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TERRA i AIGÜA
Caminant entre les planes, planíssimes, i quan tot era desèrtic
pels mesos més freds, es permetia escoltar el soroll d’aquestes terres que semblaven dormides.Tan sols eren els llims i el
vent sobre algunes canyes.

L’amabilitat i la confiança eren alguns dels trets que es podien
observar. Contaven histories, del passat i del present.
Era inevitable escortar-les... Els ulls se’ls omplien de goig, i
l’experiència es feia notar a la seua pell.

Per la primavera, el reflex del cel aguaitava sobre les basses
inundades per regar els camps i convidava a reflexionar sobre
el pas del temps. De ben segur, eren els mateixos llocs, però
tot era distint. Les aus sobrevolaven tots aquests paratges i
on hi havia aigua, poc desprès, havien brins. Verds i allargats.
I amb ells, també altres plantacions començaven a florir.

Acabant l’estiu tot es torna daurat. Alguns cultius estan madurs i l’arròs per recollir... I un olor humit plena l’ambient.
Desprès de tant de temps sense passejar detingudament per
ací, els olors i els colors curiosament transmetien sensacions
més bé quotidianes.

Durant tot l’any hi ha homes que venen a treballar. I també a
gaudir dels terrenys de colors canviants...

Tal vegada aquestes mai arriben a oblidar-se o, tal vegada,
s’hereten amb als anys per tal no perdre l’estima a les pròpies
terres...
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FALLA POBLE DE SILLA

Salutació del President
Ángel Moreno i Martínez

Enguany, tinc l'honor de tornar per tercer any consecutiu de
ser el president de la meua comissió la Falla Poble de Silla.
És un plaer i una responsabilitat ser president d'aquesta
gran comissió.
Com tot sabeu són uns anys complicats econòmicament i per
a les comissions és difícil aquesta situació, però gràcies a tots
vosaltres amb la vostra col·laboració féu la feina més fàcil.
Vull donar les gràcies als representants infantils del 2015,
Carla i Àngel, ens ho hem passat molt bé, dir a les seues
famílies que recorden sempre els millors moments que han
viscut.
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A MªPaz la fallera major 2015 donar-li les gràcies per tot. Ha
sigut un any molt bonic i als seus pares per gaudir amb la
seua filla.
Als representants del 2016, en primer lloc a la nostra fallera
major infantil Elsa que, a banda és neboda d'un gran amic,
gaudisca cada acte i cada moment que passa molt de pressa,
a Sergi president infantil dir- li el mateix, gaudeix i juga molt.
A Sheila fallera major 2016, que encara que ha sigut una sorpresa per a ella d'una nit botxa, gaudeix al màxim, somriu,
plora d'emoció que aquest any el portaràs sempre al teu cor.
I com no, les 3 famílies, gràcies per confiar en la falla Poble
de Silla com ja he dit gaudiu amb el somni dels vostres fills.
Aquest any he tornat a ser pare d' un xiquet i per tant no és
una tasca res fàcil afrontar un càrrec tan important pera la
meua comissió.
Vull agrair a la meua família per estar sempre incondicionalment al meu costat i donar-me suport cada dia, sense

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT
ells, aquest càrrec no el podria portar endavant. Moltes gràcies Ángel i Martin, els meus fills, i a la meua dona Davinia.
A la junta administrativa i, sobretot, a tota la meua comissió, animar-los que gaudisquen de la festa de les falles que,
sense dubte, és la més gran i la millor festa del món. Però el
més important, que gaudisquen les falles del 2016 amb molta
intensitat.
Per últim, dir a la gent del poble, veïns, amics, col·laboradors,
fallers d'honor i a tots els lectors en general, que la Falla Poble de Silla té sempre les seues portes obertes perquè conegueu com els fallers de la nostra comissió vivim la nostra
festa, i us convidem que la gaudiu al nostre costat.
Passeu per la nostra plaça, entreu a la nostra carpa i gaudiu de
l'ambient i la festa que fem els fallers de la Falla Poble de Silla.

Una cordial salutació.
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Salutació de la Fallera Major 2016

Espere que junt a Ángel, Elsa i Sergi, els meus representants
i companys d’aquest exercici faller 2016, gaudim d’un any ple
de rialles, un any màgic, ple d’emocions...

Sheila Aparisi i Martínez
De ben segur que si, puix ja hem tingut l’ocasió de compartir
varis actes i ho hem passat molt bé junts fent, tant nosaltres,
com les nostres famíles, el que estava en les nostres mans i
Benvolguts fallers i veïns de Silla:

més, perquè tot fóra perfecte.

És tot un honor dirigir-me a tots vosaltres, com a la Fallera Ma-

Estic segura de que gaudirem amb els nostres fallers al màxim

jor de la Falla Poble de Silla... La meua volguda falla.

perquè sols així, l’any 2016, serà un any inoblidable... On els
nostres somnis, dia a dia, acte a acte, seran una realitat.

Podria descriure mil sentiments viscuts des que vaig prendre
aquesta decisió de ser fallera major, puix són molts els que es

Per finalitzar, vull convidar a tot el món a sentir al seu interior

senten...Tots distints i, a la vegada especials.

el meravellós soroll de la pólvora, l'aroma a flors que es respira
en l’ambient durant aquesta bonica data i, com no, a gaudir

D’aquests sentiments viscuts, sens dubte, m’agradaria desta-

amb tots els meus amics i fallers de la millor festa del món, la

car que hem sent sobretot molt feliç. Feliç perquè sempre he

festa fallera.

somniat en aquest moment i per fi, allò que semblava tan sols
un somni, comença a fer-se a poc a poc realitat.
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Visca Silla, les falles i la falla poble de Silla!

SALUTACIÓ DE LA FALLERA MAJOR

Sheila té de nom la jove fallera
que com una joia apreciada brilla
en la seua comissió en lo més alt.
Regina plena de virtuts,
bonica a la vista està,
de cor immens i caminar elegant.
Fallera Major desprens,
per tot arreu perfum a felicitat.
L´essència perfumada de les falleres de sentiment
que compleixen el somni de regnar
en una comissió que sempre han estimat.
Meravellosa personalitat,
està fen-te viure aquest regnat,
com sí en mig del cel t' encontrares en cada instant.
Encantadora i emotiva fallera és, Sheila Aparisi i Martínez ,
per a goig de tots, la senyoreta que té l' honor de ser
de la Falla Poble, la seua estimada Fallera Major.
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Cort d’Honor
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Crítica de la Falla Gran
Salvador Alonso

Blanc o negre? Quin bullit!
Dalt o baix? Ai! Quin dilema!
Dins o fora? Xe!, quin tema!
Vas o vens? Ui!, quin convit!

Dolç o salat? Tot m'agrada!
"Ninyo" o Nadal? Sense guanys!
La vida ens posa a l'abast
mil moments on escollir.

Sol o amb llet? Cada matí!

No cal que penses fugir

Llarg o curt? Com va a la moda?

la vida és això: contrast.

