SILLA, que ja s’ha fet tradició per a aquest dia.
17 DE MARÇ: A les 8 h, PRIMERA DESPERTADA oferida per la nostra fallera major, Sandra
Montagud i Revert. A les 11 h, PASSACARRER per a anar a arreplegar les nostres falleres majors.
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. A les 14.30 h,
després d’un xicotet passacarrer, dinar al pavelló on ens estarà esperant la paella.
A les 18 h, PASSACARRER, per mostrar a tot el poble els premis que hem obtingut. A les 22
h, sopar oferit per la fallera major de l’any 2013, Sandra Montagud i Revert. Després tindrem
música i ball tota la nit.
18 DE MARÇ: A les 8 h, segona DESPERTADA i, quan s’acabe, els tres representants del 2012,
Maria, Abel i Jessi, ens oferiran un esmorzar. 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 música i festa com cada nit.

ESCRITS SOBRE LA

INDUMENTÀRIA VALENCIANA

19 DE MARÇ: A les 8 h, tercera i última DESPERTADA oferida pels nostres representants infantils,
Lucia i Mario. A les 11 h, anirem en PASSACARRER a arreplegar 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. A les
18 h, PASSACARRER BOIG. A les 22.30 h, últim sopar de les falles 2013. Després, a l’hora que
ens corresponga segons el premi atorgat, la CREMÀ. A continuació, les nostres falleres majors
i presidents ens diran unes paraules i, com no, brindarem per les falles del 2014.
20 DE MARÇ: A les 17 h, comencem el NOU EXERCICI FALLER desmuntant el pavelló.

Aquestes dates i horaris poden variar.
La Junta Directiva avisarà amb la corresponent antelació.
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TEIXINT LA NOSTRA COMISSIÓ
Per Anna Alba

Parlar d’una comissió fallera, suposa parlar d’un grup bastant gran de gent. I per aquest
motiu, es sol tendir a generalitzar, a utilitzar la tercera persona del plural i, com a conseqüència,
a englobar la gent que hi pertany, baix unes mateixes ideologies, gustos i maneres d’entendre
totes aquelles qüestions que es poden plantejar en relació a aquesta.
Tal vegada, compartim alguns valors i sentiments cap al món de les falles. I tal vegada, ens
uneix a l’hora, la tradició valenciana heretada dels nostres avantpassats. De ben segur que,
gairebé qualsevol faller al escoltar una traca o una banda de musica tocant les tradicionals
cançons que acompanyen les nostres festes, s’ompli d’emoció i de goig el seu interior. El mateix
pot succeir quan els carrers fan olor a pólvora, o a les ﬂors dels rams que s’ofrenen a la mare
de Deu. I quan la calentor del foc que desprenen els monuments fallers el dia de Sant Josep
es sent a la nostra cara i al nostre cor. Puix, son emocions que venen suscitades per la pròpia
condició de ser faller, de sentir-se’n faller.

Sense cap dubte, i fent referència a elements d’aquest context faller, sería la indumentària.
La indumentaria tradicional valenciana.
Aquesta, que porta segles sent utilitzada en la nostra cultura, de vegades amb senzillesa i
d’altres amb el màxim esplendor i exuberància, engalana els nostres cossos per tal de retre
homenatge a la festa fallera.
Per què comparar-nos amb la indumentària valenciana?
Què és allò que s’assembla d’aquesta amb una comissió fallera?
A priori, pot semblar un concepte un tant estrany o fins i tot confús, però deixen que els
explique un secret a prop d’aquest…
Els què sentim les falles des de l’interior del nostre cor, aquells que entenem aquestes com una
part important i aclaridora de la nostra llarga història i, per tant, de la nostra cultura actual,
podem fer-nos una idea de l’esforç, el treball i l’esperit emprenedor,-sempre recolçats per la
il·lusió i el sentiment-, dels que depén una comissió fallera per mantindre-la viva, receptiva a
la conservació de les tradicions, els drets i la història que ens contemplen.
Així, amb la diversitat que ens individualitza, i la individiualitat que comporta una mateixa
finalitat, -com és en aquest cas el fet de portar endavant una falla-, es crea una complexa xarxa
de lligams entre els fallers que s’assembla, en gran part, a l’entramat d’un teixit valencià.

Però com a persones que som, individuals, distintes i, pot ser, semblants, les nostres pròpies
vides, al marge de la vida fallera, solen distar bastant les unes de les altres. Fet evident, però
també adient al tema que ací es planteja.
La diversitat, des de qualsevol vessant que es puga tractar, a una comissió fallera és, a més
d’inevitable, bastant necessària. Per aquest motiu, mitjançant aquestes línies, es pretén
exposar, a través d’un punt de vista un tant metafòric, la importància d’aquest fet, a més dels
resultats que hi comporta.

Des dels càrregs més desitjats, com els que ens representen cada any en forma de falleres
majors i presidents; passant per la junta que recolça i fa front a tot acte i assumpte que sorgeix;
fins a cadascun dels fallers que treballen i ajuden dia a dia, d’una forma o altra, -uns a vista de
tots i d’altres de forma més discreta-, a que es cree un clima adient en cada moment de l’any
faller.
Malgrat que és evident que tots i cadascun dels membres d’una comissió fallera son importants
pel bon desenvolupament i progrés d’aquesta, volem fer’ne constància ací i ara, al nostre
llibret faller, per tal d’assentar alguns conceptes que considerem necessàris per fer un bon
enteniment del mateix.
Diversos tipus de fils conformen un teixit de caràcter faller, i cadascun d’ells pot tindre un color,
to, inclús espessor diferent... però tots son part imprescindible per poder-se realitzar. Els fils
s’entrecreuen, van a dalt i baix, d’esquerra a dreta... es juxtaposen i sobreposen entre ells,
mostrant el millor d’ells mateix per formar tots junts un bell conjunt de línies harmòniques.
Sovint prenen forma de grans i menudes ﬂors, d’altres en canvi, prefereixen transformar-se en
paral·leles verticals o horitzontals. I de vegades, ambdues opcions es combinen.

Com es representaria aquesta idea en la que tot faller forma part d’un tot plegat?
Si cadascun dels papers que exercim son d’importància per realitzar qualsevol dels innombrables
actes i esdeveniments fallers que es porten a cap, quina forma metafòrica podría prendre?

Tot motiu escollit està ple de simbolismes que sempre mostren la individualitat de cada detall
com a part d’un tot, recolzant la idea d’agrupació, de conjunt, de necessitat i dependència dels
altres; des de la puntada del fil més subtil i tímid fins al més brillant i arriscat.
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Altres complemets, de caràcter orfebre, acaben d’engalanar de cap a peus a cada faller junt
la seda, el cotó i altres textils. I tots junts, es conformen com l’obra final més bella de la
nostra indumentària valenciana.
Els més majors de la comissió, com no podia ser d’altra manera, s’encarreguen més conscient
o inconscientment, d’assolir unes bases sobre les què la resta de fallers aprenem i podem
seguir treballant per que cada esdeveniment faller es porte endavant com és necessàri, amb
la sabiesa i l’experiencia que els ha donat la vida i amb la visió més tradicional que forma part,
a l’hora, d’aquesta festa.
Ells conformen els esboços i els patrons sobre els quals es pot teixir la nostra xarxa interpersonal
de fallers, d’amics i de persones, al fi i al cap.
Els menuts, en canvi, plenen de ﬂors i colors aquesta estructura… amb la il·lusió i l’alegria que
tant els caracteritza. I a la vegada, omplin de goig l’esperit de cadascun de nosaltres per seguir
esforçant-se; per a que puguen gaudir del mateix que ho hem fet nosaltres, o de molt més si
cap.
Amb l’experiència dels majors i la il·lusió dels menuts el nostre teixit faller ja està dissenyat.
El paper dels joves i els adults, no és menys important… doncs som els encarregats de donar-li
forma i estabilitat.
Les aportacions de la gent jove, com ho poden ser les noves tecnologies; idees –sovint
innovadores i, tal vegada, un tant descabellades-; i el caràcter rebel i impulsiu propiciat per la
pròpia estima i il·lusió de ser capaços d’aconseguir millores en general, son capaces de crear,
de la forma més inesperada, l’entramat adient per aquest conjunt.
Però, tot i que aquest teixit metafòric es troba embastat, fa falta la serenitat, el realisme i el
saber estar de tots els adults que fan dels impulsos i de l’experiència el combinat just i necessàri
per acabar complint els propósits, les obligacions i els reptes que es presenten durant tot l’any.
Intentant realitzar de la manera més òptima, per a la comissió a la que pertanyem, el resultat
esperat.
I si alguna cosa és important al transcurs d’una comissió -des de qualsevol vessant-, de ben
segur son els xicotets detalls. Aquelles empremtes que es van deixant al llarg de la història
d’una falla. Hi ha d’alguns que han naixcut i ja formaven part d’aquesta; d’altres que s’han unit
amb posterioritat i que han aprés a estimar-la; els hi ha que encara estàn per arribar, i també
aquells que han estat però que ens han deixat per sempre i els portem al record…
Formem part d’un tot, un conjunt menut i gran a la vegada, on cada fil que representem i cada
puntada que donem recull els llegats dels nostres avantpassats i deixa constància dels nous
integrants.
Diferents i semblants a l’hora, necessàri per errar i aprendre els uns dels altres… units per uns
mateixos sentiments i una mateixa història valenciana.
Anna Alba
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LA PRODUCCIÓ DE LA SEDA
Per Tamara Martos

La seda és una fibra tèxtil natural. El seu filament prové d’unes proteïnes (fibroïna
sericina) segregades per els glàndules salivals del cuc de seda, és a dir, l’eruga de la papallona
de la calma i alguns artròpodes. Aquesta fibra és valuosa pel seu ús en teixits d’alta qualitat i
altres productes tèxtils. Científicament, el cuc de seda és de fet una eruga i no un cuc. Encara
que molts insectes s’emboliquen en capolls de fibra, només els de la papallona de la seda de
les moràcies, els Bombyx mori, i els d’altres poques espècies pròximes s’empren en la indústria
de la seda.

S’usen diverses espècies de cuc de seda en la producció comercial d’aquesta, encara que
l’espècie Bombyx mori és la més comuna. La seda és el nom comú del producte de les larves
de diverses espècies d’arnes. Les arnes adultes no les veiem mai i estan quasi extintes en el seu
estat natural, però són criades en grans quantitats per la indústria de la seda. Les erugues són
alimentades principalment amb fulles de morera. Però... com va sorgir?
El bressol de la seda es troba en la mil·lenària Xina. El seu descobriment, concretament de
l’espècie de la qual estem parlant, Bombyx mori, va ocórrer prop del 2700 a. de C.
Foren precisament ells, els xinesos, els primers a utilitzar aquesta substància i elaborar
el teixit i, tant la valoraven, que es diu que estava prohibit treure cucs fora de l’Imperi
i que es castigava amb la mort a qui ho intentés. Tot i l’estricta vigilància, es diu que
alguns europeus aconseguiren treure alguns exemplars amagats entre el seu equipatge.
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Des del seu descobriment, els xinesos han sigut plenament conscients del seu immens valor
i, per açò, durant més de dos mil anys s’ho van guardar com un gran secret i es castigava
durament qualsevol infracció d’aquesta llei. Com a conseqüència, inicialment, es criava el cuc
de seda únicament a la Cort, encara que, a poc a poc, es va anar estenent. Segons la tradició
xinesa, la núvia de l’Emperador Huang Tu, una xica de 14 anys anomenada Hsi Ling Shi, va
inventar la primera bobina de seda. La sericultura, el cultiu del cuc de seda, es va estendre a
través de la Xina i va convertir la seda en un article molt preuat, tal com hem dit anteriorment,
el qual més endavant voldrien aconseguir altres països. L’any 139 a. de C. es va obrir la major
ruta mundial de comerç, que abastia des de l’est de la Xina fins al mar Mediterrani. Va rebre el
nom de la Ruta de la Seda ja que era l’article que més comerç generava.
Explica la llegenda que Justiniano, l’emperador de Constantinoble, obsessionat per descobrir
el mètode de producció de la seda, va enviar com a espies dos monjos nestorians els quals,
arriscant perillosament la seua vida, van aconseguir traure de la Xina una xicoteta quantitat
d’ous amagats en els seus bastons, eludint per a açò els nombrosos controls al llarg de
tota la Ruta de la Seda.
L’any 300 d. de C. el secret de la producció de seda havia arribat ja a l’Índia i a Japó.
Aquesta es va convertir en un teixit molt valuós i van començar a arribar comerciants de
nombrosos llocs, especialment de Pèrsia i Síria, que venien aquest producte a grecs, romans i
bizantins.
La fabricació de seda va arribar eventualment a Europa i Amèrica. Durant els segles XVIII i XIX
els europeus van produir diversos avanços en la producció de seda. En el segle XVIII Anglaterra
liderava la producció d’aquest producte a nivell europeu, a causa de les innovacions en la
indústria tèxtil anglesa. Aquestes innovacions van incloure milions de telers de seda, telers
mecànics i l’estampat amb corrons. Entre 1855 i 1865, una epidèmia anomenada malaltia de
Pébrine, causada per un xicotet paràsit, va causar estralls en la indústria. Va ser el científic
francès, Louis Pasteur, qui va descobrir que es podia previndre aquesta malaltia a través d’un
simple examen microscòpic de les arnes adultes. En aquell moment s’estaven duent a terme
moltes investigacions amb cucs de seda i la producció de seda aconseguia una etapa amb un
enfocament més científic. La producció de seda avui en dia és una combinació entre tècniques
antigues i modernes.
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Com es produeix? Quin és el procés?
La sericultura, o cria del cuc de seda, implica la incubació dels diminuts ous de la papallona de
la seda fins que es transformen en cucs.
Quan ixen de l’ou es posen sota una capa de gasa. Durant sis setmanes els cucs mengen,
de manera quasi contínua, fulles de morera finament picades.
Al final d’aquest període, estan llests per a elaborar els seus capolls i llavors s’introdueixen
branques d’arbres i arbustos en els criadors. Els cucs pugen a les branques i fabriquen el capoll
amb un únic fil continu, procés que dura al voltant de vuit dies. La quantitat de seda utilitzable
en cada capoll és xicoteta, per la qual cosa són necessaris al voltant de 5.500 cucs per a produir
1 kg de seda crua.

Una vegada arreplegats els capolls sencers, el primer pas de la fabricació de la seda
consisteix a eliminar els insectes que hi ha en el seu interior. Així, doncs, els capolls es
bullen o es tracten en forns, la qual cosa mata els insectes per efecte de la calor. La fibra de
seda s’obté dels capolls mitjançant un delicat procés anomenat debanament o filatura.
Desfent-lo s’obté un filament molt fi i de gran longitud, de 400 a 1.500 metres; per desfilar el
capoll es cou en una caldera de coure amb aigua a uns 80-100 Cº, perquè aﬂuixen el fil i així
l’artesà, amb una escombreta, puga passar-los a un torn manual.
A continuació, es fa el debanatge, torçat i retorçat del filament. Després es durà a
terme el descruatge, blanqueig i, si escau, el tint dels fils.

Aquests s’exposen al vapor d’aigua bullint per a dissoldre la substància gomosa que fixa el
filament. A continuació, s’uneixen i enrotllen els filaments d’uns quatre i vuit capolls i es
combinen amb una sèrie de filaments similars per a donar lloc a un fil que s’arreplega en una
bobina. Quan es completa el debanament de cada capoll, se substitueix amb un altre. El fil
resultant, anomenat seda crua, normalment està format per 48 fibres individuals de seda. El fil
és continu i, al contrari del que ocorre amb els fils d’altres fibres naturals, com el cotó i la llana,
està compost per fibres molt llargues. La part exterior i aspra del capoll, que s’elimina abans
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de la filatura, i la part interna del capoll, que queda després del debanament de la seda crua,
es barregen per a produir una seda de baixa qualitat amb la qual es fabrica la filassa.
El següent pas en l’elaboració de la seda és enrotllar dos o més fils de seda crua per a obtenir un
fil suficientment resistent com per a confeccionar teles o fer punt o ganxet. Aquest procediment
rep el nom de torçar. Així, poden produir-se quatre tipus diferents de fil de seda: orgazí o torçal
de seda, crepè, fil de trama i torts senzills:

seda té un valor comercial anual de 200 - 500 milions d’euros.
La Regió de Múrcia és, juntament amb Canàries, l’única comunitat d’Espanya en la qual, amb
finalitats artesanals o didàctics, podem encara trobar petits productors de la denominada seda
natural.
Com veiem, la producció de seda al món és un negoci creixent. L’any 2000, la producció de seda en
brut arribava a les 84.403 tones, que van augmentar a 125.605 l’any 2005. La Xina i l’Índia ocupen el
primer i segon lloc, respectivament, com els més grans productors de seda a tot el món.
La seda, com hem dit, s’utilitza per a abrics, jaquetes, vestits, faldilles, bruses, camises,
corbates, llenceria, guants, llaços, cortines, estovalles, maletes, etc.
Les fibres sintètiques com el niló i el poliester són més resistents i econòmiques que la
seda. El raió, compost de cel·lulosa, sens dubte és un altra alternativa a la seda. Les fibres
del bambú poden tractar-se per a assimilar-se perquè lluïsquen i se senten com la seda. Les
fàbriques de bambú estan creixent en popularitat i són ambientalment més sostenibles, ja
que el bambú creix fàcilment sense cap tipus de química i, a més, ajuda a l’estabilitat dels sòls.

-

El torçal es fabrica donant al fil de seda crua un gir preliminar en una adreça i després
enrotllant dos d’aquests fils entre si contra direcció en una proporció d’unes 4 voltes
per centímetre.

-

El crepè és similar però més enrotllat, normalment entre 16 i 32 voltes per centímetre.
El fil de trama s’elabora torçant en una direcció dos o més fils de seda crua, amb 8 a 12
voltes per centímetre.
I, per últim, els torts senzills són fils individuals de seda crua que es torcen en una
direcció; el nombre de voltes depèn de la qualitat de fil que es desitja obtenir.

-

En general, el torçal s’usa per a l’ordit de les teles, mentre que el fil de trama, com el seu
nom indica, per a la trama o per a farcit; el fil de crepè s’empra en l’elaboració de les típiques
teles arrugades i el fil únic per a teixits transparents.
Arribats a aquest punt, ens hem pogut adonar que la fibra i el fil de seda és molt resistent,
llis i molt brillant. Hem comentat que es descompon a 170° C i quan és crua (quan surt del
debanatge) té un tacte aspre i cruixent. Açò fa que els teixits siguen molt resistents, aïllants i
amb una bona presència, molt suaus i lluents. Articles de luxe com llenceria fina, roba interior,
bruses, camises, fulards, vestits de dona i d’home i, fins i tot, tal com sabem, aquelles teles que
fan lluir, com cap altra, la dona valenciana han estat confeccionades amb aquesta fibra.
Amb teixits de calada (fets en el teler) es fan robes llises i laborades, de damàs, espolinats, etc.
En gènere de punts es fan blondes, gases, mitges… i per a la llar es fan robes per a tapisseria
i decoració. Antigament s’hi feia la indumentària litúrgica, així com algunes peces de la
indumentària tradicional i també els paraigües.
Quina quantitat de seda es produeix mundialment? Quines alternatives hi ha?
Actualment, la seda es conrea majoritàriament a l’Orient, Japó i la Xina, fonamentalment.
Mentre que a Europa queden vestigis a Espanya, França i Itàlia. La indústria de
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E����� (copie literalment del Diccionari de Teixits de F. Castany Saladigras). De l’antic
alt alemany spuole, llançadora; espanyol, espolí, que és una llançadora xicoteta amb
què es teixeixen a banda les ﬂors i altres motius, que es barregen i entreteixeixen
en les teles, especialment les de seda i a les quals se’ls anomena espolinats.

L’ESPOLÍ
Per Álvaro Moliner i Llorenç

T����� ��������� (de la mateixa font). És el teixit elaborat amb efecte d’espolins en
els seus motius decoratius; produeix l’efecte del brodat. Aquesta tècnica sembla
ser d’invenció espanyola, ja que els més antics teixits que es coneixen, i on per
primera vegada va ser aplicada, són els teixits hispanoàrabs del segle ��. S’empra
quasi exclusivament en les sederies teixides a mà i modernament existeixen diversos
procediments mecànics que produeixen el mateix efecte com el brotxatge o brocat.

Benvolguts fallers, en primer lloc, agrair a Sandra que haja pensat en mi
per a col·laborar en el vostre llibret que està dedicat a la indumentària i els teixits.
En segon lloc, donar-vos l’enhorabona perquè vaig poder presenciar la Presentació
oficial de la vostra fallera major, Sandra Montagud i Revert, i em va semblar
impressionant el treball i l’afecte que havíeu posat perquè resultara ser, com així va ser,
un espectacle extraordinari digne d’aquest acte de presentació de la Fallera Major.
Vull dir-vos, encara que ja ho sabeu, que teniu una magnífica fallera major que compta amb
el suport de tota la seua família i de tota la seua Comissió. A Sandra la conec fa relativament
poc de temps, però des del primer moment hem sintonitzat pel seu caràcter obert i la seua
simpatia i, a l’hora de triar tant els vestits com tots els complements, ha sigut molt fàcil.
Gràcies a la seua col·laboració hem aconseguit un resultat extraordinari.
Espere i desitge que aquesta petita col·laboració contribuïsca a la realització del vostre llibret i
alhora ajude el lector a conèixer una mica més el món dels teixits i la indumentària valenciana.
L’ESPOLÍ
Quan sentim la paraula espolí, que en l’ambient de l’entorn del món de les Falles està tan en
voga, sabem realment què significa? Possiblement no. La majoria de la gent pensa que és un
teixit, uns altres creuen que un article o una peça d’indumentària, però la resta no té ni la
remota idea del que significa aquesta paraula. Amb aquestes breus línies i amb el suport d’una
gran quantitat d’imatges, volguera donar a conèixer el significat de tan emprada parauleta.
Per a açò he volgut documentar-me i transmetre les diferents definicions d’entitats i persones
acreditades per a poder fer-ho.

Una vegada ben diferenciades aquestes dues definicions, que ens aclareixen perfectament
els termes i les finalitats de cadascuna d’aquestes, arribem a la primera conclusió, que la
denominació comuna que se li dóna al teixit (espolí) no li correspon, per la qual cosa se l’ha
d’anomenar teixit espolinat. I si volem concretar més, hauríem de dir “teixit espolinat fabricat
amb teler manual”. Però volguera donar algunes definicions més obtingudes d’altres fonts del
teixit espolinat.
T����� E�������� (Diccionari de la indústria tèxtil de F. Casa Aruta). Teixit amb una trama de
fons i una altra o unes altres de trames, generalment de seda tintada en colors cridaners,
formant dibuixos, com si es tractara d’efectes perduts. Aquest dibuix s’obté en teler, durant
el tissatge, amb unes petites llançadores denominades espolins. Poden confondre’s amb els
perduts ordinaris, amb els brodats i, fins i tot, amb els efectes de lappet. No obstant açò,
l’espolinat forma generalment dibuixos complicats i els seus contorns són molt precisos, ja que
s’obtenen amb la màquina Jacquard.

En primer lloc, hauríem de fer una important apreciació, distingir clarament el que és un espolí
i un teixit espolinat. Per a açò hem de definir cadascuna de les dues coses.

Podria donar alguna definició més, però totes són similars i ens porten a la mateixa conclusió:
el teixit espolinat és com un tissatge sobre un altre tissatge. Mentre les passades del teixit de
fons van a tot l’ample, les de l’espolinat únicament fan el recorregut que afecta exclusivament
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al dibuix. Les seues passades són paral·leles al teixit de fons i el perfil del dibuix apareix nítid
i definit ja que ho realitza la màquina Jacquard. El lappet únicament fa dibuixos senzills (zigzag, per exemple) i els contorns estan menys definits. El dispositiu del tissatge és també molt
diferent.
Crec que amb tot el que s’ha explicat i els documents gràfics que s’inclouen, queda clarament
definit el que és un espolí i un teixit espolinat.

En l’actualitat, i malgrat haver transcorregut més de 200 anys i a la modernitat i velocitat
dels telers superautomàtics, se segueixen fabricant a València teixits espolinats tal com
es fabricaven en el segle XVIII amb els mateixos telers i la mateixa tècnica de llavors. El fet
que, fins i tot, se seguisquen fabricant teixits espolinats a mà a València, és degut, sens
dubte, al fet que existeixen les festes de les Falles i que, en aquestes, s’utilitza el vestit de
valenciana. Si no fóra per aquest motiu, potser haurien pràcticament desaparegut tots els
telers de Jaqcuard a mà de la nostra regió, de gran tradició sedera, principalment pel seu
cost a causa de la repercussió de la mà d’obra. Tinguem en compte que d’algun d’aquests
teixits solament es fabriquen 15 o 20 centímetres diaris, és a dir, si un tall de vestit porta
12 metres, necessitaríem unes 10 o 12 setmanes per a confeccionar el tall complet.

