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El present llibret ha participat en la
convocatòria dels premis de la
Generalitat Valenciana per a la
promoció de l’ús del valencià.

Del sentiment més bell i poètic, va nàixer la música,
de la necessitat de comunicar, el cant
I de l’expressió més pura la dansa.

La A.C. Falla Poble de Silla dedica aquest llibret a la música, al
cant i a la dansa. Especialment, a la música valenciana. Alegre i
cridanera, però sempre amb fermesa i elegància...
Així com els nostres cants populars, sovint, veritats cantades...
amb ironia i enginy més d’una ha sigut prohibida.
I si contem amb instruments, i parlem amb cançons, junt la dansa
tenim la màxima expressió. Una gran forma d’art i llibertat
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CIÓ DEL PRESIDENT
SALUTA

M

M’agradaria presentar-me a tots vosaltres, per
segona vegada, com a president de la Falla
Poble de Silla.
Aquest any espere que siga un any igual o
semblant al passat, ja que va ser un any en
què la falla va créixer en nombre de gent, tant
a la comissió major com a la infantil, la qual
continuem pensant que són gran part d’aquesta
festa.
Aquest any també hem fet canvis en la
Directiva. De la mateixa manera que l’any
passat, he barrejat veterania amb gent jove,
ﬁns i tot a gent que és la primera vegada que
està al capdavant de la comissió. A tots gràcies
per estar al meu costat i treballar per la nostra
falla. Vull dir-vos que si continuem així, serà un
any inoblidable d’alegries.
M’agradaria donar també les gràcies a tots els
fallers que estan treballant per aquesta falla i
que estan en tot el que necessitem, ja siga per
a fer feina, preparar sopars, dinars o fer festa. A
tots i a totes, gràcies.
Aquest any continuem pensant en els fallers
i, com l’any passat, hem decidit mantindre
les quotes pensant que, si fem feina i la fem
amb esforç, podem mantindre els nostres
monuments. Per això conﬁem en els mateixos
artistes, artistes de primer nivell i hem fet d’ells
uns fallers més d’aquesta comissió. Fins i tot,
hem fet un esforç i aquesta setmana fallera serà
millor que la de l’any passat, tant en menjars
com en festa.
A més, m’agradaria remarcar que aquest any
tenim un canvi en alguns xiquets d’aquesta
comissió, ja que enguany estan a punt de pujar
a la comissió major i, per això, la Junta Directiva
vol tindre un detall amb ells.

A continuació, vull donar les gràcies a Irene i
Jose, els xiquets que aquest any han representat
tota la comissió infantil, i a les seues famílies.
Esperem que s’ho hagen passat molt bé amb
tots nosaltres. A Elena, la nostra Fallera Major
i, com no, amiga meua, dir-li que gràcies per
aquest any inoblidable i gràcies per haver-me
deixat estar al seu costat com a amic i com a
president d’aquesta comissió. Un bes i espere
que la teua família mai s’oblide d’aquest any.
Gràcies a tots per ser els representats del 2014.
Als representats d’aquest any, tant a Carla i
Àngel com a les seues famílies, espere que siga
un any inoblidable en les vostres vides i que
gaudiu de cada moment. Mari Paz, vull dir-te
que em tens per al que vulgues i espere que
tant tu com la teua família gaudiu i ho passeu
molt bé durant tot l’any.
A la meua dona, Davinia, gràcies per
acompanyar-me a tots els actes i estar al meu
costat, fer feina per a la nostra comissió i
donar-me forces en tots els moments. Al meu
ﬁll Àngel, que aquest any ja s’ha assabentat un
poquet més d’aquesta festa i ha estat en tot al
meu costat en cada moment. Gràcies als dos
i, com no, a la meua mare, per tindre-ho tot
preparat cada vegada que m’he de vestir.
Seguidament, vull transmetre, tant a la Junta
Administrativa com a tots els fallers, que
gaudisquen de la festa, una festa per a recordar
i recordar que, com tots els anys, ens visitaran
totes les comissions veïnes del nostre poble.
Per últim, voldria dirigir-me a tots els veïns,
amics, fallers d’honor, col·laboradors i a tots els
lectors i dir-los que les portes de la Falla Poble
estan obertes perquè tots passen unes festes

Ángel Moreno i Martínez
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Ángel
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meravelloses al nostre costat.

Us esperem a la nostra carpa o a la plaça!
Moreno
i cordial.
Martínez
Una salutació

President 2015
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Fallera Major 2015
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VERS A

A la senyoreta

MªPaz

Marín i Chorat

LA FALLERA MAJOR

E

És Maripaz en la falla
el sol i la primavera,
i el faller en ella espera
la seua dolça rialla.
Maripaz, en la batalla,
és dels seus fallers bandera.
Un batec que s’accelera
al voltant de la xicalla.
Del fuster la millor talla,
és, sense dubte, senyera,
de tot aquell que s’altera
al cantar-li una rondalla.
És, Maripaz, la primera,
la veu que ja mai es calla,
la reina, el foc, la medalla.
De tots la major fallera.

Salvador Alonso
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ACIÓ DE LA FALLERA MAJOR
T
U
L
A
S

E

Benvolguts fallers i veïns de Silla,

És un honor i un plaer per a mi dirigir-me a
tots vosaltres com la fallera major de la Falla
Poble de Silla. Pertany a aquesta comissió
fa 5 anys i, qui m’haguera dit que enguany
formaria part de la història d’aquesta gran
comissió?
Ser fallera major és una il·lusió que tinc des
de xicoteta, quan vaig començar a la Falla el
Carmen de Manises, i enguany s’ha fet realitat.
Desitge que siga un any ple d‘emocions i
d’alegries en companyia dels meus pares,
amics, familiars i fallers.
A més, en aquesta il·lusió també hi formaran
part tres persones molt importants per a
mi, Àngel, Carla i Àngel i, estic segura que al
costat de les nostres famílies passarem un any
meravellós.
Per últim, m’agradaria aproﬁtar per a convidar
totes les persones que senten com jo la festa
de les falles. I convidar-les a gaudir, al nostre
costat, de la millor festa del món.
Visca Silla, les falles i la Falla Poble de Silla!

Mª Paz Marín i Chorat
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JUNTA DIRECTIVA

President
Angel Moreno i Martínez
Vice-President 1º
Antonio Cuenca i Gimeno
Vice-Presidenta Econòmica
Mª José Castro i Boix
Vice-President de Festejos
Javier Villalba i Estellés
Vice-Presidenta de Cultura
Mireia Rodriguez i Pons
Vice-Presidenta R.R.P.P.
Rosa Mª Calvo i Carbonell
Vice-President de Protocòl
Vicent García i San Andreu
Vice-President d’Activitats Diverses
Miguel Nevado i Carbonell
Vice-President de Casal
Salvador Alonso i Alba
Secretària
Sandra Montagud i Revert
Vice-Secretaries
Lidia Cifre i Rizo
Maria Pérez i Alegre
Carla García i Esteve
Tresorera
Teresa Antón i Liñan
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Delegades de Loteries
Mª José Martínez i Gimeno
Isolina Carbonell i Serrano
Begoña Nuñez i Rey
Delegaes de Quotes
Esther Pastor i Ventura
Delegats de Festejos
Sheila Aparisi i Martínez
Carlos Botet i Puche
Salva Brocal i Giner
Antoni Cuenca i Carbonell
Mireia Cuenca i Carbonell
Francisco Espuig i San Julián
Adrian Forner i García
Ivan García i Lòpez
Marcos Gil i Valero
Ignacio Manzano i Martinez
Tamara Martos i González
Antonio Poveda i Ruíz
Ani Saez i Llorens
Edgar Villalba i Estellés
Delegades d’Infantils
Amparo Alba i Domenech
Neus Albert i Rios
Mª Teresa Carbonell i Puig
Susana Galindo i Gil
Laura Gimeno i Pérez
Fani Iborra i Cantos
Elisabeth López i Martín
Amparo Marco i Santacatalina
Isabel Martínez i Correoso
Arianne Martos i Gonzalez
Rogelia Molina i Abad
Ascensión Moreno i Jimenez

Junta Directiva
Monica Morera i Gallardo
Maria Nieto i Hurtado
Paqui Perez i Cazorla
Jaqueline Piera i Martí
Marta Serrano i Vila
Mireia Toledano i Rios
Judith Quintana i San Andrés
Erika Zaragozá i Martínez
Delegats de Dansa
Elena Antón i Liñan
Mª José Castro i Boix
Angel Moreno i Martinez
Delegats d’Espectacles
Sheila Aparisi i Martínez
Saul Costa i Montón
Mireia Cuenca i Carbonell
Julian Sepulveda i Manchego
Delegats de Llibret
Anna Alba i Zaragozá
Sandra Montagud i Revert
Julián Sepulveda i Manchego
Delegats de R.R.P.P.
Maribel Casas i Sanchez
Bea Calvo i Carbonell
Elia Mª Aguilar i Zaragozá
Javier San Bautista i Primo
Delegats de Protocòl
Jonathan Albert i Bermejo
Maria Company i Martínez
Manolo Cortelles i Raga
Saul Costa i Montón
Carla García i Esteve
María Pérez i Alegre
Juan Pastor i Magalló
Judith Quintana i San Andrés
Yaiza Quintana i San Andrés
Raul Rodrigo i Senón
Ani Saez i Llorens
Mireia Toledano i Ríos
Delegats d’Activitats Diverses
Salva Zaragozá i Micó

Francisco Fernandez i Rodríguez
Mª Pilar Gómez i Salvador
Alfonso Gil i Molina
Delegat Pàgina Web i Premsa
Francisco Fernandez i Rodríguez
Delegat de Pirotècnia
Vicent Company i Marí
Delegat de casal
Marcos Agustí i Baixauli
Francisco J. Ribera i Martínez
Rafa Tormos i Zaragozá
Delegat de cuina
Jose Vte. Miñana i Soler
Delegats de Junta Local
Tamara Martos i González
Aida P. Cortés i Vedreño
María Company i Martínez
Delegat de Comissió de Festes
Angel Moreno i Martínez
És molt l’esforç diari que realitzeu per
aquesta comissió fallera, restant moltes
vegades hores de son i oci de les vostres
vides.
Uns arriben, altres ens han deixat, però
tots i cadascun de vosaltres treballeu per
fer més gran, si cap, aquesta falla.
De vegades, resulta sacriﬁcant,
però sempre, sense cap dubte gratiﬁcant.
Amb el suport els uns dels altres,
amb noves motivacions i vistes al futur,
mai deixeu de costat el present.
Per aquests i altres motius, la A.C. Falla
Poble de Silla vol agrair la vostra labor i
animar-vos a continuar sent com sou.
Moltes gràcies!
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COMISSIÓ MAJOR

Comissió Femenina

Mª José Castro i Boix
Mireia Rodríguez i Pons
Rosa Mª Calvo i Carbonell
Sandra Montagud i Revert
Lidia Cifre i Rizo
Carla García i Esteve
María Pérez i Alegre
Teresa Antón i Liñán
Mª José Martínez i Gimeno
Isolina Carbonell i Serrano
Begoña Núñez i Rey
Esther Pastor i Ventura
Sheila Aparisi i Martínez
Mireia Cuenca i Carbonell
Tamara Martos i González
Amparo Alba i Doménech
Neus Albert i Ríos
Mª Teresa Carbonell i Puig
Susana Galindo i Gil
Laura Gimeno i Pérez
Fani Iborra i Cantos
Elisabeth López i Martín
Amparo Marco i Santacatalina
Isabel Martínez i Correoso
Arianne Martos i González
Rogelia Molina i Abad
Ascensión Moreno i Jiménez
Mónica Morera i Gallardo
Maria Nieto i Hurtado
Paqui Pérez i Cazorla
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Jaqueline Piera i Martí
Marta Serrano i Vila
Mireia Toledano i Ríos
Judith Quintana i San Andrés
Erika Zaragoza i Martínez
Elena Antón i Liñán
Anna Alba i Zaragoza
Elia Mª Aguilar i Zaragoza
Beatriz Calvo i Peris
Maribel Casas i Sánchez
Maria Company i Martínez
Yaiza Quintana i San Andrés
Mª Pilar Gómez i Salvador
Ana Belén Ruíz i Lujan
Aida P. Cortés i Vedreño
Mª Carmen Alapont i Baeza
Estela Alba i Zaragozà
Mª Eugenia Antón i Liñan
Noelia Baixauli i Forner
Maite Baixauli i Gimeno
Teresa Blanco i Micó
Mª Pilar Calatrava i Benlloch
María Cantos i Gascó
Fani Cantos i Romeu
Cristina Carbonell i Carbonell
Ana Carbonell i Pérez
Jéssica Carreras i Cuenca
Nuria Carreras i Cuenca
Amparo Castells i Ferrer
Nieves Castillo i Vizcaino

Comissió Major
Beatriz Cedillo i Martí
Elena Cifre i Rizo
Ana Clavijo i Martí
Andrea Correoso i Valero
Iciar Costa i Montón
Cristina Costa i Muñoz
Mª Amparo Domenech i Gimeno
Mª Amparo Domingo i Carbonell
Vicen Estellés i Balaguer
Amparo Felip i Carbonell
Carmen Felip i Carbonell
Tamara Fernández i Zaragozà
Amparo Forner i Puig
Elena Forner i Puig
Herminia Forner i Puig
Tania Fortea i Piera
Paula García i Carbonell
Leo García i Iborra
Mª Carmen García i Iborra
Gara Garrido iAbellán
Amada Garrido i Cifuentes
Mª Cruz Garrote i Vaquero
Carmen Gil i Molina
Andrea Gil i Romeu
Mª Teresa Gimeno i Mayor
Francis Gimeno i Pérez
Mª Teresa Gimeno i Pina
Nerea Gimeno i Niza
Erica Gimeno i Pérez
Mª Teresa Gimeno i Pina
Loles Giner i Cárcel
Reme Gómez i Salvador
Tania Gonzàlez i Molina
Davinia Gonzàlez i Moreno
Gemma Gragera i Valero
Yobana Hernández i Martínez
Verónica Hortelano i Domingo
Carmen Jover i Espí
Verónica Llàcer i Heredia
Paula Lorente i Olmos
Lorena Lozano i Francés
Norma Marí i Lozano
Mª Paz Marín i Chorat
Carmen Teresa Martín i Rodríguez
Eva Mª Martínez i Alba
Mónica Martínez i Alba

Laura Martínez i Forner
Josefa Martínez i Martínez
Sara Martínez i Miñana
Eva Mª Martínez i Rodríguez
Raquel Martínez i Rodríguez
Carolina Más i Trullàs
Lorena Matoses i Correger
Chelo Melero i Martí
María Mellado i Luján
Mª Amparo Messeguer i Carbonell
Marta Miñana i Romeu
Mª Carmen Miñana i Soler
Jéssica Moral i Álvarez
Mª Luisa Muñoz i Navarro
Mª Jesús Naranjo i Espuig
María Pastor i Cuñat
Carolina Pastor i Ventura
Mª Carmen Revert i Beneito
Inma Ribera i Magalló
Mª Carmen Ribera i Martínez
Alicia Riera i Gutiérrez
Esther Ríos i Zaragozà
Mª José Rizo i Invernón
Mª Carmen Rodríguez i Más
Laura Rodríguez i Sánchez
Paula Romaguera i Estornell
Esther Romeu i Martí
Inés Rosaleny i Gil
Mabel San Andrés i San Félix
Silvia San Andrés i San Félix
Sonia Sánchez i Grande
Maria Selma i Miñana
Candela Selma i Sáiz
Jéssica Serrano i Moreno
Patricia Silla i Palazón
Anabel Simó i Giner
Cristina Terribas i Pérez
Laura Terribas i Pérez
Elena Tormos i Zaragozà
Noelia Valero i Baixauli
Mª José Valero i Martí
Patricia Valdés i Calatayud
Nuria Vidal i Simeón
Andrea Zaragozà i Bayarri
Susana Zaragozà i Duart
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Comissió Masculina

Ángel Moreno i Martínez
Antonio Cuenca i Gimeno
Javier Villalba i Estellés
Vicent García i San Andrés
Miguel Nevado i Carbonell
Salvador Alonso i Alba
Carlos Botet i Puche
Salva Brocal i Giner
Antoni Cuenca i Carbonell
Francisco Vicente Espuig i San Julián
Adrián Forner i García
Iván García i López
Marcos Gil i Valero
Ignacio Manzano i Martínez
Antonio Poveda i Ruiz
Ani Saez i Llorens
Edgar Villalba i Estellés
Saul Costa i Montón
Julián Sepúlveda i Manchego
Javier San Bautista i Primo
Jonathan Albert i Bermejo
Manolo Cortelles i Raga
Juan Antonio Pastor i Magalló
Raúl Rodrigo i Senón
Salva Zaragozà i Micó
Francisco Fernández i Rodríguez
Alfonso Gil i Molina
Vicent Company i Marí
Marcos Agustí i Baixauli
Francisco José Ribera i Martínez
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Rafa Tormos i Zaragozà
Jose Vicente Miñana i Soler
Emilio Agustí i Espí
Andrés Alba i Climent
Germán Alcaide i Fort
Isidoro Ampuero i Morera
Jose Raúl Ampuero i Morera
Vicente Benítez i Gómez
Sebastián Bou i Puertes
David Capel i Riera
Pepe Carbonell i Huesa
Jacinto Cervera i Pascual
Daniel Chamorro i Villar
José Cifre i Vicens
Mario Clarí i Masià
Jorge Company i García
Jordi Cortelles i Terribas
Francisco Costa i Montiel
Jose Vicente De Lamo i Giner
Jose Joaquín Del Valle i Lozano
Nicolás del Valle i Lozano
Didac Fernández i Folch
Edgar García i López
Adrián García i Peña
Lucas Gastaldo i Santos
Antonio Gil i Más
Alfonso Gil i Motes
Jonathan Gil i Ribera
Jose Vicente Gimeno i Mayor
Vicente Giner i Celda

Comissió Major

Pedro González i López
Rafael Gonzàlez i Moreno
Amaro Antonio Hernández i Anduar
Víctor Hernández i Cornejo
Javier Iborra i Muñoz
Marcos Ivars i Grimalt
Gerard López i Forner
Marc Lópex i Forner
Dídac López i Giner
Carlos Lorente i Pérez
Antonio Lucas i Calvo
Jorge Luz i Torres
Jose Francesc Machancoses i Fuster
Iván Martí i Sánchez
Juan Martín i Lázaro
Héctor Martínez i Linares
David Martínez i Moya
Ángel Martínez i Sánchez
Jose Luís Martínez i Vila
Pepe Más i Andreu
Ramón Méndez i Romero
Roberto Merino i Burguete
Francisco Mirto i Cordellat
Eduardo José Montagud i Lahoz
Aaron Montagud i Revert
Jose Moreno i Jiménez
José Morera i Gallardo
Manuel Navarro i Forteza
Vicente Navarro i Miñana
Miguel Nevado i López
Manuel Ocaña-Fernández i Pacheco
Carlos Palau i Gandía
Juan Pastor i García
Miguel Ángel Pons i Lupiàñez
Jose Luís Pons i Lupiáñez

Jose Antonio Primo i García
Miguel Puig i Cruces
José Quintana i Rodríguez
Luis Revert i Beneito
Samuel Revert i Díaz
Miguel Ribera i Giner
Miguel Ángel Ribera i Martínez
Àngel Ribes i Messeguer
Angel Luis Ribes i Revert
Ricardo Rosaleny i Gil
Bartolomé José Sanchis i Sierra
Jose Ramón Santos i Morcillo
Antonio Javier Soriano i Alfaro
Miguel Ángel Tarazona i Más
Josep Tormos i Gigante
Cristian Valero i Baixauli
Rober Valero i Cortés
David Valdeolivas i Navarro
Francisco José Vedreño i Alba
Ignacio Ventura i García
German Vicens i Jover
José Vicens i Rico
Javier Villalba i Guillem
Salva Zaragozà i Martínez
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CONEGUEM Mª PAZ

M

Mari Paz Marín i Chorat va nàixer el 16 de
febrer de 1977 a València. Ara té 37 anys. Ha
viscut a Manises, després a València i, ﬁnalment, a Silla des de l’any 1991. És fallera de
la nostra comissió des del 2010. Abans ha sigut fallera a Manises de la Falla el Carmen,
des de l’any 1983 ﬁns al 1989. És ﬁlla de M.
Paz i Rafael. No té germans. Els seus iaios,
per part materna, són Carmen i Eduardo i,
per part paterna, Josefa i Juan. No té cap
mascota ara mateix. Recorda haver tingut un
gosset de menuda que es deia Xispa, era un
caniche.
Aquestes són les dades per les quals identiﬁquem M. Paz, però volem saber més coses per a conèixer-la millor. Així que, ara, li
farem unes preguntes que ens ajudaran a
aconseguir-ho.
- Records de la teua infància.
- Recorde quan era menuda i arribava l’estiu.
Passàvem l’estiu a San Fernando (Cadis), d’on
és ma mare i la meua família. Solia anar a la
platja amb els meus cosins i ens passàvem tot
el dia jugant.
- Una persona molt especial en la teua vida.
- No puc triar sols una persona, en tinc dos
i no puc elegir. Els meus pares. Són part imprescindible en la meua vida, el meu pare
m’aporta tranquil·litat i la meua mare molta
conﬁança.
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- Una imatge inesborrable en la vida.
- És molt recent, però tinc molt clar que no se
m’oblidarà mai. La cara que varen fer els meus
pares quan la Junta Directiva va vindre a ma
casa a preguntar-me si volia ser fallera major,
ja que des d’un primer moment anava a dir
que no, però en aquell moment la resposta va
canviar. La il·lusió de poder ser fallera major
va poder amb tot.
- Una olor que et produïsca molta nostàlgia.
No val la pólvora.
- L’olor de les maresmes de San Fernando.
Sempre que hi vaig, m’encanta l’olor!
- Un color preferit.
- El blau i el negre. El blau en totes les seues
tonalitats i el negre per la seua elegància.
- Una estació de l’any.
- L’hivern, perquè la meua iaia em deia que “a
l’hivern una capa tot ho tapa”, i tenia tota la
raó. A l’estiu fa massa calor!
- Una data per a celebrar.
- El dia del meu aniversari, perquè ho celebre
amb la família i els amics.
- Una passió, si pot ser, que no siga fallera.
- Viatjar. M’encanta conèixer noves ciutats
i cultures. He viatjat molt i el que em queda
per viatjar!