El whisky, amb gel o amb soda?
Dreta o esquerra? Un motí.

Si de jove tot sorprén,
i estàs sempre marejat
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Montanya o mar? Tots els anys!

com a una sénia posat,

Cervessa o vi? Un de cada!

tranquil: quan es creix s'aprén.

CRÍTICA FALLA GRAN
Enmig es planta una peça
d'una impressionant bellesa.
El cos central ens regala
dues dones elegants,
vestides, com no!, de gala;
guapes, impressionants.
La mora i la cristiana!
Dos encants ben diferents,
que el nostre mar agermana
(i que oposa, en molts moments).
L'artista, amb gran destresa,
amb habilitat cabdal,
mostra, amb elegant bellesa,
amb perícia proverbial,
dues dones d'universos
iguals (i també distints);
sovint en lluites immersos,
perduts en foscs laberints.

Dues diferents cultures,
dues ancestrals mirades,
mostren les dues figures
a la plaça, enguany, plantades.
Dos ulls que a mirar conviden
il·luminats per l'encant.
Dos ulls que a pensar ens criden
la llum del cap avivant.
CONTRASTS POLÍTICS
Hem entrat en un bullit
del qual veurem com eixim.
Hem entrat en un tarquim
que la ment ens ha absorbit.
Uns que estiren a un costat,
sense cedir ni un moment.
Altres que posen l’accent
en la seua afinitat.
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Uns que diuen que “tu tia”.

L’únic objectiu és véncer,

Altres que la culpa és teua.

derrotar a l’adversari,

Aquell que la raó és seua

eixir al telediari

(i l’error no esmenaria).

sense proves per convéncer.

Raons que vénen i van;

D’aquesta manera, els bacs

partits sencers que s’esforcen

que peguem els ciutadans

en la recta que retorcen,

es juguen (hui com abans)

que estrangulen i desfan.

damunt un tauler d’escacs.

Veritats ja mai completes,

Els polítics apareixen

només un poc veritats.

com a reis, no com peons.

Arguments abandonats

I els ciutadans, (té coll...ins!)

per guanyar tres paperetes.

són els que baix pateixen.

Els nostres partits polítics

22

(i ho dic amb la boca gran)

En compte de solucions,

no són, ni crec que seran,

sols una partida volen

amb el seu pensament crítics.

guanyar: les eleccions.

CRÍTICA FALLA GRAN
CONTRASTS GASTRONÒMICS

Com està grosseta, es pensa,

Dóna a la carn un pessic

mentre menja safanòria,

oblidant el sacrifici

És un món de confusions
el cap dels bons comensals.
La ment, plena de pardals,
troba, per a tot, raons.

que així es sentirà en la glòria

i posant, per pur desfici,

sense buidar la “despensa”.

la carn ben prop del melic.

La seua felicitat

Una tercera en discòrdia,

Raons per estar conformes
amb el cos que ens han donat.
Que Déu no haja encertat
ens manté en constants reformes.

mai va a ser del tot completa

prima com més no pot ser,

perquè la seua “hechureta”

subtil com el fil d’acer,

és de gran complexitat.

tampoc troba, al cos ,concòrdia.

Un, damunt una costella

I la trobem segudeta,

La falla així ho presenta:
tres persones ben distintes
conten, sense mitges tintes
aquesta lluita cruenta.

d’un saborós animal,

lleugera com un ploma,

menja una poma, el pardal!,

menjant-se, i no és de broma!,

sense mirar la graella.

també una sana pometa.

Una, damunt la pastilla
de preciada xocolata,
rebutja, amb mala pata,

A ell el pes li és igual

La dieta la du de cap

i, quan la dona es descuida,

tot i que està ja en els ossos:

prepara bona acollida

de la fruita es menja trossos;

una bona mandonguilla.

al plaer estomacal.

la carn, ni sap a què sap.
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Pot ser, amb la justa mida,
per a tots, el sacrifici
no seria un malefici
que ens condemna de per vida.

La nit, com el fred acer,

I somiant la fantasia

era un cristall assassí.

ens van despertar els crits

Tallava, com el bisturí

dels que de por ja partits

talla les coses a plaer.

presagiaven l’agonia.

La mar, com una piscina

Una ona va arribar,

pintada a mà pel pinzell

va trencar l’embarcació

d’aquell savi pintor vell

i, després, l’agitació

que la pinta i il·lumina,

per tot es va ja escampar.

ens va rebre amb la salina

Això, clar, ens va aterrar.

ànima a la nostra pell.

Després, amb desolació,

Ni un peixet, ni cap ocell.

va vindre la convicció

Cap criatura marina.

que ens anàvem a ofegar.

Com si fos amb Raianer,
em vaig alçar ben matí
per començar el camí

Començà la travessia.

Uns instants a la deriva,

Anàvem tots tan dormits

alguns que, a l’aigua caent,

que els nostres cossos, pansits,

veren la mort ben present,

promptet, en aquell creuer.

somiaven veure el dia.

la claror definitiva.

Prims o grossos. Ai! La pena
és no estar mai satisfets.
I mengem, com pardalets,
el que l’espill ens ordena.
Pensem que sols la virtut
d’estar sans ens ha de moure.
La salut, si és de roure,
es pot dir ben bé salut.
CONTRASTS SOCIALS
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Altres, amb l’ànima viva,

Quan vam salpar de la costa

amb l’espenta d’un valent,

africana, no pensàvem

es llancen salvant a gent

que la mar que acariciàvem

en una acció decisiva.

estava a matar disposta.

Però, enmig d’aquell mareig,

Rics i pobres van viatjant

del caòtic desconcert,

pel nostre mar més proper.

com si el cel s’hagués obert

Uns viatgen per plaer,

la salvació crec que veig:

altres de fam escapant.

un gran vaixell de passeig

CONTRASTS MORALS

s’apropa. El futur incert
un canvi, sembla, ha sofert
i millora el que era lleig.
Aquell creuer tan luxós,

Un angelet i un dimoni
ha juntat, dalt d’un altar
(no veig res particular),
l’artista, enguany, a la falla.

que du al món adinerat,

El dolç i pur angelet,

de morir ens ha salvat

amb la mirada perduda,

en un rescat anguniós.

sembla mirar al cel, demanant ajuda.
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De la boca angelical

sobre tots aquells humiliats a terra.

ix una ansiada pregària,

I celebra, ufà, la beneida glòria

un alé quasi apagat.

del dolç sol de la victòria.

I deixa caure una dolça llagrimeta
per la seua galta encesa.

Aquest triomf de la maldat

És tot virtut, és tot pietat.

sobre la moralitat

És la candor, la dolcesa.

sembla inspirar, aquí, a molts.
Com tots ja coneixeran,
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Estenent al vent les ales, el butoni

va començar la saga

sembla a aquell intimidar,

aquell preciós angelet

fent ostentació de la virilitat

que volgué clavar la daga

necessària per lliutar a la batalla.

per darrere al bon Déu.