En les definicions anteriors apareix en diverses ocasions la paraula Jacquard. Què és el
Jacquard? Joseph Mari Jaqcuard va ser un inventor francés que l’any 1801 va descobrir un
artefacte que, unit a un teler tradicional, aconseguia realitzar teixits amb dibuix, que fins
avui no es podien realitzar. El Sr. Jacquard va perfeccionar i va desenvolupar altres artefactes
inventats anteriorment pels seus compatriotes, Basile Bauchon (1725), Jean Falcon (1728) i
Jaques Vaucanson (1740).
La màquina inventada per ell funcionava a manera de caixa de música. La seua missió era
moure els fils de l’ordit (fils verticals) perquè en entrellaçar-los amb els fils de les trames
(fils horitzontals) formaren un dibuix amb ornaments ﬂorals o de qualsevol altre tipus.

La màquina inventada per Jacquard era tan senzilla com pràctica. Uns cartons
perforats feien moure les agulles perquè aquestes alçaren o baixaren els fils de l’ordit i
d’aquesta manera realitzar els teixits que més tard es coneixerien per Teixits Jacquard.
Les primeres màquines es van anomenar vincenzi, aquestes utilitzaven els cartons
perforats per a realitzar el moviment.

A la fi dels anys 90, el Col·legi de l’Art Major de la Seda, a instàncies de l’Ajuntament de
València, convocava un concurs per a triar els dibuixos dels vestits per a les falleres majors
de València. Aquests vestits havien de ser teixits espolinats a mà i d’ús exclusiu per a elles i
quedava institucionalitzat, d’aquesta manera, el vestit oficial de les nostres falleres majors.
Potser açò va donar un gran impuls als teixits espolinats que, com hem dit, pel seu elevat cost
anaven perdent mercat.
Als ja coneguts dibuixos València, Reina, Carpio, Sant Ramón se’ls han anat afegint uns altres
com Noelia, Lluís XV i tots els anys un nou dibuix que estrenen les Belleses d’Alacant, fabricats
per la signatura Vives i Marí, que també fabrica els teixits de les falleres majors d’Alzira, a
semblança de València. Aquesta mateixa signatura llançà al mercat, al principi d’aquesta
dècada, les sedes estretes que imiten els teixits a mà i arriben a aconseguir aquests últims anys
tal perfecció que per a les persones neòfites en aquests temes arriba a confondre’ls, fins al
punt que s’ha quedat en el lèxic popular com a espolins. Espere que aquest article servisca als
lectors per a esclarir i diferenciar espolines, teixits espolinats, sedes estretes, casulles i altres
nomenclatures que s’utilitzen en el vocabulari popular per a denominar els teixits utilitzats per
a confeccionar el nostre únic i genuí vestit regional.
Una salutació per a tots!

Més tard van aparèixer les màquines verdol, que van substituir el cartó, de més difícil
mobilitat, pel paper aconseguint el doble d’efectivitat.
A la fi del 1900 i amb l’aparició de la tecnologia electrònica aplicada a la indústria tèxtil, es
van desenvolupar els telers electrònics substituint el mecanisme rudimentari dels cartons
perforats per petits ordinadors capaços de fer funcionar els telers a una velocitat vertiginosa.
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LA INDUMENTÀRIA TRADICIONAL
FEMENINA VALENCIANA
Per Pepe Carbonell

molt més bastes que les curtes, possiblement perquè aquestes s’utilitzaven especialment
per a feines, tant de camp com domèstiques. Una altra forma que ens apareix és la que té
una pitera de diferent material, normalment més fi, i que anirà brodada profusament, tot
coincidint en la forma de l’escot del gipó. És molt més llarga i arriba pràcticament als turmells.

La xambra. És la camisa utilitzada des de les darreries del segle XIX i fins a la
meitat del XX. Més que camisa podem considerar-la com a samarreta interior de
mesures molt reduïdes. Apareixen ja moltes peces sense mànigues. La xambra està
normalment confeccionada en cotons molt lleugers i profusament adornats ja que a
la rematada es queda com a peça exterior i, fins i tot, de colors fent joc amb les faldilles.

La indumentària valenciana femenina es compon d’una sèrie de peces les quals
passem a descriure breument:

La camisa. És la peça de roba més interior. Pot estar confeccionada de diferents matèries
primeres o de la mateixa en diferents qualitats, utilitzant les més fines o de tenda per a les parts
visibles (mànigues i escot) i les teles més bastes per a les zones no visibles, com és el cos. Encara
que en els peces del camp es quedarien a l’exterior, ja que no utilitzaven els cossos (gipons),
estaven cobertes tan sol pels mocadors de pit. Les matèries primeres utilitzades normalment
són el fil, el cotó i, molt rarament, la seda. La camisa està confeccionada tota d’una peça, és a
dir, que no té costures a les espatlles, únicament presenta una obertura al mig per introduir-hi
el cap, a la qual, per a major facilitat, se li fa un tall al pit per engrandir l’obertura anomenada
coret. A aquest conjunt se li agrega una tira al voltant, aproximadament de 2 cm de teles més
fines, anomenada cabeç, des d’on naixeran les randes per a l’ornamentació exterior.
L’amplària sempre serà la mateixa, ja que s’utilitza la del teler. També per a reforçar la part
de les espatlles, se li afegeixen unes peces rectangulars a la part interior, que aniran des de
la part de davant fins a la posterior de l’aixella. L’exterior es brodarà amb dibuixos geomètrics
o petites garlandes de ﬂors. Des de l’aixella fins a la part baixa del cos se li afegeixen dues
peces triangulars, que li donen més vol a la part inferior per aconseguir un major moviment
de les cames, ja que normalment arribava a sobrepassar els genolls, i que es denominen gaies.
Quant a les mànegues, en ocasions estaven confeccionades en teles més fines i de major
vistositat. Són àmplies i s’ajusten al colze per mitjà d’un puny amb un botó o es frunzeixen
per mitjà d’una cinta per poder-se frunzir. En la part de l’aixella es col·loca una peça
quadrada per donar-li major moviment al braç, coneguda com a quadret. Tan sol hem pogut
recollir molt poques peces que porten mànigues llargues, les quals són estretes i de teles

sinagües que aniran més a l’exterior, aniran més adornades que les interiors.
Com comentàvem en referir-nos a la llargària, serà modificada d’acord amb la moda del
moment i crearà una evolució en les sinagües que va des de l’allargament d’aquestes fins al
recollit de tot el vol a la part posterior per polissonar el vestit. A més, són profundament
adornades amb puntes, entredosos, etc. amb volants que naixeran a partir dels genolls, ja
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Les sinagües. Van recollides a la cintura per mitjà de petits plecs encarats cap a la part posterior
i, quant a la distribució, podem dir que deixen una tercera part per a la part davantera i
dos terços per a la part posterior, quedant dues obertures laterals d’uns 25 cm que aniran
rematades, a l’igual que els cossos de les camises. Per a la seua subjecció s’utilitzaran cintes,
que recolliran la part posterior, i la lligaran davant. La part de davant creuarà per darrere i es
nuarà també davant. La llargària depén de la moda del moment de les faldilles, sent d’uns 25–
30 cm, des de la vora fins al terra al segle XVIII i que pràcticament s’allargarien fins al terra als
segle XIX i XX. Les guarnicions que normalment es col·loquen en la part inferior de la sinagua
estan confeccionades en teles de llenç de tenda, batistes, etc. normalment en forma de volant
(farfalar) que acaba en puntes o en ones. També podem trobar uns adorns que consisteixen
en una sèrie de cordons de cotó, col·locats horitzontalment, així com una sèrie de plecs, dos
o tres, col·locats per reforçar i mantenir toves les sinagües. També és de lògica pensar que les
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que per al llarg que als segles XIX – XX s’utilitza en les faldilles, contínuament s’havia d’estar
aixecant per a poder pujar escales, etc. És, doncs, en aquesta època (segles XIX – XX), en
què apareix la roba interior pròpiament dita, com són els calçons de dona, coneguts
vulgarment per pololos, que consisteixen en calçons confeccionats en teles fines de cotó,
fil i, fins i tot, calma. Parlant de les sinagües, no podem oblidar les peces que, posantse en últim lloc, fins i tot es quedaven totalment a l’exterior, com són, els brials i les saies.

Els brials. Són faldilles d’ús interior o exterior confeccionades en llaneta o cotó de diferents
colors, que guarden la mateixa estructura que les sinagües i que, normalment, aniran brodades
en la part superior amb les inicials de la propietària. Posteriorment es van fer més lleugeres i,
fins i tot, apareixen els estampats. Aquestes van quedar com a faldilles de diari en els treballs
domèstics i més tard es van usar per al lluïment al carrer quan no fóra una gran solemnitat.

El lligacames. Consisteix en una cinta que embolica la cama per subjectar la calça per la part
superior fent nusos o llaços. Aquestes cintes eren teixides expressament de coloració i materials
molt diferents, algunes apareixen brodades formant paraules i dibuixos que expressen una frase
en forma de jeroglífic. Quant a la seua estructura, poc podem dir referent a la dona, ja que, com
que anaven tan cobertes per les diferents faldilles, és poca la documentació que s’hi ha localitzat.

Les saies. Una altra classe de sinagües confeccionades en llana, drap o baieta és el que coneixem
amb el nom de saies, faldellí, faldeta o vió, els quals presenten una coloració molt diferent,
predominant el roig i groc, seguits del verd, morat, blanc, etc. així com també és usual el teixit
bicolor, formant quadres i, fins i tot, a ratlles de diferents colors (manta morellana). Aquestes
saies són d’ús normalment exterior, encara que es pot perfectament col·locar un guardapeus
damunt d’aquestes. Quant als adorns, són molt variats i comprenen des de peces retallades i
sobreposades fins als brodats i pintures. Cosa curiosa que cal destacar és que totes aquestes
peces porten al voltant de la riba un cordó de colors elaborat en llana o cinta de vellut per a la
seua protecció. En la part interior trobem la peça que coneixem com a rodo la qual consisteix
en una tira d’uns 25 cm col·locada al voltant i feta de diferent tela. Si és del mateix material
canviarà el color, a manera de reforç i aprofitarà per tovar. De la mateixa manera, les obertures
laterals també aniran profundament adornades en teles retallades i superposades, així com
embolicant l’obertura es col·locarà el ja esmentat cordó, deixant així pas per poder introduir la
mà dins de la butxaqueta o borsa per portar els efectes personals, la qual es lliga a la cintura.

El guardapeus. Són les faldilles confeccionades en seda i que presenten la mateixa estructura
que les sinagües a l’hora de recollir-se al voltant de la cintura. Solen ser d’ús corrent els colors
llisos i destaquen en gran manera el color blau per sobre dels altres que els segueixen, com són
el verd, el vermell, etc. Estaven elaborats pels mateixos usuaris i aprofitaven els capolls de seda
trencats o espatllats per deixant l’ús dels de millor qualitat per a la venda. Per això, els teixits
més usats són: l’alducar, filadís, ras, tafetà, i com no, els de domàs amb grans motius ﬂorals,
garlandes i fruites, etc. i dels espolines com a guardapeus de gran luxe i de símptoma de
benestar social. També i des d’antany, quan la qualitat era extraordinària i el guardapeus estava
confeccionat en la mateixa tela que el gipó, rebia el nom de faldilla, aleshores es realitzava un
vestit sencer. Aquest, al segle XIX, quedava com a nom concret per a les faldilles polissonades
confeccionades en seda. Els adorns emprats per adornar els guardapeus són molt variats i
espectaculars. Segons el gust de l’època aniran des del farfalar en seda fins a simples cintes
de cotó i puntes daurades o platejades, llaços, incrustacions i volants de puntetes. El llarg és
molt variable, fins a arribar a uns 10 o 15 cm del sòl. Per la part interior podien anar folrades
o no. Aquestes faldilles, igual que les sinagües, van evolucionar i es van allargar fins a arribar
al sòl, desplaçant el volum des de la cintura cap a la part posterior. Ben entrat el segle XIX, es
polissonarà i s’allargarà la faldilla a manera de cua per la part posterior. Quan la moda del polissó
desapareix, aquests guardapeus fregaven el sòl, especialment a la capital, mentre que als pobles
continuaven utilitzant el ja nomenat brial. En el cas de grans ocasions, aquests guardapeus o
faldilles solien ser de colors foscos i adornats amb la mateixa sumptuositat que al segle XVIII.

Les calces. Peça fonamental que des d’antic s’ha utilitzat per a la protecció i l’abric de les
cames. El cotó, la llana, el fil i la seda són els materials més utilitzats per a la seua elaboració.
Al segle XVI van deixar de confeccionar-se en tela per passar a les que ens han arribat als
nostres dies, que estan teixides per artesans amb cinc agulles. Reben noms diferents
segons la llargària. S’anomena mitja calça si solament arriba fins al genoll i calça si la
sobrepassa. Els adorns de les calces són molt diferents i depenen de la posició econòmica
i social; així aniran des d’una simple mostra en la seua confecció a les més profusament
sobrebrodades, fins i tot, en plata i or. També es juga amb la coloració, que anirà del llis als
quadres, triangles, etc., la qual cosa els donarà major vistositat en el transcurs del temps.
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El faldellí. Quan les faldilles estaven confeccionades en cotó, rebien el nom de faldellí,
el qual s’ajusta en tot al guardapeus, tant en estructura com en decoració, així com en
els reforços. Tots aquests faldellins que al final segle XIX es van fer d’ús corrent i es van
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acomodar a la moda del moment, van tenir un principi cortesà ja que eren confeccionats
en teles estampades importades especialment de l’Índia. Rebien el nom d’indianes.

forma triangular més o menys acusada, la qual sobresortirà de la cintura, deixant un espai
entre la primera i les altres vares, per poder posar els ullets, els quals s’aprofitaran per mitjà
de cordons per tancar la peça; també es poden trobar peces botonades. En la part inferior
apareixen el que coneixem com a armilles, faldetes, etc. que són adorns que pengen solts des
de la cintura i que tindran formes i mesures diferents i que passaran del simple descosit de
les peces que formen el cos a un volant prisat. Els escots, normalment quadrats, arriben fins
a la meitat del pit, recollint-ho. Els materials usats en la seua confecció són molt diferents,
des de la seda fins al llenç tintat en diferents colors. És natural que aquestes peces, sense
mànigues, anaren confeccionades en teles molt lleugeres i que s’utilitzaven en l’època estival.
Una de les formes de confecció és el peto, el qual consisteix que la banda central del justet no
ajunta les seues vares principals, per la qual cosa cal col·locar una peça superposada, la qual
cobreix l’espai deixat donant formes diferents, com pot ser, nuat al tronc per mitjà de vetes.

Les sabates. Fins a ben entrat el segle XIX, no tindran la forma de dreta i d’esquerra, ja que
la planta serà exclusivament igual per als dos peus. En el taló apareixeran els talons, que mai
passaran dels 3 o 4 dits, i que en ocasions tindrà forma de rodet i podran ser pràcticament
plans o amb tan sol d’una petita elevació. Els materials seran variadíssims, des de la seda
a la pell, i del vellut al teixit. La seua decoració també és infinita i s’utilitzarà per a ella
tota classe de materials, cintes, puntes, sivelles, cordons, que se sobreposaven fent els
més diferents arabescos. Apareixen els brodats de diferents colors o la simple utilització
de teles espolinades. Quant a la forma, trobem que els més antics tenen la punta molt
més quadrada i són molt més escotats i que pel temps es tanquen i formen els coneguts
tapins o xicoteta bota. Era molt freqüent en èpoques antigues, i per les classes socials més
elevades, que el peu amb la sabata s’introduira dins d’una espècie de soc (tapins), amb altes
plataformes i talons molt elevats, suposem que per protegir-se del fang i donar la sensació
de més altura. Com és lògic, la dona no utilitzava mai la sabata per posar-se dins del camp,
tan sols les espardenyes o socs seran el que protegisquen els peus de la pagesa valenciana.

- Els esclops. Peça elaborada en fusta. Tan sols tenen la forma de la planta del
peu, de la qual, per mitjà d’uns forats, passen una sèrie de cordells confeccionats en
pita espart, que subjecta la fusta al peu.

- L’espardenya. El peu abans anava protegit per aquesta peça, normalment està
confeccionada en espart i anava profusament adornada per cintes de molts colors que creuaven
de diferents formes la part superior del peu. Posteriorment se substituirà pel que avui coneixem
per espardenya, feta en tela normalment de cotons molt forts i que tenen ja forma de sabata.

L’armilla. Consisteix en una espècie de gipó sense mànigues i que va ajustat al cos entre la
camisa i el gipó. Era utilitzat en les èpoques hivernals per protegir-se del fred. És un cos atapeït
i de màniga llarga, de teles fortes i que dóna calor, com la llana o el cotó, el qual anirà des
de les espatlles fins a la cintura.

Els gipons. Tenen exactament la mateixa estructura que els cossets i canvia únicament
i exclusivament en què aquests porten mànigues, ben curtes o llargues, i porten diferents
formes de decoració com són: puntes, peces superposades, etc. Aquestes mànigues són
sempre molt ajustades i tenen la forma del braç en posició relaxada. S’uneixen al tronc per
la cisa i també és molt ajustada ja que així li donarà molta més mobilitat al braç. L’evolució
d’aquestes peces va consistir a perdre la rigidesa aconseguida per mitjà de les balenes, deixant
aquesta funció al cosset, imposat des de França, donant-li més soltesa al cos i a les mànegues.

Cosset, justet, cotilla, etc. És la peça que cobreix des de la cintura fins a les espatlles, deixant
totalment els braços lliures, per la qual cosa es llueixen les mànigues de les camises, subjectant
el cos de la dona per mitjà de balenes, bé de barbes de balena o rametes d’olivera i en algunes
ocasions materials suaus com l’espart. Aquestes estaran col·locades de diferents maneres. La
seua funció és la de reforçar la part davantera. Per la seua forma es realitza una punta de

Apareixen els punys i passen a posar-se per dins de les faldilles els cossos, que
fins ara anaven per fora. El material emprat a partir del segle XIX, i motivat per
la revolució industrial, va ser especialment el cotó i va deixar tan sol la seda, en
totes les seues varietats, per a les grans ocasions i en classes socials molt elevades.
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Les manteletes. Les manteletes es componen de la manteleta superior, que és la que es porta
en el cosset, i la manteleta inferior, l’anomenat davantal. Com el seu nom indica, és una peça
que es col·loca en la part de davant i que des de la cintura protegeix el guardapeus, brials,
saies, etc. Es pot confeccionar en gran varietat de teixits, tot depenent de l’ús que se li done,
bé siga per a treballar o per al lluïment. El fil, el cotó, la seda o la llana, en totes les seues
formes, seran els materials utilitzats i tindran formes i dimensions molt diferenciades, llargs,
curts, amples, estrets, quadrats, arrodonits, etc. D’altra banda, els colors utilitzats també són
variats. Predominen el negre i el blanc, per a les peces més elegants, encara que també es
poden trobar vermells, verds, etc. És lògic pensar que les confeccionades en teles més fortes,
siguen les utilitzats per a les feines pròpies, bé siguen domèstiques o del camp. Mentre que
les més suaus i lleugeres seran per al lluïment. Aquestes van brodades i adornades de formes
molt diferents, per mitjà de puntes, de cotó o fil, o metàl·lics. El brodat característic de la
nostra terra és sempre el punt de cadeneta que pot ser del mateix color que el davantal o de
diferents colors, combinats o llisos i, fins i tot, amb fils d’or o plata, formant en la majoria dels
casos, garlandes de ﬂors o palmells, o simplement ﬂoretes o fruites. Moltes d’aquestes peces
combinen els materials amb la seda i les puntes, donant la sensació de teles combinades.
Els calats i el mateix teixit de cotó donaran sensació, en ocasions, de quadres, ratlles, etc.

Arracades. Hi ha una gran varietat. Depenen del gust del moment i de l’evolució que
tinguen. Esmentarem ací les més tradicionals, considerades així pel nombre detallat
amb el qual se citen en documents i el de peces antigues conegudes, i que, per la manera
especial d’estar treballats, són característics d’aquesta terra.

El mocador. Peça fonamental que porta sempre la dona, tot i que van deixar d’utilitzarlos les dones de reputació dubtosa. Com al davantal, els materials utilitzats per a la seua
realització són molt diferents, segons l’ús al qual estan destinats: per al treball o el lluïment.
Açò també afecta a les formes, les quals són normalment quadrades o triangulars. Es
col·loquen sobre les espatlles, per així poder cobrir els escots i deixar una gran llibertat a
l’hora de nugar-los a la part davantera d’aquest, fent-los un llaç, creuant-ho sobre el pit
i nuant-ho en la cintura, deixant soltes les puntes i enganxant-ho amb agulles. També
els colors són molt variats. Destaquen el negre i el blanc, però no solen coincidir amb el
dibuix del davantal, en contraposició amb el que estem acostumats avui dia. Al segle XIX i
a les primeries del XX, el mocador desapareix com a peça de lluïment al carrer. En aquell
moment apareixen el que coneixem com a toquetes, les quals podien ser de seda, llana, etc.

-De llaç o clàssiques. Formats per tres peces: orella, cos (més gran i en forma de
llaç) i un penjoll de la mateixa forma que l’orella. Fet preferentment de coure o plata,
sobredaurats i encastats amb pedres verdes, cimbells, o tots dos combinats. Hi ha constància
de la seua utilització al segle XVIII i en la primera meitat del XIX.

Els adreços o agulla. L’agulla de plata o agulla és la que serveix per a embolicar i realitzar el monyo.
És d’ús diari. Hi ha documentació escrita i en pintures d’època ibèrica, en què s’aprecia que les
dones duen una agulla per recollir-se el monyo. La tradicional valenciana està formada per un
tub (xarnera), on s’introdueix un punxo (espasa), estant rematades per adorns. No es pot dir que
aquesta siga l’evolució exacta d’aquella primitiva agulla, però sí que la dona va recollir els cabells
donant-li una forma de pataqueta. Posteriorment, potser a les primeries del segle XIX , s’incorpora
a l’agulla, un punxador o rascamonyos, de característiques similars a l’espasa de l’agulla, però més
curt. Més tard s’incorpora un segon rascamonyos, d’aquesta manera es coneix en l’actualitat.
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- Gallegues. Conegudes des del segle XI per aquest nom i per la seua configuració.
Estan formats per l’orella o gallega esmaltat en blanc, blau o rosa; el vuit a alacrà d’or i la
filoreta o resta de perles que penja de l’alacrà. Han estat molt utilitzades als segles XVIII i
XIX i en alguns llocs el seu ús ha arribat fins als nostres dies.

- Ametlletes. Compost per dues peces bastant similars, l’orella és més petita
i el penjoll o ametlleta de major grandària, de manera que recorda una fulla.
Fets en plata o coure sobredaurat, porten encastats cimbells o pedres verdes. El
seu ús, segons dades, és del segle XVIII i segona meitat del XIX.

- De làmpada. El nom li ve per la semblança del cos del pendent amb l’objecte així
designat i, malgrat el dubte que existeix de si es van arribar a popularitzar o eren més propis
d’un cert estatus social, el seu ús s’enquadra en el segle XVIII i primera meitat del XIX. Els
materials utilitzats per a la seua elaboració són el coure i la plata sobredaurats i cimbells.

- Neules. Sens dubte és un dels tipus més coneguts, encara que moltes persones,
equivocadament, les denomina polques (arracades en què l’aparició i l’ús és molt
posterior). Format per tres parts ben diferenciades que són: l’orella i el cos (amb forma de
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vaixell ampli), del qual pengen tres tires de tres perles. Els materials més utilitzats són el
coure i la plata sobredaurats, enfilats amb cimbells i els penjolls de perles.

preferent advocacia local. Són calades i de plata o plata sobredaurada. Els guardamonyos
adopten la forma rodona o de cor buit obrint-se una de les seues cares; són també de plata
o plata sobredaurada. El seu ús està documentat a la fi del segle XVIII i fins al final del XIX.

- Balconet i ocellets. Són dos tipus d’arracades molt similars. Estan compostes per
l’orella, el cos central en forma de balconada i la terminació molt més petita. La diferència
que existeix entre aquests dos models és que en el d’ocellets se li han afegit als laterals del
cos central dos ocellets. Com en els anteriors, els materials utilitzats eren el coure i la plata,
als quals se’ls enfilen cimbells i les tires de perles per formar els balconets pròpiament dits.

- Raïms. Formats per l’orella, una peça transversal que porta dos rosetonets petits i
un penjoll de perles que formen un raïm, tal com ho fa el raïm (d’ací el nom). Normalment
es fan d’or i perles fines, sense cap altre tipus de pedres i, es pensa, que les van posar
de moda les dones adinerades de la classe mitjana de la segona meitat del segle XIX.