Coneguem MªPaz
- Una anècdota graciosa en la vida.
- Recorde quan anava a l’institut, durant
l’hora del descans. De sobte, mentre anava
caminant vaig caure a terra “en planxa”, tot
el món es va quedar mirant i jo tenia molta
vergonya. Pensava que alguna cosa m’havia
trencat! Em vaig alçar i em va entrar el riure i
a tothom que estava allí també.
- Una ciutat on t’agradaria viure.
- Si us dic la veritat, en una gran ciutat jo no
podria viure! Per la multitud de gent que hi ha
i el ritme de vida, m’agraden molt més els pobles. Seguiria vivint a Silla o a San Fernando, ja
que allí tinc la meua família.
- Una ciutat que has de visitar necessàriament.
- M’agradaria visitar Sant Petersburg per conéixer la seua cultura, els palaus i les seues
tradicions en general.
- Un país que has de visitar necessàriament.
- No és sols un país en concret, sinó diversos.
La zona de les capitals bàltiques, pel mateix
motiu de la pregunta anterior.
- Una paraula que portaries pel món.
- SOLIDARITAT, sobretot entre les persones.
- Una idea per a aconseguir un món més just.
- IGUALTAT, perquè si no hi haguera tanta rivalitat ni tantes diferències seríem tots molt
més feliços.
- Una persona que et produïsca admiració.
- No podria dir una sola. Diria els meus pares.
El meu pare sempre troba solucions a tots els
problemes i la meua mare per la seua fortalesa i constància. Els admire per això i per moltes coses més.
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- Estudies o treballes?
- Treballe, com crec que tots sabeu, ja que el
meu treball es cara al públic. Treballe a Imprimax des de fa 19 anys i ja fa quasi 2 anys
que em vaig quedar la tenda. M’agrada molt
el tracte amb la gent i el lloc de treball en general.
- Dis-nos què t’agrada i què no:
Cinema: Quina és la pel·lícula que més
t’agrada?
- Speed, perquè la primera vegada que la vaig
veure em va agradar molt i és de les pel·lícules
que més vegades he vist.
- Teatre.
- Fa molts anys que no vaig al teatre, però sí
que m’agrada. La veritat és que no vaig per
falta de temps.
- Música: Quins estils de música prefereixes?
- M’agrada la música Pop, en general música
actual. Si he de dir algun cantant, m’agrada
Alejandro Sanz i Malú.
- TV: Quins programes t’agraden i quins detestes?
- M’agrada molt la sèrie Mentes Criminales
i El Príncipe. Quant a programes, solc veure
Países Cercanos. No m’agraden gens els programes d’animals i de pesca de la 2!
- Ballar: Quins estils de ball?
- M’agrada ballar. Fa anys anava a classes de
ball de saló, però la veritat que ballar davant
de gent no em fa massa gràcia.
- Lectura: Nom d’un llibre que t’haja encantat.
- La sombra del viento de Carlos Ruíz Zafón.
Està basat en la Barcelona antiga i la trama
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Coneguem MªPaz
és molt interessant. També m’agraden molt
els llibres de Camila Lackberg, escriptora de
novel·la negra.

- Què llevaries de la teua vida?
- Alguns records roïns que he tingut, però que,
d’igual manera, formen part de la meua vida.

- Esports: Quins?
- He de dir que no en practique cap ara mateix. Abans m’agradava molt fer spinning.

- Què desitges per al món?
- Al món li desitge PAU i, com he dit abans,
igualtat per a tots.

- Jocs.
- M’agrada jugar a les cartes, sobretot al solitari en la tablet. No solc jugar a cap joc més.

- I per a tu?
- Tranquil·litat. Poder fer i viure les coses sense preocupacions.

- Anar de copes.
- De tant en tant. No sóc d’eixir tots els caps
de setmana, però sí que ho faig quan la situació ho requereix.

- T’agrada riure?
- Sí, em considere una persona molt alegre i
que es riu amb facilitat.

- Tornar a la matinada els caps de setmana.
- No, ara mateix no, però he de dir que quan
era més jove sí que ho he fet. Qui no ho ha
fet? Hehehehe.
- Alguna cosa que t’agrada molt i vols dirnos-ho?
- M’agrada molt quedar amb els amics per a
sopar o prendre alguna cosa mentre ens contem les nostres coses.
- Parlarem ara dels teus sentiments personals i les teues relacions amb la gent, tant
amb la família com amb les amigues i amics i,
per descomptat, els fallers. Ara sabrem com
és Mª Paz!
Què és el que més t’agrada de la gent amb
qui convius?
- La seua manera de ser. M’agrada rodejar-me
de gent alegre i divertida.
- I què és el que menys?
- L’enveja. No m’agrada gens!

- Sols plorar amb facilitat?
- No. La veritat és que em costa molt plorar.
Sols plore el temps just i necessari, sobretot,
quan les coses em saben mal.
- Soltes alguna riallada inesperadament?
- Sí, moltíiiiiiisimes vegades.
- Anomena algunes amigues de la teua infància amb les quals ja no mantens relació, però
que no oblides mai.
- Mónica i Raquel, dues germanes bessones
que eren veïnes nostres quan vivíem a Manises.
- Anomena les amigues de tota la vida amb
les quals encara mantens relació:
- Victoria, la conec des que vaig vindre a viure
a Silla.
- Tens nuvi?
- No.
I després de tot el que sabem de tu, ara ens
toca la part més important, l’assumpte de la
falla.
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- Des de quan eres fallera?
- De la Falla, des del 2010. Abans vaig ser alguns anys fallera a Manises.
- Sempre de la Falla Poble?
- No. Els últims anys sí, però abans vaig ser
fallera de la Falla el Carmen de Manises.

- Què estàs disposada a fer per la teua Falla?
- Representar-la com es mereix, en tot els llocs
i actes on anem, perquè tot el món conega la
nostra comissió. Faré tot el que puga i més per
la meua falla.

- Què és per a tu la festa de les falles?
- Per a mi les falles són la festa més bonica per
la música, el color i l’ambient.

- Què llevaries de la festa de les Falles si fóra
necessari llevar alguna cosa?
- Llevaria la rivalitat que hi ha a Silla. Crec que
no és necessària.

- Des de quan tenies al cap que volies ser Fallera Major? I, per què has pres aquesta decisió aquest any?
- Sempre he volgut ser Fallera Major Infantil
de menuda, però no va poder ser. Després no
m’ho havia plantejat mai pel treball que tinc. I
enguany no tenia pensat ser-ho, però la Junta
Administrativa m’ho va preguntar en diverses
ocasions i, ﬁnalment, vaig dir que sí.
- Què sents ara que t’hem nomenat fallera
major?
- Molta alegria i il·lusió! Mai haguera imaginat
el que pots arribar a sentir!
- Què li demanes als fallers de totes les comissions?
- Que s’ho passen molt bé i que disfruten de
les Falles.
- I als teus?
- Que disfruten al màxim la festa de les Falles
al meu costat.
- Què vols dir a la teua Cort d’Honor?
- Que m’acompanyen en cada acte i que espere representar-les com cal.
- I als teus pares?
- Que disfruten aquest any tant o més que jo.
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Sé que estaran en cada moment al meu costat.

- I què posaries a la festa fallera perquè arribe
més al veïnat?
- Els convidaria que vingueren al nostre casal i
que formaren part de la festa de les falles perquè coneguen de més a prop el que signiﬁca ser
faller i formar part d’una comissió.
- Què desitges al món faller?
- Que mai es perda la il·lusió que dóna sentit al
món de les falles. Quan arriba el 19 de març,
es crema el monument, però al dia següent ja
s’està treballant de valent per a tornar a viure
unes noves falles.
- I després de veure complit el teu somni més
gran com a fallera, penses seguir en la Falla
molts anys més?
- Avui per avui sí. La veritat és que m’agrada
molt ser fallera.
- T’agradaria portar algun càrrec directiu?
- Mai he estat en un càrrec directiu; sí de delegada de quotes. La veritat és que no podria dir
que no agafaria cap càrrec perquè mai se sap si
arriba el moment. Però així, de primeres, crec
que és massa responsabilitat i que has de dedicar prou temps a la falla que, en el meu cas, no
podria pel treball que tinc; encara que segons el
càrrec que fóra.

Coneguem MªPaz
- Per ﬁnalitzar, què vols dir-nos més perquè et
coneguem millor?
- Em considere una persona simpàtica, alegre i sociable. Solc relacionar-me prou amb la
gent, però al principi em costa un poc mostrar
la meua conﬁança, ﬁns que tracte més amb la
gent. Tinc un poc de mal geni, la gent em diu
que no. Tampoc és que tinga un caràcter molt
fort, però he de dir que de caràcter, en tinc i, en
els moments que l’he de traure, el trac, encara
que de vegades solc ser prou impulsiva i després recapacite. Sóc una persona molt nerviosa,
no ho solc demostrar perquè ho duc jo per dins.
A més, em considere una persona organitzada i
previsora, m’agrada tindre-ho tot ben controlat.
- Mari Paz, 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 als fallers que ja et coneixen,
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 se sent molt orgullosa i plena de
satisfacció que tu sigues la nostra fallera major. Perquè t’ho mereixes de veritat i perquè
sabem la il·lusió que tens de representar a la
nostra comissió. Que sigues molt feliç i veges
complits tots els somnis que tens guardats!
Gràcies i enhorabona!

Per Sandra Montagud
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FALLA GRAN

LEMA:

IL·LUSIONS
ARTISTA FALLER:

PERE BAENAS

Un món ﬁguratiu que explota al màxim l’art i la imaginació per fer del seu espectacle,
d’enorme bellesa,una il·lusió per a tot aquell que ho contempla i ho viu...
Pere Baenas
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Esboç Falla Gran
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Il·lusions
Per

Salvador Alonso

Senyores i senyors:
un gran món de fantasia
s'obrirà als nostres ulls
en un esclat d'alegria
quan, l'imminent mes de març
(que ja el cor acaricia),
la falla plante la falla
davant mateix l'alcaldia.
Hauran d'estar ben atents:
amb perfecta simetria,
amb un esclat de color,
amb la ﬁna artesania
amb què es coneix l'artesà,
es veurà l'al·legoria
que es planta perquè s'ensenye
tota la ciutadania.
I, per quatre renglons més,
no vull negar l'autoria
més valuosa que açò té
(perquè negant estaria
aquest artífex cabdal):
la falla no s'alçaria
sense l'artista faller,
i, ací, això s'evidencia.
Un tribut sense pensar-ho
als seus peus jo li faria
perquè crec que s'ho mereix
i amb això jo compliria
amb el deute que li tinc.
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Crítica Falla Gran

Un món de llum i color
ens presenta, ací, l'autor.
Aproﬁtant que amb el circ
hem aprés amb diversió
des que som tots ben menuts,
per explicar la il·lusió
l'artista ha escollit el tema.
Contenta, la Comissió,
la tria li ha agraït
convidant-lo a un ressopó.
Així ha omplit el monument,
en perfecta confusió,
en ordenat desgavell,
en un o en altre cantó,
amb ﬁgures que recorden
el circ. Com una visió
d'aquest món que essent modern
abraça la tradició.
Aquí hi ha un trapezista,
allà un que doma un lleó,
a la dreta un home bala,
tigres, cavalls, un micó
(ai!, que crec que es diu mico,
els demanaré perdó).
I un mestre de cerimònies
cantant la seua cançò.
I, enmig de tot, un pallasso.
(Ui! Tindrà una doble intenció?)
Un pallasso, dic, que pense
que vol ser constatació
de com enfrontar-se a la vida:
amb força i dedicació,
sense perdre l'alegria,
ni el riure ni la il·lusió.
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I sense de por cap mena
els contem escena a escena.
Ara sí, anem a veure
d'una manera concreta,
el que l'artista va a treure
al carrer, a la placeta.
Escena a escena, amb detall,
els intentarem contar
el que hi ha amunt i avall
del monument a plantar.
Veuran com tot són raons,
exemples o accions concretes,
de variades il•lusions
que tenim les personetes.
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La il·lusió d'un ﬁll que ve
és realitat, no un clixé.
Quina explosió d'alegria
la dels pares, al saber
que en poc de temps, al braser,
van a tenir companyia.
Es preparen a consciència
sabedors que qui vindrà
revolucionarà
tot amb la seua presència.
Nits a l'aguait esperen,
de dormir més bé poquet,
i perdonen, ja, al xiquet
com si ofendre'l no volgueren.
A més, els familiars
comparteixen devoció:
alegria i il·lusió
són sentiments pilars.
Els pares i ells es desviuen
per qui serà un nouvingut,
i com serà benvingut
les seues gràcies ja riuen.
Li compren cosetes ﬁnes,
preparen mil detallets,
i adornen amb pardalets
les parets i les cortines.
Hi haurà una il·lusió major?
No ho sabem. Però l'artista,
per incloure-la a la llista,
té, en mi, un admirador.
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S'ha de mirar endavant
i s'ha de viure cantant.
La falla conté una escena
que pretén veure la vida
no com la botella buida
sinò com far que allumena.
En ella una jove es veu
incapaç de fer-li front
a tot allò que té enfront
com una muntanya de neu.
L'afany de superació
l'haurà de tornar valenta,
si l'obstacle ella intenta
véncer amb il•lusió.
Treure forces és precís:
de la vida, el viatge
se supera amb coratge,
valentia i compromís.
Si aprens a mirar l'obstacle
com part de l'ensenyament
sanarà la teua ment
i es produirà el miracle.
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Amb polítics hem topat...
i la il·lusió ja ha abaixat.
Com pot ser que, dia a dia,
sense treva ni descans,
si haguérem de fer balanç
a pagar ens eixiria.
No pot ser que, sense més,
(pel folro d'ahí passant-se)
acabe per ﬁ negant-se
tot alló que s'ha promés.
Si un programa electoral
sabem que no es va a complir
un problema hem de tenir
enmig del cervell central.
Perquè sempre estem votant
a aquells que no són sincers,
que ens creen un món divers
a aquell que estan proclamant.
Jo crec que, ai!, Senyor meu!,
som més burros que Tacó
perquè no hi ha cap raó
per a seguir sense veu.
Si es tracta de cridar fort,
de veure allò evident,
la veu serà del valent
i la vista del menys tort.
La il·lusió no hem de perdre
ni ens han de seguir enganyant.
Despertem a l'ignorant
i a aquell que encara ha d'entendre.
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La il·lusió del món faller
comença el dia darrer.
A poc a poc, van les cendres
consumint el monument,
mentre el faller, lentament,
amolla llàgrimes tendres.
Aquest dolor tan regran
només el sent qui treballa
durant tot l'any per la falla
perquè se sent part del clan.
Veu com el treball de l'any
va convertint-se en no res.
Aquesta pena en excés
només la borra el xampany.
Un xampany que va a servir
com un fresc medicament,
com un elixir lluent
que els seus sentits va a rendir.
Amb ell confús brindarà
per allò passat, amb pena,
i amb una il·lusió plena
pel que molt prompte vindrà.
Per aixó, al monument,
davant el foc que s'apaga
brinda un ninot que no amaga
aquest bonic pensament:
D'aquestes cendres l'au
renaixerà amb molta força
i serà com una escorça
per construir la nova nau.
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Si ho has llegit tot, lector,
fes la crítica amb dolçor.
No sé si entens, bon amic,
que el que a la plaça veureu
és millor que açò que escric.
Perquè el gran Pere Baenas
crec que ha fet una faena
de bandera, de relleu.
No sé, tampoc, si algú creu
que sóc poeta de talla.
Jo crec, només, que la falla
si m'ha vist fer quatre versos
ha pensat: “aquest no calla,
donem-li que s'entretinga”.
Espere que ara no vinga
demanant explicacions.
Jo he fet allò que he pogut.
I ho he fet tan convençut
de la feina que em tocava
que acceptaré un pagaré.
Si pensen que no està bé
potser d'aquesta em retire
i me'n vaja a un monestir
per, des d'allí, decidir
el que en el futur faré:
escriure o cuidar un hort.
De tota manera, amb sort,
a la falla alguna gent
hi haurà, segur, indulgent
que perdone els meus errors.
A ells, i a tots, amb un bes
els salude ﬁns després.
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GRUP DE DANSA

Grup de dansa “Al vol”
Comissió Major
Elia Aguilar i Zaragoza
Elena Antón i Liñán
Mireia Ausina i Poveda
Beatriz Calvo i Peris
Maria José Castro i Boix
Carmen Felip i Carbonell
Norma Marí i Lozano
Maria José Martínez i Gimeno
Mari Carmen Miñana i Soler
Angel Moreno i Martínez
Rosarin Ortola i Morales
Miguel Puig i Cruces

Aquest grup fa honor a les danses valencianes i plena d’alegria i tradició cada acte faller.
Moltes gràcies!
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Grup de Dansa i Espectacles

PE
GRUP D’ES CTACLES

Grup d’espectacles
Comissió Major
Anna Alba Zaragozá
Sheila Aparisi i Martínez
Jessica Carreras i Cuenca
Nuria Carreras i Cuenca
Saul Costa i Montón
Antonio Cuenca i Gimeno
Mireia Cuenca i Carbonell
Adrián Forner i García
Maria Mellado i Luján
Yaiza Quintana i San Andrés
Julián Sepúlveda i Manchego

Aquest grup fa de cada actuació un vertader espectacle ple d’art i emoció!
Moltes gràcies!
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ONS COMISSIÓ MAJOR
GUARD
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CARXOFA D'ARGENT

CARXOFA D'OR

CARXOFA D'OR AMB FULLES DE LLORER

Jose Raul Ampuero i Morera
Sheila Aparisi i Martínez
Daniel Chamorro i Villar
Andrea Correoso i Valero
Amparo Forner i Puig
Elena Forner i Puig
Valero Forner i Puig
Adrian Garcia i Peña
Andrea Gil i Romeu
Paula Lorente i Olmos
Mª Paz Marín i Chorat
Angel Martínez i Sánchez
Ana Mª Perez i Chilet

Ignacio Manzano i Martínez
Aida P. Cortés i Vedreño
Maite Baixauli i Gimeno
José Cifre i Vicens
Amparo Domingo i Carbonell
Mª Teresa Gimeno i Mayor
Pedro Gonzalez i Lopez
Josefa Martínez i Martínez
Eva Mª Martínez i Rodriguez
Miguel Ribera i Giner
Mª José Rizo e Invernón
Josep Tormos i Gigante

Miguel Nevado i Carbonell
Mª Pilar Gómez i Salvador
Pepe Carbonell i Huesa
Iciar Costa i Montón
Mª Carmen Revert i Beneito
Inés Rosaleny i Gil

Guardons

BUNYOL D’ARGENT

BUNYOL D'OR

BUNYOL D'OR AMB FULLES DE LLORER

Salva Brocal i Giner
Antoni Cuenca i Carbonell
Ivan García i López
Susana Galindo i Gil
Ascensión Moreno i Jimenez
Vicente Benitez i Gómez
Cristina Costa i Muñoz
Nicolas Del Valle i Lozano
Mª Teresa Gimeno i Pina
Rafael González i Moreno
Jose Antonio Primo i García
Ani Saez i Llorens
Noelia Valero i Baixauli
Francisco J. Vedreño i Alba

Francisco Espuig i San Julián
Ignacio Manzano i Martínez
Aida P. Cortés i Vedreño
Maite Baixauli i Gimeno
José Cifre i Vicens
Amparo Domingo i Carbonell
Mª Teresa Gimeno i Mayor
Francis Gimeno i Pérez
Pedro Gonzalez i López
Josefa Martínez i Martínez
Eva Mª Martínez i Rodríguez
Ramón Mendez i Romero
Marta Miñana i Romeu
Vicente Navarro i Miñana
Miguel Ribera i Giner
Mª José Rizo i Invernón
Mª Carmen Rodríguez i Más
Sonia Sanchez i Grande
Josep Tormos i Gigante

Miguel Nevado i Carbonell
Norma Marí i Lozano
Amparo Marco i Santacatalina
Mª Pilar Gómez i Salvador
Pepe Carbonell i Huesa
Iciar Costa i Montón
Amada Garrido i Cifuentes
Mª Carmen Revert i Beneito
Inés Rosaleny i Gil
Anabel Simó i Giner
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D’ENHORABONA!
ESTEM

El 22 d’abril, va nàixer Adrià Espuig Galindo, ﬁll
de Susana i Fran, una parella de grans fallers.
Per al seu germà Marc ha sigut tota una alegria!