Compromés amb la maldat,

Aquest li digué, sever:

roig i encés, l’ira no calla,

“pel més fosc viatjaràs;

mostrant a tots de la guerra

odiaràs per sempre el bon nom meu;

les ferides orgullós.

el teu serà, d’ara endavant, Llucifer,

El cap en alt, mostra el triomf, el bel·li-

Dimoni, Àngel Caigut o Satanàs”.

cós,convençut i intimidant,

Aquest, aixecant-li el dit,

CRÍTICA FALLA GRAN
molt lluny de quedar pansit,

de la pura transgressió.

si algun faller em defén

li va contestar rebel:

Vol trencar, en fi, la regla,

perquè bé açò li parega...

“als homens la dolça mel

com ja va fer Llucifer.

faré tastar, divertit.
A mi em preferiran”.

per bo donaré l’escrit
Acabat el repertori,

que ha generat controvèrsia

dic adéu a l’auditori.

posant en el mal el dit.

l`home troba un cert plaer

Un repàs a les escenes

Jo només tinc a la ment

en la dolenteria, en la malícia.

de la falla, ací, hem fet.

que és l’artista de la falla

I, conscient de la injustícia,

Paraules dolces i amenes,

qui es mereix l’aplaudiment.

enfila amb el dard certer

amb un discurs que no admet

(siga amb punys, o siga amb mots)

la més pura discussió:

aquell que es pose davant.

per elegant, per complet.

Aquest dany que va causant,

Si algú troba una raó,

en ell, no té altre deler,

una falta, alguna pega,

l’única satisfacció,

i posa reclamació

que sentir el gust del triomf

que a la directiva aplega...

Així, des de temps remots,
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Guardons Majors
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CARXOFA D’ARGENT

CARXOFA D’OR

BUNYOL D’ARGENT

Mª Pilar Calatrava Benlloch
Jorge Company Garcia
Jose Joaquin Del Valle Lozano
Paula Garcia Carbonell
Gara Garrido Abellán
Carmen Jover Espí
Elisabeth Lopez Martín
Lorena Lozano Francés
Isabel Martinez Correoso
Monica Morera Gallardo
Laura Rodriguez Sanchez
Jessica Serrano Moreno
Edgar Villaba Estellés

Ana Clavijo Martí
Alfonso Gil Molina
Marcos Ivars Grimalt
Paqui Perez Cazorla
Inma Ribera Magalló
Patricia Silla Palazon
Noelia Valero Baixauli
Javier Villalba Estellés
Erika Zaragozá Martinez

Mª Pilar Calatrava Benlloch
Loles Giner Carcel
Josep F. Machancoses Fuster
Laura Martinez Forner
Arianne Martos Gonzalez
Carolina Más Trullas
Maria Nieto Hurtado
Miguel Angel Ribera Martínez
Marta Serrano Vila
Antonio Javier Soriano Alfaro
Cristian Valero Baixauli

GUARDONS MAJORS
Aquest guardó, Junta Local Fallera informarà per carta si s’ha concedit, desprès de ser confirmats per Junta Central Fallera.

BUNYOL D’OR
Ana Clavijo Martí
Erica Gimeno Perez
Francis Gimeno Perez
Marocs Ivars Grimalt
Eva Mª Martinez Rodriguez
Mª Carmen Rodriguez Más
Belen Ruiz Lujan
Sonia Sanchez Grande
Patricia Silla Palazon
Noelia Valero Baixauli
Javier Villalba Estellés
Erika Zaragozá Martinez

BUNYOL D’OR
AMB FULLES DE LLORER
Nuria Carreras Cuenca
Norma Marí Lozano
Angel Moreno Martinez
Maria Pérez Alegre

BUNYOL D’OR
AMB FULLES DE LLORER
I BRILLANTS
Beatriz Calvo Peris
Fani Cantos Romeu
Lidia Cifre Rizo
Francisco Costa Montiel
Leo García Iborra
Vicente Garcia San Andres
Jorge Luz Torres
Jose Quintana Rodriguez
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Grup de Dansa “Al vol”
Angel Moreno i Martínez
Elena Antón i Liñán
Mireia Ausina i Poveda
Maria José Castro i Boix
Carmen Felip i Carbonell
Norma Marí i Lozano
Maria José Martínez i Gimeno
Mari Carmen Miñana i Soler
Rosarin Ortola i Morales
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GRUPS DE DANSA I ESPECTACLES

Grup d’Espectacles
Jessica Carreras Cuenca
Nuria Carreras Cuenca
Sheila Aparisi Martinez
Mireia Cuenca Carbonell
Jessica Serrano Moreno
Paula Lorente Olmos
Claudia Gonzalez Baixauli
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Coneguem Sheila
Sheila Aparisi i Martínez va nàixer el 24 d’octubre de 1988
a València. Ara té 27 anys. Ha viscut a Silla des que va
nàixer. És fallera de la nostra comissió des de 2008. És
filla de Rosario i Paco. Té dos germans, Jonathan i Naomi.
Li encanten els animals. Té dos gossets, Lorea i Silva; dos
gatets, Croqueto i Julieta, i des de menuda sempre recorda haver tingut alguna mascota.
Aquestes són les dades per les quals identifiquem Sheila,
però volem saber més coses per a conèixer-la millor. Així

la plaça Redona. Anàvem a comprar un ventilador i vinguérem
amb un gosset xicotet.
-Una persona molt especial en la teua vida.
-No podria triar-ne sols una, per a mi els meus iaios Paco i
Paca són molt especials. Són part imprescindible en la meua
vida.
-Una imatge inesborrable en la vida.
-La cara de la meua germana el dia que va nàixer.
-Una olor que et produïsca molta nostàlgia. No val la pólvora.
-La veritat és que no tinc cap olor especial, però sí que m’agrada l’olor a roba acabada de llavar. Em recorda els estius que
passava amb la meua tia Juani.

que, ara, li farem unes preguntes que ens ajudaran a aconseguir-ho.

-Un color preferit.
-El rosa m’encanta perquè és un color molt viu.

-Records de la teua infància.
-Recorde, quan era menuda, una eixida amb els meus pares a
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-Una estació de l’any.