- Polques. Són les més modernes de tots els tipus esmentats. Estan formades per la
rosassa o orella del que pengen tres tiretes de perles (totes iguals), que solen sortir d’una ﬂor
petitona feta d’or. Fets d’or i perles fines, de vegades porten algun diamantet. Arriba la seua
utilització fins als nostres dies, des de la segona meitat del segle XIX i, com és fàcilment apreciable
en la succinta descripció donada, la seua diferència amb les neules és altament notòria.

La joia. Altres peces que completen l’adreç de la dona valenciana són: la creu, joia o creu de
davant, subjectada al coll amb cintes, cadena o collaret de perles, passades per unes ases que
porta en la part posterior de la peça superior. Pot tenir fins a quatre peces i deu el seu nom al fet
que (en les més antigues), l’última d’aquestes tenia la forma de crucifix. El seu ús està documentat
des de mitjan segle XVIII a mitjan XIX. Solien ser de plata o coure sobredaurats, plata i, en algunes
ocasions, d’or, amb encasts de cimbells, pedres verdes, pedres franceses o de colors.

Rosaris. Utilitzats en les seues dues variants (de mà o de coll) fets amb comptes de nacre o pedres
de diversos tipus, amb creu, medalles o borles de fils metàl·lics, o ambdues coses combinades.

Collarets. De perles o comptes de nacre, amb nombre de voltes variable (d’1 a 6), que se
subjectaven al voltant del coll per mitjà d’un tancament o cintes. El seu ús és des d’antic; als
segles XVIII i XIX és curt i acostumava a portar en la part davantera una creu de perles fines.

Anells i polseres. Són altres complements de l’adreç, que la seua antiguitat d’ús els fa difícilment
catalogables en el temps. L’anell sol ser un cèrcol d’or o plata blanca al que se li aplica una rosassa
de forma variable amb encasts de pedres d’estràs, verds, cimbells, etc. La polsera, poc freqüent,
és generalment un cèrcol, gravat o cisellat. Si porta encasts, són similars a la resta de les joies.

La pinta. És la joia més preuada de la dona, normalment es realitzava en llautó o
plata sobredaurada. Estan cisellada a mà o gravades i, fins i tot, amb tots dos treballs
combinats, amb motius de fauna, ﬂora, mitològics, etc. Fins a mitjan segle XIX es manté
l’ús habitual d’aquesta peça, hi ha exemplars en llautó que semblen ser posteriors. No
es pot dir que hi haja una forma o grandària concrets. Durant totes les èpoques, les seues
dimensions han oscil·lat des dels 6 a 8 cm d’altura (les més antigues conegudes); fins
als 16 cm o més. Existeix una variant coneguda amb el nom de pinta tallada o trencada
que, a diferència de l’anterior, és recta en la seua part superior, llisa o rematada amb
petites ones. La seua forma s’assembla, solament amb major grandària a un escarpidor.

L’agulla de pit. Subjectava el mocador al gipó o tafaner, o les mantellines de grans dimensions
en portar-les creuades sobre el pit. En ocasions era una simple agulla de cap i en unes altres era
una peça ornamental d’or o plata amb encasts de pedres o perles, amb un dispositiu posterior
per subjectar. Les seues formes són diverses i no és necessari que faça joc amb la resta.

Medalles i reliquiaris. Penjaven del coll de la dona valenciana, per separat o juntes
(segons gustos i possibilitats) i es penjaven amb llargues cadenes de baules rodones
o de quatre cares, que es creuaven sobre el pit, o d’estretes cintes a manera de collarets.
En les medalles (de grandària considerable) solen representar-se les imatges dels sants de
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Allisadors. Quan en l’època Isabelina es va posar de moda col·locar sobre les orelles dos
monyets denominats caragols (per la seua similitud a la closca d’aquest), van començar a
utilitzar-se. Són petites pintes rectangulars en la manufactura de les quals s’utilitzaven els
mateixos materials i tipus de treball que en les pintes. Existeix la creença que el joc era en
principi, almenys, de només un, ja que hi ha pintures que ho reﬂecteixen i al·lusions escrites
que indiquen que era solament un el que s’utilitzava, especificant que, en posar-lo amb
la mà destra, era més fàcil col·locar-lo sobre la templa esquerra, o és on apareix col·locat.

- Mantellina de tovallola. Rep aquest nom perquè d’alguna manera recorda les
antigues tovalloles que s’utilitzaven en la higiene personal, ja que la seua forma és
totalment rectangular, igual de llargues que les anteriors, però molt més amples. Deixa un
gran espai per a la seua ornamentació al centre, normalment seran brodats, de dibuixos
solts, o solament un dibuix central simètric que generalment estarà col·locat en la part
de baix. Aquests motius geomètrics en forma de ﬂors es confeccionen habitualment en
seda i gasa. També existeixen en blonda, però no anirà mai brodada, tan sol en alguns
casos rematades amb cintes de seda. Quant a la seua coloració tan sols s’han trobat
en blanc i en negre; aquestes últimes són en una proporció molt més exagerada.

Mantellines. De sempre i en totes les cultures, la dona s’ha cobert el cap, el cos i, fins
i tot, la cara per mitjà de peces de tela que rebien diferents noms, depenent de les
formes, teixits, idiomes, etc. Ara farem una descripció de la sèrie de mantellines que han
arribat des d’antany fins als nostres dies, atenent a les formes, teixits, ornamentació, etc.:

- Mitja lluna. Com ja s’ha comentat, és la mantellina més característica i més utilitzada de
la història, per la qual cosa existeixen multitud de formes, grandàries i materials en la
seua confecció. Per la forma, com ja hem comentat, recorda a una tallada de meló o mig
cercle, recordant la mitja lluna. Recta en la part que es col·loca sobre el cap i de la qual
naix el semicercle, més o menys perfecte, fins i tot en forma de paràbola, de tal forma que
moltes comarques de l’interior fan que més que una mantellina plana semble una caputxa.

- Flamejades. Són aquelles que s’han confeccionat en seda. La seua coloració
és infinita i variada i fa la sensació de taques que s’han descolorit i han donat
una forma inconcreta fent la sensació de ﬂames. Els seus colors predominants
sempre són les gammes de vermell i groc, d’ací el nom de ﬂamejades.

- Dengue. Sempre les trobem en els mateixos dos colors predominants, el blanc
i el negre. Quan són blanques, el material més utilitzat és la mussolina i pràcticament
totes són brodades, fet que les diferencia de les negres en què estaran confeccionades en
seda i que l’ornamentació és amb cintes. Si continuem allargant aquestes mantellines,
trobarem que gairebé es converteixen en una cinta, d’on pren el nom la següent mantellina:

- Mantellina de cinta. Serà molt utilitzada, i confosa en l’actualitat amb el famós tern,
però molt estreta, en tapets per a damunt de la taula, i fins i tot, per cobrir els altars, ja que
les seues proporcions arriben a ser minúsculament estretes i immensament llargues. Porten
en ocasions, al voltant, una punta que anirà més frunzida per la part de baix que per la de dalt.

- Tern. És la mantellina més moderna que podem trobar i si observem totes les
descripcions anteriors, veurem que és un barrejat de totes i cadascuna d’elles. Quant a la
forma central, continua amb la forma arrodonida per davall i recorda la mitja lluna, la llargària
del dengue, tovallola o cinta. Té tan sol com a originalitat que la part superior central també
és arrodonida com la inferior, formant una forma simètrica més o menys rectangular i els seus
extrems sempre arrodonits al mig o menor grau de curvatura.
La seua coloració és infinita, no obstant això, sobresurten el blanc i el negre. Aquest últim
color és el més utilitzat. El material empleat per a la seua confecció és la seda en totes
les seues variants. Aniran decorades de moltes i diferents maneres. El brodat és el més
característic, tant en pedreria, com a cadeneta, tot coincidint el fil en el mateix color que
el fons. Les cintes també estan utilitzades en la seua ornamentació, deixant el centre a
ratlles, en zig-zag, o cercles, i que en ocasions seran de diferents colors que el fons. El vellut
retallat i superposat, igual com ocorre amb les mantellines més antigues, va ser utilitzat a
les zones de l’interior. La ornamentació exterior serà per mitjà de blondes d’uns 25 a 30 cm
d’ample, la qual embolicarà en tota la seua extensió excepte per la part superior central que
serà més ampla, per poder així cobrir el cap, tenint una mesura aproximada de mig metre.

- Mantellines de blonda. Són peces rectangulars de major o menor grandària,
confeccionades en blonda i altres tipus d’encaixos de les mateixes característiques, encaixos
de Brussel·les, encaixos de Granada, etc. Avui dia és la més estesa i coneguda ja que va ser
al principi del segle XX quan més s’usava, quedant com a representant del tot el territori
espanyol. Aquesta peça era l’única possible de col·locar sobre la pinta. D’aquest mateix
material, també es troben altres triangulars, de les quals un dels extrems s’allarga per col·locarse al cap. Posteriorment vindrien els vels que, de forma rectangular o triangular i d’escasses
dimensions, s’utilitzaven per entrar a les esglésies, com a record de la mantellina, fins i tot
podrien ser perfectament substituïts pels mocadors de mà, que fan les mateixes funcions.
Pepe Carbonell
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Indumentària Valenciana de faena

TIPUS DE VESTIMENTA

VALENCIANA

- Cosset i camisa de màniga curta o llarga.
- Faldilla frunzida en la cintura.
- Mocador de pit, a joc o no amb el davantal.
- El pentinat format per trena o un sol ‘monyo’ i mocador.
- Pinta de metall o de petxina, agulla travesera.
- Mitjanes de cotó en color blanc, cru o clars.
- Espardenya o ballarina.

Per Jonathan Albert
En el cas de l’home existeixen 3 tipus d’indumentària definits fonamentalment.
Les popularment conegudes com Torrentí,la de Saragüells o la de Puntelló.

A continuació, passem a descriure les principals peces que componen la indumentària
valenciana dels homes i dones.
Per a la dona, ha anat evolucionant en el temps, trobant bàsicament dos tipus clarament
diferenciats. D’altra banda es descriu la utilització d’una indumentària diferent
per a la realització de tasques, denominada indumentària de feina.

Indumentària Valenciana del Segle XVIII
- Cosset, de màniga curta o llarga. Fet amb tot tipus de teixits, de colors, estampats, etc.
- Faldilla frunzida en la cintura o bastes xicotetes.
- Mocador de pit, a joc o no amb el davantal.
- El pentinat format per un sol ‘monyo’ amb tres ratlles.
- També es pot formar amb tres ‘monyos’: 2 rodes als costats i altre més gran darrere.
- Amanisc, pinta i una o dues agulles en el cap (travessera i rascadora).
- Mitjanes de cotó i seda en color blanc, cru o clars.
- Ballarines folrades o botí folrat
Indumentària Valenciana del Segle XIX
- Cosset amb màniga de fanal.
- Faldilla frunzida en la cintura.
- Mocador de pit i davantal.
- Les teles de seda, brocats amb metalls i colors.
- El pentinat format per tres ‘monyos’.
- Amanisc, 3 pintes, 4 forquetes i 3 o 4 agulles cap.
- Mitjanes de cotó i seda en color cru.
- Sabata folrada.

Indumentària Valenciana del Segle XVIII (Torrentí)
- Xupetí tancat.
- Jaqueta curta.
- Faixa amb xupetí passat per fora.
- Camisa blanca.
- Calçons curts i mitjons.
- Ballarines amb adorn.
- El cap sempre cobert amb mocador, barret o còfia.
- Manta.
Saragüells
- Xupetí.
- Camisa.
- Faixa.
- Calçons curts de lli o cotó i mitjons de trebilla sencera amb lliga.
- Espardenyes d’espart.
- El cap sempre cobert amb mocador.
- Manta.
Puntelló
- Pantalons negre o a ratlles.
- Camisa blanca o color cru.
- Jupetí.
- Faixa.
- Espardenyes de careta.
- El cap sempre cobert amb mocador.
Jonathan Albert
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durant el segle XVIII va imperar el gust francés, molt fastuós i sovint exagerat, tot estenent-se
per tot arreu l’ornamentació típica de l’estil Lluís XV. Va estendre’s de seguida l’estil barroc i
amb aquest es van inspirar sumptuosos mobles o utensilis. Des del segle XIX, s’imiten els estils
medievals, sobretot, els bizantins i gòtics, a més dels clàssics del Renaixement.

ART ORFEBRE
Per Miguel Ángel Bertomeu

Miguel Ángel Bertomeu va nàixer el dia 9 d’octubre, per la qual cosa ell mateix diu que
no és casualitat el seu amor per les festes i les tradicions de la nostra Comunitat Valenciana.
Alguna cosa que ja li van inculcar els seus pares des de molt xicotet fent-li partícip de diverses
festes valencianes.
Més de 20 anys d’ofici dins del món de l’orfebreria jalonen una carrera, dins de la qual va
arribar al principi dels 90, al costat de l’empresa Vicente Santa María, i que durant una
temporada alterna orfebreria i joieria. Va col·laborar amb múltiples empreses tant d’orfebreria
com de joieria, fins que, passant un periple de diversos anys, al febrer de 2006 creà la signatura
Artesania Bertomeu SL i es va establir, així, pel seu compte. Va crear els propis dissenys fentlos una volta de rosca als seus models i va agrupar tots els coneixements adquirits en els
seus dissenys exclusius i artesanals, ja que li agrada diferenciar molt entre un treball elaborat
artesanalment i un treball mecanitzat, diferència que li agrada explicar als seus clients donantlos la màxima qualitat al producte. Com a reconeixement, què millor que dir que va rebre la
certificació oficial de Swarovski el 2009!
El client que cerca a Bertomeu troba sempre un producte realitzat expressament per a ell.
Fins i tot, moltes vegades, els mateixos clients són testimonis de com va avançant l’elaboració
artesanal del seu producte. Elaboració que, per a entendre bé, hauríem de remuntar-nos
a la prehistòria. Les primeres troballes d’orfebreria són senzilles peces de coure que daten
del final del període neolític. Però per a entendre l’etapa que utilitzem comunament en els
complements de la indumentària festiva a la nostra Comunitat, hauríem de traslladar-nos al
segle XVI.
L’art dels escultors i orfebres italians va anar imposant-se a tot Europa, especialment amb la
inﬂuència que van exercir les produccions de Benvenuto Cellini. Però a la fi del segle XVII i
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Totes aquestes obres indicades anteriorment s’elaboren amb les tècniques següents:
cisellat o repujat. El cisellat consisteix a fer enregistraments en el metall utilitzant diferents
tipus de cisells per a aconseguir els relleus desitjats en la peça que estem elaborant. S’utilitzen
materials com la massa de lacre o brea, punta de traçar, martell de cisellar i cisells.
Manera d’ocupació: Es talla el lacre i es posa en un recipient a foc lent amb una cullerada
de vaselina i amb la cera colofònia. Es remou sempre fins que es dissolga. S’afegeix brea,
l’estearina i la resta de lacre i es posa a foc fort. Per últim, s’afegeix la resta d’estearina. Quan
està tot dissolt, està preparada per a usar i seguir aquest procediment.
Es pot cisellar qualsevol tipus de peça, sempre que hagen estat prèviament recogudes. Després
d’apegar la làmina de metall, es dibuixa en la làmina i, amb la punta de traçar, es repassa la
figura que cisellarem. Després s’ha de clavar en el plom per a prosseguir amb el treball i
cisellem colpejant el cisell amb el martell i seguint el traçat de la figura fins que aquesta quede
marcada en la xapa. Segons es va colpejant, el cisell ha d’anar corrent-se sobre el traç del dibuix.
En cap cas el cisell es quedara clavat, perquè es note els colps efectuats en la xapa pel cisell.
S’anomena cisell qualsevol dels utensilis no tallants, aptes per a crear, a colps de martell, un
dibuix amb finalitats decoratives sobre làmines metàl·liques i la denominació cisellat serveix
per a indicar el treball acabat efectuat pel cinsellador, la deformació plàstica. Sota els colps del
martell es produeix un desplaçament plàstic del metall, cercant una sèrie de superposició de
plànols, volums, baixos relleus i textures que reproduïsquen el motiu ornamental proposat.

Fites:
Bellesa del Foc.
Reines de Borriana.
Medallons Regnes d’Elx.
Medallons de les Reines de Castelló.
Restauració de la Corona i la Resplendor, i manteniment
d’aixovar de la Mare de Déu dels Desemparats de
València.
Oficialitats en diverses festes al llarg de tota la
Comunitat Valenciana.
Miguel Ángel Bertomeu
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aquest vestit, ja que, al cap i a la fi, la nostra tasca no estarà conclosa sense la satisfacció de la
persona que conviurà, per uns anys, amb l’obra que per a ella estem realitzant.

MESCLA DE TRADICIÓ I ART
Per Fanny Grau
Marga Noguera

Una vegada més, tot torna a començar. Com un nadó acabat de nàixer pel qual hem de

Si parlem d’una dona de complexió més estreta, intentarem fer que el cos del vestit s’adapte
de manera que lluïsca per ella sola la seua estructura, potenciant la forma amb complements
i detalls que el faran més atractiu.
Si, en canvi, estem tractant amb una persona de complexió més ampla, farem que aquest
s’adapte a la seua anatomia de forma que sutilment dissimule algun tipus de complex i potencie
les faccions que ens interessen, sempre afegint o llevant els elements necessaris que demane
el model, ja que de vegades la senzillesa és la base de tota bellesa.
Una vegada superada aquesta etapa d’anàlisi, és hora de començar a donar forma a aquella
tela que continua esperant, impacient, a ser tallada i convertida en un cosset.
És un procediment llarg i meticulós, en el qual intervindrà diverses vegades la persona a la qual
va destinada la peça, ja que, hem de tenir en compte que, en aquest treball, si volem que se’ns
reconega per la nostra professionalitat, hem de ser molt perfeccionistes, així que hem d’estar
ben segurs que la persona està satisfeta abans de donar la tasca per acabada.

prendre unes decisions pel que resta del seu futur: quin nom posar-li, a quina falla apuntar-lo,
quin vestit confeccionar-li i, sobretot, quins valors inculcar-li.
Així és com ens sentim davant d’una tela abans de convertir-se en un vestit. Les preguntes
segueixen un mateix patró: quin model adjudicar-li (si de gal·la o del s. XVIII) quina forma
prendran les mànigues, quin tipus de davanter, el color dels llistons, l’estil de les manteletes,
el model de sabates...
No és una tasca fàcil plantar-se davant d’una tela verge, com el pintor que es queda hores i
hores davant d’un llenç en blanc esperant que la inspiració li insinue les primeres línies del que
acabarà sent una obra d’art. No és tanta la diferència, ja que a l’hora de confeccionar, cada
modista està endinsada en un món artístic, ja que, sols les privilegiades amb mans meravelloses
són capaces de pintar amb el fil i fer escultures amb les tisores.

Però no només hem de parlar dels vestits en referir-nos a la indumentària valenciana, sinó
que aquesta endinsa un munt de peces i complements els quals, cadascun té una funció i tots
tenen la seua importància.

Hi ha moltes pautes que cal tenir en compte a l’hora de confeccionar. La més important
d’aquestes, i encara no esmentada, és la personalitat i la fisonomia de la persona que lluirà

El primer que hem de tenir en compte a l’hora de vestir una valenciana és que portar el vestit
durant moltes hores pot acabar sent molt incòmode per a la fallera, ja que aquestes teles, en
estar elaborades amb una gran trama de fils i metalls, poden arribar a pesar moltíssim. Per
això, a l’hora d’escollir les altres peces que complementen el vestit hem d’assegurar-nos que
siguen al més lleugeres possibles per no donar un pes addicional i, si pot ser, donar un punt de
confortabilitat. Això ho podem aconseguir escollint el mirinyac adequat (més conegut com a
can-can) problema que va portar a Marga Noguera a trobar la manera de fabricar un can-can
que fera que cada fallera se sentira còmoda a l’hora de posar-se el vestit. El “mirinyac faller,
el can-can que no pesa” és una patent exclusiva que només podem trobar a Marga Noguera,
ja que és un producte que va nàixer fruit de molts anys d’estudiar el mecanisme de què es
composava, i després de moltes proves, i molts anys vestint a falleres, va dissenyar l’estructura
perfecta, senzilla i còmoda de la qual es forma aquest producte.
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Tot comença de la mateixa manera, amb una sèrie d’esbossos que poden apropar-se a una
primera idea del que serà, en un futur, un vestit de valenciana. Les faldes segueixen totes el
mateix patró, ja que aquesta és una tasca fàcil que, una vegada executada, ens esbrina uns
enigmes que prèviament ens havíem plantejat a l’hora de donar forma a la resta del vestit.
Observem detalladament la gamma de colors que composen aquesta falda acabada, observem
la forma del dibuix, la interacció de les figures amb el fons i, una vegada fet un estudi analític
de tot allò que individualment pot aportar-nos informació, comencem a donar forma amb el
llapis a un munt de possibles solucions a l’enigma plantejat.
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I com és possible combinar aquests dos àmbits? Doncs inspirant-se en el disseny per a després
aplicar la part artística.

És essencial la comoditat a l’hora de vestir-se de fallera, però també és important l’elegància,
tant en el que es veu de fora com en allò que lluïm interiorment. Per això hem de tenir cura
i distinció a l’hora d’escollir les sinagües, els saragüells i la xambreta, ja que aquestes peces
també són imprescindibles en la indumentària valenciana. Les podem trobar de fil, de punt, de
teixits sintètics, brodats a mà, pintats, etc.
Continuant amb la indumentària és hora de parlar dels complements externs (que no en són
pocs), ja que són igual d’important que les peces interiors.
Aquest és el punt en què intervinc jo. Personalment, des de la meua postura de fallera i
indumentarista, ja que, per pròpia experiència i després de molts anys vestint-me de valenciana,
sé molt bé el que és necessari quan portes el vestit de fallera.

Començant per les mantes morellanes, article que, personalment, no m’agradava a l’hora
de combinar damunt d’un vestit de valenciana, ja que, encara que els colors estigueren
acord amb aquest, normalment, les teles són estampades amb motius ﬂorals i, per contra,
les mantes segueixen un patró de línees horitzontals i verticals, combinació que no acaba
de ser del tot harmònica. Per tenir una alternativa a aquest i basant-me en un altra patent
que va desenvolupar Marga Noguera, va nàixer “la manteta de borles, elegant i calenteta” un
producte que s’adapta perfectament a cada persona i que es pot personalitzar de la forma
que el client desitge. En principi, la manteta de borles és llisa, d’un color que combina amb el
vestit, però també es pot anar més enllà, pintant el mateix motiu que destaca en la tela, fent
d’aquest, el complement perfecte per als dies de fred.
Continuant amb els ventalls, complement molt elegant i útil en els dies de calor o en actes on
s’ha d’estar en llocs tancats, com en Sant Josep, a l’hora d’anar a l’església, per exemple.

Per als dies que fa fred, moltes falleres es posen la manta morellana; per als dies de calor, els
ventalls, fins i tot, hi ha algunes d’atrevides (ací estic inclosa) que per als dies que fa molta calor
trauen a lluir un para-sol (de punt o de fil, evidentment).
A aquesta classe d’elements que tota fallera ha de tindre jo he volgut donar-li un toc personal,
perquè, sota el meu punt de vista, és molt important que una fallera vaja vestida tota en
harmonia i que tots els elements estiguen sota el mateix context, és a dir, que tots formen part
d’un mateix disseny. Basant-me en aquesta afirmació vaig decidir començar a personalitzar
aquests elements i donar-los un toc artístic alhora que original i innovador. Aleshores vaig
combinar dos ambients en un: el disseny de moda i les arts plàstiques.

A l’igual que amb les mantes, els ventalls també es poden personalitzar acord amb la tela del
nostre vestit o, fins i tot, combinant motius que aquesta presenta amb el nostre nom, quedant
així un complement totalment personal i que dóna un toc de distinció i elegància.

Amb això va nàixer la pintura tèxtil, tasca que va anar creixent i de la qual van començar a
nàixer una gran varietat d’idees que, a dia d’avui, s’han fet essencials per a moltes falleres a
l’hora de tenir la seua pròpia col·lecció.

Anant més enllà, però sense eixir-nos del món faller, també hi ha altres parts de la indumentària
valenciana que ens posem els dies no oficials dins la setmana fallera. En efecte, em referisc a
la brusa i el mocador. Aquest va ser el punt de partida del món de la pintura tèxtil, ja que la
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manera més fàcil i original d’identificar-nos dins de cada família fallera, és portant l’escut de
la nostra falla pintat a la brusa o, fins i tot, al mocador. És una idea molt atractiva, ja que, a la
brusa es poden pintar infinitats d’idees, com el nostre nom, l’escut de la falla, la senyera, els
coets, escenes valencianes, una frase que identifica una colla d’amics fallers, etc. Tot allò que
vulguem mostrar durant la setmana fallera pot quedar registrat d’una forma molt artística i
original a la nostra brusa.