D’una família molt fallera ha nascut una parella, Isaac i Anna Monsoriu Antón.
Aquests bessons han sigut molt esperats per la
seua germana Marta.

El 26 de juliol va nàixer la nostra mascota
d’enguany, Andrea Ramón Albert, a qui, amb
pocs dies de vida, son tio ja l’apuntà fallera.
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Estem d’Enhorabona!

Miguel i Mª José, una parella molt fallera, han
tingut la seua segona ﬁlla, Júlia Nevado Valero
amb qui Inés, la seua germana, podrà compartir
jocs i rialles.

Anabel i Vicent estan d’enhorabona esperant
l’arribada del nou any i de la seua primera ﬁlla,
Sara Banítez Simó. Enhorabona!

Un altra parella fallera estan d’enhorabona, Ana
i Dani, que estan desitjant que arribe el mes de
febrer per al naixement del seu primer ﬁll.

Són moltes les alegries que ens ha donat l’any 2014, i per aquest motiu volem
compartir-ho amb tots els fallers i lectors. Des d’ací...Vos desitgem el millor a tots!
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A DE FESTES
PROGRAISM
SIÓ MAJO
COM

DIUMENGE 12 DE GENER:
Comencem amb els dinars
de diumenge al casal, per a
tot aquell que s’apunte a un
bon plat preparat perl nostre
exel·lent cuiner!
DISSABTE 17 DE GENER:
A les 21h musical “Michael’s legacy” a la Nau Jove de Silla.
DIUMENGE 18 DE GENER:
Dinar al casal a les 14h.
DIVENDRES 23 DE GENER:
A les 22h sopar al casal.
DISSABTE 24 DE GENER:
A les 18h, primera “ARREPLEGÀ”!
DISSABTE 31 DE GENER:
Festa de la cervessa durant tot
el dia al casal. A les 22h exaltació de les Falleres Majors de les
6 comissions de Silla a la Nau
Jove, organitzat per Junta Local
Fallera.

40

R

DIUMENGE 8 DE FEBRER:
A les 12h, tercera i última
“ARREPLEGÀ”. Després, com
cada diumenge, dinar. Per a tot
aquell que el cos li deixe alçarse del llit després de la festa, hi
haurà dinar al casal.
DIUMENGE 15 DE FEBRER:
A les 14h dinar al casal. A les
17h, presidits per les nostres
falleres majors i presidents,
anirem a la inauguració de
L’EXPOSICIÓ DEL NINOT INDULTAT. A les 18:30h, lliurament
dels GUARDONS concedits per
la Junta Central Fallera de València.
DIVENDRES 20 DE FEBRER:
Muntatge del pavelló faller.
DISSABTE 21 DE FEBRER:
A les 22h, sopar. Després anirem a casa dels nostres representants del 2015 a fer la tradicional “penjà de banderes”.

DIUMENGE 1 DE FEBRER:
A les 12h, segona “ARREPLEGÀ” presidida per les nostres
falleres majors i presidents.
Després al casal, dinar.

DIUMENGE 22 DE FEBRER:
A les 12h a la plaça, Matinal de
Dansa. A les 14h dinar al casal.
Després lliurament dels GUARDONS INTERNS.

DISSABTE 7 DE FEBRER:
A les 22h, sopar de FALLERS
D’HONOR.

DIVENDRES 27 DE FEBRER:
A les 22h sopar, al xiringuito.
Després anirem a arreglar les
carrosses per a la cavalcada.

DISSABTE 28 DE FEBRER:
A les 17h, concentració a la
plaça per ﬁcar-se on corresponga. A les 18h, començarà la CAVALCADA DEL PREGÓ, organitzada per la Junta Local Fallera
de Silla.
A les 22h, qui puga i arribe, soparem al pavelló, i deprés tindrem festa amb el “DJ XESCO”
per a que no pare la festa!
DIUMENGE 1 DE MARÇ:
Dinar a les 14h per a tot aquell
que puga alçar-se del llit...
DIVENDRES 6 DE MARÇ:
A les 22:00h sopar i concurs:
“Guerra de sexes”.
DISSABTE 7 DE MARÇ:
Pel matí farem concurs de paelles, i es premiarà la paella més
bona. A les 22h, sopar sorpresa al pavelló, organitzat per la
delegació de festejos, i després
festa ﬁns que el cos aguante, on
tindrem bona música tota la nit
amb el DJ Ani.
DIUMENGE 8 DE MARÇ:
A les 14 h, dinar al pavelló. A les
18h berenar. A les 22h, sopar al
pavelló.
DILLUNS 9 DE MARÇ:
A les 22h, sopar al pavelló.
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DIMARTS 10 DE MARÇ:
A les 22h, sopar al pavelló.
DIMECRES 11 DE MARÇ:
A les 22h, sopar al pavelló.
DIJOUS 12 DE MARÇ:
A les 22h, sopar al pavelló.
DIVENDRES 13 DE MARÇ:
A partir de les 8h, traurem els
ninots de la falla a la plaça del
poble per a poder plantar la falla. A les 14h, dinar al pavelló.
A les 18h berenar i A les 22h,
sopar al pavelló.
DISSABTE 14 DE MARÇ:
Dia de la PLANTÀ. A les 8h, en
companyia del nostre artista, començarem a plantar el
monument, que de segur que
s’allargarà tot el dia. A les 10 h,
farem un bon esmorzaret. A les
14 h, dinar al pavelló. A les 22 h,
sopar sorpresa al pavelló faller
organitzat per la delegació de
festejos i després, música i festa
amb el DJ Paco.
DIUMENGE 15 DE MARÇ:
A les 14h, dinar al pavelló.
vA les 22 h, i haurà sopar oferit per la Delegació de Festejos.
A les 24h, ens desplaçarem, en
companyia de la xaranga, per a
escoltar les ALBADES. Després,
amenitzarem la nit amb el DJ
Xesco ﬁns que ens arrive el torn
de les albaes al pavelló faller.
DILLUNS 16 DE MARÇ:
A les 22 h, sopar oferit per la Fallera Major de l’any 2014, ELENA ANTÓN i LIÑÁN. Quan acabe
tindrem festa amb la “ORQUESTA IBIZA” a la nostra plaça. Després, cap a les 6 del matí, farem
la VIII VOLTA CICLISTA A LES FALLES DE SILLA: tota una tradició!

DIMARTS 17 DE MARÇ:
A les 8 h, PRIMERA DEDPERTADA pels carrers del poble amb
molt de soroll dels petards, oferida per la Fallera Major Infantil del 2015 Carla Pons i Gómez
i per la Fallera Major del 2015
Mª Paz Marín i Chorat. A les
11h, PASSACARRER per a anar
a arreplegar les nostres falleres
majors i anirem a la concentració on es trobarem amb les altres falles. Tots junts anirem a la
plaça del Poble on, des del balcó
de l’ajuntament, es lliuraran els
PREMIS. Esperem que aquest
any siguen del gust de tots… A
les 14:30 h, després d’un xicotet
passacarrer, dinar al pavelló on
ens estarà esperant la paella. A
les 18 h, PASSACARRER on mostrarem a tot el poble els premis
que hem obtingut, acompanyats per la xaranga de la falla.
A les 22 h, sopar oferit per la
Fallera Major de l’any 2015 Mª
PAZ MARÍN i CHORAT. Després
de sopar tindrem música i ball
tota la nit a la plaça del poble
amb la exitosa “ORQUESTA PLATINIUM”.
DIMECRES 18 DE MARÇ:
A les 8 h, segona DESPERTADA,
amenitzada per la xaranga de la
falla i oferida per la Fallera Major Infantil de l’any 2014 Irene
Martínez i Ferrer i pel President
Infantil de l’any 2014 Jose Calabuig i Ferrer. 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 17:30h, OFRENA DE FLORS A
LA MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS. A les 22 h, SOPAR SORPRESA oferit per la Delegació de
Festejos. Després música i festa

com cada nit, ens acompanyarà
“DJ SEGORBE”. Quasi entrat el
matí, farem la tradicional TAMBORADA en què anirem amb
cassoles i tambors a fer-los una
visita als nostres representants.
DIJOUS 19 DE MARÇ:
A les 8 h, tercera i última DESPERTADA oferida per el President Infantil de l’any 2015 Àngel Ribera i Giner i per la Fallera
Major de l’any 2014 Elena Antón i Liñán, en la què tirarem
tots els petards i masclets que
ens queden. A les 11 h, anirem
en PASSACARRER a arrelegar a
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 MASCLETÀ oferida
pel nostre pirotècnic. A les 18
h, PASSACARRER BOIG on ballarem, botarem i cantarem en
companyia de les nostres falleres majors i presidents. A les
22:30h, últim sopar de les falles
2015. Després, a l’hora que ens
toque segons el premi otorgat,
la nostra fallera major Mª PAZ,
acompanyada del president
ÁNGEL, prendran foc a la metxa
que encendrà la falla. A continuació, una vegada cremada la
falla, quan tan sols queden les
cendres, anirem al pavelló on
les nostres falleres majors i presidents ens diran unes paraules
i, com no, brindarem per les falles del 2016.
DIVENDRES 20 DE MARÇ:
A les 17h començarem el nou
exercici faller desmuntant el
pavelló.
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MÉS QUE UNA IL·LUSIÓ
,
4
1
0
2

Per

Elena

Antón i Liñan
Fallera Major 2014
de la Falla Poble de Silla

Q

Que ràpid passa el temps i més quan es complís, un somni que mai pensaries que poguera
fer-se realitat. Així comença per a mi un any que
estic segura mai podré oblidar i he tingut la sort
de poder compartir en la meua família.
Vaig rebre aquesta apreciada banda de Fallera
Major de les mans d’una gran amiga, i en un
moment com aquest, va començar el gran somni d’una gran fallera.
Un any ple de records especials, molts moments i actes que he viscut amb molta intensitat. Des de l’acte de la visita oﬁcial, on aquest
somni començava a fer-se realitat, a la meua,
Proclamació, un pas més endavant per a arribar
l’acte més culminat, la meua Presentació, sense dubte, el dia més emocionant.I la setmana
fallera, que vaig gaudir sense descans, sobretot la nit del meu sopar, una nit màgica plena
d’emocions i alegria, que vaig poder compartir
amb la gent que m’estima de veritat.
Voldria tindre unes paraules d’agraïment, per a
totes les persones que han estat al meu costat,
en aquest any.
I en primer lloc vull donar les gràcies als meus
pares, Antonio i Mª Paz, que han estat al meu
costat, en tot moment, emocionant-se amb mi,
i sense donar mai mostres de cansament.
Gràcies per tot, sense vosaltres no haguera po-
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2014, Més ue una Il·lusió
gut fer realitat aquest gran somni.
A les meues germanes i cunyats, que han plorat
d’emoció i han rist d’alegria, gaudint cada moment amb molta intensitat.
Als meus nebots, que han compartit la meua
il·lusió, emparant-me amb la seua estima. Puc
presumir de tindre una gran família, la millor!
Sense el vostre suport no haguera sigut el mateix.Gràcies per tot, el que haveu fet per mi.
I que dir-te a tu Manolo. Has sigut i eres tot
per a mi. Has fet l’esforç d’estar al meu costat,
has gaudit... t’has emocionat i has sabut fer-ho,
sempre, amb el teu millor somriure.
Gràcies per no fallar-me mai.
Als meus amics, dir-los que han aconseguit que
em sentira com una vertadera Regina, d’un
somni fet realitat.
Heu sigut per a mi un pilar fonamental durant
aquest any, i sense vosaltres no haguera sigut
el mateix.
Gràcies per fer-me sentir la protagonista més
volguda d’aquest conte tan especial, i per fer
que el 2014 siga, més que una i·lusió.
Aquest any, l’he pogut compartir amb dos xiquets, amb els que he viscut, moments màgics
que sempre recordaré. José, un xiquet molt responsable, que ha sabut demostrar el seu saber
estar en cada acte. I Irene, una xiqueta molt alegre i activa, que ha aportat vitalitat i entusiasme
en cada acte. El 2014 ens ha unit per sempre
i vosaltres sempre tindreu un lloc especial al
meu cor.

sigut molt fàcil dur aquest càrrec endavant.
Gràcies, per estar al meu costat.
Mª Paz, ja arribat el teu moment, que tota fallera desitja. Eres ja, la màxima representant
d’aquesta gran comissió.
Viu intensament cada moment, cada acte, junt
amb Ángel, Carla i Ángel.
Gaudiu d’aquesta experiència que de segur serà
inoblidable et desitge que tingues un any ple de
felicitat. Ací hem tens per a tot el que necessites! Enhorabona!
A la meua comissió, gràcies, per donar-me
l’oportunitat de ser, Fallera Major, per recolzarme i per les mostres d’afecte que sempre he
sentit. Ha sigut tot un plaer haver pogut representar-vos durant tot aquest any. I puc dir
plena d’orgull i emoció, que ja forme part de la
història fallera, d’aquesta gran falla que estime
tant.
Fallers, falleres, ja ha arribat el moment de posar punt ﬁnal al meu regnat. Hui i sense descans, és el moment de tornar a començar, la
festa ha de continuar. Una festa en la qual mai
deixaré de formar part, la festa més gran que té
València, les falles.
Gràcies a tots i ﬁns sempre.

Ángel, durant molts anys hem viscut molts moments en la nostra volguda falla, com a parella
de ball, com a fallers, però sobretot com a grans
amics. I he de dir que hem sent realment privilegiada, d’haver compartit amb tu aquest any,
de què hages sigut el meu President. Amb el teu
suport, junt amb Davinia, i el teu ﬁll, Ángel, ha
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T VALENCIÀ D’ESTIL
EL CAN

Per

Salvador

Llácer i Celda

Director de la Coral Polifònica de
l’Agrupació Musical la Lírica de
Silla
Guardonat amb el Porrot de la
Cultura 2014 per l’Ajuntament de
Silla

LES ALBADES I LES VALENCIANES

E

Entenem per Cant d’Estil aquell que té com a peculiaritat essencial la improvisació melòdica amb
la veu que comporta una expressivitat vocal virtuosística. Es diu també, cant a l’aire.
Poden observar-se dos tipus que es distingeixen,
sobretot, pel seu acompanyament instrumental:
les valencianes i les albades.
Aquests dos tipus de cant sembla que procedeixen de la dansa i estan emparentats amb les
jotes de ronda, les jotes de quintos i les serenates. Se suposa que les denominacions utilitzades
per cada estil (u, u i dos i dotze) corresponen als
passos de ball que executen els dansadors.

Quant al terme albades, que es canten a l’horta
de València, és clara la referència a l’hora en què
són interpretades: a l’alba, aproximadament a les
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tres de la matinada, ja que les lletres solen ser
crítiques vers els polítics, ﬁgures institucionals
o rellevants de la població. Els versadors i els
cantadors aproﬁten les avançades hores de la
nit i de la festa, per poder realitzar una crítica,
en major o menor grau de severitat.
El cant d’albades prové de pràctiques musicals
urbanes, de carrer, ja documentades al segle
XVI, en les quals es dedicaven cançons a personatges destacats. Es caracteritza per tenir una
temàtica satírica i humorística.
Els cantadors acostumen a anar en parella,
d’homes, de dones o mixta, escortats per un
versador que els xiuxiueja el text a cau d’orella.
També poden versar-se els mateixos cantants.
Se solen fer un parell d’estrofes.
Les albades i les valencianes tenen nombrosos
elements comuns, com l’expressivitat vocal virtuosística, l’ús de melismes, l’aﬁnació temperada i la funcionalitat de rondar, oferir música
com a obsequi.
El primer element diferenciador entre albades i
valencianes és l’acompanyament instrumental,
que es limita a dos instruments, dolçaina i tabal. Això condiciona la tonalitat del cant que, en
la pràctica, queda restringida a La major. També
queda dissipat l’element harmònic que, per no
intervindre cap instrument polifònic, no existirà
més que subjacent al desplegament de la melodia. La melodia, tant de la veu com de la dolçaina, és tonal i solament s’utilitza una nota que
no pertany estrictament a l’escala tonal major,
el Sol natural.
Es canta ad libitum, és a dir, amb un temps lliure, sense un compàs deﬁnit i estricte.
Quant a la forma literària, les estrofes són de
cinc versos heptasíl·labs (a, b, c, d, e) que es
canten de forma compartida entre la parella de
cantadors d’acord amb l’esquema següent:
-Primer cantador (a, b, b)

-Segon cantador (c, d, e)
Solen rimar a amb c i amb e per un costat, i b
amb d per un altre. És sempre el versador qui té
l’última paraula i decideix l’esquema que s’ha
d’utilitzar. S’interpreten tantes estrofes compartides com es vulga (normalment dos), separades per intervencions de la dolçaina.
L’element rítmic és propi de les albades, no té
res a veure amb el de les valencianes i, resulta
molt evident interpretat pel tabal.

El o la cantant és la ﬁgura eix al voltant de
la qual giren totes les altres al món del cant
d’estil, amb una tessitura de veus més exigent
que les valencianes. A banda del magnetisme
natural que la veu cantada produeix habitualment sobre la resta dels humans que l’escolten,
cada cantant té un caràcter interpretatiu personal i diferenciat. Aquesta manera de dir les frases musicals es concreta en un temps melòdic
propi de cada cantador en cada situació i al qual
el bon aﬁcionat reacciona positivament quan el
cantant resol de forma satisfactòria.
Però és clar, perquè puguen apreciar-se aquestos artistes, prèviament ha d’haver-hi una
57

A.C. Falla Poble de Silla
quantitat important, una massa social de bons
aﬁcionats. Són les falles impulsores d’aquestes
tradicions, les nits d’albades suposen un impuls
deﬁnitiu per preservar la nostra música valenciana i les nostres tradicions. La seua modalitat
és la d’exaltació, en què l’actuació es produeix
amb un motiu puntual d’exaltació pública d’una
persona, en aquest cas les falleres majors o els
fallers de la Comissió.
Eixa tasca és molt important, la preservació de
la nostra cultura i de la nostra identitat com a
valencians, el llegat que les falles estan donat a
les futures generacions.

Bibliograﬁa:
Antologia del Cant Valencià d’Estil. Generalitat Valenciana.1997.
El món del Cant. Generalitat Valenciana.1997.
El Cant Valencià. Associació d’Estudis del Cant Valencià. 2014.
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UAD
ELS Q

Per

Francesc Xavier

Rausell i Adrian

Mestre de balls populars, director
de Les Folies de Carcaixent.
Director del Quadre de cants i balls
populars valencians de la Ribera de
Xúquer
Director de la Coral Polifònica de
l’Agrupació Musical la Lírica de Silla
Guardonat amb el Porrot de la Cultura 2014 per l’Ajuntament de Silla.
Investigador d’indumentària tradicional valenciana.

RES DE BALLS POPULAR
S

LA PROFESSIONALITZACIÓ
DEL CANT I EL BALL VALENCIÀ

A

A partir del darrer terç del segle XIX diversos autors
centren els seus estudis en la recopilació i estudi
d'allò folklòric que mostrava sovint la imatge d'un
passat ple de tòpics i amb un cert aire romàntic i regionalista que basava els seus conceptes bàsics vers
la recuperació d'allò perdut. José Inzenga, Ruiz de
Lihori, Eduardo Ximénez, Eduardo López-Chavarri o
els mossens Mariano Baixauli i Francesc Fogués, entre altres, van interessar-se per aquesta mostra de
cultura popular que en el seu moment es plasmava
sovint amb agrupacions professionals o semiprofessionals que interpretaven balls i cants valencians1 ,
alhora que mostraven una indumentària típica que
establiria després les bases per allò que hom coneix
com a vestit regional.
Aquestes agrupacions funcionaven al voltant d'un
cap visible, el mestre o director que ensenyava balls,
en creava altres, realitzava arranjaments musicals,
oﬁciava de gerent i mànager al mateix temps que organitzava indumentària, coreograﬁes i espectacles.
Amb una xicoteta agrupació de músics que feien sonar guitarres, guitarrons i instruments de vent, quasi
sempre clarinet, trompeta i trombó de vares, un parell de cantadors i un reduït cos de ball, generalment
format per unes quatre o sis parelles mixtes, realitzaven ja, des de ben prompte, gires i espectacles a les
principals ciutats de l'estat o l'estranger2.
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A més de la ciutat de València, destacaren les
agrupacions de Ramón Porta, Enrique Vicent,
J. Garcia Romero, Talón, Caldereta i algunes altres. A les comarques centrals de la Costera i la
Ribera van sorgir algunes agrupacions com les
de la ciutat de Xàtiva, amb la família dels Garruts; La Llosa de Ranes, amb l'agrupació que
dirigia Adela Penadés i el seu ﬁll Richart, que
també va ensenyar balls a Carcaixent3; Alzira,

amb la rondalla i quadre de balls valencians de
José España, el mestre Corretja; Corbera, amb
Amparo Bañuls, deixeble de l'anterior; Algemesí, amb diferents mestres que van exercir
especialment en el ball de les llauradores per
a la processó; l'Alcúdia i Carlet, amb Bernaet,
l'aiguader, i a Carcaixent, amb els grups de balls
populars valencians de la família Pla o aquell
que dirigia Julián Martines, Ernest Garrigues,
Francisco Ceba o el mateix José España Sifres.