ENTREVISTA A LA NOSTRA FALLERA MAJOR
-L’hivern, perquè arriba el Nadal i m’encanta! Sóc molt familiar
i el fet de tindre més temps per passar-lo a casa, ho agraïsc.
-Una data per a celebrar.
-El dia del meu aniversari. Compartisc mes amb els meus germans i és una bona data per ajuntar-se la família.
-Una passió, si pot ser, que no siga fallera.
-Els animals. Sóc voluntària en una protectora, SPASAV. Hi
estic molt involucrada i és una feina que és molt gratificant.
El fet de trobar una família per als animals abandonats, em
reconforta molt.
-Una anècdota graciosa en la vida.
-Recorde un dia venint de ballar amb Núria, Jessi, Lidia i Mireia. Aprofitàrem per anar-se’n de festa i la cosa va començar
dins del cotxe assegudes. Cada vegada que parlem de ballar
ens vénen a la memòria les imatges i les rialles del Regaetton.
-Una ciutat on t’agradaria viure.
-No m’agrada viure en grans ciutats, però en diferents viatges
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he pogut disfrutar de la zona d’Andalusia i Barcelona. No m’importaria viure durant un temps curt a algun d’aquests llocs.
-Una ciutat que has de visitar necessàriament.
-M’agradaria visitar París. Em pareix una ciutat molt romàntica
on espere que algun dia em demanen matrimoni. Hahahaha.
-Un país que has de visitar necessàriament.
-No tinc cap preferència. M’agrada molt viatjar, encara que no
ho faig massa. M’encantaria veure qualsevol part del món.
-Una paraula que portaries pel món.
-Humilitat
-Una persona que et produïsca admiració.
-No podria dir-ne una sola. Diria la meua mare, la meua iaia,
etc. Són un exemple a seguir i algun dia m’agradaria poder
traslladar els valors que m’han inculcat als meus fills.
-Estudies o treballes?
-Treballe. Des de fa un temps sóc administrativa i comercial a
l’empresa Vamasa. M’agrada molt el meu treball.

34

ENTREVISTA A LA NOSTRA FALLERA MAJOR
-Cinema: Quina és la pel·lícula que més t’agrada?
-Titànic. Ja he dit abans que em considere una persona molt
romàntica.

-Ballar: Quins estils de ball?
-M’agrada molt ballar. He ballat pràcticament des de menuda.
Balle funky-hip-hop; encara que, per motius laborals, no puc
practicar-ho tant com volguera.

-Teatre.
-No solc anar al teatre com a tal. On sí que hi vaig prou és al
Singalong, una espècie de teatre-musical, un poc més modern.
-Música: Quins estils de música prefereixes?
-Els cantants que més escolte són Antonio Orozco, Pablo Alborán i Vanesa Martín. Tinc preferència per la música espanyola.
-TV: Quins programes t’agraden i quins detestes?
-Sóc prou marujona. He de reconèixer que l’audiència de Telecinco en part és gràcies a mi! Hahahaha!

-Lectura: Nom d’un llibre que t’haja encantat.
-No dispose de molt de temps i la veritat és que no tinc l’hàbit
de llegir. Em costa molt enganxar-me a un llibre.
-Esports: Quins?
-El meu esport era el ball i ara que ja no tinc molt de temps intente anar a caminar ràpid a la nit. Els caps de setmana aprofite per fer un poc de senderisme amb els meus animals.
-Anar de copes.
-M’agrada eixir a ballar amb les meues amigues. Alguns divendres vaig a classe de salsa i aprofitem per quedar-se allí
ballant i gaudir al màxim (que som joves!).

Quant a programes, veig documentals d’actualitat tipus Callejeros, Policías en acción, etc. I no m’agraden gens els programes que utilitzen els animals per crear audiència!

-Tornar a la matinada els caps de setmana.
-No m’agrada massa. Depenent de la situació i l’època de
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l’any, alguna vegada ho he fet; però sóc de les persones que
m’agrada estar a casa quan ix el sol.
-Alguna cosa que t’agrada molt i vols dir-nos?
-Ja ho he dit abans, els animals són una de les parts més importants de la meua vida.
-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 Sheila! Què és el que més t’agrada de la gent amb
qui convius?
-Des de fa uns anys visc sola, encara que de vegades els
meus germans vénen a desestressar-se! Hahaha.
-Què llevaries de la teua vida?
-Res, les coses passen sempre per algun motiu. El més important és ser feliç i estar a gust amb si mateix.
-Què desitges per al món?
-Que siguem millors persones i que ens cuidem i respectem.
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-I per a tu?
-Seguir tal com estic de feliç. Ah! I un nuvi que em porte a
París!
-T’agrada riure?
-Sí, m’encanta. Sóc una persona seriosa, però molt alegre al
mateix temps.
-Sols plorar amb facilitat?
-Sí, m’emocione amb facilitat. El fet de veure els amics involucrats en tractar de fer-me feliç, m’emociona molt.
-Soltes alguna riallada inesperadament?
-Sí, tinc prou facilitat per riure’m de les coses.
-Anomena algunes amigues de la teua infància amb les
quals ja no mantens relació, però que no oblides mai.
-Tinc la gran sort de tindre molts i variats amics. Tracte que
la relació no es perda mai. Sóc una persona molt propera i
m’agrada, encara que passe molt de temps, traure un espai
per posar-me al dia amb ells.

ENTREVISTA A LA NOSTRA FALLERA MAJOR
Si parlem d’amigues que he fet gràcies al ball, anomenaria Núria, Mireia, Jessi, Elena, Antonella i Noemi. Quant a l’escola,
estan Mireia, Jéssica, Lidia, Mari Loli, Cristina i Aida.
Gràcies a ser fallera he tingut l’oportunitat de conèixer també
molta gent. Ells saben a qui faig referència i no m’agradaria
deixar-me ningú.
Tampoc vull oblidar-me d’Alba i Joel. La passió pels animals
ha fet que les nostres vides s’unisquen amb una bonica amistat. I per últim està Sheila García, que és una persona molt especial en la meua vida. Encara que no tenim la mateixa sang,
per a mi és com la meua germana. Sé que compte amb ella
per a tot el que necessite.
Com podeu veure, tinc la gran sort de rodejar-me de molta
gent. Sóc rica en amics! Gràcies a tots per formar part de la
meua vida.
-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 2008, encara que sempre m’han agradat
molt les falles.
-Sempre de la Falla Poble?
-Sí, per descomptat.
-Què és per a tu la festa de les falles?
-És un sentiment difícil d’explicar. Les falles per a mi són emoció. Escoltar una dolçaina o simplement l’ambient que es crea
al casal m’emociona molt.
-Des de quan tenies al cap que volies ser fallera major? I
per què has pres aquesta decisió enguany?
-Mai en la meua vida haguera pensat ser fallera major. Mai
m’ho havia plantejat seriosament. Aquest any la meua amiga
Mireia em va suggerir que potser aquest era el meu moment.
Després de pensar-ho molt he decidit, amb un somriure, que,
per què no? Jo seria la fallera major.
-Què sents ara que t’hem nomenat fallera major?
-Molta alegria. Em sent molt especial. Per a mi és una respon-
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sabilitat molt gran representar la que per a mi és la millor falla
de Silla. Em sent molt orgullosa d’aquest fet.

el nom de la Falla Poble de Silla i portar la nostra festa a tots

-Què demanes als fallers de totes les comissions?
-Que visquen la festa fallera de la millor manera possible, però
sempre amb respecte.