TEIXITS I TELARS

No tan sols es poden personalitzar peces de vestir, si volem anar més enllà i volem fer regals
originals i exclusius, podem personalitzar tota classe d’idees que se’ns ocorreguen relacionades
amb el món faller, com un coixí, una caixeta on guardar les cendres de la falla, unes sabates
d’hortolana, la caixa per guardar les pintes, els mocadors, els faixins o, fins i tot, la mateixa tela
de fallera.
La indumentària valenciana és un camp molt ampli i molt important del qual jo tan sols he
pogut donar unes xicotetes pautes, endinsant-vos dins del món que la faena d’indumentarista
requereix. No obstant això, sempre es pot innovar en aquest tema, sempre que tinguem en
compte les empremtes del passat ja que, tota la indumentària no és, sinó, un homenatge a la
forma de vestir dels nostres avantpassats.

Per Vicent Company

Per a la fabricació de qualsevol teixit, en el nostre cas, la fabricació d’una tela
per a realitzar un vestit de fallera, és imprescindible l’ús d’un teler.
TELER:
Màquina utilitzada per fabricar teixits amb fil o altres fibres, construït amb fusta
o metall, i que pot ser artesanal o industrial. Els telers artesanals es classifiquen
en tres grans famílies: bastidors, verticals i horitzontals. Els telers industrials es
classifiquen segons el tipus de teixit que produeixen. Hi ha plans, circulars, triaxials.
Un teixit fabricat amb un teler es produeix entrellaçant dos conjunts de fils disposats en angle
recte. Els fils longitudinals es diuen ordit, i els fils transversals es denominen trama. Mitjançant
un mecanisme aquests fils són elevats individualment o en conjunt, formant una obertura
denominada calada, a través de la qual passa la trama.

Fanny Grau
La Cambra de l’Art
(Estudi d’Arts Plàstiques)

Marga Noguera
Indumentària valenciana
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La característica principal dels telers és el mecanisme d’elevar l’ordit, el qual històricament
ha anat evolucionant des d’utilitzar la pròpia mà fins a utilitzar utillatges tecnològicament
avançats.
PROCÉS DE TEIXIT:
Els tèxtils, comunament, es componen de fils, els quals al seu torn són una sèrie de fibres
entrecreuades o, com en el cas dels tèxtils sintètics, d’un o més filaments entrecreuats, els quals
es poden obtenir tant de la mateixa naturalesa com per processos de síntesi química.
El procés habitual de producció de teles implica una sèrie de processos productius que
transita per les etapes següents, en general:
1) Producció de fibres naturals o sintètiques
2) Processat de les fibres
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3) Fabricació de fils a partir de les fibres: ﬁlat
4) Fabricació dels tèxtils amb els fils de l’etapa anterior: teixit
5) Acabat.
D’acord a la varietat de la tela i la matèria primera, el tipus i el nombre de processos
implicats varia.
La primera fase és la producció de la matèria primera, la qual pot ser d’origen
natural o artificial per a l’obtenció de les fibres. La matèria primera d’origen natural
pot ser, depenent del tipus de fibra, conreada (cotó, lli o altres plantes), criada
(ovelles, cuc de seda) o generada a partir de producció química (niló, cel·lulosa).
Una vegada obtinguda la fibra és necessari processar-la. Per al cas de les fibres d’origen natural
significa eliminar impureses, classificar-la, rentar-la i, en alguns casos, agrupar-la en bris, ja
que cada tipus fibra requereix un maneig diferent. Per al cas de les fibres d’origen sintètic, es
refereix a certs processos que poden donar determinades propietats físiques o químiques a les
fibres. En el cas d’alguns materials sintètics, no es duu a terme aquest procés, doncs des de la
seua fabricació es genera un únic filament que serà el que prenga el nom de fil. El tercer pas
correspon al filat. En aquest procés, per al cas de les fibres naturals, les fibres són combinades
en una estructura constant mitjançant el cardatge; s’estiren les fibres llargues i es doblen
fins a formar bris continus mitjançant el debanament. Per al cas de les fibres sintètiques,
s’entreteixeixen els filaments de materials molt dúctils o es combinen les fibres de materials que
produeixen fibres curtes. Aquestes fibres combinades, trenades o entreteixides formen el que
es coneix com a fil. En alguns tèxtils, els denominats non-woven (no teixits) no es duu a terme
aquest procés ja que no es requereix de la formació de fils per a fabricar aquests tèxtils.
Ja que es té el fil, es procedeix a l’elaboració dels tèxtils.
Aquests es classifiquen en tres tipus, d’acord amb el procés per a la fabricació
del tèxtil: teixit pla, teixit de punt o tèxtils no teixits.
El procés bàsic de teixit és passar els fils de l’ordit alternadament per damunt
i per sota dels fils de la trama.
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Dins del grup, cada vegada més gran de les fibres sintètiques, es va estendre fa temps
l’ús, principalment, de la cel·lulosa. No obstant això, s’utilitzen amb més freqüència les
fibres realment sintètiques que les derivades de la cel·lulosa. Els principals membres
d’aquest grup són el niló, el polièster, el polipropilè i les fibres acríliques. Un altre grup de
materials sintètics, el de la fibra de vidre, s’empra per fabricar alguns teixits per a cortines.
Amb excepció de la seda, totes les fibres naturals tenen una longitud limitada i per això
han de debanar-se per formar fils que puguen teixir-se. La seda i la majoria de les fibres
sintètiques formen un filament continu, però es tallen en segments per al seu filat.
La fabricació de teixits en teler manual o mecànic requereix diversos passos. Per prepararho, les fibres de l’ordit es col·loquen i es tiben en el teler, formant una superfície de fils
paral·lels molt propers. Es fa la primera separació, alçant diversos fils de l’ordit perquè puga
col·locar-se de manera correcta el fil de la trama. En un teixit simple, en el qual el fil de la
trama es col·loca alternadament damunt i sota els de l’ordit, s’alça un fil sí i un fil no.
L’espai que queda entre els fils alçats i els posats al llit es denomina buit.
Durant el procés de picat, un dispositiu anomenat llançadora fa passar el fil de la trama
pel buit. Posteriorment, un batent estreny el fil de trama contra el de la trama anterior
per formar un teixit compacte. Finalment, es baixen els fils de l’ordit que estaven alçats
i el següent grup de fils s’alça per començar un nou cicle. Amb això es col·loquen els
fils de la trama en el seu lloc, damunt d’una part dels fils de l’ordit i sota una altra.
Al final del procés s’obté el desitjat teixit, el qual pot ser de dos tipus diferents:
Teixits plans, que es divideixen en tres tipus (per l’entrellaçat de la trama amb l’ordit):
− Tafetà: La trama passa alternativament per damunt i per sota de cada fil o conjunt de fils en
què es divideix l’ordit, a manera d’un senzill enreixat.
− Gerga (teixit): L’ordit es divideix en sèries curtes de fils (de tres, quatre o cinc), dels quals
només un cobreix la trama en la primera passada i el següent fil en la segona passada, etc.
Resulta en un teixit a espina.
− Ras o setí: Els fils de l’ordit es divideixen en sèries majors que per a la gerga (de cinc a vuit
sèries). D’aquests fils, cadascun només cobreix la trama en la primera passada; en la següent, el tercer saltant un, i així successivament. D’ací resulta que, tenint l’ordit pocs enllaços amb la trama i sent aquesta de seda, la superfície del teixit apareix brillant. Per això rep
també el nom de setí.
Teixits de punt:
− D’ordit
− De trama
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Tipus de telers:
Els telers compleixen la funció de confeccionar una tela, mitjançant ordits i trames. Existeixen
molts de tipus de teler, en funció de la seua forma, dels materials que el conformen o el tipus
de tela que són capaces de fabricar.
Passem a descriure alguns tipus diferents de telers:
Teler de peces:
Consisteix en dues barres de fusta verticals ancorades al terra. La part superior es recolza a la
paret per donar-li la inclinació necessària per a un bon funcionament.Una fusta uneix les dues
barres verticals en la part superior, recolzat en dues forquetes. Aquest travesser està destinat
a subjectar els ordits, però, a més, com veiem en nombroses representacions gregues, serveix
d’eix per enrotllar el teixit una vegada confeccionat.
Els fils d’ordit lligats al travesser superior són dividits en dos grups, mitjançant una barra de
separació, els parells, que passen per darrere de la barra i els imparells, per davant. En estar el
teler inclinat, els ordits parells i imparells se separen formant la primera calada per al lligament
tafetà (I), per on creua la trama.
Els fils parells d’una banda i els imparells per un altre, són lligats en grups a unes peces, mantenint tiba l’ordit. El teler disposa d’una altra barra transversal o vareta de lliços, on els llaços
subjecten els ordits parells. Aquesta vareta s’aguanta sobre dues fustes curtes acabades en
forma de forqueta. Si la vareta de lliços roman recolzada en els peus verticals, no es modifica
la posició ja explicada.
Ara bé, quan la vareta de lliços es desplaça a les forquetes, els fils parells que estaven al fons
passen a un primer plànol i s’obté la segona calada (II) per on passa la trama. Evidències de l’ús
d’aquest teler són les peces trobades a Anatòlia l’any 6000 a. C., a Palestina el 3000 a. C. i als
primers assentaments de Troia, al voltant del 2500 a. C.
Teler de taula/teler de marc/ teler de pinta o maria: Es tracta d’un teler de fusta amb pinta de
fusta o de plàstic que s’usa de forma individual per a la confecció de teles, que es desmunta per
a l’enfilat. Aquest pot ser gruixut i admetre només 3 ordits per cm o més fi i admetre fins a 5
ordits per cm. Consisteix en dues barres de fusta ancorades al terra i dues barres transversals,
on se subjecten els ordits. Aquests fils són separats per una barra de separació i una vareta
de lliços. El seu origen sembla ser de Síria o Mesopotàmia. S’ofereix en diverses grandàries. Es
diferencia del Maria que la pinta queda fixa en el teler i, per canviar de calades, la puja i baixa
d’un suport situat a un costat.
Teler amb peus/teler de pedals:
És el teler per excel·lència, el que s’usa des de temps immemorials. El primer teler de pedals
es pensa que s’utilitzà a la Xina en el període Han (206 a. C − 220 d. C). Possiblement aquest
teler tinga més de 4000 anys. Compta amb diversos pedals i s'utilitza per a la confecció de teles
d'estructures més complexes. Tot i que tots els telers apliquen els mateixos principis tècnics,
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aquest compta amb un cert grau de mecanització que permet treballar en teles de major
grandària i més ràpidament, sense perdre la seua condició artesanal.

Teler de cartró:
Sense cap dubte, és una versió més accessible, pràctica i econòmica. Solament requereix
tallar un tros de cartró de la mesura desitjada i realitzar-li ranures on tendir l’ordit.
Bastidor amb clau:
S’utilitza per confeccionar tapissos, catifes i tot tipus de teixits de faç de trama. Pot
tenir claus en dos dels seus costats o en els quatre, la qual cosa permet obtenir
un teixit ben prolix i parell. Pot ser un bastidor quadrat o un bastidor rectangular
Bastidor circular:
És de fusta i compta amb ranures o claus, on es col·loca l’ordit en diagonal.
Serveix per confeccionar peces en rodó. És ideal, per exemple, per a fer boines.
Bastidor triangular:
El triangle que més s’utilitza per a realitzar peces de vestir s’arma amb tres llistons, un de 2 cm per a
la base i dos laterals que donen una altura d’1 m d’alt. Porta claus sense cap, situats a 1 cm de distància
entre si en els laterals i cada 1,5 cm a la base. En el cas de la roba per a nens, s’utilitzen triangles
més xicotets. S’usa per a la confecció de xalines, ponxos i peces triangulars en general.
Telarí:
És un miniteler artesanal de forma circular, que es presenta en diverses grandàries. Fracciona
el teixit en múltiples parts, de manera semblant, i després, mitjançant una guia de ganxet o
alguna forma d’adhesió, se li dóna la forma final.
EVOLUCIÓ DELS TELERS
Ús del teler manual:
El teler manual es remunta a l’era antiga i es va utilitzar en les civilitzacions xineses i d’Orient Pròxim
abans d’arribar a Europa. El seu ús està molt estés als països en vies de desenvolupament i als països
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industrialitzats. S’utilitza també per a teixir teles artesanals que s’usen en decoració.
El teler manual està muntat sobre un bastidor que proporciona el suport que es requereix per
sostenir les parts mòbils, amb els fils de l’ordit paral·lels al terra. En la part posterior del teler
es troba un cilindre al voltant de com s’enrotllen els fils de l’ordit per mantenir-los tibants. El
cilindre es gira a mesura que es fabrica el teixit, per disposar de més ordit per teixir. En la part
del teler on s’instal·la el fil de la trama, cada fil de l’ordit passa a través d’un orifici situat a la
part central d’un filferro vertical anomenat lliç. Els diferents lliços estan units a un arnés de
metall o de fusta de manera que puguen alçar-se o baixar-se els lliços en un sol pas, juntament
amb els fils d’ordit que els travessen.

Per crear figures s’empren telers de lliços. La diferència fonamental és el funcionament
dels arnesos. En un teler de dos arnesos, és a dir, un teler amb dos conjunts de lliços,
només és possible fabricar teixits simples. Les fibres de gerga requereixen telers
amb tres o més arnesos. Els arnesos dels telers de lliços es controlen amb un capçal
que determina l’arnés que està alçat o baixat en cada passada de la llançadora.

En els telers el picat es fa manualment. El teixidor passa a través del buit una llançadora
que conté una bobina de fil de trama. Després de cada pas de la llançadora, el fil de la
trama es copeja contra el fil anterior, movent cap a endavant i cap a darrere un batent, una
pinta amb una filera de filferros. Després de batre el fil, el teixidor fa descendir els lliços
que estaven alçats i alça els que estaven baixats, canviant d’aquesta forma el buit.
El primer pas en la mecanització del teler va ser la llançadora volant, patentada el 1733
per l’inventor britànic John Kay. Consistia en un mecanisme de palanques que empenyia
la llançadora per una pista. La llançadora volant va augmentar considerablement la
velocitat de teixit i permetia que una sola persona pogués realitzar el picat.
Telers mecanitzats:
El teler mecanitzat va ser perfeccionat per un altre inventor britànic, Edmund Cartwright, qui
va patentar el primer teler mecànic el 1786. En els anys que van seguir, ell i altres enginyers van
fer algunes millores i, al principi del segle XIX, el teler mecànic s’utilitzava àmpliament. Encara
que és en essència semblat al teler manual, aquest tipus de teler compta amb alguns elements
addicionals, com a mecanismes per detenir el teler si la trama o l’ordit es trenquen o si la
llançadora no aconsegueix el final del seu recorregut. Altres dispositius permeten intercanviar
les llançadores sense necessitat de detenir el funcionament del teler. En un dels extrems
del teler es troba un carregador amb diverses bobines plenes de fil. El teler compta amb un
mecanisme per expulsar les bobines buides i prendre una nova.
Quan es requereix un teixit més elaborat, s’utilitzen telers més complexos.

Un avanç addicional és el teler de Jacquard, perfeccionat per l’inventor francés, Joseph
Marie Jacquard, al principi del segle XIX. En aquest tipus de telers no s’utilitzen arnesos de
lliços, sinó que els fils de l’ordit es controlen amb un conjunt de filferros verticals units a
un capçal Jacquard que es troba en la part superior del teler. El procés de teixit es controla
amb una sèrie de targetes perforades que corresponen al patró de la trama. Es perfora o
es deixa sense perforar la targeta en els punts que corresponen a cada fil de l’ordit. Es fa
passar pel capçal Jacquard una targeta perforada per cada fil de la trama. Els orificis de
la targeta determinen el fil de l’ordit que ha d’alçar-se o baixar-se; amb aquest sistema és
possible produir patrons de major dificultat. La reproducció de patrons de teixit amb targetes
Jacquard és una tasca molt especialitzada. En el cas de fibres amb fils tenyits, en què
s’utilitzen llançadores diferents per a cada color de la trama, s’intercanvien les llançadores
en funció del patró de colors de la tela, la qual cosa s’aconsegueix amb l’ús de diversos
caixetins de llançadora, cadascun dels quals conté una llançadora amb un fil d’un color.
Telers moderns:
Avui en dia el teler mecànic convencional es considera arcaic i ineficaç, per la qual cosa s’han
desenvolupat altres tipus de telers en els quals s’intenta eliminar la llançadora. Es coneixen com
a telers sense llançadora. Entre aquests es troba un sistema suís que reemplaça la llançadora
amb un dard. En lloc de transportar la seua càrrega de fil, el dard ho pren d’un paquet de gran
grandària i ho arrossega a través del buit.
Un altre tipus important de teler sense llançadora és el teler de doll, que utilitza un doll d’aire
o aigua a alta pressió per empènyer el fil de trama d’un costat a un altre, amb el qual s’evita
utilitzar dispositius mecànics.
Aquests telers permeten inserir fins a 1.500 fils de trama per minut. Moltes fàbriques de teixits
utilitzen telers sense llançadora perquè solen ser més silenciosos i més ràpids que els telers
convencionals.

Vicent Company
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Complements:
− Agulles destinades per als monyos de fallera
− Una pinta gran i dos xicotetes

EL PENTINAT DE FALLERA
Per Davinia González ‘Estilistes’

Utensilis:
− Forquetes de monyo en forma d’O
− Forquetes de clip
− Forquetes invisibles
− Goma
− Laca
− Pinta

No podem conèixer les formes de pentinat anteriors al segle XVIII, ja que normalment la dona
anava coberta per mocadors i mantellines espesses que no deixaven opció a veure les formes
dels cabells. És a meitat del segle XVIII, quan la dona deixa el costum de cobrir-se amb la
mantellina o el mocador per lluir els seus pentinats. En principi són senzills i de característiques
molt similars, deixen una ratlla que parteix el cap i porten el cabell a una cua que naixerà en
l’occipital i que es dividirà en dues trenes i una coleta que s’enrotllarà al voltant de l’agulla del
cap, la qual anteriorment s’haurà col·locat enganxada entre la cua principal del cap, embolicant
els dues trenes restants a dreta esquerra del nus central.
En l’època del Romanticisme naix la revolucionària tendència de partir el cabell en
tres, formant damunt del cap la silueta d’una T, per la qual cosa cauran sobre les
orelles dues coletes, que bé s’enrotllaran per mitjà de caragols o s’alinearan de formes
molt variades al monyo de darrere, el qual continuarà elaborant-se de la mateixa
manera que hem indicat abans, deixant sempre molt marcades les caigudes laterals.
Què es necessita?
Postissos:
− 6 malles de cabell natural per realitzar 2 trenes
− 2 malles extrallargues per a les 2 rodetes laterals
− 1 a 4 malles grandària normal per a farciment del monyo posterior, tot depenent de la
longitud del cabell de la fallera.

Pas 1
S'observa la cara i el cap de la fallera i s’efectuen les ratlles al lloc més afavoridor. La
primera ratlla es fa al mig, centrada al màxim, trobant aquesta a l'altra ratlla que creua
d'orella a orella, en forma d'una T. Una vegada fetes les ratlles queda el cabell en tres parts.
Pas 2
S'agafa el cabell de la zona posterior i es fa una coleta baixa i centrada.
Pas 3
S’agafa la partició dreta, es forma una ona en la part superior frontal, es pentina de manera
que el pèl restant se subjecte amb un clip i s'uneix a la coleta. Es passa a fer el mateix en la
partició següent.
Pas 4
S'introdueix el passador o punxo entre la goma i el cap, en posició horitzontal.
Pas 5
Es fan les dues trenes amb les sis malles nuades amb una goma, es nuen entre el passador i el
cap amb fermesa.
Pas 6
Es comença a fer amb tires de cabells retorçats la composició desitjada de l'interior del monyo,
tot això al voltant del passador o punxo. Depenent del llarg del cabell, s’utilitzen o no malles
postisses que ajuden a crear el monyo. Ha d’estar ben retorçat i subjecte, amb les forquetes
invisibles, fins a aconseguir la grandària ideal.
Pas 7
Una vegada acabat l'interior del monyo de darrere, es passa a col·locar les trenes. Es col·loca
una trena al voltant del monyo, subjectant-la amb les forquetes amb forma d'O. Seguidament
es col·loca l'altra trena al voltant del monyo, introduint les terminacions de les trenes
discretament sota l’eixida de les trenes.
Pas 8
Acabat el monyo de darrere, es comença amb el monyo de l’esquerra o rodeta. Es busca el centre
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El pentinat típic de fallera és laboriós i amb gran tradició. És el conjunt o l’harmonia
d’ones, ratlles i monyos en una cara de fallera. Com tot pentinat es va adaptant a les
modes, però sempre partint sobre aquesta, la seua mateixa base o tècnica tradicional.
Un pentinat de fallera tindrà una subjecció adequada, alhora ha de ser còmode i
gens molest. L’acabat del pentinat ha de ser net i refinat, totalment lacat i impecable.
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entre el naixement del cabell i el monyo de darrere, col·locant el passador lateral en posició
vertical. Al costat d’aquest, es col·loca la malla extrallarga subjecta amb una forqueta de clip.
Es retorça i comença a rodar sobre el passador lateral. Una vegada s’ha acabat, s'agafa l'altre
passador, introduint pel mateix lloc que l'altre, però en posició horitzontal, formant una creu.
Pas 9
El monyo dret es realitza de la mateixa manera que l'esquerre.
Pas 10
Una vegada fets els tres monyos, es col·loquen les pintes.
La gran es centra en el monyo de darrere i alhora al centre de la cara, introduintla entre la trena i el cap.
Les dues xicotetes, es col·loquen en el monyo lateral i el cap, tot això ben centrat.
Pas 11
Finalment, es col·loquen els dos passadors en el monyo de darrere, paral·lels als altres.
Una vegada acabat el monyo i en companyia del seu vestit tradicional, hi haurà una fallera perfecta.
Per descomptat, hi ha altres maneres de realitzar els monyos de fallera, de diferents formes o
bé ja cosits per a una col·locació molt més ràpida.

ESCRITS I ARTICLES D’OPINIÓ

L’Associació Cultural
Falla Poble de Silla no es fa
responsable de les opinions
dels autors dels escrits

Davinia González ‘Estilistes’
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LES FALLES I LA SOCIETAT

JA ESTEM ACÍ!

DEL S.XXI

Per V.I.P.’S

Per Toni Gil

En els temps en què ens ha tocat viure, hi ha una mancança molt important d’entitats
que ajuden a estructurar la societat, sobretot pel gran individualisme que ha fomentat la forma
de vida que, a poc a poc, hem anat adquirint. Una vida molt més rica i plena de comoditats,
però que fomenta també una desvinculació del veïnat, dels amics i de la mateixa família fins a
quotes de vegades preocupants.

Hola a tots, ja feia tres anys que no escrivíem en el llibret de la nostra falla, però enguany tenim
molt a celebrar i a continuació us ho anem a contar amb el nostre toc d’humor personal.
El primer que hem de celebrar és el naixement del nostre angelet, que és fill de dos Vip´s:
Ángel i Davinia. Prompte tindrà amiguets, ja que Tania i Genia seran mares en el 2013; a poc a
poc anem fent-se un grup més nombrós.

Si a això sumem les noves tecnologies, quant a mòbils i ordinadors, Internet, Facebook,
etc., resulta que totes les relacions es van convertint en virtuals i cada vegada menys
personals o de contacte directe amb les persones amb les quals creguem estar
parlant mitjançant un aparell de nova generació i farcit de possibilitats tècniques.
Resulta paradoxal veure gent que està reunida en un mateix lloc i sense dirigir-se la paraula,
tots mirant el mòbil i parlant amb altra gent, que es troba molt més lluny, a través del WhatsApp
o qualsevol altra xarxa social. I sense menysprear la meravella d’aquest invent, sí que volguera
expressar la preocupació que em produeix.
Per això pense que en la societat valenciana tenim la sort de tindre les falles com un vincle que
ens uneix un poc i que ens fa viure una aventura de grup, on la gent parla, discuteix, critica,
alaba, es riu, plora, es toca, s’abraça, es besa i s’emociona davant de l’èxit o el fracàs.
Els aparells que els invents ens van posant al nostre abast són bons, sempre que no modifiquen
la nostra manera de viure i ens en convertisca en esclaus. I sempre estaran les falles per a
poder mantenir una reunió on poder parlar sense cap aparell i dir el que penses en la cara,
com sempre hem fet.