Quadre de balls populars de Corbera amb el Mestre Corretja José España Sifre d’Alzira.
Al centre i en segona ﬁla Amparo Banyuls Tornero, mare de Vicent Pastor Banyuls que va
ser rector de Santa Bàrbara de Carcaixent, l’última mestra de balls populars de la Ribera i
mestra honoríﬁca de Les Folies de Carcaixent des de 2010.

1- Especialment la ciutat de València i, posteriorment, a una àrea d'inﬂuència major que abastaria signiﬁcativament les comarques de l'Horta, i bona
part de la Ribera i el Camp de Morvedre.
2- La rondalla i quadre de balls valencians d'Enrique Vicent va visitar i actuar a la Fira Internacional de París l'any 1924, o la rondalla i quadre de balls
valencians del mestre Ramón Porta va actuar a les nits de la Fira Internacional de Turisme de Londres. AMC Festes Populars.
3- Informació facilitada per Angelita Bolinches que ens va informar com a Carcaixent venien Adela Penadés i el seu ﬁll José Richard per ensenyar
cants i balls a la primera agrupació de secció femenina.
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Targeta de visita del quadre de balls populars d’Andrés Sebastián.
Posterior a 1934. Arxiu personal

El repertori que interpretaven mostraven sovint
peces alienes al nostre folklore que es van posar
de moda, com el cas del ball americà, el tango
o el xarleston4, que s'interpretaven juntament
amb el balls i danses més representatives de
cada grup o rondalla. A la ciutat de València i
l'Horta es repeteixen, al segle XX, les valencianes de l'u i dos, l'u i dotze, la mesinesa, el ball
de les panderetes, panderetòleg, o la rapsòdia
valenciana entre altres, que eren interpretades
per diferents agrupacions com les d'Enrique Vicent, els Porta, etc.
A la comarca de la Ribera trobem com les agrupacions es poden diferenciar en cinc grups o
estils. El primer, aquell comprés per les agrupacions de Carlet i l'Alcúdia, amb la interpretació
de valencianes, boleros i les famoses seguidilles del pomell. El segon abasta les poblacions

de Real, Montroi i Montserrat, en què s’hi veu
clarament l’inﬂux de l’estil de Torrent i Benifaió,
on va ensenyar el mestre Mascarilla de Torrent,
el ball de les valencianes, com al seu poble
d'origen. La tercera zona abasta les poblacions
d’Alzira, Corbera i Tavernes de la Valldigna, amb
el mestre Corretja com a nexe d'unió, i interpretaven al seu repertori l'u i dos, l’u i dotze, especialment en la modalitat de ball de cinc, boleros
i malaguenyes entre altres. Algemesí compta
amb les valencianes de l’u i dos i l’adopció del
ball del bolero per a la processó de la Mare de
Déu de la Salut i, ﬁnalment, Carcaixent, més
pròxima a l'estil de la Costera, destaca pels balls
de comptes dels tres boleros conservats, les seguidilles i el ball per la de l'u.
Al segle XX i al caliu de la ﬁra d’octubre de Carcaixent, es programaven, com a tants altres po61
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bles, actuacions de quadres i grups de balls valencians. Les agrupacions locals i aquelles més
fortes de la ciutat de València actuaven dues
nits consecutives al reial de la ﬁra, sovint al passeig o al camp d’esports, com apareix reﬂectit
en els programes de festes conservats o en els
diaris de l’època5. Així l’any 1928 va actuar a
Carcaixent la Rondalla Valenciana, dirigida por
el maestro D. Ramón Porta, el qual havia presentat pressupost a la comissió de festes que
s’havia constituït el mateix any, a l’igual que un
altre quadre, la Rondalla Valenciana del mestre
Rafael Lerma. Ambdues agrupacions rivalitzaven en les seues actuacions pel favor del públic,
mentre la rondalla dels Porta es presentava
com:
...”Éxito sin precedente en la Gran Exposición de Turismo de Londres, y en cuantos teatros y plazas de
toros de España, se ha presentado...”
...”4 parejas de baile mayores, 1 pareja de baile de
Niños, 3 músicos de Ayre, 2 cantadores, 1 guitarrón,
1 director...”
Total por dos funciones 900 pesetas.

Carta conservada a l’Arxiu Municipal de Carcaixent on
s’ofereix el quadre de balls populars de J. Garcia Romero
per a les actuacions a realitzar en les festes carcaixentines d’octubre per a l’any de 1934.

L’altra Rondalla mostrava exactament la mateixa quantitat de balladors, músics i cantadors
i hi afegia, però amb una notable diferència monetària:

Aquesta rivalitat es transformava cada vegada
més en espectacles i coreograﬁes més complexes,
costum que es veu ja de moda des del segle anterior, com bé apuntava López-Chavarri, en parlar
de la jota valenciana:

...”Cantos de toda clase valencianos, jotas y modernos de ﬂamenco”.
...”un dulzainero y tamboril”
...”Bariación de trajes en cada clase de baile y trajes
de seda casulla de labradora echos exprofeso, para
cuando vienen SS.MM., a Valencia (...)”.
Total por una actuación 350 pesetas, por dos dias
650 pesetas, transporte y demas gastos.

"Desde hace algunos años estos bailes van degenerando y convirtiéndose en espectaculares; bailarines
y músicos son profesionales escolarizados, gentes de
teatro, y la danza suele ser reglada con entera oposición a su sentido racial y folklórico.
Nunca se protestará bastante contra la tendencia espectacular teatral con que se desﬁgura el espíritu de
los cantos y las danzas populares6".

Repertori Rondalla Valenciana d’Enrique Vicent. AMC
4- Arxiu Municipal de Carcaixent. Ferias y Fiestas. Programes.
5- A Las Provincias i al Mercantil Valenciano trobem un seguit de notes que ens aﬁrmen l’actuació de grups de balls i rondalles valencianes locals i
forasteres especialment els dies 15 i 16 d’octubre a la nit, especialment durant la primera i segona dècada del segle XX.
6- Anotació manuscrita conservada a l’Arxiu de la Sección Femenina de València, referida als comentaris del ball de les valencianes de l’u i dos. Publicada en PARDO, F., JESÚS-MARIA, J.A., La música popular en la tradició valenciana. IVM, Sèrie Menor, pàg. 81.
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Els Quadres de Balls Populars

Quadre de balls populars valencià. Cap a 1920. Arxiu Municipal de Carcaixent

No tant la teatralització, sinó la tècnica de ball
provinent del ballet, les observem en algunes
de les escoles o agrupacions de la Ribera, la
Safor o la Costera, destacant visiblement en
alguns balls com les Seguidilles del Pomell
de Carlet o en el Bolero de l'Alcúdia. El que sí
podem aﬁrmar és que la base de la dansa popular en segle XIX interpretada per quadres o
agrupacions i rondalles valencianes comptaven
amb mestres que, si no dominaven la tècnica
de ball de ballet, alguns sí que en tenien bones
nocions.
L'escola carcaixentina, més emparentada amb
les agrupacions de la Valldigna, Xàtiva i la
Llosa de Ranes van tindre també mestres amb
tècnica depurada no tan evident, si ho volem
anomenar així, com en les dues poblacions
esmentades anteriorment.
En esclatar la Guerra Civil, algunes d'aquestes

agrupacions van desaparèixer i es tornaren a
constituir novament durant la dictadura, com
és el cas de Tavernes de la Valldigna, o es van
integrar en les noves agrupacions de secció
femenina, com fou el cas de Corbera, l'Alcúdia,
Carlet, Benifaió, Xàtiva, La Llosa de Ranes o
Carcaixent. Actualment, i després de l'esclat
i transformació que el folklore valencià va fer
per tal d'adaptar-se als anys 80 del segle XX a
la nova situació política i social després danys
de repressió, viu ara un altre procés de canvi
que allunya cada vegada més la concepció
d'aquestes agrupacions com estrictament
locals per abastar un espai més ampli, dinamitzador que es basa en allò que encara s'hi
pot recuperar de la nostra cultura tradicional i
de les seues barrejades i adaptacions contemporànies que hi realitzem.

63

A.C. Falla Poble de Silla

Ç
LA DOL

Per

Ángel

Moreno i Martínez

AINA I EL TABALET

P

Per a poder delectar-nos amb el cant valencià i, més
en concret, amb les albades dels nostres pobles,
barris o qualsevol acte, són necessaris certs instruments. Aquests són la dolçaina i el tabalet, però em
centraré a parlar de la nostra dolçaina.
Com a ballador del grup de la nostra falla, sempre
hem tingut el plaer de l’assistència del nostre gran
dolçainer Vicente Picornell. La dolçaina és un instrument tradicional de la nostra terra i un instrument
antic. Hi ha poca gent que la conega i menys que la
toque, ja que es tracta d’un instrument prou desconegut.

Segons el lloc on es toca, s’anomena d’una manera
o d’una altra. Per exemple, a València o Catalunya
s’anomena igual, dolçaina o donçaina; en canvi, a
Castelló o Alacant es coneixen com xirimita, xaramita o gaita.
Segons la persona que la toca, pot sonar d’una manera o d’altra, ja que tenen un timbre diferent cadascuna. Avui en dia hi ha molts grups coneguts a
València que sovint, passen molts caps de setmana
tocant pels diferents pobles de València, ja siga a albades, festes, cercaviles i, ﬁns i tot, en noces.
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La Dolçaina i el Tabalet
Hi ha molts tipus de dolçaines, les autòctones i
més tradicionals són de ginjoler. Estan compostes per la pipa, el tusell, el gobelet, el cosí i la
campana. També estan les de fusta i les de resina plàstica, aquestes últimes creades per Paco
Besso, l’any 2007.

Les de fusta són millors, ja que cadascuna fa el
seu propi so i es divideixen en dos tipus de dolçaines, la de sol i la de fa. La de sol és la més
utilitzada i és la que sol aparèixer en festes i cercaviles. Per contra, la de fa és menys usual entre
la gent i sol aparèixer a les comparses de moros
i cristians.
Les dolçaines més cares són les de granadillo,
que estan amb un preu entre 350€ i 400€, però
hi ha preus per a totes les butxaques, encara
que, com ocorre en tots els instruments, com
més dolç més val!
Què seria de la dolçaina sense el tabal, el seu
company de festa? Sí, aquest que va amb el so
tan típic de la nostra festa. Tota bona colla té
els seus instruments que fan d’aquests una gran
alegria junt amb el seu compàs. El tabal fa un
so molt bonic i es toca amb dues ballestes ﬁnes
de fusta.
A la nostra falla tenim el plaer de comptar amb
la presència, des de fa molts anys, de la família

Picornell. Amb el pare, la ﬁlla, el ﬁll i el gendre
tenim dolçainers i tabalers per molts anys!
El tabal és un instrument de percussió i, per
documents històrics i literaris de segle XIII, sabem que ja se’ls coneixia tocant junts. Aquest
instrument agafa el seu nom, tabal, dels àrabs
hispànics.
El tabalet és de la família dels tambors, és més
alt del normal, ja que mesura 20 cm i té un diàmetre de 30 cm aproximadament. Va tensat
amb unes cordes laterals i decorat amb un bordó que permet portar-lo com una motxilla. Hi
ha moltes mesures d’aquest instrument i qualsevol persona o xiquet pot aprendre a tocar les
seues cançons i ritmes amb els tabals. Hi ha un
pegat a la part de dalt on és colpejat amb les
ballestes.

Abans la pell era de cabra, però ara sol ser de
plàstic o ﬁbra. El de baix s’anomena bordoner,
perquè suporta la tensió dels Borbons. Antigament, aquests es feien amb els budells dels
animals, però ara són de metall i la part de dalt
es diu pell de batre. Als nostres pobles hi ha
moltes colles que toquen cada vegada que els
criden per a fer festa pels carrers.
A la nostra falla solem fer albades, cercaviles,
festa perquè, sobretot, volem la nostra música
tan bonica produïda amb la dolçaina i el tabalet.
Bé, quan tingueu oportunitat, us invite perquè
gaudiu del so i de veure tocar una dolçaina i un
tabalet pel carrer.
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ENTÀRIA VALENCIANA
M
U
D
N
I

Per

Francesc Xavier

Rausell i Adrian

Mestre de balls populars, director
de Les Folies de Carcaixent.
Director del Quadre de cants i balls
populars valencians de la Ribera de
Xúquer
Director de la Coral Polifònica de
l’Agrupació Musical la Lírica de Silla
Guardonat amb el Porrot de la Cultura 2014 per l’Ajuntament de Silla
Investigador d’indumentària tradicional valenciana.

LA ROBA EN L’HERÈNCIA DE
MANUELA PRIMO DE SILLA, 1794

O

Otrosí dos camisas de lienzo casero nuevas en quatro libras.
Otrosí una camisa de naval usada en dos libras.
Otrosí una camisa de lienzo casero usada en diez y seis
sueldos.
Otrosí unas enaguas lienzo casero usada en diez y seis
sueldos.
Otrosí una mantilla de cristal usada en dos libras.
Otrosí una mantilla de franela usada en una libra.
Otrosí un delantal de gasa de seda usada en una libra.
Otrosí dos camisas de lienzo casero una libra.
Otrosí un jubón de Naval usado en diez y seis sueldos.
Otrosí un delantal de sarcheta con encaje usado en una
libra.
Otrosí un sayalejo de indiana con encaje usado en una
libra.
Otrosí un par de buelos de clarín una libra.
Otrosí una capeta de grana con encaje una libra.
Otrosí un guardapiés de melania verde usado con dos galones de oro veinte y dos libras.
Otrosí un guardapiés de aldúcar color azul con sobrepuesto diez y seis libras.
Otrosí un guardapiés de Iladillo verde usado seis libras.
Otrosí un guardapiés color amarillo de Iladillo con sobrepuesto onze libras.
Otrosí un jubón de fondo negro y petillo usado seis libras.
Otrosí un jubon de espiguilla lila dos libras.
Otrosí un justillo azul de tela de plata usado dos libras1.

1- SILLA: Arxiu del Regne de València. Prot. Not., 8019. TENA, Jose Vicente (Silla). 1794. Herència de Manuela Primo, sense descendència. L’hereu
Gerónimo Primo (pare).
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Indumentària Valenciana
La importància de les relacions d’indumentària
que podem veure als reculls notarials antics radica en el fet descriptiu d’aquestes, si bé i segons els casos, s’hi apunten els materials amb
els quals està confeccionada la peça, el color,
els ornaments o altres característiques que ens
ajuden a concretar la moda i l’ús d’aquesta.
Cossets, faldetes, mocadors, davantals, sabates i mantellines, queden reﬂectits en algunes
d’aquestes relacions, ﬁns i tot s’ha especiﬁcat
sovint si estan o no molt usades. En aquesta
relació sobre l’herència de Manuela Primo observem teixits i peces que correspondrien a una
persona amb una possible economia folgada ja
que les indianes, els teixits brocats amb argent,
la gasa de seda o la capeta de grana ens indiquen un elevat preu durant aquest període.

Per contra, la utilització del teixit de llenç casolà en les camises i sinagües i els guardapeus
confeccionats amb seda pobra (alducar i ﬁladís)
tintades en colors més comuns, fàcils i populars
com són el blau, el verd i el groc, ens indiquen
que la seua capacitat econòmica no era tan alta.

És així com, comparant-la amb altres dots i
herències de l’època, ens adonem que quasi totes les relacions estudiades compten amb alguna peça o teixit de major preu, quasi sempre de
reduïda grandària (cosset amb teixit d’argent,
davantal de gasa de seda, gipó confeccionat
amb teixit de fondo...) que utilitzen poca tela
en la seua confecció. En canvi, les peces grans
són confeccionades amb materials més barats
i a l’abast de la propietària com són l’alducar o
el ﬁladís dels guardapeus o el llenç de camises
i brials.
La nostra indumentària tradicional es veu i es
basa en la roba usada a les acaballes del segle
XVIII i principi del segle XIX, tot i adaptant els
seus usos i formes a la posterior creació i conformació del model que acabarà per deﬁnir la
indumentària tradicional valenciana.
La indumentària que avui en dia segueixen
usant els fallers i les falleres està totalment mercantilitzada i s’ha convertit en un bé de consum
amb data de caducitat i que a cada nova temporada o exercici faller necessita de la seua renovació per tal d’adaptar-se a les noves exigències
i modes que el mercat crea. Aquest gran error
està portant la roba més representativa dels valencians a convertir-se en una disfressa vulgar
anacrònica que és tractada sense cap tipus de
respecte.
Des d’ací m’agradaria poder posar un to
d’atenció sobre el tema i, entre tots, si deixem
de costat modes fútils i no respectuoses, com
els pentinadors, els pentinats amb ones, la joieria de caràcter fantàstic i els colors estridents i
contrastats…, donar un pas per tal de poder recuperar i mantindre, per a futures generacions,
la nostra roba representativa més viva i digna
possible.
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A DEL GRUP DE DANSA
I
R
Ò
T
S
HI DE LA NOSTRA FALLA

Per

Mª José

Castro i Boix

Delegada i membre del
Grup de Dansa “Al Vol”

A

Al llarg de la seua història, la Falla Poble de Silla
sempre va estar recolzant les tradicions, i com
no la dansa valenciana, eixa benvolguda tradició.
En l'any 1978, es va formar el primer grup de
dansa dels nostres fallers, un grup que va ser
dirigit per Milà Colomina, (que eixe any va ser
fallera major).
Tots ells, feren un gran esforç per dur-lo endavant, portant el nom de la nostra falla per tots
el racons de la Comunitat Valenciana i ells es
varen nomenar “L'Escanen”.

Al cap una temporada, per motius personals,
aquell grup es va dissoldre, però aquelles persones, no es donaren per rendides i a l' any
1982, va tornar a sorgir aquest grup, amb com68

Història del Grup de Dansa
ponents nous i antics fundadors, dirigits també
per Milà Colomina. s'anomenaven igual que el
primer grup, i no podien agafar un altra data
important per a la nostra falla, aquell segue, el
any del desè aniversari.
Aquell grup, durant anys va ser reconegut, per
els seus esforços i aproﬁtant l’ experiència que
tenien i la trajectòria, aconseguiren un gran
nombre de membres, formant grups per edats
(infantils, júniors i majors).

el grup, però dos persones d’aquesta comissió
(Elena Antón i Mª José Castro) no es varen donar per rendides i en un sopar al casal foren les
promotores de que aquell grup de dansa no es
podia dissoldre.
L'any 2009 tornaren a formar amb gran esforç,
el renaixement d’aquest grup, perquè en realitat elles, junt a Mireia Ausina ,Maribel Hernández i Paloma Crespo, eren les que mantenien a
males penes aquest grup de dansa.

Aproﬁtant aquests anys gloriosos i al any 1994,
va nàixer el grup de rondalla, format per membres també d’aquesta comissió. Aquests musics
foren:
Marina Calatayud
Mª José Calvo
Rosa Calvo
Inmaculada Castaño
Manolo Cortelles
Fco. Javier Domenech
Cristina Higueras

José Navarro
Carmina Riera
Berta San Daniel
Reme Soler
Carmen Sospedra
Mª Carmen Vila

Foren uns anys meravellosos per als nostres
components del grup de dansa i de rondalla,
anant per tot el territori espanyol, guanyant
premis i sent reconeguts a la Comunitat Valenciana.

Varen ser molt persistents, anant als antics
membres del grup per convèncer-los amb la
idea de tornar al grup i, a més, feren noves incorporacions, tornant a ressorgir les cendres
d'aquest grup, donan-li una xicoteta espenta
per a representar la dansa valenciana.

Aquella època daurada, poc a poc es va anat
esfumant, ﬁns que el grup de rondalla va desaparèixer, mentre que el grup de dansa va tindre baixes, però també,noves incorporacions.
Seguint el mestre de dansa Valentin, aquestes
persones, anaren a representar la dansa valenciana ﬁns a Pamplona, en les festes majors de
Navarra.
Va anar passant el temps i la gent es va desanimar, casi inclòs va arribar a desaparèixer,
69

A.C. Falla Poble de Silla
Desprès d’anar modelant la idea, va nàixer el
grup de dansa “Al Vol”, nou orgull de la Falla
Poble de Silla, tenint aquest grup tres delegats
(Angel Moreno, Elena Antón i Mª José Castro),
dirigits per Núria Valero i Pérez.