-Què llevaries de la festa de les Falles si fóra necessari

-I als teus?
-Que gaudisquen al màxim la festa de les Falles al meu costat.
-Què vols dir a la teua Cort d’Honor?
-Que espere estar a l’altura de totes elles i que gaudim junts
en cada moment.
-I als teus pares?
-Donar-los les gràcies, principalment. Espere poder ensenyar-los a viure la festa fallera des de ben prop, al meu costat i
el de tots els fallers.

els racons del poble.

llevar alguna cosa?
-La utilització errònia de la pólvora en determinades ocasions,
sobretot quant s’utilitza per fer mal.
-Què desitges al món faller?
-Que no s’acabe mai la tradició i que les famílies facen partícips els seus fills de la festa que tenim a València.
-I després de veure complit el teu somni més gran com a
fallera, penses seguir en la Falla molts anys més?
-Sí, per descomptat. Espere traslladar als meus fills tota la història fallera que he tingut la sort de viure.
-T’agradaria portar algun càrrec directiu?

-Què estàs disposada a fer per la teua Falla?
-Tot. Gaudir al màxim, representar-los a l’altura que es mereix

-No ho descarte, però actualment no dispose del temps necessari que suposaria aquest fet. A la protectora, on sóc vo39
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luntària, ja tinc un càrrec directiu i és difícil de compaginar amb

Per als fallers que ja et coneixen, potser moltes coses ja

el treball.

les saben, però segurament hauran descobert alguna que
altra cosa que no sabien o els passava per desapercebut.

-Per a finalitzar, què vols dir-nos més perquè et coneguem

Però, sobretot, aquells que et coneixen menys, de segur

millor?

que ara tenen ja una imatge molt més completa de la falle-

-Hem considere una persona senzilla i amb la qual es pot

ra que enguany regna en la nostra Falla.

parlar. M’agrada escoltar els altres i aprendre tot el que cada
persona em puga aportar. Més ja no puc dir. Crec que m’he

Una falla que se sent molt orgullosa i plena de satisfacció

mostrat tal com sóc i que tots em coneixeu.

que tu sigues la nostra fallera major. Perquè t’ho mereixes
de veritat i perquè sabem la il·lusió que tens de represen-

Per últim, sí que m’agradaria aprofitar aquesta oportunitat per

tar la nostra comissió.

donar les gràcies públicament a unes persones que encara
que no som família de sang som com família fallera. Des del

Que sigues molt feliç i veges complits tots els somnis que

minut un m’han mostrat el seu suport. Sense la família Caba-

tens guardats! Gràcies i enhorabona!

lotes, res no seria el mateix. Moltes gràcies per tot!!
-Sheila, ha sigut un gran plaer recollir les teues respostes
que han deixat ben clara la teua personalitat, així com els
teus sentiments i inquietuds.
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L’última composició del 2015...
s’escriu en el vostre honor.

L’última Composició del 2015...

que des de menuts sabien que seria el seu any, es va fer oficial.

Pilar Gómez Salvador
Pilar Gómez i Salvador

cials, la visita de la Junta Directiva a casa. Teníem fallera major

Quan pose punt final a aquest escrit, aquest únic 2015 haurà

que, per sempre, ens parlaran de Carla i Àngel, una parelleta

esgotat ja el seu temps. La meua ploma mai no s’ha sentit can-

inigualable, que han fet dels coets, de les rialles i de la seua

sada de lloar-vos però, com mana la tradició, cal posar punt

complicitat la seua senya d’identitat. Qui ens havia de dir xiquets

final i ho faré com vaig començar, posant paraules a aquest

que seríeu el president infantil i la fallereta major infantil ideal.

S’escriu en el vostre honor

No tardàrem al mes d’abril de veure anunciat, a les xarxes soinfantil i president infantil de bressol per a regnar en unes falles

muntó de coses viscudes, d’imatges que mai no esborrarem.
I ens faltava per completar el nostre estendard la fallera

42

En aquest moment, l’última composició l’escric en el vos-

major que duríeu al vostre costat. I quan va arribar el mes

tre honor, en l’honor dels màxims representants del

de maig, l’anunci que seria Mari Paz la nostra fallera ma-

2015, Àngel, Carla, Ángel i Mari Paz. Us convide a fer

jor ens va omplir a tots d’alegria. El 2015 emprenia ja el

memòria fallera, la memòria escrita d’un 2015 en les nos-

seu vol i tres famílies plenes d’il·lusió emprenien carre-

tres vides per sempre especial, en les vostres per sem-

gats dels millors sentiments un any que els uniria per sem-

pre únic, en el record de tots aquells que us estimem, l’any

pre. Un 2015 que té un trosset de tots i la imatge d’Àn-

en què vam gaudir al màxim de veure-us al lloc més alt.

gel, Carla, Mari Paz i Ángel al lloc més destacat de tots.

Aquest únic 2015, arranca prompte i és que, quan la falleta in-

I així és que les coses contades passen volant. Però molts

fantil de l’any 2014 era cendres, el compromís d’Àngel i de Carla,

dies de preparatius, de proves del vestit, de buscar cada
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peça que lluiríeu el dia gran, marcarien en les tres famílies el

La música, el brindis d’honor i les vostres paraules als fallers

temps del principi del vostre regnat. Les converses dels pre-

plens de nervis i emoció ens feren a tots els que us estimem

paratius dels actes que us venien a buscar, les fotos, la pro-

sentir una gran alegria al cor perquè sabíem que no esborra-

va de la banda, l’elecció del color del corbatí de l’estendard

ríeu en tot un any aquella careta d’il·lusió que ja es dibuixava

i la vostra la il·lusió sempre patent, les proclamacions de les

al rostre d’Àngel, Carla i Mari Paz. Les primeres imatges boni-

falles de Silla us anunciaven que el 2015 prenia identitat.

ques del 2015 ja estaven ací.

Al principi del mes de juny era la vostra visita oficial, la que amb

L’estiu, la platja i les converses a casa del vostre regnat eren

tanta estima les vostres famílies van preparar, la que ens anun-

tema de conversa en cada instant. Anava construint, a poc a

ciava oficialment que aquest somni era quasi ja una realitat.

poc, un muntó de records per guardar-los per sempre en un
lloc de la memòria destacant aquella memòria on guardem les
coses boniques, les coses que mai no podrem oblidar per ser
tan intenses que, per sempre, es queden a la ment per rescatar quan, com en aquest instant, necessite tornar a rememorar.
La firma de contracte dels monuments 2015 i l’anunci públic que
enguany dos artistes de bandera omplirien la plaça de ninots.
Pere Baenas, a càrrec de la falla de gran lema “Il·lusions”, i José
Gallego, per a l’alegria de la comissió infantil, tornaria a la nos-

Visita Oficial dels nostres representants 2015.

tra plaça per meravellar amb “Aniversari Feliç” a fallers i veïnat.
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Al setembre, la vostra proclamació oficial, data per tots ben es-

d’emocions i replena d’il·lusions, Mari Paz, Carla i Àngel la van

perada. Aquest dia lluiríeu les vestimentes que, amb cura, ha-

viure de la mà de tots els seus familiars. Tots ben mudats, des-

víeu elegit per a la nit de gala en què direm i farem públic el vostre

fets d’aplaudiments i amb alguna llagrimeta de veure com, per

nom al món faller, de forma oficial, com als nostres màxims re-

primera vegada, pujàveu a un escenari plens d’alegria, perquè

presentants. Aquesta humil escriptora -crec que la paraula em

ara sí que sí el 2015 ja portava el vostre nom al nostre estendard.