Toni Gil

120

I ara sí, parlem de falles. Ja fa cinc anys que la nostra amiga Yaiza va ser la fallera major, quatre
anys han passat des que ella li va imposar la banda de fallera major a Karla, que també forma
part del nostre grup d´amics, aaaaiiii que meravellosos anys! Tots podíem cantar la nostra
cançó LOLOLO lliurement. Però bé, això forma part del passat, i el vertader motiu de fer aquest
escrit és per aquesta bonica fallera. Ella és Sandra Montagud i Revert i enguany ha vist complit
el seu somni: ser la nostra fallera major i nosaltres tenim el plaer de compartir-lo amb ella,
amb els seus i amb tota la comissió. Tots esperem que passe un meravellós any, que gaudesca
al màxim i així nosaltres intentarem que no es borre de la seua cara eixe bonic somriure, que es
lluesca per tot el poble, que la seua elegància i el seu bon saber del que representa ser fallera
major d’aquesta grandiosa falla quede gravada en la història de les falles de 2013. Ací estarem
els seus amics per a tot el que li faça falta.
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Com el tema principal d’aquest llibret és la
indumentària valenciana, no podem deixar de parlar
del preciós vestit que Sandra llueix.
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Sols ens queda gaudir, viure el moment i esperar que arriben falles. I, per descomptat, que
l’harmonia inunde la festa de les falles, la nostra segur ja que tan sols ens fa falta un bon
gintònic (això sí, de primeres marques) i que la nostra amistat no es trenque mai.
Així som els Vip’s.

És una seda estreta de Vives i Marí amb un dibuix
actual el qual du el nom Santa Adriana i confeccionat
per Álvaro Moliner -com es noten les mans d´un gran
professional- i és que ens portem les mans al cap de
veure les atrocitats que algunes falleres porten en els
vestits de fallera; però bé, per a gustos, colors.

També volem parlar de la meravellosa presentació que Sandra tingué el dia 1 de desembre,
presentació treta de la ment privilegiada de son pare, Eduardo, i feta realitat gràcies a tots
els fallers que van col·laborar a fer realitat aquell somni. Per descomptat, no podem deixar
de banda el toc distingidor d’Abelart, gran amic d’aquesta falla. Tot i el premi que ens donen
estem orgullosos de pertànyer a una comissió on ni ha vertaders artistes i també ho estem de
no haver d’agafar idees d’altres comissions. Com no, tampoc no hem hagut de contractar a cap
professional, ja que en aquesta falla, per sort, ens sobra la gràcia i les idees.

Volem fer una recomanació ja que hi ha molta gent que s’agafa les coses malament.
Dir-los que sempre s’ha de veure la part positiva de la vida, i no fer cas del que no t’interesse,
com fem nosaltres: a les coses insignificants, no els donem importància, cada u s’agafa les
coses com vol, a l’igual que els precedents.

Ara sí, ens acomiadem fins l’any que ve, on us explicarem com de bé han anat les falles de l’any
de Sandra, l’any 2013.
V.I.P.’S
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a encaixar a la perfecció, formant de nou eixe teixit que caracteritza la nostra terra. Totes
aquestes transicions ocorren amb freqüència a l’amistat.
Dia a dia, any a any, han hagut motius que ens han unit més com a fallers, diversos càrrecs
importants a la falla han fet que traguérem forces i ens unirem per tal de traure endavant
tot allò que ens han proposat; berenars, sopars, loteries, diverses activitats que han fet que
passarem més temps junts. Però estem segurs que no s’equivoquem quan diguem que si hi ha
algun succés que ha fet que nosaltres ens afiançarem més com a fallers, més com a amics, eixe
a sigut sene cap dubte els regnats de les nostres amigues com a Falleres Majors.

UN TEIXIT D’AMISTAT
Per Select People

Vam proposar-nos realitzar un escrit que parlara sobre les relacions que ens unien als
membres del nostre grup d’amics. En un primer moment, no semblava gens fàcil,però quan es
reunirem tots i intentarem exposar tots els possibles punts d’unió, s’adonarem que hi havia una
gran quantitat. I la veritat, és que som un grup molt diferent. Començant per l’edat, passant
per la personalitat de cadascun i finalitzant amb les raons per les quals formem part d’aquesta
comissió.
Molts de nosaltres són part de la Falla des que vam nàixer, altres des de ben menuts; tots
aquests encara que formaven part de la comissió no anaven en la mateixa colla, però com
veurem més avant, a vegades, hi ha fils en la nostra vida que passen de ser un més, a ser fils
dels imprescindibles. És el cas de les dos Mireies, de Javi, Maria, Tamara , Adrián, Nacho, Érika,
Judith, Edgar, Maria, Arianne... Si, el que esteu pensant, el nostre grup es ben nombrós i ací no
acaba la llista: Elena, Belén, Iván, Ani, Patri, Salva, Carlos...tots ells, per diferents motius que
els unien amb els fallers de tota la vida han acabat formant part de la composició que forma
el teixit de la Falla Poble de Silla. Perquè la nostra falla, al igual que passa amb altres aspectes
de la nostra vida podríem comparar-la amb un teixit de fallera. Qualsevol teixit esta format
per distints fils que s’uneixen amb un propòsit comú, doncs a la Falla podríem dir que passa el
mateix.
El nostre, és un grup d’amics, que com ja hem nombrat abans és molt divers però en el que
prioritza l’amistat a totes aquestes diferencies tan menudes i a la volta tan grans que trobem
entre nosaltres. Tota açò es pot comparar amb la història, el temps i la dedicació que precisa la
construcció del teixit d’un vestit d’indumentària valenciana; fil a fil, cadascun d’un color, d’una
textura, però tots junts enllaçats i treballats formen part de les ﬂors del nostre propi teixit,
eixe teixit confeccionat per l’amistat. Eixe teixit en el qual si es trenca un fil, pot modificar a la
resta , però que amb una mà experta en breus moments tots queda solucionat i els fils tornen
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Si, al nostre grup em tingut la sort de comptar amb dues Falleres Majors, ara fa 3 anys vam
viure la nostra primera experiència amb la nostra amiga Tamara... I ara, després de dos anys,
em tingut la sort de tornar a repetir amb Maria. Ella ha sigut l’encarregada de tornar-nos a
fer viure aquells moments tan indescriptibles, moments de rialles, de treball, de cansament,
d’alegria i de tristor...però sene dubte moments que no podrem oblidar en la vida. És per això
que volem aprofitar l’ocasió que sens a proporcionat per donar-li a ella i a tota la seua família,
les gràcies. Gràcies per deixar-nos compartir aquesta experiència de nou amb tu, per fer-nos
partícips de les teues il.lusions i per contribuir a que la nostra amistat es faja mes forta, una
amistat que estem segurs que serà per a molt de temps, una amistat que any a any deixa més
moments per al record i es reforça , una amistat que molta gent admira i una amistat que
conservarem per a tota la vida.
Al igual que un vestit de valenciana, que encara que passen els anys tots els fils seguiran
immòbils, més vells i amb distint color, to, inclús amb una textura diferent... però continuaran
donant la mateixa imatge: fils entrellaçats, que formen una de les obres més fascinants i
característiques de les Falles, de la festa de tots els valencians.

Select People
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L’ALTRA CARA DEL PRESIDENT
Per Pepe Carbonell i Huesa

Em presente a tots els lectors. Sóc Pepe Carbonell, el president de la Falla Poble de
Silla. Però com tot president i faller de falla, tinc una vida privada en què faig altres funcions
que no tenen que veure amb una falla. Diguem que els presidents partim el dia en tres parts.
La primera per al treball, la segona per a la família i la tercera per a la falla. Però ben cert és
que l’ordre de prioritats de vegades varia en funció de les necessitats. Crec que tot aquell que
haja sigut president i ho llija ho entendrà perfectament.
Doncs bé, si considere que la meua tasca com a president és important, més encara és donar a
conéixer l’altra cara que té qualsevol president i és la feina que realitze dia a dia per a contribuir
amb el desenvolupament de la vida quotidiana. En el meu cas, em dedique a la fabricació de
mòduls fotovoltaics, amb els quals, partint de la llum del sol, podem traure energia eléctrica.

De tots els materials que existeixen en la naturalesa, alguns són més aptes al pas dels
electrons, en canvi uns altres ho dificulten i en alguns casos, fins i tot, ho impedeixen.
Denominem materials conductors aquells que permeten la circulació del corrent
elèctric. Dins dels conductors existeixen diverses qualitats, pròpies del material,
el millor conductor és l’or (Au), però pel cost s’utilitza el coure (Cu) o l’alumini (Al).
Denominem materials aïllants aquells que impedeixen la circulació del corrent elèctric, en
major o menor grau.
Alguns exemples d’aquest tipus són els plàstics, les gomes, els vidres i els materials
ceràmics.
Denominem materials semiconductors aquells que permeten el pas del corrent elèctric
en un sol sentit i el seu estat es pot modificar mitjançant el dopat amb altres materials.
Es consideren materials semiconductors el cristall de silici (Si), el germani (Ge) i el
gal·li (Ga). Els dos primers es consideren semiconductors elementals. Existeixen també
semiconductors compostos com l’arsenur de gal·li (GaAs) i germaniur de silici (SiGe).

Entrendreu que considere que tinc una feina prou important, ja que contribuïsc de forma
directa al desenvolupament amb sostenibilitat del nostre planeta.
Bé, sense més, done pas a explicar de forma clara i senzilla com es produeix aquest efecte des
que tenim un dia amb sol fins que posem en marxa un llum.

La càrrega elèctrica és una propietat que posseeixen certes partícules subatòmiques i que es
manifesta mitjançant les forces observades entre aquestes.
Les dues partícules elementals carregades que existeixen en la matèria, i
que es troba de forma natural al nostre planeta, són l’electró i el protó.
La unitat de càrrega elèctrica es denomina coulomb (C) i es defineix com la quantitat de càrrega
que passa per una secció en 1 segon quan el corrent elèctric és 1 ampere, i es correspon amb
la càrrega de 6,24 × 1018 electrons aproximadament.

L’objecte d’aquest document és transmetre de manera més o menys didàctica els conceptes
relatius a l’energia solar fotovoltaica. En cap cas és un document de caràcter cientificotècnic,
ni pretén ser-ho. Alguns dels conceptes explicats no s’ajusten a la seua definició científica, ja
que s’ha cercat la comprensió per part del lector per sobre de la rigorositat conceptual. Així
mateix, s’ha evitat l’ús de fórmules i models matemàtics en la manera que ha sigut possible
per a no aclaparar el lector.

La unitat amb la qual mesurem la intensitat de corrent és l’ampere (A) i es defineix com
la quantitat de càrrega elèctrica que passa per la secció d’un conductor en un segon.

Que és el corrent elèctric?
El corrent elèctric pot definir-se com l’acumulació o el desplaçament d’electrons a través d’un
material. Aquest es genera quan els electrons salten d’un àtom a altre i comencen a circular,
quan un àtom guanya un electró, automàticament en perd un que salta a l’àtom següent. En
alguns casos un element perd electrons, els quals s’acumulen en un altre. Un element queda
amb falta d’electrons (carregat positivament) mentre que un altre element ha guanyat electrons
(carregat negativament). Si toquem aquests dos elements, compensaran o igualaran la seua
càrrega elèctrica i es neutralitzaran (es produeix un procés invers).

Es denomina corrent continu (CC en espanyol, en anglès DC, de Direct Current) el ﬂux continu
d’electrons a través d’un conductor entre dos punts de diferent potencial. En el corrent continu
els terminals de major i menor potencial són sempre els mateixos, és a dir, els electrons circularan
sempre en un mateix sentit. És errònia la identificació del corrent continu amb el corrent
constant (cap l’és, ni tan sols el subministrat per una bateria), és continu tot corrent en què el
sentit de la circulació és sempre el mateix, independentment del seu valor absolut.
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Es denomina corrent altern (abreujat CA en espanyol i AC en anglès, de Altern Current)
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al corrent elèctric en què la magnitud i adreça varien cíclicament. La forma d’ona del
corrent altern més comunament utilitzada és la d’una ona senoïdal (figura 1), ja que
s’aconsegueix una transmissió més eficient de l’energia. No obstant açò, en certes
aplicacions s’utilitzen altres formes d’ona periòdiques, tals com la triangular o la quadrada.
La tensió, el voltatge o la diferència de potencial és una magnitud física que impulsa
els electrons al llarg d’un conductor en un circuit tancat. La diferència de potencial
també es defineix com el treball per unitat de càrrega exercit pel camp elèctric,
sobre una partícula carregada, per a moure-la d’un lloc a un altre. Podem comparar
l’efecte del voltatge en un circuit elèctric com el de la pressió d’un ﬂuid (aigua).
La tensió és independent del camí recorregut per la càrrega i depèn
exclusivament del potencial elèctric dels punts A i B en el camp.

Si dos punts que tenen una diferència de potencial s’uneixen mitjançant un conductor, es
produirà un ﬂux de corrent elèctric. Part de la càrrega que crea el punt de major potencial es
traslladarà a través del conductor al punt de menor potencial i, en absència d’una font externa
(generador), aquest corrent cessarà quan tots dos punts igualen el seu potencial elèctric
(Llei d’Henry). Aquest trasllat de càrregues és el que es coneix com a corrent elèctric.
Es denomina resistència elèctrica (R) d’un material, l’oposició que troba el corrent elèctric per
a circular a través d’aquesta substància.

El seu valor es dóna en ohms i es designa amb la lletra grega omega majúscula (Ω). Es defineix un
ohm com la resistència elèctrica que hi ha entre dos punts d’un conductor quan una diferència de
potencial constant d’1 volt aplicada entre aquests dos punts produeix, en aquesta conductora,
un corrent d’intensitat 1 ampere, quan no hi haja força electromotriu en el conductor.
La potència és la capacitat que té un circuit elèctric de generar o consumir energia.
Quan es tracta de corrent continu (DC) la potència elèctrica desenvolupada en un cert
instant per un dispositiu de dues terminals és el producte de la diferència de potencial
entre aquestes terminals i la intensitat de corrent que passa a través del dispositiu.
El seu valor es dóna en watts (W). Un watt és la potència produïda per una diferència de potencial d’1
volt i un corrent elèctric d’1 ampere (1 VA). La potència elèctrica dels aparells elèctrics s’expressa
en watts si són de poca potència, però si són de mitjana o gran potència, s’expressa en quilowatts
(kW) que equival a 1000 watts, o megawatts (MW) que equival a un milió de watts.
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La llei d’Ohm es defineix matemàticament d’aquesta manera:
Un conductor compleix la llei d’Ohm només si la seua corba V-I és lineal; açò és
si R és independent de V i d’I.
No obstant açò, la relació segueix sent la definició general de la
conductor, independentment de si aquest compleix o no amb
La intensitat del corrent elèctric que circula per un dispositiu
proporcional a la diferència de potencial aplicada i inversament
la resistència d’aquest, segons expressa la fórmula següent:

resistència d’un
la llei d’Ohm.
és directament
proporcional a

En hidràulica es verifica una llei similar a la Llei d’Ohm, que pot facilitar la seua comprensió.
Si tenim un ﬂuid dins d’un tub, la diferència de pressions entre els seus extrems equival
a la diferència de potencial o tensió; el cabal a través del conducte, equival a la intensitat
del corrent elèctric. i la suma d’obstacles que impedeixen el corrent del ﬂuid, equival a la
resistència elèctrica.
Si en un conductor circula corrent elèctric, part de l’energia cinètica dels electrons
es transforma en calor a causa dels xocs que pateixen amb els àtoms del material
conductor pel qual circulen (resistència del conductor), elevant la temperatura
d’aquest. Aquest efecte és conegut com a Efecte Joule en honor al seu descobridor
el físic britànic James Prescott Joule, que ho va estudiar en la dècada de 1860.
Així, la potència dissipada per efecte Joule serà:

Aquest efecte s’usa per a produir calor mitjançant resistències en estufes calefactores,
assecadors de pèl, forns elèctrics i altres aparells elèctrics que produeixen calor.
El circuit en sèrie és una configuració de connexió en què els borns o terminals dels dispositius
es connecten seqüencialment. El terminal d’eixida d’un dispositiu es connecta al terminal
d’entrada del dispositiu següent, per exemple, el terminal positiu d’una pila elèctrica es
connecta al terminal negatiu de la pila següent, amb la qual cosa entre els terminals extrems
de l’associació es té una diferència de potencial igual a la suma de la d’ambdues piles. Aquesta
connexió de piles elèctriques en sèrie dóna lloc a la formació d’una bateria elèctrica.

El circuit paral·lel és una connexió de dispositius en què els borns o terminals d’entrada de
tots els dispositius connectats coincideixen entre si, el mateix que les seues terminals d’eixida.
Dos dipòsits d’aigua connectats en paral·lel tindran una entrada comuna que alimentarà
simultàniament a tots dos, així com una eixida comuna que drenarà a tots dos alhora.

En un conductor recorregut per un corrent elèctric (I), el quocient entre la diferència de
potencial (V) aplicada als extrems del conductor i la intensitat del corrent que per ell circula
(I) és una quantitat constant, que depèn del conductor, denominada resistència (R).

Les bombetes d’il·luminació d’una casa formen un circuit en paral·lel perquè
si una bombeta s’apaga, les altres segueixen enceses.
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els seus extrems. D’aquesta manera el cristall es converteix en un generador elèctric.

Aquests dos tipus fonamentals de circuits es poden combinar per a aconseguir
actuar sobre el senyal elèctric, ja siga sobre la seua intensitat o sobre el seu voltatge,
i obtenir els efectes desitjats. Vegem dues aplicacions bàsiques amb resistències.
Aquesta capacitat que tenen certs cristalls de convertir fotons en volts va ser descoberta per
Becquerel el 1876 i és el que es denomina efecte fotovoltaic.
El cristall mes usat per a aquest efecte és el silici. La quantitat d’energia necessària per a trencar
un enllaç que uneix les càrregues en un cristall de silici és igual a 1.12eV, sent 1eV equivalent
a 1.6x10I-19J.

L’efecte fotoelèctric consisteix en l’emissió d’electrons per un material quan se li il·lumina amb
radiació electromagnètica (llum visible o ultraviolada, en general). A voltes s’inclou en el terme
altres tipus d’interacció entre la llum i la matèria. En particular, l’efecte fotovoltaic és la transformació
parcial de l’energia lluminosa en energia elèctrica. La primera cèl·lula solar va ser fabricada
per Charles Fritts el 1884. Estava formada per seleni recobert d’una fina capa d’or.
La llum està constituïda per uns corpuscles anomenats fotons. Els fotons es consideren
‘paquets’ d’energia.
Aquests fotons són els que, en incidir sobre un material adequat, provoquen
que es genere electricitat.
Un cristall pur de silici té els seus àtoms entrellaçats entre si, no té càrregues
elèctriques lliures i no pot conduir corrent elèctric. Per a trencar l’enllaç
entre àtoms, es necessita una quantitat determinada d’energia (Eg).

Si exposem a la llum solar un cristall de silici pur, els fotons aportaran l’energia necessària per
a trencar aqueixos enllaços. En trencar aqueixos enllaços, els electrons es mouran lliurement
per la seua xarxa cristal·lina i, si res ho impedeix, tornaran a trobar-se al cap del temps i a
restablir el seu enllaç. L’energia (Eg) que es va usar per a trencar aqueix enllaç s’allibera en
forma de calor.
Però si, d’alguna manera, aconseguim que hi haja un camp elèctric dins del crielectrons
es mouran ordenadament, se separaran i tendiran a acumular-se en zones diferents
del cristall. Aquesta acumulació de càrregues provocarà l’aparició d’un voltatge en
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El dispositiu que transforma la llum en electricitat es diu cèl·lula solar, també anomenada
fotocèl·lula o cèl·lula fotovoltaica, és un dispositiu electrònic que permet transformar l’energia
lluminosa (fotons) en energia elèctrica (electrons) mitjançant l’efecte fotoelèctric. Està
constituïda per un material base, generalment silici, i per un material dopant.
El silici és un compost cristal·lí en el qual cada àtom té 4 electrons.
Cada àtom de Si forma un enllaç del tipus covalent (feble) amb els àtoms de Si
que l’envolten, compartint parells d’electrons.
Com aconseguim que el cristall de silici puga captar els fotons i convertir-los en volts?
Açò s’aconsegueix creant un camp elèctric intern. Aquest camp elèctric pot ser
aconseguit si ajuntem dos cristalls de silici amb impureses. Aquestes impureses
són el que denominem materials dopants. Aplicat sobre silici pur fa que aquest es
contamine amb impureses de manera intencionada per a aconseguir dos efectes.
Depenent de la naturalesa del dopant, té dos efectes sobre el silici:
• Si dopem el silici amb un dopant trivalent (p. i. fòsfor), obtenim silici tipus
P. El dopant roba electrons al silici creant buits en la seua estructura on abans
havien electrons. És a dir, on abans hi havia 4 electrons, ara quedarà un buit.
• Si dopem el silici amb un dopant pentavalent (p. i. bor), obtenim silici tipus N. En aquest cas,
el material dopant cedeix electrons. El propòsit d’aquest dopat és cedir electrons lliures en el
material.
Si unim tots dos cristalls (silici tipus P i silici tipus N), es produeix una transferència d’electrons
del cristall N al P. En establir-se aquests corrents apareixen càrregues fixes en una zona a banda
i banda de la unió, zona que rep diferents denominacions com a barrera interna de potencial.
A mesura que progressa el procés de difusió, la zona de càrrega espacial va incrementant
la seua amplària aprofundint en els cristalls a banda i banda de la unió PN. No obstant
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açò, l’acumulació de ions positius en la zona n i de ions negatius en la zona p, crea un
camp elèctric (I) que actuarà sobre els electrons lliures de la zona n amb una determinada
força de desplaçament, que s’oposarà al corrent d’electrons i acabarà detenint-los.

lluminosa que rep en energia elèctrica. Però no és així. De la totalitat de l’energia rebuda:
El 20% es perd per la no absorció de fotons amb longitud d’ona superior a 1100nm.
El 45% es perd per l’efecte contrari, és a dir, l’excés d’energia dels
fotons amb longitud d’ona superior a 1100nm.
El 15% es perd per altres causes, entre les quals es pot incloure la resistència interna
pròpia de la cèl·lula. Aquesta resistència dissipa l’energia rebuda en forma de calor.
Solament un màxim de 20% seria la que la cèl·lula és capaç de convertir en energia elèctrica.

Aquest camp elèctric és el que necessitem perquè es produïsca l’efecte fotovoltaic que
converteix llum en electricitat.
Aquest camp elèctric és equivalent a dir que apareix una diferència de tensió entre les zones
P i N.
Aquesta diferència de potencial (Voc) és de 0,7 V en el cas del silici i 0,3 V si els cristalls
són de germani.
La il·luminació d’un cristall de silici contaminat d’una banda amb àtoms de fòsfor
(zona N) i per l’altra amb àtoms de bor (zona P), es tradueix en l’acumulació de
càrregues + en la zona P i de càrregues en la zona N. Açò produeix un voltatge (Voc)

Diem llavors que l’eficiència d’una cèl·lula és el percentatge d’energia lluminosa que és capaç
de convertir en energia elèctrica. Les actuals cèl·lules policristal·lines de Si aconsegueixen un
màxim de 15.8% d’eficiència.

La unió mitjançant un fil conductor d’ambdues cares formarà un camí addicional de trobada
entre càrregues + i càrregues −. D'aquesta manera, es generarà una circulació de corrent pel
fil. A major il·luminació del cristall dopat o major àrea il·luminada, major circulació de corrent.

Des del punt de vista teòric, la cèl·lula solar pot ser explicada mitjançant un
circuit equivalent com el següent:
La cèl·lula solar rebent radiació solar i connectada a un equip elèctric (i.
i. una bombeta) pot ser descrita mitjançant tres processos diferents:
Generació de parells de càrregues (electrons) i càrregues + (buits), mitjançant absorció
dels fotons que capta de la llum.
La recombinació de parells de càrregues (electrons) i càrregues + (buits) per camins
interns del cristall que es tradueix en dissipació de calor per efecte Joule (R. int).
La recombinació de càrregues (electrons) i càrregues + (buits) pel camí extern que ho connecta
a la bombeta (R. ext).
Per la bombeta circula un corrent (I) i entre els seus borns hi ha una tensió (V).

IL:El corrent generat per la incidència de la llum en la cara negativa de la cèl·lula
ID:El corrent de fugida que es perd per la unió PN (díode). Depèn del voltatge al
qual es trobe la cèl·lula.
RP:La resistència paral·lel (anomenada també Shunt) que es produeix per la separació
de càrregues que vam veure que es produeix per la unió PN.
RS:La resistència sèrie equivalent per la caiguda de tensió produïda
pel pas d’electrons pel cristall.
Tenint aquest circuit teòric, es va deduir l’equació que defineix el comportament de
la intensitat que genera una cèl·lula solar en funció del seu voltatge.