De la mà de l'excel·lent direcció de Núria, gran
professora i formidable balladora, el grup de
dansa “Al Vol”, començaren una nova etapa.
Una etapa amb la que va anar adquirint cada
vegada més prestigi a Silla i la resta de la Comunitat Valenciana, tornant a eixir a ballar per els
pobles dels voltants, i per tota la Comunitat.

ball valencià, sent els xiquets d’aquesta falla els
protagonistes. És va fer realitat des de primer
moment, aquests menuts balladors van ser:
Andrea Martínez
Lucia Tomàs
Patrícia Fernández
Miriam Bou
Sebas Bou
Pascual Vedreño
Elena Vedreño

Marcos Ivars
Naiara Godoy
Carla Gomar
Christian González
Paula de la Rubia
Marta Fernández

L'any 2013, la direcció del grup de dansa torna a
canviar, tenint com a mestre a una grandissima
persona dins de la dansa valenciana, un gran
ballador, escriptor i indumentarista valencià,
Francesc Xavier Rausell, una persona que ha
dedicat a la seua vida a les tradicions valencianes i a les danses des de ben menut.

La tasca no va ser ni fàcil, ni rapida, però gracies
a la persistència dels components, i als esforços
de Núria, tot va anar rodant com esperaven.
Una vegada més, la Falla Poble de Silla, junt al
seu grup de dansa, van anar, enriquint més si
cap el ball tradicional, comprant ells mateixos,
diferent indumentària típica valenciana, però,
al mateix temps que mostraven al públic els
preciosos balls, també van poder contemplar
en viu els diferents tipus de vestits regionals de
l'època valenciana, tant masculins com femenins.
A l'any 2012, els tres delegats, van pensar en
formar un grup de danses infantils, encarregantse dels menuts, inculcan-los la gran tradició del
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El grup, va canviar de components, però ara
si, uns components tant major com infantils,
que els agrada el que fan, els encanten les
tradicions... Mentre hi haguera persones com
aquestes dins del grup, mai es perdrà ni aquesta tradició, ni l’amor pel ball valencià.
També m'agradaria, donar les gracies a tots els
fallers, que han format part d’aquest grup, durant tota la historia de la seua falla, per mantin-

Història del Grup de Dansa
dre la tradició i també inculcar el ball a noves
generacions, que som les que formem ara el
grup:
Mª Pilar Belenguer
José Vicente Rodríguez
Toni Bou
Amparo Valero
Mª Carmen Cervera
Vicenta Valero
Mª Mila Colomina
Salvador Alonso
Vicente Company
Mercedes Villaseñor
Amparo Domingo
Veronica Hortelano
Toni Gómez
Juan Carlos Alonso
Jesús Melero
Mª Carmen Martínez
Mercedes Moya
Anabel Antón
Àgueda Ortuño
Bea Calvo
Salvador Zaragozá
Lidia Cifre
Toni Zaragozá
Nuria Carreras
José Vicente Zaragozá
Carolina Manzano
Xelo Zaragozá
Conchi Fenández
Mª Luisa Cervera
Paloma Fernández
Carmen Francés
Elia Aguilar
Leocadia García
Mónica Martínez
Javier Iborra
Mireia Ausina
José Francisco Más
Elena Antón
Fidela Primo
Maribel
Hernández
Gloria Maria Riera
Mª José Castro
Pepita Riera

Ángel Moreno
Maite Baixauli
Carmen Felip
Mª Carmen García
Felipe García
Pedro González

Javier Iborra
Norma Marí
Mª José Martínez
Mª Carmen Miñana
Miguel Puig
Rosarin Ortola

M'agradaria donar les gràcies a tots el components actuals del grup, pel seu esforç i dedicació ja que, sense ells, no haguera sigut possible. I des d’aci, convidem a tots, a conèixer les
nostres tradicions i sobre tot fomentar la dansa
valenciana.
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DUCCIÓ A LA MÚSICA
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Per

Javier

Gasó i Bustos
Profesor i compositor de música

E

“Explicar la relació de les falles amb la música
tradicional valenciana, la dansa, els instruments
típics entre altres coses, requereix el coneixement dels costums i de les inquietuds de cada
poble o regió que van motivar de l’existència
de les diferents cançons, melodies o balls i les
seues diferents variants i versions que van ser
passant de generació en generació.
Mostrar tot açò en aquest escrit es fa un impossible pel seu profund estudi i extensió de la
matèria, però encara així, anem a fer-ho, o almenys, intentar-ho.”
ORIGEN
Podríem dir que la musica tradicional o popular, és aquella que apareix a través del poble de
forma anònima, es popularitza i s’estableix com
pròpia amb el pas dels anys i les generacions,
gràcies en part, a la transmissió oral.
Amb aquestes característiques, se’ns presenten
una sèrie de condicionants com la diﬁcultat de
datar l’origen històric dels cants i balls més originaris, ja que la transmissió era oral i franqueja, a més dels pocs testimonis escrits, atés que
el poble popular no posseïa de materials ni coneixements respecte a la graﬁa. Açò provocaria,
que qualsevol cant per molt conegut que fóra,
amb el pas dels anys, poguera patir variacions
pel fenomen del “boca a boca”. “També, un cant
o dansa molt popularitzat patiria modiﬁcacions
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Introducció a la música i dansa popular valenciana
d’un poble a un altre, en altres regions... per
causes semblants, recordant a més que la gent
que ho difonia, era gent no especialitzada en
música o dansa i per tant, podien no ser conscients d’una la mala memorització o el possible
canvi d’una estrofa d’una cançó. (Un exemple
molt oportú seria el cant de la Carxofa de Silla,
un motet culte datat de ﬁnals del S. XIX i que es
canta en agost el dia del Santíssim Crist de Silla.
Curiosament, en pobles molt propers, Aldaia i
Alaquàs, existeixen cants d’una certa similitud
que a més, es canten en el mateix mes d’agost.)

la Safor respecte a la de la Marina. Les albades
de Nadal tant de contingut religiós com a profà
que es poden trobar en el bisbat de Segorbe,
es canten d’una manera semblant a alguns pobles de l’Alcalanteny l’interior de la Plana Baixa.
“També, zones o comarques que actualment les
dividim per ser valencianoparlants o castellanoparlants, en la tradició musical trobem una gran
unió, com són les clàssiques valencianes i les albades, arrelades tant a la comarca Foia de Bunyol (castellanoparlants) com les comarques del
Camp del Túria i L’Horta (valencianoparlants).

Aquest fenomen no és exclusiu de la música.
Fent un símil amb la llengua valenciana, qui la
parlava i coneixia, era gent originaria i vinculada
al poble, sense una necessitat d’aprendre-la escrivint i que ﬁnalment va provocar variacions en
la fonètica i en dialectes d’un lloc a un altre que
van fer que actualment distingim entre el valencià apitxat, obert o tancat entre altres, o que un
pobletà d’Alcoi parega totalment diferent d’un
de la comarca de L’Horta.
Només així, es pot entendre la diversiﬁcació
d’una cultura pròpia en tota una regió o províncies, fent que d’un origen comú, ens puga paréixer tan diferent com a semblant segons en
què zona et trobes.

Aquestes unions culturals i musicals existents
entre diferents pobles, comarques, podem
intuir que poden deure’s a intercanvis en les
seues ﬁres, mercats, que a més podrien estar
relacionades amb celebracions festives, que al
seu torn, es produïen per unes relacions econòmiques i comercials en l’àmbit territorial o polític. Per tant, la cultura popular i en el cas concret de la música tradicional i popular, poden
donar-nos pistes sobre el mapa històric que podria existir en el passat, en diferents limitacions
o agrupacions comarcals dels pobles.

Amb açò, a mes a més, la cultura i la música
popular ens ensenya de forma indirecta, part
de la nostra història i orígens de com érem, i
posarem un exemple clar: En l’actualitat, hi ha
uns límits comarcals i provincials, que se n’han
anat establit per una sèrie de qüestions administratives, polítiques, o inclús religioses o
lingüístiques. Atenent a la cultura i música tradicional, podem trobar com en la comarca de
la Vall d’Albaida s’identiﬁca clarament amb la
música tradicional de les comarques de la serra
de Mariola, és a dir, entre dues províncies diferents. Semblant cas, passa entre la comarca de

CANTS I MELODIES POPULARS
“Una de les formes més pràctiques de què la
musica tradicional perdurara, era el seu cant
en importants esdeveniments o festes, per
l’assistència de gent i per la seua repetició
eventual en el temps en tractar-se d’una festa.
En aquest cas, podem classiﬁcar la música tradicional en dos tipus:
Profana
Son tot tipus de cants que tenien lloc en actes
festius no religiosos, tant en el quotidià com en
treballs relacionats amb l’agricultura o artesania, jocs infantils, etc.
Un eren els cants de nadal, el nucli vital del qual
era els cantells per a demanar diners i que es
73

A.C. Falla Poble de Silla
passarien a cridar arguinaldos. Curiosament,
molts d’ells, a pesar de ser en intenció profana,
el contingut d’aquestes cançons era molt semblant als cantats entorn del Nadal que es feien a
les esglésies. En alguns casos, com és les comarques del sud de València, aquests arguinalds estaven cantats sobre bases de les albades.
Les cançons de bressol, que arreplegaven textos en valencià i castellà (segons la zona de parlants), i els temes del qual estaven basats en
tradicionals de l’horta.
Els cants profans de Quaresma i Pasqua, tots de
caràcter infantil, que servien principalment per
a acompanyar els jocs que feien els xiquets de
Pasqua i Sant Vicent amb la mona per berenar.
Les cançons de ronda s’agrupaven en tres tipus
diferents de cançons: mayos, albades i despedida de quintos. Aquesta ultima cançó, és típica
en totes les regions, ja que són cantells referits
“de la calle” o de “ronda”.
Les albades són més comunes de les regions on
el valencià aquesta més present.
Els mayos són cantells pel 30 d’abril i tenen
com ﬁnalitat lloar la bellesa de la dona, a més
d’emparellar als fadrins del poble, tot per evitar
la solteria, que comportava molts incumbents
en la societat.
Les cançons amatòries, es reparteixen principalment entre els romanços i les Havaneres.
Els pregons, que també es coneixen com bandos, tenien un clar propòsit anunciador i encara
que en poca idea musical, el to i so eren característics en diferents pobles que varen difondre
aquesta manera d’anunciar.
Les cançons de labors campesines és una de les
formes més bàsiques de trobar l’essència de la
nostra tradició i arrels, melodies improvisades
amb un contingut en lletra molt simple, amb la
idea de cantar mentre es treballa al camp, en
un esforç per evadir-se del sacriﬁcat camp.
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Religiosa
En un país marcadament religiós històricament
i on les principals festivitats tenen origen o parteixen d’una signiﬁcació religiosa, la música
tradicional queda com un patrimoni important
arribat ﬁns als nostres dies.
Podem trobar cants en l’advent i Nadal, cants
per al mes de maig, i cants inclosos en romeries, pelegrinatges, processons…
INSTRUMENTS
Com tota música tradicional, en origen del poble, la utilització d’instruments d’una fabricació domestica, però que acompleixen la missió
de reproduir mínimament un ritme bàsic i uns
sons amb un cert contingut artístic.
Encara que parega una obvietat, la forma més
simple i ràpida de poder fer una música que reproduïsca una lletra o simplement, difondre un
estat d’ànim (una festivitat), és la veu.
Per tant, dins dels instruments típics en la música tradicional valenciana, no trobarem res
soﬁsticat, ja que la intenció no era o s, fer una
música culta.
Podem dividir tres tipus d’instruments:
Instruments de percussió:
Eren fonamentals per l’acompanyament de
cançons de ronda i ball, utilitzant artefactes
domèstics o de fàcil fabricació que es colpegen
amb el mateix cos, normalment les mans.
- Pica de mans
- Culleres
- Botelles de vidre
- Garbellets de cuina
- Simbomba (Foto 1)
- Sonalles
- Tabalet (Foto 2)
- Panderos (Foto 3)
- Triangle
- Castanyetes (Foto 4)
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1

2

3

4

Instruments de vent:
Són els instruments més recents, encara que
existeix una antiguitat considerable de ﬂautes
i rabells. Encara que s’utilitzen en molts casos
per a cants populars, de ronda, jotes, etc. si és
cert que per la seua estructura i complexitat tenen un maneig més acadèmic i tècnic, pel que
es requereix una certa dedicació:
- Flautes o ﬂabiols (Foto 5)
- Dolçaina (Foto 6)
- Instruments de corda:
- Guitarra(vihuela en alguns pobles) (Foto 7)
- Guitarró (Foto 8)
- Llaüt o bandúrria (Foto 9)
- Citara

5

6

8

7

9
Agrupacions musicals:
Al contrari que el tipus de música, que come
m explicat abans, en cada regió o poble podia
variar, en el cas dels grups d’instruments que
és juntaven i formaven una agrupació, solen ser
similar en tots llocs.
L’agrupació més primitiva, però també la més
coneguda és el tabalet i dolçaina. Ha anat sempre lligat als actes festius des de l’edat mitjana
amb caràcter oﬁcial i segueixen presents hui en
dia.
És molt interessant l’evolució i importància que
ha anat agarrant sobretot la dolçaina, on els instrumentistes tocaven per puro plaer musical i
festiu i hui dia, són cada vegada més els grups
especialitzats i que solen rebre una remuneració per part de les institucions culturals interessades a tindre música per a aquesta agrupació.
Les rondalles, també conegut com a “so i sonet”, són un conjunt de cordes, i sempre han
sigut nombrosos quan actuen. Solen estar la
guitarra, com un simple acompanyament, la
bandúrria o llaüt, com una melodia, i afegint-se
opcionalment instruments de percussió, inclús
de vent.
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La base d’aquesta agrupació és la guitarra i popularment, sempre han estat associats a les
cançons de ball i de ronda.

- Les bandes de música estan vinculades especialment als instruments de vent i tenen un origen possiblement no d’arrels populars. En tot
cas, venen històricament de les bandes militars
i del món de la música culta.
No obstant això, aquesta agrupació s’ha folkloritzat amb el pas del temps per la demanda del
públic, i les composicions i obres compostes
de música tradicional augmentaran considerablement en la primera part del S.XX. A més, les
bandes sempre han estat i estan habitualment
presents en les festes, processons o actes commemoratius de rellevància.

BALLS I DANSES
Dins del nostre folklore, la dansa i balls valencianes són altres de les riqueses que es conserven (a més, de forma extensa) i es reprodueix
encara en falles o associacions culturals en actes festius.
La seua relació amb la música és imprescindible
amb els continguts i elements anteriorment exposats; els instruments, la caracterització profana o religiosa o els tipus de cants per exemple, es deuen conéixer; es fa imprescindible per
a comprendre el sentit d’un ball o dansa. Una
dansa no tindria sentit sense un ritme bàsic donat pel so característic del tabalet o un seguiment melòdic de la cançó per part d’una dolçaina o un cantant.
Primer de tot, s’ha de diferenciar els conceptes
de ball i dansa, les quals tenen unes referències
i intencions diferents quan ens referim a elles:
La dansa en general, té una idea deﬁnida dins
de la festivitat on s’inclou, volent representar
o simbolitzar una tradició, mentre que el ball
persegueix únicament acomodar els seus moviments i passos a una determinada melodia
o ritme. Per exemple, la dansa dels Porrots té
com a ﬁnalitat fer una representació simbòlica
dels dansadors amb la lluita i la seua mostra de
força, mitjançant una sèrie de coreograﬁes o
mímiques determinades.
En el cas dels balls, no s’ha de representar res
concret, tan sols, fer els moviments ajustats al
ritme i estructura melòdica que marca la música. S’entén això no obstant, que cada tipus de
ball tindrà uns esquemes concrets per a la seua
interpretació.
En les danses, la majoria tenen un nombre
de balladors ﬁxe que dictamina la coreograﬁa
d’allò que es vol representar, de forma que nor-
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malment si falta un component no es pot executar, o no es poden afegir més. Per fer un ball
popular, no es ﬁxe un nombre obligat de components, encara que si la seua organització (parelles, individual, grups…), és a dir, en una seguidilla o una jota valenciana es pot ballar siguen
2 o 20, però si deuen tindre en compte que es
col·loquen junts dos balladors, en grups…

Per últim, la indumentària en la dansa és quasi
sempre uniformada, reforçant la intenció de representar o simbolitzar. En el ball mai ha sigut
necessari una indumentària determinada i se
solia ballar en la moda característica de cada regió. Pot confondre, que ara en l’actualitat per a
fer aquests balls tradicionals, s’opte per fer una
representació del legat dels vestits d’una certa
època o d’un estil determinat.
Açò ens porta a possiblement la característica més important, que és saber concretament
l’aparició de cada tipus de ball o dansa i com a
evolucionat. En la dansa, a l’estar condicionat
per festivitats i celebracions, poden trobar dates més orientatives i ﬁxes així com el fet de tindre unes determinades coreograﬁes ﬁxes que fa
que garantisca la seua difusió ﬁns a l’actualitat
amb una certa ﬁdelitat i concreció. No podem
dir el mateix dels balls, que en ser més espontanis i sense pautes concretes, s’aprenien mitjan

imitació normalment.
En els balls existeixen diversos tipus generalitzats:
- Jota valenciana
- Seguidilles
- Ball de la plaça
- Albades
Podríem posar moltíssims més tipus de balls, ja
que en un principi qualsevol cançó podria contenir un ball que acompanyara a la música i les
possibilitats de balls augmentarien si en cada
poble tenien unes cançons pròpies. Els tres tipus anomenats per posar alguns exemples, no
són invariables, ja que com s’ha dit abans, una
jota en un poble del sud podia ser diferent a
qualsevol del nord tant en la música com en la
coreograﬁa.

En les danses si trobem tipus concrets i en molts
casos, associats a la festivitat religiosa:
- Dansa dels enans
- Dansa dels gegants
- Danses guerreres
- Dansa de llauradors
- Dansa de la moma
No podem deixar passar, i a més l’ocasió ho mereix, nomenar les dues manifestacions populars
més importants que tenim av Silla: La dansa
dels Porrots (ja comentada breument) i el cant
de la carxofa.
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La dels Porrots és una dansa pantomímica en
la qual els dansadors van uniformats com uns
guerrers o soldats porten unes porres. La dansa
consta de dos parts: una marxa on s’enrosquen
els dansadors en dues ﬁles, i la segona part
correspon al simulacre de diverses ﬁgures de
lluita en parelles. Curiosament, els bastons no
s’utilitzen ni per a colpejar ni fer jocs, simplement es busca reforçar i simbolitzar la força dels
dansadors. A més, s’acompanya musicalment,
al tabal i dolçaina.

Afegiré una anècdota trobada en diversos escrits i és, l’aparent rigorositat de no admetre intrusos als vuit dansadors originals, ﬁns al punt
que en events tan importants com la “Exposició
Internacional de Barcelona”, per donar més rellevància a la dansa, decidiren afegir ﬁns a setze
dansadors i ﬁnalment, els vuit agregats quedaren simplement com auxiliars al voltant de la
dansa original.
Per a tancar, agrair la invitació a fer aquest escrit, així com la meua simpatia i admiració a la
Falla Poble de Silla, que junt amb més falles i
associacions culturals, fan que els nostres arrels
musicals, festers i humans seguisquen vigents i
es perpetuen de generació en generació.
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DELS PORROTS DE SILLA
DANSA

Per

Abelart

Hernández

Mestre de Dansa dels Porrots

L

La dansa dels Porrots es tracta d’una dansa molt antiga pertanyent al folklore valencià, de caràcter pantomímic que es balla a la nostra localitat, Silla.
Possiblement, siga una de les més antigues
d’Espanya, i cal destacar que és una dansa guerrera
en la qual recreaven lluites i combats en la que hi ha
un ritme i té una coreograﬁa perfectament preparada, que recorda elements Iber-Grec-Romans.
L’estudi d’aquesta dansa troba obstacles difícils
d’estudiar, ja que el desconeixement d’aspectes tan
senzills com la identiﬁcació dels dansadors dels darrers cent anys; l’evolució o canvis en la seua indumentària; les diverses; les diverses interpretacions
musicals al llarg dels dos darrers segles; i, ﬁns i tot,
l’arrelament de la Dansa del Porrots a Silla, són extrems que la investigació d’escasses fonts escrites no
permeten reconstruir amb total ﬁdelitat i que obri
seriosos dubtes del que ha passat en la realitat amb
la dansa en el context de les manifestacions festeres
a Silla.
El Ball: Està compost de dos bàndols que van fent
unes poses agressives estàtiques amb molta plàstica. Els vuit o deu dansadors es col·loquen en dues
ﬁleres, una al costat de l’altra, mirant tots al mateix
sentit, amb el bastó (Porrot) descansat sobre el muscle dret.
En el moment sona la melodia, comença la dansa.
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Aquesta, consta d’una sèrie de ﬁgures de ball,
que es van alternant segons la coreograﬁa establerta: Costat-ﬁla-costat i costat-genoll-barbabraç, navaixa i assenyalar.
Després comença La lluita: Amenaça-pegar i
pegar-bot a la cintura- bot a l’esquena i com a
colofó ﬁnal –Bot dalt- que és un bot sublime, on
el que bota es posa amb forma de “T” sobre el
que empoma, combinant la força amb la manya.La seua forma i imatge tan primitiva li dóna
un encant molt especial, com a obra d’art viva.