queda gran- us ha de confessar que estic enamorada d’aquest
acte que, per a mi, és el més especial. No hem d’acomiadar

Un somriure persistent ens envaïa, perquè la festa de la pro-

ningú, els màxims representants llueixen amb tota mena de

clamació, enguany la gaudíem en el vostre honor i així vam

luxes i aquells que presentem com al futur de la nostra festa,

voler que tot fóra perfecte. La ploma que avui us escriu, es va

no els cap més felicitat. El seu somni comença i aquesta nit

desviure perquè les vostres primeres paraules descriviren a la
perfecció allò que seríeu per a la nostra falla, que li contaren al
món sencer que Àngel i Carla s’havien criat jugant tots junts a
la nostra plaça i que serien, sens dubte, els millors representants infantils per al 2015 que podria la nostra falla haver triat.
La vostra exaltació, el dia de la proclamació, ens va unir a Miguel i a mi en un escenari, que és cert que feia alguns anys
que no ens veia pujar. Estem ben a prop d’ell, sota la direcció
de tot allò que passa allí dalt, però és cert que aquesta era

Proclamació
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una exaltació on una no pot fallar. La tenia pensada des de
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feia anys i de la mà vaig dur una de les millors veus masculi-

el casal ple de decorat i els fallers treballant sense descans.

nes de Silla, el meu amic de batalles, per fer aquest moment,

Rafa i la seua jaqueta roja ni un dia al casal va faltar per treba-

si cap, més emotiu i especial. “Paraules” era el tema de la

llar. A un muntó de fallers cal agrair els mecanismes, pensant

vostra exaltació, les mil que seguirien a aquestes primeres

com fer, pintant, pegant panells, la música, la passarel·la, les

paraules i que sempre des del cor us hem intentat regalar.

teles..., el tron de Mari Paz, com fer perquè fóra espectacular; un sense fi de coses per fer que les dues presentacions

En un no-res la proximitat de la vostra presentació ens

lluïren com les que més. Les picadetes dels diumenges i la

feia reunir-nos per acordar quin seria el tema i l’argument

paelleta que Miguel i Sam ens preparàvem perquè el treball

del vostre dia gran. Prompte vam decidir que l’escriptu-

i les il·lusions no caigueren per desmai. Unes setmanes in-

ra i la lletra impresa engalanarien la benvinguda al tro de

tenses per a molts fallers que varen tindre el millor resultat.

Mari Paz. Seria una rosa bonica la que marcaria el temps
d’un nou regnat, la que fóra capaç de descongelar el nostre
poble faller seria la que faria lluir Carla en el seu gran dia.
Setmanes intenses de treball, de buscar material, el fum de
xiquetes que vam moure pel teu somriure, Carla, va ser impressionant! Amb quina estima preparàvem al detall totes les
coses del dia de la vostra coronació! Amb quina estima ho van
fer tots aquells que treballaren sense descans! La casa plena
de xiquetes gravant el teatret, el local de Núria ple de xiquets,

El nostre casal durant els preparatius de les presentacions.
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Mari Paz, per sempre recordarà la seua presentació, ja que
es va fer de l’escriptura quasi una obra d’art. I de la presentació de Carla i Àngel, una presentació infantil d’aquelles
tan intenses que sols podria donar el fruit que vam arreplegar al mes de març. Or indiscutible i alegria desbordant.
Divendres dia 28, data gran. Ens rebíeu a les vostres cases
per ensenyar les vestimentes que lluiríeu el dia gran i, com
no, la pluja ja amenaçava. El cel se’n nuvolada i va tenyir el
vostre cap de setmana de presentació d’un aspecte gris i plujós que s’esborrava sols en veure la vostra cara d’il·lusió, la
de Mari Paz, la d’Àngel i la de Carla que brillaven com un sol.

Presentació de la nostra Fallera Major 2015 i la Cort d’Honor.

Una pluja que no va poder eclipsar un cap de setmana perfec-

va ser a càrrec d’una gran amiga de Mari Paz, Sandra Monta-

te, el de les vostres presentacions que mai no podrem oblidar.

gud, que plena d’emotivitat, va omplir de consell i d’elogis la
figura de Mari Paz, lloant com cal una fallera que complia el

Dissabte 29 de novembre de l’any 2014, era el torn de Mari Paz.

desig de regnar en la seua falla per tot un any.

Tots al seu costat, de reüll mirant el cel, vam presentar, amb

46

tota mena de luxes, la que seria, per tot un any, la nostra màxi-

Diumenge 30, tocava matinejar. Anàvem a fer realitat el poble

ma representant. L’escriptura, la lletra impresa, el meravellós

faller de Carla i d’Àngel. En només sonar el despertador, ja

pergamí que la baixà del cel i, per a colofó, la seua exaltació

sabíem que la pluja no ens deixaria treva en el vostre dia gran.
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Aigua a bots i barrals va ser la banda sonora que sentíem

seu saber estar. Amb tan sols sis anys i aprenent a llegir, ho

muntant el vostre decorat, amb ullades al cel per si de cas els

va fer possible. Millor del que ho vàreu fer, xiquetes, millor, im-

núvols s’allunyaven i ens deixaven la cercavila començar.

possible! Un diumenge per a no oblidar i que el 1r a l’estendard
sempre ens farà somriure. Ho vam aconseguir i de primera.

Il·lusions de veure un sol que, sens dubte, va arribar al saló de
la nau en veure’t, Carla, la passarel·la pujar. Et converties en

Empreníeu una nova etapa, la banda de fallera major per a

la fallera major infantil més feliç del 2015 i, lluny d’estar trista

Carla i Marí Paz i la presidència infantil per a Àngel, era ja un

perquè la pluja no t’havia permès ni a tu ni Àngel sentir l’esti-

símbol per lluir en cada acte.

mat València que sonà quan el dia de la teua presentació et
vénen els fallers a buscar, els nervis i l’alegria van ser la banda
sonora del teu cor i el nostre a cada instant, per veure’t feliç,
desbordant, guapa i brillant. Que bonic, Carla, és recordar que
tot va eixir perfecte! En la memòria enregistre el moment de la
teua imatge en aquella bonica rosa que tu la feies més bonica,
si cap. A més, per posar la guinda al pastís, Paula i la teua
germana, la immensa Aitana, probablement l’exaltadora més
xicoteta que un escenari ha conquistat, emotiva i més que encertada no va poder estar en el moment gran. El “Germaneta
meua, que bonica que et veus ací dalt!” marcarà un abans i
després en aquest món d’exaltar, per dolça, per sincera i pel

Presentació de la nostra Fallera Major Infantil 2015 i la Cort d’Honor.
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El primer, la inauguració del mercat de Nadal i tot seguit un