L’energia que es crea per la recombinació de càrregues (electrons) i càrregues
+ (buits) està limitada per la Eg (energia necessària per a alliberar un electró de
l’enllaç covalent del silici). Els fotons en què la longitud d’ona és inferior a 1100nm
produeixen un excés d’energia que no s’usa per a convertir-se en energia elèctrica.
Vist açò, la intuïció ens diu que la cèl·lula ideal seria la que converteix el total d’energia
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Corrent de curtcircuit (Isc). És el corrent que obtenim quan unim la cara positiva de
la cèl·lula amb la seua negativa, sempre que la cèl·lula estiga rebent una radiació
determinada. Si tenim en compte la llei d’Ohm (V= I x R), en curtcircuitar la resistència
es fa quasi zero i, per tant, el voltatge serà zero. En el punt de Isc no hi ha voltatge
(V = 0; Rs = 0). El valor de la Isc d’una cèl·lula Q6LTT 1560 està al voltant de 8,12A.

protegeixen al circuit de desequilibris elèctrics provocats per ombres projectades en el mòdul.

Voltatge de circuit obert (Voc): És el voltatge que obtenim entre la cara positiva i la negativa sense
haver-hi contacte entre aquestes, sempre que la cèl·lula estiga rebent una radiació determinada.
Aplicant la llei d’Ohm i considerant que quan parlem d’un circuit obert se li suposa una resistència
molt alta, la intensitat en aqueix punt és zero. En el punt de Voc no hi ha corrent circulant (I
= 0; Rs = ∞). El valor de Voc per a una cèl·lula Q6LTT 1560 està al voltant de 0.611V
Corrent de màxima potència (Im o Impp): És el corrent que s’obté en el punt de
màxima potència de la cèl·lula, sempre que la cèl·lula estiga rebent una radiació
determinada. Aquest punt és el que compleix que el producte I x V és màxim. Quan
una cèl·lula està connectada a una bombeta (per exemple), aquest punt s’aconsegueix
automàticament. El valor de Impp per a una cèl·lula Q6LTT 1560 és de 7.55A
Voltatge de màxima potència (Vm o Vmpp): És el voltatge en el punt de màxima
potència. El valor de Vmpp per a una cèl·lula Q6LTT 1560 és de 0.5V.
A causa de la naturalesa de la cèl·lula, existeix una relació entre els
valors característics de la cèl·lula i la temperatura a la qual es troba.
L’augment de la temperatura de la cèl·lula provoca un augment lleuger de la Isc i una disminució
major de la Voc.
Igual que la temperatura afecta al comportament de la cèl·lula, la quantitat de
llum que rep la cèl·lula afecta als paràmetres elèctrics. La radiació (mesura en W/
m2) és la quantitat d’energia lluminosa per metre quadrat que rep la cèl·lula.
Com a norma general, la intensitat augmenta de manera lineal quan augmentem la radiació
sobre la cèl·lula. En una relació lineal es compleix Ia/Ga = Ia/Gb. En absència de radiació (Gx=0),
la intensitat és igual a zero.

El mòdul no és més que una disposició de cèl·lules per a aconseguir una intensitat
adequada i un voltatge adequat. Un model SLK60P6L és un mòdul amb 60 cèl·lules
de 6 polzades enseriades en 6 tires de 10 cèl·lules. Cada tira està connectada al
seu torn amb les següents 10 cèl·lules per una connexió plana anomenada bus.
La disposició de cèl·lules en sèrie fa que el voltatge total del mòdul (Vm) siga la
suma de total del voltatge de cadascuna de les 60 cèl·lules: Vm = Vc1+Vc2+Vc3+…
+Vc59+Vc60. En el punt de Voc, serà la suma de les Voc de cadascuna de les 60 cèl·lules.
En el punt de Vmpp, serà la suma de les Vmpp de cadascuna de les 60 cèl·lules.
En el cas de la intensitat, haurem de distingir en quin punt de la corba IV estem:
Intensitat de curtcircuit del mòdul (Isc): La Isc d’un mòdul és igual a la
intensitat de la cèl·lula amb major Isc. Iscm = Max { Isc 1, Isc 2,…,Isc 60}.
Intensitat
de
màxima
potència
(Impp):
La
Impp
d’un
mòdul
és
la
Isc de la cèl·lula amb menor Impp. Imppm = min { Impp 1, Impp 2,…, Impp 60}.
Corrent de curtcircuit (Isc). És el corrent que obtenim quan unim el connector
positiu del mòdul amb el negatiu, sempre que el mòdul estiga rebent una radiació
determinada. Si tenim en compte la llei d’Ohm (V= I x R), en curtcircuitar la resistència
es fa quasi zero i per tant el voltatge serà zero. En el punt de Isc no hi ha voltatge (V
= 0; Rs = 0). El valor de la Isc d’un mòdul SLK60P6L 224W està al voltant de 8,12A.
Voltatge de circuit obert: (Voc): És el voltatge que obtenim entre el connector positiu i el
negatiu sense haver-hi contacte entre aquests, sempre que el mòdul estiga rebent una radiació
determinada. Aplicant la llei d’Ohm i considerant que quan parlem d’un circuit obert se li
suposa una resistència molt alta, la intensitat en aqueix punt és zero.
En el punt de Voc no hi ha corrent circulant (I = 0; Rs = ∞). El valor
de Voc per a un mòdul SLK 60P6L 224W està al voltant de 36V.

El mòdul fotovoltaic o solar és una successió de cèl·lules interconnectades en sèrie. Aquestes
cèl·lules estan unides per uns elements de connexió (tabs i busos), recobertes per un element
encapsulant (EVA) i protegides per la seua banda superior per un vidre temperat d’alta
transmissivitat òptica i per la seua banda inferior per un foli posterior (TPT, TPE, PYE, etc.) que
li confereix aïllament elèctric.
Tot açò està envoltat d’una estructura autoportant (marc d’alumini anoditzat). El circuit
elèctric del mòdul es connecta a l’exterior mitjançant una caixa de connexions proveïda
de dos cables de secció 4mm2. La caixa de connexions disposa d’un o diversos díodes que

Corrent de màxima potència: (Im o Impp): És el corrent que s’obté en el punt de màxima potència
del mòdul, sempre que el mòdul estiga rebent una radiació determinada. Aquest punt és el
que compleix que el producte I x V és màxim.
Quan un mòdul està connectat a una bateria (per exemple), aquest punt s’aconsegueix
automàticament.
Voltatge de màxima potència: (Vm o Vmpp): És el voltatge en el punt de màxima
potència. El valor de Vmpp per a un mòdul SLK 60P6L 224W de 30V.
Els valors típics donats per als anteriors paràmetres són sempre a 1000W/m2 i a
25ºC. Igual que una cèl·lula, els mòduls varien el seu comportament en funció de la
temperatura a la qual estan. En la gràfica següent podem veure com varia la corba
IV d’un mòdul a diferents temperatures però amb radiació constant (1000W/m2)
De la mateixa manera que vam veure en la cèl·lula, un augment de temperatura
produeix un lleuger augment de la intensitat i un gran descens del voltatge.
Així mateix, un descens de la temperatura produeix l’efecte contrari.
En la gràfica següent podem veure com el descens de la radiació produeix descensos
grans de la Isc, mentre que la Voc disminueix molt menys.
Açò indica que hi ha una relació clara entre la potència capaç de lliurar pel mòdul i la radiació
a la qual se sotmet.
En el gràfic veiem que a majors radiacions, el mòdul genera major potència.
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EN LA MEUA VIDA, MÉS ENLLÀ DE

De l’anterior se’ns planteja un dubte.
Si els paràmetres elèctrics d’un mòdul varien tant amb la temperatura i la
radiació, com podem saber si un mòdul de 218W d’un fabricant pot ser comparat
amb un altre mòdul de potència similar d’un altre fabricant?
La resposta estava a fixar la radiació i la temperatura a la qual havia de ser mesurat un mòdul.
Amb açò, ens assegurem que qualsevol mòdul pot ser comparable amb un altre. Aquesta
radiació i temperatura determinades se li denomina Condicions estàndard de funcionament
(STC) i són les següents: Tª stc = 25ºC i G stc = 1000W/m2. Però es plantejava un problema:
Hem de mesurar sempre els mòduls a 1000W/m2 i a 25ºC?
La resposta d’un teòric seria sí, però en un entorn industrial sabem que açò no és possible.
Per açò, es van determinar unes fórmules capaces de donar-nos els paràmetres elèctrics d’un
mòdul a STC, independentment de la radiació i temperatura a la qual estiguen.
Aquestes fórmules són les següents:

Aquestes fórmules, no obstant açò, tenen un rang de validesa relativament xicotet. Són
vàlides quan el mòdul es troba a una temperatura màxima de 35ºC i rep una radiació
d’entre 900 i 1100W/m2. Per damunt d’aqueixos límits, l’error matemàtic que introduïm en
els valors obtinguts és molt gran.
Fins ací aquest escrit sobre
el que em dedique el meu
dia a dia, al marge de la
Falla...
Espere que vos haja servit
com a introducció al món
de la energia sostenible:
La energia fotovoltàica.

Pepe Carbonell i Huesa
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LA FALLA, SÓC FISIOTERAPEUTA

Per Sandra Montagud i Revert

Em presente a tots els lectors. El meu nom és Sandra Montagud i Revert i sóc la Fallera
Major de la Falla Poble de Silla de l’any 2013. Un somni ja fet realitat i que sempre havia
desitjat, ja que la Falla és una part molt important de la meua vida.
Molts fallers vivim les Falles molt més que tan sols quatre dies pel març i realitzem durant tot
l’any actes de tot tipus a la falla. Però, a banda de ser fallera, tinc un altra passió: la fisioteràpia,
la meua professió.
Des que anava a l’escola sempre he tingut clar que volia estudiar alguna cosa relacionada amb
la salut, però no hi havia res que m’agradara del tot fins que vaig descobrir la diplomatura en
Fisioteràpia. Em va paréixer molt interessant. Es tractava d’una branca sanitària, però molt
diferent a ser metgessa o infermera (la veritat és que la sang mai m’ha fet molta gràcia ). Ho
vaig tindre clar des del primer moment, volia ser fisioterapeuta.
La paraula fisioteràpia ve del grec physis que significa ‘naturalesa’ i therapeia que significa
‘tractament’. La Confederació Mundial de la Teràpia Física (WCPT) estableix que la fisioteràpia
és “Un dels pilars bàsics de la terapèutica dels quals disposa la medicina per a curar, previndre
i readaptar els pacients i aquests pilars bàsics els formen la farmacologia, la cirurgia, la
psicologia i la fisioteràpia i el conjunt de tècniques que, mitjançant l’aplicació d’agents físics,
curen, prevenen, recuperen i readapten als pacients susceptibles de rebre tractament físic.
L’OMS considera la fisioteràpia com “una branca terapèutica constituïda per un conjunt de
tècniques per a curar mitjançant agents físics.”
L’objectiu de la fisioteràpia és desenvolupar, mantindre i restaurar el màxim moviment i la capacitat
funcional, fins i tot en circumstàncies en què el moviment i la funció es troben alterades per
l’envelliment, alguna lesió o malaltia.
Tracta de maximitzar el potencial de moviment dins de la promoció, la prevenció, el tractament
i la rehabilitació, i implica la interacció entre fisioterapeuta i pacient, per poder avaluar
aquest moviment i establir objectius mitjançant habilitats i tècniques fisioterapèutiques. Els
fisioterapeutes som capaços d’avaluar, explorar, examinar, diagnosticar i tractar les limitacions
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funcionals, així com previndre possibles lesions.
Quan et pregunten: “A què et dediques?” i contestes “Sóc fisioterapeuta”, la majoria de la
gent et diu: “Que bé, a veure quan em fas un massatge!”.
Típic, si no saps bé què significa ser fisioterapeuta. Sí, fem massatges, però fem moltes coses
més. Els massatges són sols una xicoteta part de tot el que fa un fisioterapeuta, és una forma
de tractament de milers i milers que hi ha. Us anomenaré algunes de les tècniques que
utilitzem:
- Cinesiteràpia: tractament de les lesions mitjançant el moviment.
- Termoteràpia: aplicació de calor sobre alguna part del cos mitjançant materials que presenten una temperatura elevada.
- Crioteràpia: aplicació de fred amb finalitat terapèutica.
- Hidroteràpia: utilització de l’aigua amb finalitat terapèutica.
- Tasolasoteràpia: utilització de diferents mitjans marins com a tractament.
- Electroteràpia: aplicació de corrent elèctric sobre l’organisme amb la finalitat de produir
reaccions fisiològiques i biològiques.
- Helioteràpia: ús terapèutic dels rajos solars.
- Hidrocinesiteràpia: realització d’exercicis en l’aigua.
- Fototeràpia: tractament de lesions aplicant llum.
- Mecanoteràpia: tractament mitjançant la utilització d’aparells mecànics.
- Masoteràpia: tractament mitjançant massatges…
Moltes més tècniques, infinitat de formes de tractament, així com tractaments que queden per
inventar… Un món més enllà de “fer massatges”, perquè els fisioterapeutes fem molt més.
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el temps del que dispose… Però seguiré formant-me, a poc a poc, a partir de l’any que bé per
posar-me al dia dels ventalls i camps que es van obrint en fisioteràpia.
Pel que fa al món laboral dins de la fisioteràpia, hi ha moltes eixides en les quals poder
especialitzar-te: respiratòria, cardiocirculatòria, neurològica, infantil, geriàtrica, obstètrica,
traumatològica, reumatològica cadascuna amb les seues especialitats diferents, així com hi
ha diversitat de llocs on els fisioterapeutes poden treballar com són hospitals, centres de
salut, clíniques, mútues, residencies per a la tercera edat, balnearis, clubs esportius, col·legis
d’educació especial, centres esportius, docència, investigació...
Si us he de dir la veritat, jo mateixa, quan acabí d’estudiar, no sabia què volia fer. Hi havia
diverses coses que m’agradaven, però no em decidia per cap en concret Supose que, com
tot estudiant que ja ha acabat, sols volia posar-me a treballar, poder aplicar tot allò que havia
aprés i que tant m’agradava.
Però tal com estaven les coses (i això era el 2008 que en la crisis que tenim avui en dia…), em
va costar un poc trobar feina.
I el primer lloc on em van oferir treballar va ser en una residència de la tercera edat a València
capital.
Mai no havia pensat a treballar en una residència amb gent major, no perquè no m’agradara,
sinó pel respecte que tenia de treballar amb persones majors. Crec que tots tenim una imatge
preconcebuda dels centres geriàtrics que és molt diferent a la realitat, i una vegada t’endinses
en aquest món, saps apreciar-lo com cal.
També us he de dir que és dur veure com moltes persones a les quals tractes, d’un dia per a un
altre se’n van però és llei de vida i t’acabes acostumant. Sincerament, crec que t’ha d’agradar
aquest món. En certa part pense que és vocació.
Al mateix temps que té coses negatives, en té també moltes, de positives. Per a mi és tota una
satisfacció veure com milloren o, almenys, com es mantenen tal com estan; veure com, amb
molt poc, pots fer-los el seu dia a dia molt més fàcil, previndre complicacions, veure’ls valer-se
per ells mateix i preservar la seua autonomia per a ser el menys dependent possible d’altres
persones (en la seua justa mesura, clar).
Però, sobretot, el que més m’agrada és el que les persones majors m’ensenyen a mi tota la
seua experiència, les seues vivències, les seues rialles, els seus mals humors també i, moltes
vegades, veure com amb molt poc ja són feliços, perquè és amb nosaltres amb qui conviuen i
passen la major part de les hores del dia. I aquesta és la nostra feina, tractar de fer que el seu
dia a dia siga més fàcil.

Durant els meus estudis a la Universitat de València, vaig poder conéixer molta gent, alguns
amics, altres que no he tornat a veure des de fa algun temps… Però vaig passar tres dels millors
anys de la meua vida, que finalitzaren amb el viatge de “fi de carrera” a Punta Cana, sens
dubte, el millor viatge que he fet fins ara. He fet diversos cursos relacionats amb el que he
estudiat i fa poc vaig acabar un Màster de Teràpia Manual i Osteopatia Estructural en el qual
vaig poder aprendre molt.
Aquest any he deixat en un parèntesi els estudis, ja que entre el treball i la falla ja m’ocupa tot
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I les voltes que dóna la vida m’ha fet arribar a Savia, un centre residencial per a persones de la
tercera edat. Concretament al centre de Silla, molt prop de casa, i en el qual, com diguem allí,
s’endinsem al “món de Savia”, la nostra segona casa (de tantes i tantes hores que ens passem
allí). Tinc la sort de portar any i mig treballant a la residencia i, per a mi, és el treball perfecte:
de fisioterapeuta, al meu poble, i en un àmbit de treball que m’encanta.
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Perquè ens conegueu un poc més, Savia és una empresa de la Comunitat Valenciana que
disposa de 21 centres per a la tercera edat repartits per les províncies de València, Castelló i
Alacant.
Concretament al de Silla, que és el meu, tenim unes instal·lacions excepcionals i un equip
professional immillorable, on he tingut la sort de poder fer grans amics a més de companys
de treball, on podem assegurar que el treball multidisciplinar que fem és constant i on ens
impliquem cada dia amb dedicació per poder dur a bon terme un treball ben fet.

A CARLA GONZÁLEZ i HORTELANO
FALLERA MAJOR INFANTIL DE VALÈNCIA 2013

I no sols tenim moments seriosos al treball, ja que per a qualsevol celebració intentem
organitzar activitats extraordinàries per contribuir a fer la vida dels residents, si pot ser, el
millor que podem. Així com “les quedades”fóra de la residencia, ja siga per a dinar, sopar o per
a algun acte d’alguna fallera major… jejeje.

Des d’aquest llibret aprofite per a convidar-vos a tots que visiteu el nostre centre, les nostres
instal·lacions i visiteu els nostres residents. De segur que en coneixeu a més d’un (ja que molts
són de Silla), i que compartiu amb nosaltres, de primera mà, com és “un dia a Savia Silla”.
Nosaltres tan sols esperem que seguim així, per molts anys més!

Sandra Montagud i Revert
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CARLA, FALLERA MAJOR INFANTIL
DE

VALÈNCIA

El fet que pertanya a una comissió de València, Guardacostas-Músico Jarque Cualladó, és
normal ja que és un requisit formar part d’una falla de València per a ser elegida. Però això no
és motiu perquè no tinguem tots una gran alegria ja que el nom de Silla l’acompanyarà sempre.
Per als fallers de Silla, com per als de tots els pobles que tenen juntes locals, les falleres majors
de València són com una senya d’identitat de tot l’estament faller.
Per tant, no són considerades sols com les regines de la ciutat de València, sinó que tots ens
sentim representats per elles, pel seu renom per tot el món.

Per Toni Gil
Així que Carla, no oblides que tots els fallers de Silla, i més que ningú els xiquets i les xiquetes,
ens sentim molt contents que sigues tu la FALLERA MAJOR INFANTIL, en lletres grans.
Felicitats Carla, sens dubte, t’ho mereixes!
Per a mi va ser una gran i molt grata sorpresa quan vaig llegir en el diari que una xiqueta
de Silla havia sigut elegida pel jurat com a Fallera Major Infantil de València.
Però el que va ser una autèntica emoció va ser quan vaig llegir que es tractava d’una bonica
xiqueta que li diuen Carla González i Hortelano, que és la filla d’Amparo Hortelano i Domingo i
que sa tia, Verónica, havia sigut fallera major d’aquesta falla.
La veritat és que no tenia ni idea que Carla estava entre les candidates i vaig sentir una gran
emoció perquè es tracta d’una família molt vinculada a la nostra Falla. A més, Verónica va ser
la fallera major de 1996, l’última Fallera Major que vaig tindre com a vicepresident de la Falla.
El primer pensament que em va vindre va ser el del seu iaio Eulogio i de com ho haguera
disfrutat. També el de la seua iaia Amparín, que ha treballat molt en la festa fallera i que, junt
amb Eulogio i la resta de la família, varen ser fallers durant molts anys.
No conec Carla, però sols en veure les fotos tinc clar que aquesta xiqueta no pot negar els
arrels familiars ja que té un gran semblant a sa mare, la qual sempre ha tingut una gran bellesa
i una gran simpatia. Queda ben clar que el veredicte del jurat és molt correcte.
Crec que és de justícia que la Falla en què han sigut membres els seus familiars materns,
incloent-hi una fallera major, li dedique algunes pàgines del seu llibret una de les quals és
aquesta, en què li expressem la nostra alegria i satisfacció, i alhora li expressem la nostra
admiració i el nostre desig de felicitat en aquest any en el qual regnarà en les falles infantils de
València.
També per a tot el poble és una gran i grata notícia i, sobretot, per als fallers de Silla, ja que
encara que no és la primera vegada que una xiqueta de Silla és Fallera Major Infantil de València
-l’anterior va ser fa moltíssims anys-, cal celebrar-ho perquè sabem què significa aquest gran
honor per a una fallereta.
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Una paraula que portaries per tot arreu...
Felicitat!
Una persona molt important en la teua vida?
No puc triar, per a mi tota la meua família és molt important.

CONEGUEM CARLA
UNA ENTREVISTA

ESPECIAL...
Per Pepe Carbonell
Maria Pérez

La comissió de la Falla Poble de Silla té el privilegi de poder passar una vesprada amb

Un record de la teua vida que guardes amb molt d’afecte.
Un dels dies més bonics que recorde va ser el dia de la meua presentació com a fallera major
infantil de la meua falla, ja que les meues cosines, molt emocionades, em varen pujar la banda i el ram. I també el dia de la plantà de la meua falleta.
Una imatge inesborrable en la teua vida.
Quan l’alcaldessa va dir el meu nom a l’hemicicle i quan em va telefonar.
Una anècdota graciosa.
En tinc moltes, però us contaré la més pròxima. Quan vàrem arribar a casa el dia que em
nomenaren Fallera Major Infantil de València. En el mòbil de ma mare hi havia 800 sms!!!

la fallera major infantil de València, Carla González i Hortelano.
Aquesta bonica xiqueta va nàixer a València el 22 de juliol de 2002 encara que ella viu al
nostre poble amb la seua família.
És ﬁlla de David i Amparo, dos professionals dels audiovisuals; néta per part materna
d’Amparín i Eulogio, grans fallers de la nostra comissió, i, per part de pare, néta de Violeta i
Pepe.
En els seus primers anys de vida, va formar part de la nostra comissió.
Carla és una bona estudiant. Estudia a l’escola Juan Comenius i fa 5é de primària. De major
vol ser mestra de xiquets i estem segurs que serà una gran professional.
La Fallera Major Infantil de València té moltes aﬁcions, entre elles, muntar a cavall. Els
esports que més li agraden són l’handbol i el tennis. També ens diu que li agrada molt el
cinema i que la seua pel·lícula preferida és Siempre a tu lado. Li encanta la sèrie de TV Los
protegidos. Li agrada anar al teatre; a la seua escola hi van molt. Escolta tot tipus de música
i la seua cantant preferida és Malú.
També ens diu que és molt balladora i que ara estan preparant a la seua escola un ball per a
la ﬁ del curs.
Li agrada llegir i l’últim llibre que ha llegit és Donde los árboles cantan, de Laura Gallego.
A continuació, Carla ens respondrà unes preguntes perquè la puguem conéixer un poc més.
Pel que podem veure, t’agrada riure, no?
Sí, la veritat és que sempre estic rient.
Sols plorar amb facilitat?
Sí, si alguna cosa em fa molt feliç, plore de seguida.
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Des de quan eres fallera?
Des que vaig nàixer.
Tenim una fotograﬁa per a mostrar-te.
Quin sentiment et desperta quan veus
el teu iaio Eulogio pujant-te per primera
vegada a una presentació fallera?
Sent molta emoció i cada vegada que la
veig em fa plorar, però d’alegria!

Què és per a tu la festa de les Falles?
És una gran festa en què la felicitat i l’alegria sempre estan presents. Una festa plena d’art per
la música i els monuments.
Què vas sentir quan l’alcaldessa va dir el teu nom i et va nomenar Fallera Major Infantil de
València?
Per a mi sigué un moment màgic. Aquesta és la paraula que millor el descriu. Un moment ple
d’il·lusió i el vaig viure amb molta emoció.
Has fet una bona amistat amb les xiquetes de la Cort?
La veritat és que des del primer moment ens portem molt bé. Des de la Fonteta ja férem una
gran amistat. Són molt simpàtiques.
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Què diries a la teua Cort d’Honor?
Que de segur que totes juntes passem un any inoblidable i que s’ho passarem genial!
I als teus pares?
Que disfruten al meu costat al màxim, que açò només es viu una vegada en la vida.
Sabem que la teua agenda és molt completa, com ho dus?
Molt bé, vaig molt contenta i amb moltes ganes als actes que he d’anar.
Em tracten molt bé en tots els llocs i ho compagine molt bé amb els estudis.
El tema principal del nostre llibret és la indumentària valenciana. A tu t’agrada vestir-te de
fallera?
Moltíssim, em sent una princesa quan em pose el vestit de fallera.
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Per últim, saps que els fallers de la Falla Poble de Silla estan molt contents que sigues la
Fallera Major Infantil de València. Què ens diries per a ﬁnalitzar aquesta entrevista?
Que seguiu com heu fet fins ara, donant-me suport i mostres d’estima, tot i que jo sé que ho
seguireu fent. Però, sobretot, vull que visqueu les falles del 2013 amb molta intensitat, perquè estic segura que serà un any per a recordar. Gràcies de tot.
Sols ens ha fet falta una vesprada per a saber que la ‘València xiqueta’ està molt ben representada. Carla és una xiqueta simpàtica, desperta, que desprén felicitat per tot arreu amb el
seu somriure i que vol fer sempre el millor per la festa de les falles i per València.
Com a President i Secretària, i en nom de tota la comissió, volem fer-te el lliurament de la
insígnia que acredita a les nostres màximes representants. Per a la Falla Poble de Silla ha
estat un plaer poder passar una estona tan agradable amb tu!
Moltes gràcies Carla!