La Dansa del Porrots es balla, una vegada a l’any
el dia 6 d’agost durant tot el dia.
En l’actualitat, també quan hi ha alguna altra
festivitat important al municipi, com Sant Sebastià (Patró de Silla) o algun acte festiu o mostra de dansa.
Des de l’any 1983, any en què es va crear l’Escola
de Porrots, la dansa es manté activa durant tot
l’any, ja que acudim a ballar-la a altres pobles i
ciutats on doten a aquesta dansa com una verdadera obra d’art, que utilitzen per obrir i tancar grans events i actes de gran importància.
Mitjançant l’Escola de Porrots, assegurem la
continuïtat d’aquesta dansa com intentaven fer
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els nostres avantpassats. Com a curiositat, esmentar que els seus membres heretaven el lloc
de porrot de pares a ﬁlls, i a més tenien preferència si un avi o un oncle carnal la ballava
abans; motiu que ha ajudat a mantenir aquesta
dansa tradicional viva al municipi.
Altre motiu pel qual no s’ha perdut la dansa:
Per ballar el dia 6 d’agost tot el dia de Sol a Sol
en l’actualitat, des de les 09:00 h ﬁns a les 22:00
h aproximadament, ja que abans l’horari de Sol
(a les 12.00 h solars són les 14:00 h d’ara) cobraven dos jornals i mig de camp, i per aquelles èpoques un simple dolç d’ara era un luxe
d’abans. I, aquest dia, allà on ballaven els oferien de tot. A més, els veïns els donaven “la
voluntat”, per tant era molt atractiu ballar en
aquells temps.
D’altra banda, esmentar, que entre el primer i
el segon quart de segle, a causa de la revolució
industrial i agrària (en la que la gent estava més
acomodada), eren menys els que volien ballar el
dia de la festa major del poble, ja que consideraven que podien fer riure ballant “els porrots”
tot el dia mentre altres gaudien de la festa.

Dansa dels Porrots de Silla

Hem de considerar, que eixe dia, en ple estiu,
amb temperatures altes i una samarreta de mànegues llargues i unes mitges que els cobrien
ﬁns als peus (tot color carn) i damunt, la vestimenta, ja que l’església en aquella època no
consentia que anàrem nus com ara.
Però, vam tindre la grandíssima sort que, entre
alguns, hi havia dansadors que estaven conscienciats amb la importància d’aquesta dansa, i
altra gent desfavorida de la societat que sí que
trobava atractiu estar bevent i menjant debades i rebre alguns diners.
Des d’ací, demane un grandíssim homenatge a
tota aquesta gent que van poder suportar les
acalorades i deshidratacions i han pogut ensenyar-nos cap a ﬁnals dels anys 60 a uns joves que
estaven conscienciats d’allò que tenien a les
mans: Una importantíssima obra d’art única i
patrimoni de tot el món.
Gràcies a tots els van aguantar ﬁns que es va
poder crear l’Escola de Porrots!
Si aquesta dansa fora una escultura o un quadre, estaria en la millor vitrina d’un museu.
Recordem, l’avantatja que te la Dansa dels
Porrots de ser una obra d’art viva. Per tant,
mostrem-la i divulguem-la; portem la nostra
volguda dansa de Silla com un símbol per tot
arreu de la Comunitat Valenciana, d’Espanya i
l’estranger.
Jo, sempre estaré molt orgullós d’haver sigut
dansador, i agraït de poder ensenyar a molta
més gent aquesta dansa en homenatge a tots
aquells homes del passat que sense adonarse’n i fent eixe gran esforç ens han deixat eixa
meravellosa herència, que esperem es puga
sempre conservar.
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DEL DOLÇAINER
HISTÒRIA POBLE
DE SILLA
LLA
DE LA FA

Per

Vicent “Pico-Rei”
Dolçainer

S

Si busque en la memòria, un any recorde molt especial on a la falla Poble de Silla un dolçainer va arribar.
Portava un tronquet de fusta com a instrument típic
valencià, un tudel i dues canyes amb els que a tots
va encisar.
Parlem de 1987, on en una nit d’albades acompanyant a Enric Pastor “Pastoret”, cantador i versador,
i a Glòria de Nàquera deleitataren a la falla amb les
típiques cançons de la València de l’horta. Cantaren
sense temor a la Fallera Major Mari Carmen Minyana, a la Regina infantil, xiqueta Carmen Felip, també
al president infantil Oscar Costa Muñoz i com no podia faltar el president de la falla D. José Minyana.

Eixa nit tan singular a tots ens va marcar perquè va
ser el principi d’una gran amistat. Començarem diversos actes com proclamacions de les falleres majors, despertades, ofrenes, cavalcades, dansades i
ﬁns i tot algunes celebracions.
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De la mà d’aquests fallers a Junta Local Fallera arribà, aquell dolçainer del passat que amb
gran emoció i goig acompanya les actuals nits
d’albades al costat dels cantadors Marisé de
Monte-Olivet, Miguel de la Torre i el nostre versador Voro de Paterna. També obrí l’ofrena de
la Verge dels Desamparats acompanyant a les
falles amb les cançons valencianes.

Aquesta és la meua vida amb un tros de fusta
amb forats que a poc a poc m’ha impregnat ﬁns
a entrar en la sang com un verí que em porta
pels carrers, places, pobles i ciutats escampant
valenciania pels racons pels quals vaig passant.

Una cosa no se’m pot oblidar, molt típica del
poble de Silla, els seus Porrots llegendaris que
per Ontinyent i Aldaia els donarem difusió Vicent “El Pico-rei” acompanyant al tabal del millor tabaler que hi ha hagut en la història, Arturo Vinaixa, a més de ser el mestre del meu ﬁll
Vicent “El Sarier”.
La dolçaina del Pico-rei s’ha escoltat per mitja
Espanya: Pamplona, Zaragoza, Gabà, Toledo....
i les seues notes han donat l’entrà a important
ﬁgures del cant valencià, els germans Marçal
de Mislata, Marieta la del Túria, Conxeta la del
Mercat i tants altres que ja ens han deixat. També s’ha de remarcar a grups de ball de gran talla
com Lo Rat Penat, el grup d’Azahar, el Micalet,
el grup de ball de Torrent, el grup de ball de la
Falla L’Horta de Pobla Vallbona entre altres a
destacar.
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T
EL PEN

INAT DE VALENCIANA

PENTINAT DE FALLERA
Per

Davinia

González i Moreno

Perruquera i estilista

E

Es tracta d’un pentinat molt peculiar de la indumentària valenciana. És un dels pentinats més elaborats entre totes les indumentàries tradicionals.
Al segle XVIII la forma de fer aquest pentinat era:
1. S’arreplegava tot el monyo en una cola i es
repartia en sis fragments per fer les dues trenes, o
en vuit fragments per fer dues trenes i l’anomenat
vuit.
2. Es posava l’agulla en horitzontal formada per
l’espasa i el canó i als dos fragments dels vuit que
teníem es realitzaven els monyos, generalment en
forma de vuit al voltant d’aquesta.
3. Per a ﬁnalitzar, s’arreplegaven amb una trena per
cada costat, rodejant el vuit central.
4. Sols faltaria posar la pinta posterior.
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A meitat segle XIX, la moda va canviar.
1. Es realitzava amb una ratlla enmig del cap,
de davant a darrere i una altra perpendicular
d’orella a orella. Se separava el monyo en tres
seccions, dos frontals i una posterior. A les
posteriors es realitzava el mateix procediment
i a les de davant es realitzava a cada costat un
monyo amb forma de caragol rodet.

Actualment, el pentinat ha canviat molt. El
monyo de darrere es fa més gran posant malles postisses i als de davant també es posen
malles perquè quede més gran i més ﬁnet.
També hi ha monyos cosits que són molt
còmodes i es posen així:
1. Pentinem el monyo, fem les tres ratlles i fem
una coleta amb tot el monyo.

2. Amb ajuda de dues forquetes més grans de
l’habitual, posem la primera horitzontal agafant un poc de monyo de l’inici.

2. Repartim la coleta i l’enrotllem fent dos
monyos xicotets o un gran al voltant de la
coleta.

3. Amb l’altra forqueta i, per darrere de la
primera i formant una creu, acabem d’agafar el
rodet.

3. Agafem el monyo de darrere i les agulles formades per l’espasa i el canó. El canó el posem
per un forat del vuit agafant un poc de monyo
i el traspassem ﬁns a l’altre forat i l’enganxem
amb l’espasa. Així sols falta posar uns ganxos
perquè s’agafe millor el monyo.

4. En aquest temps, també es posava un pinta
més xicoteta als costats.

4. Posem les altres agulles fent que queden
paral·leles a les altres.
5. Les rodetes de davant s’han d’agafar amb les
forquetes grans i posar una en horitzontal, agafant també monyo, i l’altra en forma de creu.
6. Finalment, es posen les tres pintes, primer la
de darrere i després les de davant.

En la pràctica habitual i la indumentària que
portem, el que sembla que tothom té clar és:
1 monyo = vestit segle XVIII
1 monyo + rodetes = vestit de fallera
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ISME POPULAR
PATRIOT

Per

Juan José

Tortajada

A

Arriben les vacances, siguen de Nadal, Falles, Pasqua
o estiu i escolte la mateixa cançoneta de sempre!
Me la sé de carrereta. M'explique:
Escolte amics i coneguts parlar de mil i un plans per
a pegar a fugir de Silla. El motiu? Hi ha de tota mena,
però en tinc detectats tres principalment:
1. És que Silla m'ofega i necessite respirar aire fresc.
2. És que aquest poble és el més lleig que han manat
parir.
3. Ens n’anem a passar uns dies fora que aquest poble està mort.
I jo, en sentir totes aquestes reﬂexions, em quede
pensant i acabe sentint-me com un bitxo raro a qui
aquestes paraules li senten com una puntada de peu
al cul.
Em sent d'aquesta forma, no que pel fet que la gent
isca de vacances (jo el primer), sinó pel menyspreu
amb què la gent del poble parla del poble, aquesta
mateixa gent que viu des de fa molts anys o, ﬁns i
tot, ha nascut ací!
Jo voldria ara, en unes línies, aportar una sèrie
d'arguments per a rebatre les tres expressions típiques esmentades dalt, per intentar suavitzar l'opinió
dels detractors del nostre poble.
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AIRE FRESC:
- Aquest problema té fàcil solució. Te'n vas a fer
un passeig a peu o amb bici pel terme de Silla o la Marjal, animant-se a conèixer l'Albufera
de més prop (parc natural desconegut per gran
part de la població sillera, que la veu com un
femer). Silla és, en direcció a València, el poble amb el terme més obert. La resta, parlem
de Benetússer, Alfafar, Sedaví, Parc Alcosa, sols
tenen centres comercials. Creues un carrer i ja
has canviat de poble dues vegades en un moment.

POBLE LLEIG:
- A nivell cultural i monumental, a la vista està
la Torre Musulmana, amb les seues restes arqueològiques, l’església, el parc de l'Estació
(dels més grans del voltant). A nivell natural no
em repetiré. Aneu camí al port (no a la falla) de
Silla i voreu!

AÇÒ ESTÀ MORT:
- Jo pense que més que mort, aquest poble el
que està és ben comunicat. Hi ha tren cada 15
minuts i és l'últim poble en direcció sud que rep
les línies de costa i interior, perquè després ja es
bifurquen. Autovia, que en 10 minuts et plantes enmig del carrer de Colom de València per
a gastar.
Aquest és el motiu pel qual Silla, de tant en tant,
fa la impressió d'estar mig buida. Que volem, si
estem al costat de la capital! Una zona de festa,
a tope?
Ja la vam tindre als Quatre Camins en la seua
època daurada. Molt entretingut l'ambient,
però també és veritat que eixien a hòsties dissabte sí, dissabte també. Jo em quede amb el
DON CU o el COCKER.
Que ara ja no estan. Bé, però sempre ens
quedaran els bous al carrer, amb els dinarots
d'amics i amigues, aquests bous embolats que
s'allarguen ﬁns les quatre de la matinada sense
motiu aparent. Aquest dia de sant Josep o del
Crist, aproﬁtat per les famílies per a passar el
dia junts tots mudats...
Tampoc no podem oblidar la gran quantitat de
barets on ens podem fer unes bones tapes, les
eres semiabandonades ara, però que sempre
estaran ací per si a la xicalla o als pares se'ls
ocorre tornar-hi a envolar el catxerulo, a menjar-se la mona o a passar la mona d'una nit boja,
boja de veritat.
I si fa calor, què? Doncs a la piscina municipal
que, deixant-se de ximpleries, és gran com poques, de les tres majors de l'Horta Sud. Qui tinga
pasta al Saladar i qui no tinga un clau, sempre li
quedaran les séquies, d'aigua neta i fresqueta,
per a donar-se un bon capbussó!
Bé amics, el que he dit, com diu aquell...
ORGULLÓS... PERÒ DE SER SILLER!
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Àngel

Salutació del President

Ribera i Giner
President Infantil 2015
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PARAULES AL

PRESIDENT INFANTIL

Al xiquet

Àngel

Ribera i Giner

U

Faller de cuna , amant de la la
festa i gran coeter, són les senyes d´ identitat d´un xiquet que
hui compleix el somni de ser
dels nostres xiquets, el primer.
De família fallera de cap a peus ,
ell be sap hui la responsabilitat
que la seua comissió li va encomanar , una responsabilitat que
ell estava esperant des de feia
anys, encapçalar la seua comissió infantil al lloc més alt.
Estem segurs que vas a fer-ho
fenomenal, perquè el teu caràcter fester, ja marca el principi
d´una presidència que va omplir el teu cor de felicitat, una
felicitat que ja es dibuixa als
teus llavis perquè saps que enguany, es el teu any .
Àngel, somriu, ja eres el nostre
president infantil de l’any 2015.

Pili Gómez
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SALUTACIÓ DEL

PRESIDENT INFANTIL

E

Estimats fallers, veïns i amics:
Em diuen Àngel Ribera i Giner i tinc el plaer de dirigir-me a través d’aquestes pàgines, a tot el poble
de Silla, per a presentar-me com a president de la Comissió Infantil de la Falla Poble de Silla per a
l’any 2015.
Sóc faller des d’abans de nàixer i amb els meus vuit anys puc dir que estic molt content que, per ﬁ,
arribara aquest moment que tant hem esperat en la meua família. A la meua comissió i, sobretot, a
la meua família, vull donar-los les gràcies per fer-ho realitat.
Aquesta comissió m’ha vist créixer. En aquesta he disfrutat dels berenars, cercaviles, cavalcades i,
sobretot, de la meua aﬁció a tirar petards. En aquesta he fet bons amics i, amb ells i tota la resta dels
fallers de la meua comissió, vull compartir el meu somni.
Tinc el privilegi de viure l’aventura que comença amb Carla, la meua amiga i fallera major infantil,
amb qui des de ben menut he compartit jocs i moltes aﬁcions. Desitge que gaudim al màxim del
nostre any que, de segur, mai no oblidarem. I, com no, a vosaltres, Ángel i Mari Paz, desitjar-vos que
passeu un meravellós any amb nosaltres i que el recordeu per sempre.
Vull acomiadar-me desitjant a tots els fallers de la meua comissió, familiars, amics i veïns de Silla
unes bones festes falleres plenes d’alegria i diversió en les quals espere gaudir amb vosaltres.
Visca les falles del 2015!

Àngel Ribera i Giner
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Carla

Pons i Gómez
Fallera Major Infantil 2015
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VERS A LA

A MAJOR INFANTIL
FALLER

A la xiqueta

Carla

Pons i Gómez

U

Un poeta, somiant, glosa,
content de llum i d'amor,
el perfum i la color
de la més bonica rosa.
És tant el preciat honor
que al somiador acompanya,
que amb la seua veu s'afanya
per a cantar-la millor.
Aquesta cançó primera,
que recita amb la dolçor
amb què és capaç el cantor
mentre el seu cor s'accelera,
és per Carla que, amb candor,
la seua falla corona
amb la dignitat que dóna
ser la Fallera Major.

Salvador Alonso
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SALUTACIÓ DE LA

A MAJOR INFANTIL
FALLER

F

Fallers, amics, veïns de Silla:
És un orgull poder dirigir-me a tots vosaltres des de les pàgines d’aquest llibret en un any que és per
a mi molt especial. Les falles del 2015 m’han donat l’oportunitat de complir el meu somni des de
menuda: ser de la meua benvolguda comissió, la seua Fallera Major Infantil.
Vull compartir la meua felicitat amb tots vosaltres, ja que Silla s’omplirà de festa, soroll i alegria quan
arribe març i vull que tots gaudiu, junt amb la meua comissió, de la millor festa del món, les falles.
Al meus fallers, vull felicitar-los per seguir fent de la comissió infantil una comissió bonica de veritat
i, al meu poble, que em veurà passejar orgullosa al capdavant de la meua comissió, els convide a
gaudir de la festa fallera al nostre costat, a gaudir dels nostres monuments, a divertir-se en la cavalcada del pregó i, com no, a viure amb emoció l’ofrena a la nostra patrona i el meravellós Dia de Sant
Josep. Les portes de la meua comissió i de la nostra festa infantil estan obertes de bat a bat per a tot
el veïnat que ens desitge visitar.
En aquesta meravellosa aventura, tinc la sort de dur al meu costat, com a president infantil, el meu
amic Àngel i, representant la comissió major, Mari Paz i Àngel. De segur que em guiaran aquest any
que és, per als quatre, un any per a recordar. Desitge comptar sempre amb la vostra estima i suport
perquè junts passarem a la història de la nostra comissió i vull que les imatges de 2015 les omplim
de somriures, d’alegria i de moments d’emoció.
Sillers! Silleres! Fallers! Falleres! Les falles ja estan ací i us desitge, de tot cor, que gaudiu d’una festa
que es treballa durant tot un any per fer-la lluir i viure plenament a València quan arriba març.
Passeu unes bones festes!
Visca la comissió infantil i les falles de 2015!