Però si d’un acte, estic segura, que no podreu oblidar, és el

muntó d’actes: la penjada de quadres, la presentació interna,

dia de la penjada de banderes. Aquesta festa fallera que arran-

l’exaltació de les falleres majors de Silla, les arreplegades, el

ca després de sopar al casal i s’allarga fins a ben entrada la

matinal de dansa, els fallers d’honor, el ninot indultat i l’entrega

matinada. Els fallers, contents i il·lusionats, a casa dels nostres

de recompenses de JLF, junt amb la Cavalcada del Pregó, un

màxims representants anem per penjar a cadascun, al seu ca-

acte tan emotiu que els tres vau gaudir al cent per cent el pregó

rrer, les banderes que anuncien que en aquell lloc viu la màxi-

des del balcó. Més encantadores no podrien estar les benvol-

ma representació de la nostra falla. No ens va faltar de res, fa-

gudes falleres majors! Els dinars al casal, marcaren els mesos

mílies. Tot ho teníeu preparat per a fer d’aquest acte, junts amb

intensos fins a l’arribada de la setmana fallera, la setmana gran.

els fallers, una festa sense igual. Ja ho teníem tot preparat, les
pancartes amb la vostra imatge al balcó cridaven a festa, una
festa fallera que, per sempre, la del 2015, portarà el vostre nom.
I la setmana gran del 2015 obria les seues portes i la comissió
infantil presidida per Àngel i Carla emprenia el més esperat.
Els berenars i els coets a la plaça marcaven la nota de felicitat!
Perdoneu-me l’atreviment, xiquets, he de confessar que en
aquesta faceta, en la de coeters, és on més us hem vist gaudir. Carla i Àngel no portaven mai a la bossa prou coets i prou
metxa per a tirar. Allí han passat hores, inventant mascletades,

Exposició dels ninots indultats
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somniant que són tots dos pirotècnics, uns pirotècnics molt
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El mes de març i el fet més gran arribava aquest 2015 amb
la plantà, el dissabte 14 de març, del monument gran. Encara recorde Marí Paz i son pare Rafa, pegant voltes a la falla
amb la càmera de fotos a la mà per immortalitzar cada moment, per recordar per sempre la meravellosa obra d’art del
Pere Baenas, amb el lema “Il·lusions”. Una preciosa falla que
a Mari Paz, des del principi, la va captivar. Les màscares, els
arlequins i l’expressivitat d’un monument de la talla del mestre
que l’havia creat. Impressionant Pere, com tot allò que fas!
“Plantat Falla”

La Comissió Infantil, el diumenge 15 març, junt amb l’ale-

especials, perquè han sabut gaudir com els xiquets, el que

gria d’Àngel i Carla, va veure plantar i rematar a la perfec-

són, de totes les coses boniques que junt amb els seus fallers

ció el monument infantil 2015 de la mà d’un dels artistes

els estaven passant. Entrepà, aigua o refresc, llepolies i mou-

més prestigiosos al món faller, Jose Gallego. Quina sort te-

re volant, imparables. Quin plaer ens ha fet veure-vos gaudir

nim en la nostra comissió infantil de comptar amb tu, José,

tant de la vostra complicitat! Amics de jocs, de coets, de rialles

un artista que sols ens ha dut a la nostra Comissió Infantil

i els dos a una en els moments grans. Senzillament xiquets

prestigi i monuments dignes d’admirar! El 2015, sota el lema

que han viscut com a xiquets un regnat en què la diversió

“Aniversari feliç” va deixar, des del primer instant ben clar,

havia de remarcar els millors records de la setmana infantil i

que serien Carla i Àngel els xiquets més feliços del 2015

on éreu, de tots els xiquets, els seus màxims representants.

per tindre, a la plaça, la millor falleta infantil de Silla plantà.
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I la nit del dia 15 arribà l’entrega del ninot indultat. Les vostres

Però la pluja mai no ha sigut per als fallers motiu de descans.

ulleres rosa i l’escut de la nostra falla sempre al vostre costat i,

La festa ha de continuar i a festa convidaven les falles 2015. El

com sovint, la pluja deixant constància que el 2015, a les seu-

dia 16 de març, gran orquestra a la plaça i ball fins a ben entrada

es falles, faria acte de presència en cada instant. Allí, a l’antic

la matinada. Les converses dels premis, de l’oratge i les rialles

col·legi Sagrada Família i des del balcó, vau veure una comis-

recordant anys passats marquen una gran nit de festa i, com

sió que, incansable pel vostre somriure, treballava en cada ins-

a escenari, el millor, la plaça i els monuments 2015 plantats.

tant, l’albada. La vostra cara de pagats, el mosaic amb l’escut
de la nostra comissió i la pancarta amb la vostra imatge amb el
títol “Sou 2015, som Falla Poble” marcaren les notes especials
d’aquest acte, un acte que els quatre vau gaudir al cent per
cent. La vostra cara d’alegria marcava l’inici dels dies grans.
En arribar els ninots i deixar-los en cada falleta acomodats,
pluja i més pluja. Ja estava ací mullant la falla gran i deixant
patent que, en cada acte del 2015, l’aigua ens havia de visitar.
El sol ja anunciava que poc de temps es quedaria en les falles del 2015 i fins al dia 17 l’oratge va aguantar amb pluja
esporàdica, amb pluja que anava i venia. Va ser el mateix dia
17 l’últim dia que vam veure en les falles 2015 el sol eixir.
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Esperant l’entrega de premis a la plaça.
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El dia 17 comença matinet. Toca gaudir de la despertada i,
com fa solet, un muntó de xiquets i pares acudeixen a casa de
Carla per despertar la fallera major infantil i carregar forces per
anar a casa de Mari Paz carregats de coets i il·lusió perquè la
festa fallera ja no para cada hora. Hi ha una cita on no es pot
faltar.
En un no-res ja estaven vestides. Carla i Mari Paz esperen a
casa a la seua comissió i els seus presidents Àngel i Ángel,
agafats del braç, emprenen la cercavila fins al lloc de concentració amb les falles de Silla. D’allí fins a la plaça a per l’entrega de premis. A les 13 h, és cita obligada al món faller siller. I,
com sovint, un darrere d’altre van anunciant des del balcó els
premis.