Qui et vist?
Ara em visten els indumentaristes i jo encantada!
Tens molts vestits?
Sí, de moment en tinc 6.
Quin acte esperes amb més emoció?
L’Exaltació, el moment que em col·loquen la banda de Fallera Major Infantil de València, i
també l’Ofrena a la Mare de Déu ha de ser un acte molt bonic.
Què esperes de les falles del 2013?
Que no ploga! I, per descomptat, saber disfrutar-les que, de segur que passa volant.
Què estàs disposada a fer pel món faller?
Espere representar València i el món de les Falles el millor possible.
Llevaries alguna cosa de la festa de les falles?
Rotundament no! En tot cas, n’afegiria -ens diu entre rialles-.
Què afegiries?
Més dies de festa en la setmana fallera.
Què li diries a tots els xiquets i xiquetes?
Que qui no conega les falles, ens visite i que visca amb tots els fallerets aquesta gran festa,
que de segur que ho passaran molt bé.
Seràs algun dia fallera major de la teua falla?
Per mi sí, però tot arribarà!
I de València?
Potser, però encara sóc una xiqueta!-Respon amb rialles-
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COMISSIÓ INFANTIL
FALLA POBLE DE SILLA

Son rialla i melodia

Menuts i menudes
teixides al pas del temps, sempre espavilats,
demostren ser de la Falla
quina bonica escena
regalen a tots els fallers. els més savis si de cas.
Posen el color
de la nit al dia,
tal vegada és fet casual
o per pura fantasia.
Amb innocència conten,
les seues batalles
de petards i danses
en tot moment,
sovint, alguna risotada
esclata per cridar al vent.
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Nascuts amb la tarongina
criats al món faller,
a tothora amb alegria
ens donen el seu voler.

Per Anna Alba
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Salutació del President Infantil
Mario Barredo i Garrote

En primer lloc, em dirigisc a tots vostés com a President Infantil de la Falla Poble de
Silla. Vull enviar una cordial salutació a tota la comissió, així com també a tots els veïns i veïnes
del nostre municipi.
Estic molt content de presidir aquesta falleta. Estic disfrutant moltíssim i us convide a tots que
ho feu al meu costat i al de la resta de fallers. Espere que vingueu al nostre pavelló faller on la
diversió i l’alegria sempre està present i que pugueu veure la nostra bonica falleta.
Tinc la sort de compartir aquesta experiència amb Pepe, el nostre President; Sandra, la Fallera
Major, i Lucia, la meua Fallereta Major Infantil. Estic ben segur que passarem moments
inoblidables i que viurem les falles de 2013 amb gran emoció.
M’acomiade amb molta alegria.
Sé que serà un any meravellós i espere que el compartiu amb mi.
Visca la festa fallera i la Falla Poble de Silla!

Mario Barredo i Garrote
President Infantil de la Falla Poble de Silla
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A la Fallera Major Infantil
Lucía Moscardó i González

Animant la jove vida

d’una falleta infantil,
s’acosta, com ﬂor d’abril,
una xiqueta escollida.
Lucia és llum sense mida,
un encant de gràcies mil.
Una perleta subtil
que a viure la vida crida.
Lucia és pura rialla,
un tresor inigualable,
fascinador, adorable,
musa d’antiga rondalla.
És just donar-li la talla
d’emperadriu honorable,
fent-li el regal impecable
de regnar la seua falla.

Per Salvador Alonso i Pons
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Salutació de la Fallera Major Infantil
Lucía Moscardó i González

Venvolguts fallers y falleretes de la comisio infantil de la Falla Poble de Silla.
Aquest any tinc lorgull i satisfacció de ser la vostra Fallera Major Infantil. Ha sigut una sorpresa
enorme per a mi, i vull donar les gràcies als meus pares , a la meua familia i tota la gent que
m’està animant.
M’agradaria que disfrutareu tots de totes les activitats que farem aquest any a la falla i espere
que seu paseu molt bé d’aquesta festa tan meravellosa.
A més, aquest any tinc la sort de tindre a unes persones molt especials junt a mi, com son
Sandra, Mario i Pepe, amb els quals m’ho passaré mot bé.
Tambe vull agrair l’esforç de totes les persones de la falla que fan possible que tots els actes
fallers, berenars , presentacions, jocs , balls, etc… siguen possibles.
M’acomiade de tots vosaltres amb alegría, esperant que disfruteu.
Visca la Falla Poble de Silla.

Lucía Moscardó i González
Fallera Major Infantil 2013
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COMISSIÓ INFANTIL MASCULINA
Youssef Aguram
Alberto Alba i León
Alberto Alba i Soriano
Marc Albert i Antón
Carles Albert i Rios
Carlos Argiles i Espuig
Ivan Argiles i Yuste
Xavi Arias i Gastaldo
Pau Balmón i Antón
Joan Balmón i Antón
Mario Barredo i Garrote
Guillermo Barragan i Sosa
Hugo Baixauli i Gomez
Alejandro Bisbal i Peris
Marcos Bisbal i Peris
Sebastián Bou i Vidal
Marc Cabello i Morales
Carles Calabuig i Ferrer
Jose Calabuig i Ferrer
Daniel Calle i Mirto
Jose Vicente Calvo i González
Rafa Calvo i González
Carles Campillo i Gastaldo
Oscar Cano i Cruz
David Capel i Riera
Adrián Carrera i Sanchis
Daniel Carrera i Sanchis
Marcos Carrera i Sanchis
Mario Carbonell i Martinez
Saul Carbonell i Olmos
Saul Castells i Terribas
Vicent Cervera i Travé
Jordi Celda i Riera
Guillem Chanzá i Cortés
Pere Chanzá i Cortés
Carles Company i García
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Jordi Cortelles i Terribas
Ruben Crisol i Lo Presti
Guillem Del Roj i Silla
Hugo Del Valle i Ribera
Alex Diaz-Parreño i Juanes
David Domingo i Juanes
Enric Domingo i Marti
Markel Domingo i Martínez
Alex Dominguez i Martinez
Pau Domenech i Sanchez
Marc Espuig i Galindo
Valentino Espuig i Brizuela
Edgar García i López
Lucas Gastaldo i Santo
Jonathan Gil i Ribera
Josep Gil i Domingo
Christian Gonzalez i Dominguez
Iker Gonzalez i Cozar
Xavi Guasch i Rosaleny
Fernando Guevara i Saera
David Hernando i Presencio
Javier Hernando i Presencio
Javier Hernandez i Garcia
Asier Huerta i Costa
Marcos Ivars i Calvo
Óscar Latorre i Arenas
Sergio Llácer i Heredia
Andreu Llácer i Martí
Antonio Llago i Requena
Óscar Llago i Rios
Sergio Llago i Rios
Jorge Llago i Rios
Adrià Lluesa i Alba
Gerard López i Forner
Saül Llópez i Martinez
César López i Santamans
Luís López i Santamans
Jose María López i Sanchis
Arnau Lopez i Silla
Saul Luz i Torres
Jorge Luz i Monleon
Eric Madrid i Genis
Mario Manzano i Pérez
Pablo Más i Trullas
Pau Martinez i Barcos
Valentín Martinez i Jimenez
Guillem Shun Martinez i Micó
Santy Martinez i San Lorenzo

Frank Martos i Tataru
Diego Mirto i Cebrian
Oscar Montesinos i Peris
Dani Montagud i Luque
Jordan Moreno i Peiró
Tonet Moreno i Polit
Angel Moreno i Gonzalez
Marc Mulet i Zaragozà
Manu Ortega i Garrido
Edgar Ortega i Gimeno
Adrian Ortega i Luz
Adrian Ojeda i Forner
Rafa Palomares i Espigares
Christian Patiño i Castells
Víctor Pastor i García
Víctor Paz i Meseguer
Jose Luis Real i Cano
Fabrizio Elias Renaut i Fernandez
Pau Ribera i Giner
Àngel Ribera i Giner
Héctor Rodríguez i Pons
Alvaro Rosaleny i Celda
Miguel Ángel Ruano i Pons
Marc San Lorenzo i Guerrero
Pau Sánchez i Puig
Javier San Bautista i Aguilar
Alberto Serrano i Moreno
Quico Simeón i Antich
Ruben Simeón i Brocal
Sergi Silvestre i Riera
Gabriel Simó i Rabadan
Samuel Tarazona i Romeu
Jorge Tarazona i Mateos
Sergio Todo i Forner
Diego Torres i Fernández
Abel Valdeolivas i Costa
Ismael Valdés i Calatayud
Rober Valero i Cortés
Joan Vedreño i Romeo
Pascual Vedreño i Pérez
Nacho Ventura i Carbonell
Manel Vera i Aguilar
Germán Vicens i Jover
Marc Walden i Sánchez
Francesc Zaragozà i Reyes
Salva Zaragozá i Martínez
Cesar Zaragozá i Martinez
Salva Zaragozá i Torrico
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CORT D’HONOR INFANTIL
Estela Alba i Zaragozá
Neus Albert i Rios
Patricia Alcañiz i Pérez
Ana Benitez i Serrano
Sara Benitez i Serrano
Ana Boluda i Vicent
Miriam Bou i Vidal
Laura Gabriela Cabeiro i Mateos
Patricia Cabello i Matoque
Edurne Campos i Galvez
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
Noa Carbonell i Olmos
Ana Maria Carbonell i Perez
Jessica Carmona i Pastor
Aina Cascos i López
Luna Castro i Jimenez
Helena Ceron i Serrano
Marina Cortelles i Terribas
Claudia Cuadros i Caceres
Paula David i Osuna
Silvia David i Osuna
Maria Del Mar Crisol i Lo Presti
Irene Del Roj i Silla
Paula De La Rubia i Huertas
Judith Del Valle i Blázquez
Aitana Diaz Perona i Antón
Carla Diaz Perona i Antón
Maria Dupuig i Piera
Adriana Fernandez i Carbonell
Patricia Fernández i Carbonell
Leire Fernandez i Gomez
Marta Fernández-Rovira i Pericás
Lucía García i García
Andrea Ferrando i Martinez
Mª Cristina Formosos i Fernandez
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Ainara García i Cifre
Claudia Garcia i Simó
Estela Gastaldo i Perpiñán
Belinda Gil i Domingo
Natalia Gil i Ribera
Amaia Giner i Martinez
Eider Giner i Martínez
Carmen Giner i Simó
Naiara Godoy i Sanbautista
Carla Gomar i Luz
Nerea Gomar i Luz
Claudia González i Baixauli
Aroa González i Baixauli
Mercedes Gomez i Domenech
Anna Gradoli i Antich
Claudia Guevara i Saera
Claudia Gonzalez i Zaragozá
Elisa Gonzalez i Zaragozá
Noemi Leonor Gutiérrez i Gallardo
Andrea Heredia i Moñux
Elena Heredia i Moñux
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
Noemi Luz i Torres
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
Alba Martinez i Moreno
Amparo Mayo i Peinado

Ainoa Medina i Lorente
Andrea Méndez i Gimeno
Maria Mira i Jimenez
Marta Monsoriu i Antón
Ana Morant i Toran
Belen Morant i Toran
Olga Moreno i Magalló
Carla Moreno i Ortiz
Ainoha Moreno i Peiró
Lucia Moscardó i Gonzalez
Marina Muñoz i Gimeno
Ángela Naranjo i Garcia
Sarah Navarro i Forner
Paula Navarro i Melero
Marta Ortega i Garrido
Rocio Ortega i Luz
Patricia Palomares i Espigares
Carla Paz i Meseguer
Lucia Peris i Fandas
Aitana Pons i Gómez
Carla Pons i Gómez
Patricia Pons i Navarro
Paula Poyato i Zaragoza
Marta Reinal i Alberola
Laura Rodrigo i Navarro
Natalia Rodríguez i Hortelano
Sara Ruano i Pons
Claudia Sáez i Berges
Valeria Sáez i Berges
Amparo San Lorenzo i Garcia
Laura San Lorenzo i Garcia
Aitana Sánchez i Puig
Aranzazú Sanchez i Piera
Irene Santos i Alba
Alba Santamans i Fuentes
Julia Serrador i Garcia
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
Elena Vedreño i Pérez
Sara Ventura i Carbonell
Maria Vilata i Simó
Natalia Zaragozá i Torrico
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GUARDONS
DE LA COMISSIÓ

INFANTIL

DISTINTIU

DISTINTIU D’OR

Alberto Alba i León
Carles Calabuig i Ferrer
Rafa Calvo i González
David Capel i Riera
Mª Mar Crisol i Lo Presti
Ainara García i Cifre
Belinda Gil i Domingo
Carmen Giner i Simó
Miranda Hernández i García
Marcos Ivars i Calvo
Oscar Latorre i Arenas
Jorge Luz i Monleón
Andreu LLacer i Martí
Marta Monsoriu i Antón
Olga Moreno i Magalló
Celia Ramiro i Moreno
Abel Rodríguez i Cardos
Claudia Sáez i Verges
Valeria Sáez i Verges
Oscar Yago i Ríos
Sergio Yago i Ríos

Judith Del Valle i Blázquez
Edgar Ortega i Gimeno
Adrián Ojeda i Forner
Quico Simeón i Antich
Robert Valero i Cortés

EXPLICACIÓ I RELACIÓ
DE LA FALLA INFANTIL

Per Salvador Alonso i Pons

Lema de la Falla:

Màgia Potàgia
Artista Faller:

Jose Gallego
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Màgia Potàgia
Jose Gallego

Xiquetes i xiquets, passen
al món màgic de la falla.
Passen, de veritat, passen,
i sabran el que ací es qualla.
L’alegria i el somriure
no es llevaran de damunt;
ni l’esperança de viure
en un somni punt per punt.
La màgia ha sigut,
des de temps immemorial,
pel més gran i pel menut
un espectacle genial.
Fascinant com hi ha molt pocs,
atractiu pel seu misteri,
de trucs sovint molt barrocs
i d’altres com l’aire eteri.
A tot el que contarem
paren tots molta atenció.
En un segon callarem...
i comença la funció.
La màgia dels iaios és tal
que ocupa tot el cos central.
Un parell de iaios és
el cos central de la falla.
El iaio somriu pagat
però també ho fa la iaia.
Els dos tenen uns barrets
d’aquestos de copa alta,
lluents, llustrosos, negrets
com el petroli que ens calfa.
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−Iaia, d’on és el barret
que portes amb tanta gràcia?
Me’l pots deixar un poquet?
−Ara no, que vull fer màgia.
I gira dalt la vareta
(una, dues, tres vegades)
amb un gest de cerimònia
que imita bé al de les fades
quan volen fer un conjur.
−Somnis que esteu amagats
no heu de patir per eixir...
Somnis de bruixes i gats
a aquest món heu de venir...
Somnis dels éssers alats,
si ho feu, ho hauré d’agrair.
En aquell precís moment,
quan al seu nét ja el tenia
recontrabocabadat,
el iaio, sense afonia,
recita la seua estrofa
de l’art de la bruixeria,
unint-se així a l’emoció,
a l’encant, a l’alegria.
− Trau del barret el color
més bonic que al món estiga
−li diu el nét amb dolçor.
−Oh llum de la vida antiga,
vine a viure a la placeta
per alegrar el meu nét,
i porta-li una coseta,
el teu millor regalet.

163

A.C. Falla Poble de Silla

I dit i fet així passa,
portant la màgia a la falla,
omplint-la de colors vius,
d’aquella il·lusió que balla
al teu voltant de menut.
També del fum de la traca
que alegra al març el teu cor.
I d’aquest fum, abraçada,
ix una ﬂor rogeta,
una verda, una blava,
fins fer un bonic ramell.
I com al nét no li passa
la sensació d’estupor,
explota una gran carcassa
amb un elefant gegant.
El menut, ara, ja abraça
els seus iaios molt content,
perquè veu que començada
està la festa d’enguany
enmig de la seua plaça.
És un poc surrealista
el que planta ací l’artista.
Hi ha en un racó de la falla
un conjunt de grans barrets,
que, per art de pura màgia,
ofereixen al xiquet
(eixint de la seua entranya)
coses que, personalment,
veig que no tenen trellat,
que no tenen cap ni peus.
De dos d’ells, n’ixen uns gossos,
(unes cries, uns gossets),
amics fidels i de joc
dels nostres més menudets.
Un altre, un llaurador
amb uns bons melons ha tret.
Espere que tinguen gana
perquè això els vindrà molt bé.
D’un altre, una xiqueta,
per demostrar un bon cor,
es transforma només ix
en una bonica ﬂor.

Un conill pega la volta
al truc més famós que hi ha
i és ell ara el mag que trau
a un xiquet, vareta en mà.
Un moment de gran dolçor
és la màgia de l’amor.
Més bonic ja no pot ser!
Si hi ha una màgia impossible
d’igualar entre les altres;
que explota la part sensible
dels menuts i dels més grans...
aquesta és la de l’amor.
Aquesta màgia, no et penses!,
naix i arriba per sorpresa,
deixant enmig del pur cor
la ﬂama més gran encesa
que pugues imaginar.
I aquesta màgia, és clar!,
ha arribat a la falleta:
a un costadet tenim
que una bonica xiqueta
trau del seu bonic barret,
amb la mirada dolceta,
dos cors farcits de calor.
Dos cors que trau per encant
i que són el símbol clar
del demà que ella desitja:
un demà on poder alçar
la veu per dalt del silenci
i al seu estimat amar.
I els dos cors inunden ja
la falla d’amor i vida,
d’alegria i bon humor,
d’un goig que prompte convida
a pensar en el futur.
I són tan rojos que criden
l’atenció, com un coet,
del nostre protagonista,
el que és dels iaios el nét,
que molt amorós regala
a la xica un ramellet
com a símbol de l’amor.
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Ella, tímida, li dóna
el seu valuós tresor:
els cors nascuts de la màgia.
Ell, quasi en el punt del plor,
vergonyoset la convida
al seu regalet en ﬂor.
I els iaios miren feliços
perquè veuen un demà
amb una gran esperança.

agafa una carabassa
i, sense un segon pensar-ho,
clava dins a la xiqueta.

La que forma l’huracà
dels joves conquistadors.
La màgia valenciana...
m’ha fet entrar una gana!
Ho van intentar fa temps
als contes de no sé on...

Tranquils, açò està arreglat.
perquè la màgia fallera
tot ho té ben repensat.

Dels temps de Maricastanya
és un conte ben sabut
per tots els occidentals;
que ha donat contingut
a les llargues nits d’insomni
de l’home quan és menut.
En aquell conte es contava
com una fada padrina,
carregada de raons,
entrava en una cuina
i amb un art mil·lenari
convertia en molt divina
una filla de la casa.
I no només feia açò.
A uns pobrets ratolinets
(d’unes cuixetes tan primes
com eixes dels pardalets,
sense carn ni os ni força),
els deia: “Carregadets
heu d’anar del carromato.”
I els vestia uns vestidets
(un poc cutres, s’ha de dir)
com si foren cavallets
(d’aquests de les disfresses).

Ai!, senyor, quin destarifo!
quina falta de mollera.
No sabia la senyora
que s’ha de buidar, cullera
en mà, la carabasseta.

I per això fa que els iaios
abracen, amb molt de gust,
la màgia i la carabassa:
“Es posa a l’aigua tot just
a bullir per uns instants
el fruit. Per fer bon regust
s’afegeix farina i sucre
i es menja sense disgust.”
Sense pensar-ho una miqueta,
amb uns ulls com a mussols
espera a casa el menut
menjar-se ja els bons bunyols.
El seu plaer absolut!
Això, diguen el que diguen,
sí que és ser un bon artista
de la màgia universal.
Que aquella fada bromista
aprenga dels nostres iaios,
i la màgia localista.

Jo ja no sé si era tonta!
Per a acabar d’arreglar-ho
(això crec un despropòsit
i hauríem de comprovar-ho)
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No pot faltar el Merlí
si de màgia es parla ací.
Ja ho sabem que és mag famós,
(més famós que el Tamariz,
o si no que el Uri Geller).
Clar que sí! És el mag Merlí.
Siga a Bagdad o a la Xina,
dalt o baix, allà o ací,
si parles de màgia has
de parlar del mag Merlí.
Perquè si hi ha algú que és llest
(jo crec que sap el llatí),
sens dubtar-ho un segn
et diré: el mag Merlí.
No pot ser més conegut,
més brutot i més refí,
que és capaç de les dues coses
el versàtil mag Merlí.
I el xaval en ser famós
s’ha tornat un sibil·lí.
No vol ajuntar-se amb tothom
el cregut del mag Merlí.
Però sí que li han fet gràcia
(i estima amb gran frenesí),
un bon grapadet de magues:
l’encantador mag Merlí.
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No sap on es posa, el pobre!,
tan bé com està fadrí.
Repassarem les bruixotes
on caurà el mag Merlí.
La Maga Stat Els Diners
crec que no és interessant,
que acabarà ell pagant.
Mira aquesta que ve ara!
És guapa aquesta bruixota.
−Com li diuen? – Magranota.
Aquesta que no és discreta
és la modista afamada
Magata Ruiz de la Prada.
Igual és que té vergonya,
però la veig molt tapà
a la bruixa a...magà.

CONEGUEM MARIO

Com dic, no crec que et convinga
posar-te en el frenesí
que suposa la barreja
amb aquestes, mag Merlí.

Per Toni Gil

La màgia ací s’ha acabat.
El que he de dir, ho he contat
ara els he d’abandonar.
Només espere que a falles
es mescle amb les rialles
la màgia de somiar.
Perquè somiar és la crida
que usen tots els que són
feliços en aquest món
per enganxar-se a la vida.
Somieu. Somieu tots.
Grans, menuts i mitjanets.
Les xiquetes i els xiquets,
pares, iaios i nebots.
Somieu per fer millor
el món aquest on vivim,
per fer arribar al cim
la màgia del nostre amor.

166

167

A.C. Falla Poble de Silla

A.C. Falla Poble de Silla

Mario Barredo i Garrote va nàixer a Tolosa (Sant Sebastià) un 26 d’abril de 2003.
Té, per tant, 9 anys, dels quals 4 ha viscut a Silla, i els primers 5 anys va viure a Tolosa. És fill
de Mª Cruz i de Jesús que són de Valladolid i de Burgos, respectivament. És nét de Rafaela i
Gregorio per part materna i d’Inés i Máximo per part paterna. Té una germana major que li
diuen Cristina i té 19 anys.
Un donostiarra que s’ha convertit en el president infantil d’una falla. Quasi res!
Així que ara li preguntarem tot allò que ens done una imatge del xiquet que vingué a viure a
València i que se sent tan valencià que, fins i tot, està disposat a portar endavant la Comissió
Infantil de la Falla Poble de Silla.

Molt bé, Mario, ara sigues també valent i contesta amb sinceritat tot allò que et preguntarem.
En primer lloc, comencem pel que fas:
- Què estudies?
4t de primària.
- Com portes els estudis?
Bé. Les notes regular, millorant a poc a poc. M’agraden les matemàtiques.
- Què vols ser de major?
M’agradaria ser futbolista professional.
- Eres un xiquet revoltós o més bé tranquil?
Prou revoltós, no pare quiet un moment!
- Anomena algun record de la teua vida que guardes amb molt d’afecte.
Quan em van regalar la meua mascota. És un conill d’Índies que encara tinc i m’agrada
jugar amb ell.
- Una persona molt especial en la teua vida.
La meua mare, perquè m’estima molt i està sempre amb mi.
- Una imatge inesborrable en la vida.
El parc dels ànecs a Sant Sebastià. Hi havia moltes cries i també cignes.
- Una anècdota graciosa en la vida.
Quan jugava al futbol amb els amics, se li va eixir la sabatilla, a un, en xutar la pilota.
Vam estar esperant més de vint minuts perquè algú li la tornara. Jejeje.
- Una olor que et produïsca molta nostàlgia.
L’olor a mar, perquè m’agrada anar molt a nadar i jugar amb les ones.
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Un color preferit.
El color roig.
Un secret perquè deixe de ser secret.
Quan no em vigilen els meus pares aprofite per a menjar-me alguna llepolia!
Una ciutat on t’agradaria viure.
Burgos, perquè neva molt i a mi m’agrada jugar i veure la neu.
Una ciutat que has de visitar necessàriament.
Madrid, per a poder conèixer l’estadi de futbol Santiago Bernabeu.
Un país que has de visitar necessàriament.
Itàlia, perquè vull conèixer els monuments i m’agrada molt la pizza i la pasta. Allí segur
que està boníssima!
Una paraula que portaries per tot arreu.
La paraula felicitat, perquè tot el món estiguera content!