Carla Pons Gómez
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COMISSIÓ INFANTIL

Comissió Infantil Femenina

Victoria Agredo i Muñoz
Patricia Alcañiz i Pérez
Zaida Álvarez i Esteve
Laia Baixauli i Gómez
Ana Benítez i Serrano
Sara Benítez i Serrano
Sara Benítez i Simó
Ana Boluda i Vicent
Miriam Bou i Vidal
Natalia Campos i Poveda
Claudia Cantos i Villodre
Andrea Capel i Riera
Celia Carbonell i Arcediano
Vera Carbonell i Arcediano
Laia Carbonell i Martínez
Noa Carbonell i Olmos
Jessica Carmona i Pastor
Aina Cascos i López
Celia Castells i Terribas
Luna Castro i Jiménez
Helena Cerón i Serrano
Ariadna Cobo i Jimenez
Marina Cortelles i Terribas
Claudia Cuadros i Cáceres
Sonia Cuñat i Belmejo
Paula David i Osuna
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Silvia David i Osuna
Paula De La Rubia i Huertas
Irene Del Roj i Silla
Aitana Díaz-Perona i Antón
Carla Díaz-Perona i Antón
Marta Fernández i Pericás
Adriana Fernández i Carbonell
Patricia Fernández i Carbonell
Leire Fernández i Gómez
Neus Fernández i Gorriz
Balma Gallench i Ballester
Ainara García i Cifre
Lucia Garcia i García
Irene García i Izquierdo
Claudia García i Simó
Natalia Gil i Ribera
Amaia Giner i Martínez
Eider Giner i Martínez
Carmen Giner i Simó
Nayara Godoy i San Bautista
Carla Gomar i Luz
Nerea Gomar i Luz
Mercedes Gómez i Domenech
Aroa González i Baixauli
Claudia González i Baixauli
Elisa González i Zaragozá

Comissió Infantil
Anna Gradolí i Antich
Noemi Leonor Gutiérrez i Gallardo
Aitana Iborra i Montón
Neus Iborra i Montón
Isabel Llácer i Martí
Ariadna López i Baixauli
Natalia López i Baixauli
Nahia Lorente i Gragera
Yaiza Lorente i Gragera
Judith Lozano i Sánchez
Silvia Lozano i Sánchez
Noemi Luz i Torres
Dalia Machancoses i Martínez
Alba Magalló i Garcia
Marta Magalló i Rudilla
Andrea Magaña i Ferrero
Daniela Marí i Albuixech
Elsa Martínez i Albert
Nerea Martínez i Avivar
Andrea Martínez i Barcos
Naiara Martínez i Cuenca
Irene Martínez i Ferrer
Ainoa Martínez i Forner
Alba Martínez i Lozano
Ariadna Martínez i Matías
Aroa Martínez i Matías
Ainoa Medina i Lorente
Andrea Méndez i Gimeno
Lucia Merino i Blanco
Anna Monsoriu i Antón
Marta Monsoriu i Antón
Maria Montesa i Martínez
Olga Moreno i Magalló
Carla Moreno i Ortiz
Ainhoa Moreno i Peiró
Lucía Moscardó i González
Marina Muñoz i Gimeno
Angela Naranjo i García
Emma Navarro i Forner
Sarah Navarro i Forner
Paula Navarro i Melero

Inés Nevado i Valero
Júlia Nevado i Valero
Marta Ortega i Garrido
Rocio Ortega i Luz
Patricia Palomares i Espigares
Elena Pastor i Calero
Claudia i Pericas
Lucía Peris i Fandas
Aitana Pons i Gómez
Carla Pons i Gómez
Claudia Poyato i Zaragozá
Paula Poyato i Zaragozá
Raquel Prósper i Alapont
Marta Reinal i Alberola
Laura Rodrigo i Navarro
Natalia Rodríguez i Hortelano
Natalia Rodríguez i Sánchez
Carla Romero i Cubells
Sara Ruano i Pons
Claudia Saez i Berges
Valeria Saez i Berges
África Sancho i Fortea
Amparo San Lorenzo i García
Laura San Lorenzo i García
Irene Santos i Alba
Julia Serrador i García
María Simeón i Brocal
Vega Simó i Antón
Irene Talavera i Gutiérrez
Pau Tarazona i Romeu
Lucía Tomás i Ballester
Isabel Tomás i Ballester
Sara Torres i Fernández
Carmen Valero i Cortés
Carolina Valero i Pastor
Sara Ventura i Carbonell
Yolanda Vera i Aguilar
María Vilata i Simó
Natalia Zaragozá i Torrico
Angela Zaragozá i Tortajada
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Comissió Infantil Masculina
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Youssef Agouram

Adrián Carrera i Sanchis

Rayan Agouram

Daniel Carrera i Sanchis

Alberto Alba i Soriano

Marcos Carrera i Sanchis

Marc Albert i Antón

Saul Castells i Terribas

Carles Albert i Rios

Jordi Celda i Riera

Hernán Amigó i Lázaro

Yago Cervera i Núñez

Lluis Antich Díaz i Malaguilla

Jorge Cervera i Travé

Marc Antich Díaz i Malaguilla

Vicent Cervera i Travé

Carlos Argilés i Espuig

Guillem Chanzá i Cortés

Ivan Argilés i Yuste

Pere Chanzá i Cortés

Xavi Arias i Gastaldo

Iker Cifuentes i Cantó

Hugo Baixauli i Gómez

Julio Comí i Zaragozá

Josep Baldoví i Rubio

Carles Company i García

Joan Balmón i Antón

Adolfo Cuquerella i Zaragozà

Pau Balmón i Antón

Guillem Del Roj i Silla

Mario Barredo i Garrote

Eric Del Valle i Ribera

Alejandro Bisbal i Peris

Hugo Del Valle i Ribera

Marcos Bisbal i Peris

Vicente Domenech i Naranjo

Sebastián Bou i Vidal

Markel Domingo i Martínez

Carlos Calabuig i Ferrer

Unax Domingo i Martínez

Jose Calabuig i Ferrer

Alex Domínguez i Martínez

Daniel Calle i Mirto

Valentino Espuig i Brizuela

Jose Vicente Calvo i González

Marc Espuig i Galindo

Rafa Calvo i González

Daniel Espuig i Kuznik

Mario Carbonell i Martínez

Pablo Fernández i Gorriz

Saul Carbonell i Olmos

Alex Ferrer i Navarro

Comissió Infantil
Bruno Forner i García

Ángel Moreno i González

César Gallench i Ballester

Tonet Moreno i Polit

Javier García i Izquierdo

Alberto Navarro i Cebrián

Josep Gimeno i Niza

Manu Ortega i Garrido

Christian González i Domínguez

Edgar Ortega i Gimeno

Xavi Guasch i Rosaleny

Adrián Ortega i Luz

Javier Hernández i García

Rafa Palomares i Espigares

David Hernando i Presencio

Jose Luis Real i Cano

Javier Hernando i Presencio

Marc Reynal i Alcantara

Asier Huerta i Costa

Angel Ribera i Giner

Marcos Ivars i Calvo

Pau Ribera i Giner

Óscar Latorre i Arenas

Abel Rodríguez i Cardos

Sergio Llácer i Heredia

Héctor Rodríguez i Pons

Antonio Llago i Requena

Alvaro Rosaleny i Celda

Saül Llópez i Martínez

Javier San Bautista i Aguilar

Arnau López i Silla

Marc Serrador i García

Jorge Luz i Monleón

Sergi Silvestre i Riera

Saul Luz i Torres

Gabriel Simó i Rabadam

Eric Madrid i Genís

Hugo Tarazona i Mateos

Adrián Magalló i Menéndez

Jorge Tarazona i Mateos

Alex Magaña i Ferrero

Samuel Tarazona i Romeu

Pau Martínez i Barcos

Daniel Tinajo i Sánchez

Angel Martínez i Forner

Sergio Todo i Forner

Pau Martínez i Forner

Diego Torres i Fernández

Guillem Shun Martínez i Micó

Abel Valdeolivas i Costa

Santy Martínez i Sanlorenzo

Ismael Valdés i Calatayud

Frank Martos i Tataru

Joan Vedreño i Romeo

Pablo Más i Trullás

Nacho Ventura i Carbonell

Josep Medina i Boil

Manel Vera i Aguilar

Diego Mirto i Cebrián

Marc Walden i Sánchez

Isaac Monsoriu i Antón

César Zaragozá i Martínez

Jaume Montesa i Martínez

Salva Zaragozá i Torrico

Josep Montesa i Martínez
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CONEGUEM ÀNGEL

A

Àngel Ribera i Giner va nàixer a València un 30
de maig de 2006. Té, per tant, 8 anys. És ﬁll de
Miguel i Loles i sempre ha viscut a Benifaió. Té
un germà menut que es diu Pau i té 3 anys. És
nét de Pepita i Paco per part materna i de Josefa i Miguel per part paterna. Té un gosset que
es diu Balton i és un ratoner valencià.

M’agradaria ser veterinari perquè m’agraden
molt els animals.

El nostre president infantil és un faller de cap
a peus! I com volem conéixer-lo millor, ara li
preguntarem tot allò que ens done una imatge
del xiquet que està disposat a portar endavant
la Comissió Infantil de la Falla Poble de Silla.

- Anomena algun record de la teua vida que
guardes amb molt d’afecte.
- La primera vegada que vaig anar a Casas de
Soto, que és una aldea de Requena. Els meus
iaios tenen allí una casa i la veritat és que el lloc
és molt bonic perquè està rodejant de muntanyes.

Molt bé, Àngel, ara sigues també valent i contesta amb sinceritat tot allò que et preguntarem. En primer lloc, comencem pel que fas:
- Què estudies?
- Tercer de primària al col·legi Trullàs de Benifaió.
- Com portes els estudis?
Molt bé, sóc bon estudiant, trac molt bones
notes. M’agrada molt l’assignatura de Plàstica i
l’assignatura que menys m’agrada és Medi.
- Què vols ser de major?
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- Ets un xiquet revoltós o més bé tranquil?
- Més bé sóc un xiquet un poc revoltós. Ma
mare diu que sóc un xiquet molt viu, però em
porte molt bé.

- Una persona molt especial en la teua vida.
- El meu germanet Pau perquè sempre estem
jugant junts, a totes hores.
- Una imatge inesborrable en la vida.
- Quan va nàixer el meu germanet Pau. Encara no tenia els 5 anyets, però em va fer molta
il·lusió tindre un germanet.
- Una anècdota graciosa en la vida.
- Quan el meu germà i jo fem “lluita de pessigolles”. Ens pixem de riure els dos!

Coneguem Àngel
- Una olor que et produïsca molta nostàlgia.
- L’olor a pólvora, pels petards i les falles.
- Un secret perquè deixe de ser secret.
- No sóc un xiquet de molts secrets, ho solc contar tot i no solc fer res a amagades.
- Una ciutat on t’agradaria viure.
- No m’agradaria viure en cap altre lloc que no
fóra Benifaió, perquè és on sempre he viscut i
no ho canvie per res.
- Una ciutat que has de visitar necessàriament.
- Pamplona, per veure els encierros de Sant Fermí, ja que m’agraden molt els bous.
- Un país que has de visitar necessàriament.
- La veritat és que sóc molt xicotet i no he pensat de moment cap país que vulga visitar. Jo, de
moment, vaig on els meus pares em porten.
- Una paraula que portaries per tot arreu.
- Alegria, perquè jo sóc un xiquet molt alegre,
sempre estic rient i m’agradaria que tot el món
estiguera content.
- Dis-nos què t’agrada i què no.
Cinema: Quina és la pel·lícula que més
t’agrada?
- Tadeo Jones perquè tracta d’un home que
l’acomiaden del seu treball i se’n va a un altre
país a fer un descobriment. És una pel·lícula
molt entretinguda i fa riure molt.
- Teatre
M’agrada molt el teatre, l’últim musical que
vaig veure va ser El gato con Botas. Va ser molt
bonic.
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- Música: Quins estils de música prefereixes?
- M’agrada molt la música pop actual, sobretot
Luis Fonsi amb la cançó “Corazón en la maleta”.
- TV: Quins programes t’agraden i quins detestes?
- M’agrada veure els programes de dibuixos,
com Disney Chanel o Clan, i també els documentals de natura. M’agrada molt veure els animals! Per altra banda els programes dels majors
no m’agraden gens, m’avorreixen molt.
- Ballar: Quins estils de ball?
- Ballar? No m’agrada gens ballar!
- Lectura: Nom d’un llibre que t’haja encantat.
- El follet del bosc, és un llibre de fantasia, d’un
follet guardatresors del bosc i és molt interessant.
- Esports: Quins?
Futbol i bàsquet, m’agrada veure els partits a la
televisió. A més practique bàsquet i natació des
de fa dos anys.
- Jocs:
- Els jocs de la Nintendo i de la tablet, i la trompa, que estic a totes hores jugant.
- Alguna cosa que t’agrada molt i vols dir-nos?
- M’agrada molt anar amb la barca i perjar per
l’Albufera amb mon pare i el meu iaio Miguel.
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 Àngel!
- Què és el que més t’agrada de la gent amb
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qui convius?
- Que són persones molt afectuoses, que
m’atenen en tot el que vull fer i són molt bones
persones i molt treballadores.
- I què és el que menys?
- Que em renyen alguna vegada que altra...
Tampoc m’agrada que em castiguen, encara
que no ho solen fer molt.
- Què llevaries de la teua vida?
No llevaria res, crec que tinc tot el que necessite.
-Què desitges per al món?
Desitge que no hi haja guerres i hi haja pau.
- I per a tu?
- Desitge que tot continue com ﬁns ara, ser feliç
i estar sempre content.
- T’agrada riure?
Sí, m’agrada molt, sempre estic rient!
- Sols plorar amb facilitat?
- No, plore poques vegades, sol quan em passa
alguna cosa roïna o pense en coses dolentes.
- Soltes alguna riallada inesperadament?
- La veritat és que sí. Sóc un xiquet que està
sempre molt content!
- Anomena alguns amics de la teua infància
amb els quals ja no mantens relació, però que
no oblides mai.
- Adan i Hissane, que són dos amics que anaven
amb mi a classe ﬁns a l’any passat.
- Anomena els amics de tota la vida amb les
quals encara mantens relació.

- Raúl, Héctor, Rubén, Laia i Paola, tots companys del col·legi. Carla, Aitana, Marc, Irene,
José, que són amics de la falla.
- T’agrada passar-ho bé amb amics i amigues,
és a dir, la tabola?
- Clar que sí! Em passaria hores i hores jugant!
- Eres dels que no volen mai anar a dormir?
- La veritat és que no solc dormir molt, però
quan es fa tard, de nit i m’entra la són... vaig
directe al llit!
- Et sents protagonista en la teua colla d’amics
i amigues?
- No em considere protagonista, crec que tots
els amics som igual.
- T’agrada participar en l’organització d’allò
que us proposeu fer?
- M’agrada donar idees per a l’organització.
I arribem a la darrera part de l’entrevista i ho
fem parlant de falla.
- Des de quan eres faller?
- Des que estava en la panxa de ma mare.
- Sempre de la Falla Poble?
- Per descomptat!
- Què és per a tu la festa de les falles?
- M’agraden molt les falles, tot en general, sobretot tirar petards i l’ambient faller.
- Què sents ara que t’hem nomenat President
Infantil?
- Molta alegria! Des que vaig nàixer ja sabien
que seria president infantil i sempre m’ha fet
molta il·lusió.
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- Què li demanes als fallerets de totes les comissions?
- Que ho passen molt bé durant les falles i que
en disfruten.
- I als teus?
- Els diria que s’ho passen molt bé aquest any
amb mi.
- I als teus pares?
- Els donaria, primer que res, les gràcies per
deixar-me ser President Infantil i que disfruten
aquest any al meu costat.
- Què estàs disposat a fer per la teua falla?
- Tot el que em demanen i estiga en les meues
mans per a ser un bon president infantil.
- Què llevaries de la festa de les Falles?
- No llevaria res, m’agraden tal com són.
- I què posaries a la festa fallera?
- Que tinguérem més dies de vacances tots els
valencians per a poder disfrutar de la millor festa del món.
- Què desitges al món faller?
- Que mai s’acaben les falles i que duren per
sempre!
- Enguany ets el president infantil. T’agradaria
ser algun dia el president major?
- La veritat és que no ho sé, de moment disfrutaré del càrrec de president infantil i, quan siga
major ja veurem.
- I encara que no fóra de president, penses ser
molts anys faller?
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- Clar que sí! Seguiré sent faller tota la vida!
- Per a ﬁnalitzar, què vols dir-nos més perquè
et coneguem millor?
- Sóc un xiquet molt viu, molt carinyós i sentimental, molt patidor i sentit, alegre, responsable, tranquil, no tinc molt de geni, m’agrada ajudar els altres, sóc un poc reservat amb la gent,
no em fa molta gràcia parlar en públic i sóc un
poquet vergonyós.
- Àngel, tots sabem que eres molt alegre i un
xiquet molt responsable, i aquestes són qualitats imprescindibles per a ser President Infantil. I, encara que sigues un poc reservat, sabem
que eres molt sociable i que junt amb tots els
fallerets de la nostra falla passaràs un any inoblidable, ja que al seu costat has crescut des
que vares nàixer.
Ara bé, ser president infantil no és sols responsabilitat i formalitat, també hi ha lloc per al
joc i les rialles, que sabem que t’agraden molt.
Així que estem segurs que ens demostraràs
l’estima i l’afecte que tu tens i que ens farà que
et coneguem un poc millor.
I respecte als sentiments, aquest any de segur
que viuràs moltes emocions, les quals tots els
fallers volem compartir amb tu! No dubtes a
demostrar-nos en cada moment el que estàs
sentint i la felicitat de cada instant. Felicitat i
alegria que no falte, que tot vindrà seguit.

Per Sandra Montagud
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CONEGUEM CARLA

A

Carla Pons i Gómez va nàixer a València un 2
d’abril de 2006. Tan sols té 8 anyets. Els seus
pares són Reme i Miguel. Té una germana xicoteta que es diu Aitana i té 6 anys. Els seus iaios
per part materna són Paco i Pili i per part paterna Hortènsia i Miguel. Viu a Silla des que va
nàixer. No té cap mascota, però sí que li agradaria tindre un gosset.
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.
Carla, anem a la feina:
-Records de la teua vida que guardes amb molta estima.
- Quan vàrem anar d’excursió amb l’escola al
teatre Fantasia. Tan sols tenia 3 anys, però recorde que era del bosc i era tan bonic que mai
se m’oblidarà.
- Una persona molt especial en la teua vida.
- No puc dir-ne una sola, per a mi són molt especials els meus pares i la meua germana Aitana, perquè els estime molt.
- Una imatge inesborrable en la vida.
- Quan va nàixer la meua cosina Leire. Ara té 2
anyets, però ho recorde com si fóra ahir.
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- Una anècdota graciosa en la vida.
- Quan vaig anar a València a la ﬁra, l’any passat,
i vaig pujar a una atracció que es deia El Ratolí.
Quan es va posar en marxa va començar a girar
i pegar voltes i em vaig esglaiar molt! Ara em
pareix molt divertit, però en aquell moment no
em va fer gens de gràcia.
- Una olor que et produïsca molta nostàlgia.
- L’olor del gesmiler, perquè fa molt bona oloreta i sempre que l’olore m’agrada molt.
- Un secret per a deixar de ser secret.
- De nit, de vegades, em guarde algun joguet davall del llit per si em desperte posar-me a jugar
mentre els meus pares estan dormint. Alguna
vegada els meus pares s’han trobat els joguets
tirats per terra. He, he, he!
- Una ciutat on t’agradaria viure.
- No m’agradaria viure en cap altre lloc que no
fóra Silla i molt menys fora de València perquè
ací tenim les falles i la platja i les dues coses
m’agraden molt!
- Una ciutat que has de visitar necessàriament.
- M’agradaria visitar París, perquè allí està Disneyland i m’agradaria anar allí.
- Un país que has de visitar necessàriament.

Coneguem Carla
- Argentina, perquè allí viu Violeta i m’agraden
molt les seues sèries i cançons. M’agradaria conéixer-la.
- Una paraula que portaries per tot arreu.
- Amistat, perquè per a mi els meus amics i amigues són molt importants i crec que ho han de
ser per a tot el món.
- Què estudies?
- Tercer de primària al col·legi Verge dels Desemparats de Silla.
- I com et va en els estudis?
- Molt bé, solc traure molt bones notes en totes les assignatures. Les assignatures que més
m’agraden són Medi i Plàstica i la que menys
Matemàtiques.
- Què vols ser quan sigues major?
- M’agradaria ser mestra perquè m’agrada molt
ensenyar els altres.
- Dis-nos què t’agrada i què no.
Cinema: Quina és la pel·lícula que més
t’agrada?
- La pandilla de Los heroes del día perquè és
una pel·lícula d’aventures molt entretinguda.
També m’agrada molt Maléﬁca que l’he vista fa
poquet.
- Teatre.
- M’agrada molt! He anat moltes vegades al teatre Fantasia amb l’escola a veure moltes obres
de teatre.
- Música: Quins estils de música prefereixes?
- M’agrada molt Katy Perri i Violeta. També
m’agrada molt la música rock and roll i la música pop actual.
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- TV: Quins programes t’agraden i quins no?
M’agrada veure els programes “Hora de aventuras” i “Bob esponja”, les sèries de televisió que
més m’agraden són “Violeta” i “Jessie”. Deteste
les notícies, no m’agraden gens! Sempre estan
parlant de problemes del món!
- Ballar: Quins estils de ball?
- M’agrada molt ballar, sobretot els balls
amb ritme. Abans anava a classes de funky i
m’agradava molt. També solc ballar als festivals
de ﬁ de curs.
- Lectura: Nom d’un llibre que t’haja encantat.
- Cuentos a tu gusto, és el meu llibre preferit.
Quan era xicoteta i encara no sabia llegir, demanava a ma tia que me’l llegira.
- Esports: Quins?
- Natació i bàsquet, practique els dos esports.
A natació vaig des que tenia 3 anys i a bàsquet
des de l’any passat.
- Si t’agrada el futbol, de quin equip eres?
- Sí m’agrada el futbol. Sóc del València CF com
mon pare.
- Jocs:
- M’agrada jugar a l’amagatall i a polis i lladres.
M’agraden molt els lego i també posar música i
ballar. També m’agrada la trompa.
- Alguna cosa que t’agrada molt i ens ho vols
dir.
- Anar al càmping a l’estiu. Vaig tots els anys i
m’ho passe molt bé perquè em passe tot el dia
a la platja i a la piscina.
- Tocarem ara els teus sentiments personals i
les teues relacions amb la gent, tant amb la família com amb les amigues i amics, companys
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d’escola i, per descomptat, els fallers. Ara sabrem com és Carla!
Què és el que més t’agrada de la gent amb qui
convius?
- Que estem molt units, sempre estem fent coses i mai estem a casa! S’ho passem molt bé!
- I què és el que menys?
- Quan em renyen perquè em porte malament.
No són moltes vegades, però no m’agrada que
ho facen! Tampoc m’agrada que em diguen que
he de fer els deures! No m’agrada fer-los, encara que sé que he de fer-los.
- Què llevaries de la teua vida?
- No llevaria res, m’agrada tal com és.
- Què hi afegiries?
- M’agradaria tindre un gosset. No pare de demanar-lo als meus pares!
- Què desitges per al món?
- Pau i felicitat per a tots!
- I per a tu?
- Jo vull ser feliç!
- T’agrada riure?
- Moltíssim! Em passe el dia rient!
- Sols plorar amb facilitat?
- La veritat és que no. No sóc molt plorona, sols
plore quan em renyen o quan em passen coses
que no m’agraden.
- Soltes alguna riallada inesperadament?
- Siiií! Moltes vegades em ric sense cap motiu!
- Anomena alguns amics amb els quals ja no
mantens relació, però que no oblides mai.
- La veritat és que tots els amics que tinc són de