-

Dis-nos què t’agrada i què no.
- Cinema: Quina és la pel·lícula que més t’agrada?
M’agrada molt el cinema, sobretot les pel·lícules de Harry Potter perquè m’agrada molt
la màgia. I la de Tadeo Jones també perquè és d’aventures.
- Teatre.
No m’agrada massa, la veritat.
- Música: Quins estils de música prefereixes?
La música moderna, ‘Cali el dandy’ i em fa molta gràcia ‘PSY’.
- TV: Quins programes t’agraden i quins detestes?
M’agrada molt veure canals d’acció i de xiquets com el Boing i els d’esport. Deteste els
programes del cor com el Sálvame.
- Ballar: Quins estils de ball?
No, no m’agrada ballar.
- Lectura: Nom d’un llibre que t’haja encantat.
No m’agrada massa, però quan trobe algun llibre que m’agrada m’enganxe amb facilitat,
com ara els llibres de l’escriptor Gerónimo Stilton, on fan viatges fantàstics.
- Esports: Quins?
M’agraden molt! Especialment el futbol. De fet, jugue en l’equip d’alevins Silla CF.
- Jocs:
M’agrada jugar al parxís, al bàsquet... a molts jocs!
- Alguna cosa que t’agrada molt i vols dir-nos?
M’agrada anar a jugar amb els amics a alguna casa.
Tocarem ara els teus sentiments personals i les teues relacions amb la gent, tant amb la
família com amb les amigues i amics, companys d’escola i, per descomptat, els fallers. Ara
sabrem com és Mario!

-

-

-
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Què és el que més t’agrada de la gent amb qui convius?
Que s’ho passem molt bé junts i m’estimen.
I què és el que menys?
Que em castiguen quan faig alguna pillada.
Què llevaries de la teua vida?
M’agrada com és la meua vida. No llevaria res!
Què desitges per al món?
Felicitat i amor per a tots.
I per a tu?
Desitge salut i ser feliç sempre.
T’agrada riure?
Sí, m’agrada riure molt.
Sols plorar amb facilitat?
No molt. Sols quan em passa alguna cosa roïna.
Soltes alguna riallada inesperadament?
Sí, quan passen coses gracioses, no ho puc evitar.
Anomena alguns amics de la teua infància amb els quals ja no mantens relació, però
que no oblides mai.
Nacho i Jorge, que són amics de quan vivia a Tolosa.
Anomena els amics de tota la vida amb les quals encara mantens relació.
Roberto, Ángel, Aaron, David i Josevi, que són amics de l’escola.
T’agrada passar-ho bé amb amics i amigues, és a dir, la tabola?
Si, m’agrada molt. Sempre estaria jugant!
Eres dels que no volen mai anar a dormir?
No, m’agrada molt dormir.
Et sents protagonista en la teua colla d’amics i amigues?
No, al meu grup d’amics ningú és més important que altre.
T’agrada participar en l’organització de allò que es proposeu fer?
Sí, en tot el que organitzem, m’agrada participar.

I arribem a la darrera part de l’entrevista i ho fem parlant de falla.
- Des de quan eres faller?
Des de fa 2 anys.
- Sempre de la Falla Poble?
Sí.
- Què és per a tu la festa de les falles?
Per a mi són diversió! I m’agraden molt els petards i les mascletades.
- Què sents ara que t’hem nomenat President Infantil?
Ara sé que tot no és diversió, també hi ha moments d’emoció i de responsabilitat.
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Què li demanes als fallerets de totes les comissions?
Que es divertisquen amb la festa de les falles!
I als teus?
Que gaudisquen al meu costat d’aquestes falles.
I als teus pares?
Els diria que gaudisquen amb mi d’aquestes falles i que moltes gràcies per tot!
Què estàs disposat a fer per la teua falla?
Ser un xiquet responsable i saber portar aquest càrrec com es mereix.
Què llevaries de la festa de les Falles?
Jo... no llevaria res.
I què posaries a la festa fallera perquè arribe més al veïnat?
Posaria més jocs perquè participaren també els xiquets que no són fallers i veieren com
s’ho passem de bé.
Què desitges al món faller?
Desitge que siguen sempre dies de passar-ho molt bé!
Enguany ets el president infantil. T’agradaria ser algun dia el president major?
Sí, però són massa responsabilitats. He de pensar-ho bé!
I encara que no fóra de president, penses ser molts anys faller?
Sí. Mentre puga seré faller!
Per a ﬁnalitzar, què vols dir-nos més perquè et coneguem millor?
Sóc un xiquet alegre i despert i m’agrada molt relacionar-me amb la gent i jugar amb els
amics. M’encantaria tindre molts animals! Cada vegada intente ser més responsable i
ordenat a casa i a l’escola, encara que no puc evitar fer alguna pilladeta... Sóc un xiquet!
També sóc molt afectuós i m’agrada donar abraçades i besades als meus familiars i a la
gent que estime.

CONEGUEM LUCíA
Per Toni Gil

Això està molt bé, Mario. Un president ha de ser
responsable i ordenat en tots els llocs, a sa casa, a
l’escola i també a la Falla. Ara bé, també es pot permetre
moltes pilladetes i ser alegre i afectuós amb la gent de
la falla. I si t’agrada donar abraçades i besades, no et
talles, perquè la falla és festa, però també és sentiment.
I enguany podràs comprovar-ho més que mai, perquè
els teus fallers i falleres t’ho demanaran en més d’una
ocasió.
Felicitat i alegria que no falte, que tot vindrà seguit.

Toni Gil
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Lucía Moscardó i González va nàixer a Silla el 21 de juny del 2004. Ara té 8
anys. Els seus pares són Maite i José. Lucía sempre ha viscut a Silla i no té cap germà.
Quant als iaios, per part materna, són Josefa i Salvador i, per part paterna, Maruja i Pepe.

Però volem saber moltes més coses, així que ara li farem unes preguntetes que ens ajuden a
conèixer molt millor aquesta bonica perleta que enguany regna en la falleta infantil.
-

-

-

-

-
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Records de la teua vida que guardes amb molta estima.
Quan jugava a casa de la meua iaia Josefa amb un gatet. I al Nadal, quan feia balls amb
les meues cosines.
Una persona molt especial en la teua vida.
El meu cosí Javier, que és el més menut i sempre em fa riure molt.
Una imatge inesborrable en la vida.
Quan em van posar la banda de fallera major infantil.
Una anècdota graciosa en la vida.
Jugant amb el gosset de la meua cosina Maria, Joey. Era tan menudet que quan movia
la cua feia molta gràcia. A més, mirar les caretes que posava era molt divertit!
Una olor que et produïsca molta nostàlgia.
L’olor dels tarongers, ja que em recorden als camps del meu iaio Pepe i quan em portava
allí amb ell.
Un secret per a deixar de ser secret.
Quan vaig saber que aquest any seria la fallera major infantil, estava parlant amb una
amiga i vam pensar que, com que al concurs de disfresses que es fa cada any al casal
durant un berenar el president infantil i jo seríem els que triaríem els guanyadors..., la
triaria a ella! Jejeje.
Una ciutat on t’agradaria viure.
No m’agradaria viure en cap altra ciutat perquè ací està la meua falla.
Una ciutat que has de visitar necessàriament.
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París. Sempre dic als meus pares que vull conèixer aquesta ciutat perquè, encara que la
meua mare va viure molts anys a Còrdova, va nàixer a França.
Un país que has de visitar necessàriament.
Madagascar, a l’Àfrica, per la gran quantitat d’animalets que podria trobar. Les cries de
mones són tan mones...! Jejeje.
Una paraula que portaries per tot arreu.
Il·lusió. La gent hem de tindre il·lusió per tot... amb les grans i les xicotetes coses.
Què estudies?
3r de primària.
I com et va en els estudis?
Bé, a poc a poc vaig millorant amb les notes. L’assignatura que més m’agrada és Valencià.
Què vols ser quan sigues major?
Encara no ho tinc molt clar, però ser professora d’infantil seria molt bonic. Ser veterinària
o cantant també estaria bé!
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Tocarem ara els teus sentiments personals i les teues relacions amb la gent, tant amb la
família com amb les amigues i amics, companys d’escola i, per descomptat, els fallers.
Ara sabrem com és Lucia!
- Què és el que més t’agrada de la gent amb qui convius?
Que són bons, respectuosos i no fan mal. A més, m’estimen molt.
-

Dis-nos què t’agrada i què no.
-

-

-

-

Cinema: Quina és la pel·lícula que més t’agrada?
Descubriendo a los Robinsons. M’agraden molt els viatges que fan en el temps i les
aventures que passen anant al futur.
Teatre.
M’agradaria rebre classes de teatre.
Música: Quins estils de música prefereixes?
Sobretot, la música de falles! D’estil Pop..., però també m’agrada molt Selena Gómez.
TV: Quins programes t’agraden i quins detestes?
M’agraden els programes de Disney Channel i deteste les notícies, són avorrides, parlen
massa de coses de majors i no les entenc.
Ballar: Quins estils de ball?
Abans anava a classes de funky i ara m’agradaria també fer ballet. També participe en
el grup de dansa de la falla, encara que aquest any no puc perquè sóc la fallera major
infantil.
Lectura: Nom d’un llibre que t’haja encantat.
Campanilla, el secreto de las hadas
Esports: Quins?
M’agrada molt córrer i fer tennis.
Si t’agrada el futbol, de quin equip eres?
No m’agrada quasi. Només l’equip de la meua classe.
Jocs:
‘Potet-potet’, ‘Pilota asseguda’ i jugar a l’amagatall amb el meu pare i al parxís.
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Alguna cosa que t’agrada molt i ens ho vols dir.
M’agrada molt muntar l’arbre de Nadal, posar l’estela dalt del tot i torrons davall.

-

I què és el que menys?
Que em posen algun càstig.
Què llevaries de la teua vida?
No llevaria res.
Què hi afegiries?
Tindre un germanet i un gosset.
Què desitges per al món?
Pau.
I per a tu?
Ser feliç sempre.
T’agrada riure?
Sí, moltíssim!
Sols plorar amb facilitat?
Sí.
Soltes alguna riallada inesperadament?
Sí, amb facilitat, moltes vegades.
Anomena alguns amics amb els quals ja no mantens relació, però que no oblides mai.
Blanca, Vicente i Víctor.
Anomena les amigues de tota la vida amb les quals encara mantens relació?
Rocío, Eider, Clàudia, Silvia, Sara i Luna.
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T’agrada passar-ho bé amb amics i amigues, és a dir, la tabola?
Si, a l’escola o al parc em passaria el dia jugant.
Eres de les que no volen anar mai a dormir?
Depén, quan tinc son em gite amb facilitat.
Et sents protagonista en la teua colla d’amics i amigues?
No, pense que totes som iguals d’importants per al grup.
T’agrada participar en l’organització de allò que es proposeu fer?
Si, m’agrada col·laborar i aportar noves idees.
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I per a ﬁnalitzar l’entrevista, ara entrarem en temes fallers:
-

-

Des de quan eres fallera?
Des de fa quatre anys.
Sempre de la Falla Poble?
Sí.
Què és per a tu la festa de les falles?
És diversió, alegria, berenars, monuments fallers, els vestits de fallera...
Què sents ara que t’hem nomenat Fallera Major Infantil?
Alegria, emoció i il·lusió.
Què li demanes als fallerets i falleretes de totes les comissions?
Que ho passen molt bé i que gaudisquen de les festes amb els seus amics.
I als teus?
Que gaudisquen d’aquest any tant com jo!
I als teus pares?
Que gaudisquen i compartisquen les falles amb mi. I, per descomptat, moltes gràcies
per tot!
Què estàs disposada a fer per la teua falla?
Representar aquesta comissió de la millor manera possible.
Què llevaries de la festa de les Falles?
No llevaria res. M’agrada tot!

178

I què posaries a la festa fallera perquè arribe més als xiquets del veïnat que no són
fallers?
Fer activitats com tallers de manualitats falleres per apropar el significat de la festa al
veïnat.
Què desitges al món faller?
Que no s’acabe mai!
Seràs algun dia la fallera major de la falla gran?
No ho sé, però sí que m’agradaria molt!
I, si no, t’agradaria ser de la Junta Directiva quan sigues major?
Sí, m’agradaria tindre algun càrrec i estar implicada en la comissió.
O tot s’acabarà quan deixes el regnat?
No, no. D’això res!
Per a ﬁnalitzar, què vols dir-nos més perquè et coneguem millor?
Sóc una xiqueta afectuosa, simpàtica i alegre. M’agrada ser bona amiga dels meus
amics. També sóc molt ordenada perquè és important tindre les coses en ordre per no
perdre-les. Sóc un poc cabudeta, però pense que sé atendre, escoltar i ser responsable.
Semble un poc tímida, però després... molt oberta i sociable.

De segur que deixaràs de ser tímida perquè hauràs de parlar en públic, com ja ho vas fer en
el dia de la teua presentació, i ho seguiràs fent moltes més vegades. I si com dius eres oberta
i sociable, ja tens molt de camí fet, perquè això és molt important per a una fallera major.
Pensa que tots els fallerets estaran contents si tu estàs feliç i contenta.

Tots riuran si veuen que tu rius,
perquè el teu somriure serà el
senyal que tot va bé. Així que
a riure i a gaudir de la festa que
t’espera aquest any, un any en
què seràs la gran protagonista de
nostra festa xiqueta, la festa més
divertida.

Toni Gil
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PROGRAMACIÓ DE FALLES 2013
DE LA

COMISSIÓ INFANTIL
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Dilluns 11
A les 18:00 h, un bon berenar amb entrepà, saladets i llepolies.
Tot seguit realitzarem un taller de TITELLES per passar una bona vesprada al nostre pavelló
faller. A la plaça del Poble, com tots els dies, el nostre inﬂable per a divertir-se.
Dimarts 12
A les 18:00 h, fabulós berenar amb llepolies, ensaïmades, xocolatada i, a continuació, la
Delegació d’Infantils organitzarà un taller ARTESANAL amb collars per a tots!
Dimecres 13
A les 18:00 h, al pavelló, boníssim berenar oferit pel nostre president infantil de l’any 2013,
xiquet Mario Barredo Garrote. Després d’agarrar forces, la Delegació té preparat el nostre ja
tradicional bingo PIM PAM.

MARÇ
Dissabte 2
A les 17:00 h, concentració a la plaça.
A les 18:00 h, tradicional CAVALCADA DE FALLES, cadascú al seu lloc i a passar-s’ho bé.
Diumenge 3
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.
A les 18:00 h, al saló de La Lírica, lliurament dels GUARDONS concedits per la Junta Central
Fallera.
SETMANA INFANTIL
Dijous 7
A les 18:00 h, al pavelló faller, fabulós berenar amb llepolies i tots els entrepans que podries
desitjar!
HUI SOM DECORADORS! Realitzarem un taller manual per decorar el nostre pavelló. No t’ho
penses!
Divendres 8
A les 18:00 h, xocolatada, llepolies....Uhmmmm! No t’ho pots perdre!
Tot seguit, la nostra fallera major infantil, Lucia Moscardó i González i el nostre president
infantil, Mario Barredo Garrote, faran l’entrega de guardons interns i distintius de coure a tots
aquells fallers que els corresponga.
I després a disfrutar del nostre inﬂable!
Diumenge 10
A les 18:00 h, al nostre pavelló faller, deliciós berenar oferit pels nostres màxims representants
del 2012 Jessica Carmona i Pastor i Abel Valdeolivas i Costa.
Seguidament farem un CONCURS DE DISFRESSES, així que trau la millor disfressa i corre cap al
pavelló.
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Dijous 14
A les 18:00 h, un fabulós berenar t’estarà esperant al nostre pavelló faller.
Després assistirem a un meravellós espectacle de GLOBOFLÈXIA, BARRETS, FLORETES. No t’ho
pots perdre!
A les 21:00 h, soparet al casal.
Divendres 15
A les 18:00 h, meravellós berenar preparat, amb molta estima, per la Delegació d’Infantils.
Tot seguit, agarra forces perquè arriba LA VESPRADA DELS CANTAJOCS! Al ritme de la música
ballarem i passarem un bona estona!
A les 19:00 h, podrem viure, junt amb el nostre artista infantil, la GRAN PLANTÀ OFICIAL de la
nostra falleta.
A les 23:45h, concentració a la plaça.
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 amb bunyols.
Dissabte 16
PARC INFANTIL 2013
Des de 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.
A les 18:00 h, la nostra fallera major infantil, Lucia Moscardó i González ens ha preparat un
deliciós berenar per a poder recuperar forces i poder continuar jugant.
Diumenge 17
A les 08:00 h, primera DESPERTADA, oferida per la nostra fallera major de l’any 2013, Sandra
Montagud i Revert. Vine a tirar trons sense parar.
A les 11:00 h, passacarrer per a anar a arreplegar les nostres falleres majors. Després acudirem
a la plaça de la Senyoria i farem un xicotet passacarrer fins a la plaça del Poble, on es farà
l’entrega de PREMIS.
A les 18:00 h, passacarrer pel poble.
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Dilluns 18
A les 08:00 h, segona DESPERTADA. A continuació, al nostre pavelló, els màxims representants
del 2012, Abel Valdeolivas i Costa, Jessica Carmona i Pastor, i Maria Company i Martínez, ens
hauran preparat un fabulós esmorzar per a tots. No hi faltes!
De 15:30 h a 16:00 h, recollida de rams al pavelló.
A les 17:00 h, concentració a la plaça.
A les 17:30 h, OFRENA DE FLORS A LA MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS.
Dimarts 19
A les 08:00 h, última DESPERTADA, oferida pels nostres màxims representants infants del 2013;
Mario Barredo Garrote i Lucia Moscardó González
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 21:00 h, sopar infantil.
Tot seguit, i segons a l’hora que ens toque, LUCIA I MARIO prendran foc al monument infantil.
Després rodarem la falleta i cantarem l’himne de la nostra comissió.

Fins al berenar de l’apuntà!

I PER FINALITZAR...

UN CONTE VOS ANEM A CONTAR!

Aquestes dates i horaris poden variar.
La Junta Directiva avisarà amb la corresponent antelació.
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CARME I ELS CUCS DE SEDA
Per Anna Alba

Brillava el sol roig de l’Orient Llunyà en un capvespre màgic, on els núvols omplien el
cel de mil colors i el vent els movia al compàs de la suau melodia que tocaven les canyes de
bambú.
En una de d’eixes corrents de vent, milers de papallones van alçar el vol des de l’horitzó i
van emprendre un llarg viatge per descobrir món... Volaven totes agrupades i des de la terra
semblaven un gran núvol de colors. Era una imatge preciosa.
Durant el viatge, poc a poc, algunes van decidir aturar-se a distints països degut al cansament
o tal vegada, per curiositat. Però les més valentes i despertes van decidir seguir el rumb cap a
una terra on el clima i el paisatge fóra l’adequat per pondre les seues larves.
D’aquesta manera, quan van sentir que el vent era més càlid i feia olor a mil ﬂors van descendre
el vol fins aturar-se en una terra que s’anomenava València. Estava acabant l’hivern i, amb el
sol ja més càlid reﬂectint a les aigües d’aquest paratge, les ﬂors començaven a ﬂorir, els camps
feien olor a azahar i la resta d’insectes i animals aguaitaven per l’horta i sorgien a passejar.
En una xicoteta parcel·la entre els camps, les papallones van trobar una albereda de moreres
i, com que les seues larves s’alimenten de les seues fulles, pensaren que seria un lloc perfecte
per quedar-se. I així ho van fer... Allí van pondre les seues larves.
Just en aquesta parcel·la, hi havia també una modesta caseta on vivia una gran família. La
família d’en Carme.
Carme era una xiqueta de nou anys, tenia els cabells castanys, els ulls de color cel, la pell
blanca i les galtes rosades. Sempre vestia amb roba que li cosia la seua mare, amb retalls de
tela que els donava la gent del seu poble, però no li importava; era la major de cinc germans i,
tal vegada, per aquest motiu era molt espavilada i responsable.
Com cada mati, Carme va eixir a per aigua al pou que tenien baix les moreres quan, de sobte,
va trobar-se les larves de les papallones i amb molt d’interès va preguntar:
-Qui sou?
-Som les cries d’unes papallones...- Van respondre.
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-I, com és que teniu forma de cucs? -Va seguir preguntant asombrada...
-Tenim forma de cucs perquè per convertir-se en papallona, primer hem de ser cucs...
Estem un temps embolicats amb aquests fils de seda que nosaltres hem fabricat, a partir
de les fulles que mengem, i quan siga el moment ens transformarem en papallones.
Carme va quedar molt emocionada amb els seus nous veïns, els cucs de seda, i amb el pas dels
dies es van fer molt amics.
Ella els treia a passejar amb una capseta i després els tornava a deixar a les moreres. Els
encantava recórrer distints llocs amb Carme, ja que els explicava moltes coses sobre aquelles
terres valencianes on van nàixer. Van anar a l’Albufera de València i allí van conèixer moltes
aus, peixos i gent que treballava la terra i l’aigua per poder plantar arròs. També van anar a
molts pobles on feien uns menjars molt més bons que les fulles de morera a les que estaven
acostumats a menjar i els carrers estaven plens de veus i rialles de xiquets.
Cert dia, van anar a conèixer la ciutat de València. Allí, van trobar les Torres de Serrans i de
Quart, el riu Túria que creuava tota la ciutat, la Plaça de la Verge, el Micalet i molts llocs d’allò
més espectaculars. Ja de tornada a casa, els cucs de seda, es van fixar que hi havia a diversos
carrers molts munts d’objectes, restes de fusta i mobles, aparentment inservibles i vells
apilats...
-Que son aquests munts de coses? Que fan ací?- van preguntar els xicotets cucs intrigats.
-Son coses que la gent ja no les fa servir i les treuen al carrer per prendre-les foc. És com
una mena de ritual que celebrem els valencians el dia 19 de març, en honor a Sant Josep.
-Va respondre Carme.- Conten que al prendre-les foc, els mals auguris desapareixen i es
dona pas a la primavera amb l’esperança de tindre un bon any...
- Oh, quina bonica història!- Exclamaren els cucs. - Vindrem a veure com les cremen?
- No crec que puguem, la gent eixa nit es posa les seues millors gales, i jo... Jo sols tinc
vestits fets de retallades i pegats de tela. Però el meu pare, també eixa nit encén el foc
en la xemeneia... - Va explicar Carme amb certa llàstima.
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Aquella nit els cucs, que tanta estima li havien agafat a la xicoteta Carme, van pensar que
estaven a punt d’esclatar, i abans de partir a qualsevol altre lloc volien trobar la manera d’agrairli tot el que havia fet per ells.
Després d’una llarga estona proposant idees entre bolics i fils de seda van exclamar:
- Ja ho tenim!
Al mati següent, Carme va despertar i va trobar el més magnific dels vestits que mai hagués
imaginat sobre una cadireta junt al seu llit. Estava fet de seda i portava tants colors com hi ha a
les terres de València. Era preciós, ple de ﬂors brodades com les dels seus camps i brillant com
el sol que aguaita cada mati per la mar.
D’un bot, va eixir a donar la noticia als seus amics els cucs. Però la sorpresa va ser que aquests
no estaven. Tan sols quedaven restes de fils embolicats a les fulles de morera...
Carme es va entristir.
De sobte, un núvol de papallones de mil colors va eixir de la finestra de l’habitació de Carme
i es va acostar a ella. Volaven i dansaven i ella somreia. Totes dansaven al ritme de les seues
rialles...
Aleshores, Carme va entendre el que havien fet els seus volguts cucs per ella. Van transformar
la seda del capoll que els embolicava en el més bonic dels vestits per què podera anar la nit de
San Josep a veure el foc màgic i purificador que fan els valencians en aquesta data.
Va ser així com, els cucs de seda es van fer un lloc molt important en aquesta cultura i aquell
vestit, que amb tanta estima i passió es va fer, va passar a ser símbol de la tradicional festa
valenciana que avui coneguem com les Falles.

GUIA COMERCIAL

Quan s’acosta la primavera, si es fixem bé, encara es poden veure al cel milers de papallones
dansant...

L’ A.C. Falla Poble de Silla agraeix,
a tots els col·laboradors, la seua
participació en aquest llibret.
A tots ells... Moltes gràcies!

Anna Alba
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