tota la vida i amb tots tinc relació.
- Anomena les amigues de tota la vida amb les
quals encara mantens relació?
- Maria, Júlia, Lucia, Josep, Joel que són amics
del col·legi des de xicoteta. Javier, Natalia, Irene, Yago, Àngel que són amics de la falla de tota
la vida.
- T’agrada passar-ho bé amb amics i amigues,
és a dir, la tabola?
- Sí molt! Em passaria tot el dia jugant!
- Ets de les que no volen anar mai a dormir?
- Sí, mai vull anar a dormir perquè no tinc son
i em quedaria jugant hores i hores... però a
l’endemà mai puc alçar-me. Em quedaria dormint al llit!
- Et sents protagonista en la teua colla d’amics
i amigues?
- La veritat és que no solc destacar al grup
d’amics, tots som igual d’importants.
- T’agrada participar en l’organització de allò
que us proposeu fer?
- Sí, m’agrada participar proposant-hi coses i
idees.
- I per a rematar l’entrevista, ara entrarem en
temes fallers:
Des de quan eres fallera?
- Des que vaig nàixer.
- Sempre de la Falla Poble?
- Sempre de la Falla Poble, per descomptat!
- Què és per a tu la festa de les falles?
- M’agraden molt les falles perquè m’ho passe molt bé. M’agrada moltíssim tirar petards i
m’agrada molt vestir-me de fallera!
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- Què sents ara que t’hem nomenat Fallera
Major Infantil?
- Estic molt contenta, sabia que seria Fallera
Major Infantil algun dia i em fa molta il·lusió!
Des de ben xicoteta l’he tinguda, a més, els
meus pares sempre han sigut fallers i sempre
a ma casa s’han viscut de molt prop les falles.
- Què demanes als fallerets i falleretes de totes
les comissions?
- Que espere que s’ho passen tan bé i disfruten
com jo m’ho passaré.
- I als teus?
- Que disfruten aquest any al meu costat.
- I als teus pares?
- Vull donar-los les gràcies per deixar que siga
fallera major infantil! Ells m’han ensenyat el
món de les falles i que formara part de la meua
vida des que vaig nàixer.
- Què estàs disposada a fer per la teua falla?
- Tot el que em demanen per dur el meu càrrec
amb responsabilitat perquè sé que a partir d’ara
he de representar els fallerets de la meua falla
el millor que puga.
- Què llevaries de la festa de les Falles?
- No llevaria res, m’agraden com són.
- I què posaries a la festa fallera perquè arribe
més als xiquets del veïnat que no són fallers?
- Que ens donen més dies de festa a l’escola per
a poder anar a la Falla a jugar i passar-ho bé.
- Què desitges al món faller?
- Que tots els fallers continuen treballant perquè les falles mai s’acaben!
- Seràs algun dia la Fallera Major de la falla?
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- Sí! Sempre he desitjat ser fallera major infantil
i, per descomptat que seré Fallera Major de la
meua comissió.
- I, si no, t’agradaria ser de la Junta Directiva
quan sigues major?
- Sí que m’agradaria tindre un càrrec quan siga
major. M’agradaria poder escriure versos com
ho fa ma tia.
- O tot s’acabarà quan deixes el regnat?
- Per res del món! Seré fallera sempre!
- Per a ﬁnalitzar, què vols dir-nos més perquè
et coneguem millor?
- Sóc una xiqueta molt viva, carinyosa, activa,
no pare queta, molt responsable, estudiosa,
molt patidora, em preocupe molt per les coses,
impulsiva, tinc un geni molt curt, extravertida i
sociable, molt sensible i sentida. Sóc molt constant i aprenc ràpid les coses i no conec la frase
“no puc fer-ho”.
De segur que et faràs molt ràpid amb tot el
món, ja que eres fallera des que vas nàixer, i
durant aquest any t’anirem coneixent millor a
poc a poc. També hem pogut comprovar que
parles molt bé en públic i expresses a la perfecció tot el que sents, com ens has demostrat
en tots els actes, i ho seguiràs fent moltes més
vegades. I si, com dius, eres extravertida i sociable, ja tens molt de camí fet, perquè això
és molt important per a una fallera major infantil. 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
l’alegria de tots els fallers. 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.
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FALLA INFANTIL

LEMA:

ANIVERSARI FELIÇ
ARTISTA FALLER:

JOSE GALLEGO

Una festa plena de colorit, on la il·lusió i la dolçor plenen l’esperit
Jose Gallego
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Aniversari
feliç
Per

Salvador Alonso

Com un fet extraordinari
celebra l’aniversari.
Tres reboniques xiquetes
s’han juntat davant la taula
i estan passsant-ho de faula
entre dolços i pastetes.
No deixaran ni miquetes
d’allò que tenen davant.
I, sense cap ajudant,
acabaran amb caguetes.
Una és la protagonista,
la xiqueta principal,
la que la festa anual
celebra com una artista.
Tot i ser idealista,
i en el cap tindre pardals,
per no fallar als regals
a tots els mostra una llista.
De tota manera, ella,
per tindre felicitat,
espera de veritat
seguir essent una estrella;
i, des d’ara ﬁns a vella,
com a bona valenciana
menjar-se amb molta gana
un bon plat d’una paella.
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Tots els anys, i per sistema,
arriba el mateix dilema.
Una amigueta ha pensat
que allò millor que es pot fer
(i li ho haurem d’aplaudir)
és la falleta omplir
de pallassets que somriuen.
I, com qui riu (això diuen)
té una vida molt més llarga,
el desig de la xiqueta
d’omplir a esquerra i a dreta
la falla de pallassets
és agraït pels xiquets
i pels grans que també miren.
Dos pallassos han portat
el present que ells han triat
però que ens porta un dilema.
I és que, senyors, el problema
és que un ha portat regals
grans i de totes les mides,
amb unes capses colorides
que criden molt l’atenció.
L’altre, amb molta emoció,
amb amor i sentiment,
el que porta és una ﬂor
que regala amb tot el cor
a la xiqueta contenta.
A veure si és tan valenta
i sap molt bé què és més bo:
la quantitat que un li porta
o el sentiment que comporta
el detall que l’altre du.
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Rodejant a la gran taula
altres prenen la paraula.
Com si fos una cantant
d’allò que entenem per rock,
s’està apropant poc a poc
amb la guitarra tocant
una xiqueta molt “mona”.
Calça botes i, damunt,
una xaqueta a conjunt
amb els seus pèls de lleona
Un altra, un poquet més ﬁna,
porta un vestit amb llacets
de mil i un colorets
blaus i verds i aiguamarina.
Pren uns globus amb les mans
al temps que veu ja la festa.
Per arribar tard protesta
i corre sense descans.
Un xiquet molt enfadat
mostra a tots un cartellet
on es queixa, el pobret,
que l’orella han estirat.
La porta, no ho pot negar,
roja com una tomata,
com una encesa fogata
que sembla que va a abrasar.
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Alguna vegada, en focs
acaben els nostres jocs.
Sembla que una confusió
(esperem que siga així)
ha portat a un teuladí
a fer un cop de bastó
a un altre que amb ell jugava
a trencar una pinyata.
Pobret, quina mala pata!,
posar-se a prop quan passava
el pal ferotge a buscar
l’olla farcida amb dolçor.
A ell li queda el dolor...
i els caramels a volar.

Dels regals, sense remei,
l’ós de peluix és el rei.
No hi ha aniversari
on un peluix no es regale.
Xiquet que no en desembale
és un fet extraordinari.
Els óssos s’han convertit,
per la seua dolçor
i de la pell el calor,
en el regal preferit.
Per això, aquesta xiqueta
en té uns quants al seu voltant:
uns són músics, un cantant,
un ciclista i una atleta.
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Per l’experiència bé viure,
un pallasso ha de fer riure.
Com en tants aniversaris,
en aquest no pot faltar.
El pare ha fet el ﬁtxatge
del més graciós personatge
per acompanyar el joc.
Un vestit roig, verd i groc
d’unes quantes talles més,
unes sabates enormes,
amb uns calcetins deformes
que el fan més estrafolari,
un nas que ben bé no és nas,
sinó una tomata encesa.
Farà de tots les delícies
i, a l’endemà, les resquícies
del seu humor duraran.
A més, com del circ és fan,
ha pensat que l’espectacle
millora amb l’eclecticisme,
i està fent equilibrisme
sobre una vella pilota.
I com és un poc cabota,
no veu que encara pot caure
(que és el que estan esperant
tots els que l’estan mirant).
- Ai! Ai! Veus! Ja està per terra.
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La falla vol ser didàctica
i recorre a la galàctica.
Sabedor de la importància
que l’educació té,
l’artista explica molt bé
(per traure de la ignorància
a aquell que, amb vigilància,
s’acoste a veure la falla)
un fenòmen que, no calla,
fascina des de la infància.
I, així, va a plantar un Sol
amb un planeta que mira
que, al seu voltant, sempre gira
amb un pas de caragol.
A l’artista no li dol
dedicar-se, amb afany,
a explicar el que és un any,
que, al ﬁnal, és el que vol.
Amb un poc d’ací i d’allí
hem arribat a la ﬁ.
Explicar un monument,
sense deixar-se detall
del que hi ha amunt i avall,
pot ser un joc molt cruent.
Ara bé, jo sóc conscient
(encara fent-ho a destall)
de que açò no és un treball,
però que té un al·licient.
Els demane una propina,
un convit, un cafenet.
Imagine que tinc dret
encara que siga roïna.
Però si el faller s’inclina
per no aplaudir-me un poquet,
agafe paella i barret
i em dedique a la cuina.
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GRUP DE DANSA

Grup de dansa “Al vol”
Comissió Infantil
Claudia Cantos i Villodre
Patricia Fernández i Carbonell
Naiara Godoy i San Bautista
Carla Gomar i Luz
Christian González i Domínguez
Marcos Ivars i Calvo
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Nahia Lorente i Gragera
Yaiza Lorente i Gragera
Andrea Martínez i Barcos
Irene Martínez i Ferrer
Lucia Moscardó i González
Lucia Tomas i Ballester

Grup de Dansa i Espectacles

PE
GRUP D’ES CTACLES

Grup d’espectacles
Comissió Infantil
Patricia Alcañiz i Pérez
Miriam Bou i Vidal
Sebas Bou i Vidal
Andrea Capel i Riera
Patricia Fernández i Carbonell
Natalia Gil I Ribera
Eider Giner i Martínez
Cristian González i Domínguez
Marcos Ivars i Calvo
Nahia Lorente i Graguera

Yaiza Lorente i Graguera
Andrea Magaña i Ferrero
Andrea Martínez i Barcos
Ariadna Martínez i Matías
Andrea Méndez i Gimeno
Patricia Palomares i Espigarea
Lucia Tomás i Ballester
Elena Vedreño i Pérez
Pascual Vedreño i Pérez

Son menuts però ja corre l’art i l’estil per la seua sang. Aquests grups de xiquets, demostren en
cada actuació la gràcia que tenen per ballar tant danses tradicionals com balls més moderns.
Moltes gràcies a tots!
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DONS
GUAR
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COMISSIÓ INFAN
TIL

DISTINTIU D’ARGENT

DISTINTIU D’OR

Mario Barredo i Garrete
Alberto Alba i Soriano
Xavi Arias i Gastaldo
Celia Carbonell i Arcediano
Mario Carbonell i Martínez
Irene Del Roj i Silla
Adriana Fernandez i Carbonell
Ana Gradolí i Antich
Xavi Guasch i Rosaleny
Ariadna López i Baixauli
Arnau López i Silla
Silvia Lozano i Sanchez
Andrea Magaña i Ferrero
Lucia Peris i Fandas
Marc Reynal i Alcantara
Amparo San Lorenzo i Garcia
Sara Torres i Fernandez

José Calabuig i Ferrer
Jose Vicente Calvo i Gonzalez
Eider Giner i Martínez
Aroa Gonzalez i Baixauli
Ariadna Martínez i Matias
Ainhoa Moreno i Peiró
Angela Naranjo i García
Paula Navarro i Melero
Marta Ortega i Garrido
Carmen Valero i Cortés
Marc Walden i Sanchez

Guardons Comissió Infantil

CARXOFA D’ARGENT

CARXOFA D’OR

Lucia Moscardó i Gonzalez
Alberto Alba i Soriano
Xavi Arias i Gastaldo
Celia Carbonell i Arcediano
Mario Carbonell i Martínez
Irene Del Roj i Silla
Adriana Fernandez i Carbonell
Ana Gradolí i Antich
Xavi Guasch i Rosaleny
Arnau Lopez i Silla
Silvia Lozano i Sanchez
Andrea Magaña i Ferrero
Lucia Peris i Fandos
Marc Reynal i Alcantara
Amparo San Lorenzo i García
Sara Torres i Fernandez

José Calabuig i Ferrer
Jose Vicente Calvo i Gonzalez
Eider Giner i Martínez
Aroa Gonzalez i Baixauli
Ariadna Martínez i Matias
Ainhoa Moreno i Peiró
Angela Naranjo i García
Paula Navarro i Melero
Carmen Valero i Cortés
Marc Walden i Sanchez

125

A.C. Falla Poble de Silla

DE FESTES
PROGRAMA

COMISSIÓ INFANTIL

DISSABTE 3 DE GENER:
A les 18h berenar de Reixos on
tindrem la visita dels Reis Mags
d’Orient i vindran carregats de
molts regals per a tots!
DIUMENGE 12 DE GENER:
Comencem amb els dinars
de diumenge al casal, per a
tot aquell que s’apunte a un
bon plat preparat pel nostre
exel·lent cuiner!
DIUMENGE 18 DE GENER:
Dinar al casal a les 14h.
DIUMENGE 25 DE GENER:
A les 14h dinar al casal. Després a les 18h, primera “ARREPLEGÀ”.
DIUMENGE 1 DE FEBRER:
A les 12h, segona “ARREPLEGÀ” presidida per les nostres
falleres majors i presidents.
Després al casal, dinar.
DIUMENGE 8 DE FEBRER:
A les 12h, tercera i última
“ARREPLEGÀ”. Després, com
cada diumenge, dinar.
DIUMENGE 15 DE FEBRER:
A les 14h dinar al casal. A les
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17h, presidits per les nostres
falleres majors i presidents,
anirem a la inauguració de
L’EXPOSICIÓ DEL NINOT INDULTAT. A les 18:30h, lliurament
dels GUARDONS concedits per
la Junta Central Fallera de València.

DIMARTS 3 DE MARÇ:
A LES 17:30h, tindrà llos al nostre pavelló faller el segon berenar de la semana infantil.
DIMECRES 4 DE MARÇ:
A LES 17:30h, tindrem preparat
un deliciós berenar amb moltes
sorpresetes i jocs.

DIUMENGE 22 DE FEBRER:
A les 14h dinar al casal. Des- DIJOUS 5 DE MARÇ:
prés lliurament dels GUAR- A LES 17:30h, al nostre pavelló
faller, fabulós berenar per a tots
DONS INTERNS.
els fallerets. Seguidament realitzarem molt jocs per a divertirDISSABTE 28 DE FEBRER:
A les 17h, concentració a la se.
plaça per ﬁcar-se on corresponga. A les 18h, començarà la DIVENDRES 6 DE MARÇ:
CAVALCADA DEL PREGÓ, orga- A LES 17:30h, meravellós berenitzada per la Junta Local Falle- nar amb moltes sorpreses que
ens esperen.
ra de Silla.
DIUMENGE 1 DE MARÇ:
Dinar a les 14h al casal.
DILLUNS 2 DE MARÇ:
A les 17:30h, al nostre pavelló
faller, meravellós berenar per
a començar la SETMANA INFANTIL amb molta energía. Tot
seguit tindrem tallers de manualitats per a decorar el nostre pavelló i algunes sorpreses
més.

DIUMENGE 8 DE MARÇ:
A LES 17:30h, al nostre pavelló
faller, fabulós berenar on realitzarem un divertit concurs de
disfresses.
DILLUNS 9 DE MARÇ:
A LES 17:30h, deliciós berenar
amb molts jocs i diversió.
DIMARTS 10 DE MARÇ:
A les 17:30h, tindrem al nostre
pavelló un meravellós berenar.

Programa de Festes Comissió Infantil

DIMECRES 11 DE MARÇ:
A LES 17:30h, espectacular berenar on podrem gaudir d’una
vesprada molt divertida.
DIJOUS 12 DE MARÇ:
A LES 17:30h, fabulós berenaret
on seguidament gaudirem ballant, fent tallers i moltes coses
més.
DIVENDRES 13 DE MARÇ:
A LES 17:30h, al nostre pavelló
faller, berenar on ens divertirem
amb molts jocs i sorpresetes.
DISSABTE 14 DE MARÇ:
A primeres hores del matí podrem gaudir, junt al nostre artista infantil, la PLANTADA OFICIAL
de la nostra falleta.
A LES 17:30h, gran berenar oferit per el nostre President Infantil Ángel Ribera i Giner, on
gaudirem de molts jocs i sorpresetes.
DIUMENGE 15 DE MARÇ:
A les 11:00h, preparats per a començar a botar i jugar al PARC
INFANTIL. La plaça s’omplirà
de tobogans gegants i moltes
atraccions més. Tot per a deixar
l’aborriment a un costat i gaudir
al màxim.
A les 17:30h, gaudirem d’un deliciós berenar oferit per la nostra Fallera Major Infantil Carla
Pons i Gómez, que ens ajudarà
a recuperar-nos per a seguir divertint-se al parc infantil.

DILLUNS 16 DE MARÇ
I per despedir-nos dels berenars
el dilluns a les 17:30h, deliciós
berenar, oferit per els nostres
representants infantils del 2014,
Irene Martínez i Ferrer i José Calabuig i Ferrer, amb molts jocs i
diversió.
DIMARTS 17 DE MARÇ:
A les 8 h, PRIMERA DESPERTADA pels carrers del poble amb
molt de soroll dels petards, oferida per la Fallera Major Infantil del 2015 Carla Pons i Gómez
i per la Fallera Major del 2015
Mª Paz Marín i Chorat. A les
11h, PASSACARRER per a anar
a arreplegar les nostres falleres
majors i anirem a la concentració on es trobarem amb les altres falles. Tots junts anirem a la
plaça del Poble on, des del balcó
de l’ajuntament, es lliuraran els
PREMIS. Esperem que aquest
any siguen del gust de tots… A
les 14:30 h, després d’un xicotet
passacarrer, dinar al pavelló on
ens estarà esperant la paella. A
les 18 h, PASSACARRER on mostrarem a tot el poble els premis
que hem obtingut, acompanyats per la xaranga de la falla.
DIMECRES 18 DE MARÇ:
A les 8 h, segona DESPERTADA,
amenitzada per la xaranga de la
falla i oferida per la Fallera Major Infantil de l’any 2014 Irene
Martínez i Ferrer i pel President
Infantil de l’any 2014 Jose Calabuig i Ferrer. A les 17 h, concen-

tració 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 17:30h, OFRENA DE FLORS
A LA MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS.
DIJOUS 19 DE MARÇ:
A les 8 h, tercera i última DESPERTADA oferida per el President Infantil de l’any 2015 Àngel Ribera i Giner i per la Fallera
Major de l’any 2014 Elena Antón i Liñán, en la què tirarem
tots els petards i masclets que
ens queden. A les 11 h, anirem
en PASSACARRER a arrelegar a
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 MASCLETÀ oferida pel nostre pirotècnic. A les
18h, PASSACARRER BOIG on
ballarem, botarem i cantarem
en companyia de les nostres falleres majors i presidents. entre
les 21:30h i les 22:00h, la nostra fallera major infantil Carla
acompanyada del president
Àngel, prendran foc a la metxa
que encendrà la falleta. A continuació, una vegada cremada
la falla, quan tan sols queden
les cendres, anirem al pavelló
on les nostres falleres majors i
presidents ens diran unes paraules i, donant pas a les falles
del 2016.
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Salutació del President

129

A.C. Falla Poble de Silla

130

Salutació del President

131

A.C. Falla Poble de Silla

AGRAÏMENTS

L’A.C. Falla Poble de Silla vol agrair a tota la gent que ha participat en la realització d’aquest llibret.
Des dels que han estat redactant, maquetant, recopilant informació i fotograﬁes… ﬁns als que han
estat donant el seu suport moral, animant a que en aquest llibret es veren reﬂectides les distintes
idees que dansaven a les nostres ments.
També agrair l’esforç i la feina que comporta fer l’explicació dels dos monuments fallers, sempre
amb elegància i un toc enginyós.
Al Servei de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Silla per la seua ajuda amb les correccions
i els seus consells.
A les persones que no formen part d’aquesta comissió i que han col·laborat desinteressadament
en la redacció d’escrits i ens han transmés el seu sentiment i coneixement amb les seues senzilles i
belles paraules.
I com no, agrair a tots els comerços i entitats que col·laboren amb la publicitat per que llibrets com
aquest es puguen realitzar.
A tots vosaltres,

Moltes gràcies!
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