Recollint els premis.

tenien nom i eren els nostres xiquets, junt amb Mari Paz i Ángel que van gaudir al cent per cent de veure els seus xi-

Els nostres màxims representants, plens de goig, veuen com

quets més que contents. Al costat dels guardons majors on

la comissió infantil brilla en el més alt, or i més or per als nos-

no faré massa incís, un equivocat i el del monument no co-

tres xiquets que no paren de somriure. L’alegria infantil en la

mentaré, per no trobar-me altra vegada oportunistes que

nostra comissió no té preu i palets de 1r i més palets de la mà

fan victimisme de comentaris fruit de l’opinió lliure i perso-

de Carla i Àngel vam poder lluir, dels més feliços del 2015 ja

nal. No volguera fer important aquells que no ho són tant.
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I retornem els premis, que allò que estem rememorant, van

Sol i més sol. Incansables, Carla i Àngel no paraven ni un

ser els que ens tocaren o ens donaren, ni més ni menys, això

instant. A dinar al casal i en l’últim mos coets i més coets. A la

sempre és així. Al circ romà sempre mor algú o queda malferit

plaça fins que els temps els marcara que havien de tornar a

i aquesta vegada ens tocà en el monument gran. Avui és la

casa. La cercavila dels premis en una hora havia de començar.

meua comissió. No dubtes que al circ romà juguem tots cada
any. Avui em toca a mi, demà el Déu jurat (inapel·lable) quina

El bon oratge ens acompanyava i una cercavila plena de xiquets

bonica llei, proveirà? Tot i això, teníem molt per a celebrar i

i xiquetes per Silla desfilava. I què dir de la Comissió Major junt

plens d’alegria férem tots una cercavila on la comissió infantil

amb els màxims representants? Balls, coreografies i algun que

va gaudir de valent lluint els premis pels carrers de Silla i van

altre trenet marcaren una cercavila de diversió i alegria com de

mostrar la nostra alegria per tot arreu.

sovint vivim en la nostra falla el dia 17 de març de vesprada.
I a la nit, festa i més festa, tot convida a ballar. Els xiquets
contents. El sopar de Marí Paz, més que genial. Música i
bona companyia i els núvols ja anaven pegant a dues mans.
El dia 18 de març la tristor i la pluja s’apodera del cel, i aquest
únic 2015 tenia reservat una ofrena singular. Carla tremolava
de fred, però la Comissió Infantil aguantà de valent, i l’ofrena
singular, sense massa públic al carrer, es va poder dur enda-

Cercavila dels premis
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vant. Missió complida! El cel va aguantar i els nostres repre-
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Sant Josep, el dia esperat, i altra vegada pluja. Canvi de plans.
Sense cercavila, missa de Sant Josep a l’església de Sant Josep Obrer. Sense mascletada tradicional que es retardaria per
un mes més tard. En acabar la missa, a corre-cuita, a fer-se
fotos en la falla gran i la falleta infantil.
La plaça tota xopà i Marí Paz, Carla i Àngel junt amb les seues
famílies posant. Heu sigut uns representants de bandera fins
al final, junt amb les vostres famílies que aguantaren pluja i
Ofrena a la Mare de Déu

sentants, plens d’emoció, van poder dur el seu ram a la Mare

vent al vostre costat, per fer d’aquestes falles un any ple de
reptes i esdeveniments a peu canviat.

de Déu. Tot i el cel gris, el dia 18 i la seua ofrena es va celebrar.
Al dinar de Sant Josep, no us falta cap familiar, i junt amb
La nit del dia 18 la festa gran al nostre casal. El pavelló faller

els fallers van celebrar el dia gran de la festa fallera. Sense

està ple, la nostra falla és punt de visita i el poble vol viure amb

parar, el passacarrer boig era boig de veritat! Quin fred feia,

els fallers una nit de festa i, al nostre casal, saben que amb

però els fallers no perden mai les ganes de festa i pels ca-

un somriure sempre els rebem. I la banda sonora, pluja i més

rrers de Silla, fallerets amb els seus pares i acompanyats

pluja, el pavelló sols feia que bonys al seu sostre. L’aigua no

per la Comissió Major, cremàvem els últims balls del 2015.

parava, però la festa ho va poder tot. Fins a la matinada van

A més, taulada conjunta al pavelló faller, els màxims repre-

ballar per les falles 2015 que marcaven el seu final.

sentants ens varen parar. Les adversitats no us han pa53
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rat mai! Hi havia de tot el menjar i llepolies que podies ima-

llers, tingueren uns representants de l’altura dels vostres fills i

ginar! Un passacarrer boig, únic, per sempre recordar.

curar cada detall, per fer-nos a tots gaudir al seu costat.

La pluja deixava treva i, a les 10 de la nit, l’hora en què es cre-

I ara sí, les paraules entonen ja el seu adéu. Com he començat,

men els monuments especials, Carla i Àngel van pegar foc a

aquesta ploma no s’ha sentit mai cansada de lloar-vos i sols

la millor falleta infantil de Silla. Els dos contents amb la metxa.

espera haver estat a l’altura d’allò que s’espera. Carla sempre

Ells tot allò que cride a foc és tot diversió. Com sempre incan-

serà per a mi la musa perfecta a la qual lloar i millor president

sables. En la vostra curta edat mai no heu fet gestos de can-

no podria dur al seu costat. Àngel, de somriure immens i fester

sament, de talla xicoteta, d’energia fallera immensa, pólvora i

de cap a peus. Mari Paz, la nostra fallera major, el seu saber

foc heu sigut estimats xiquets, fins al final.
Aniversari

feliç,

com

mana

la

tradició,

quedava

en

cendres i ara tocava sopar i cremar la falla gran.
Al voltant de la una de la nit, Mari Paz feia honor a la tradició
i el monument del mestre Pere Baenes quedava en cendres.
Així és el món faller, les cendres són necessàries per a tornar
a començar. Les falles 2015 posaven punt final. Les vostres
falles, les falles de Carla, Àngel, Mari Paz i Ángel havien esgotat la seua festa gran. I grans vosaltres i les vostres famílies,
que us heu desviscut perquè aquesta comissió i els seus fa54

Nit de la cremà

L’ÚLTIMA COMPOSICIÓ DEL 2015
estar, els seus somriures per complir, el seu somni ens han

I de segur que em deixe en el tinter moltes coses. El premi de

arribat al cor; perquè sempre serà ella, d’aquest únic 2015,

presentació que vam arreplegar setmanes després, la mas-

la seua màxima representant. Ángel, el nostre president, no

cletada de Sant Josep al mes d’abril, la creu de Maig, el dia

ha pogut cuidar més els nostres xiquets, sempre atent, sem-

del Crist i, com no, en acabar l’angelet de cantar, pluja, com

pre a punt per a la diversió, senzillament autèntic, cent per

cal, no en podia faltar… Senyes d’identitat d’aquest 2015 que,

cent Ángel. Gràcies per seguir sempre endavant, perquè el

per a mi, sempre serà especial, perquè en ell Carla, Àngel,

món infantil és la teua debilitat i junt amb tu aquesta comissió

i Mari Paz heu regnat.

infantil i els seus màxims representants, no els faltara mai de

Ara sí, adéu 2015. Ha estat tot un plaer, per sempre únic, per

res. Somriures ens has regalat i un president major, del que

sempre al record, per sempre els vostres noms a la història

els seus xiquets sempre coses divertides poden contar.

d’aquesta comissió perduraran.
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1

GENER 2015
DE GENER A GENER, ELS BANQUERS SEMPRE TENEN ELS DINERS

8

2

Aquest moment no tornarà mai més,
I tanmateix, aquest moment, què importa?
si encara hi ha l’eternitat després
i del passat el record em reconforta.

9

16Tinc el cap gros,

18

el cos estret
i no em puc
aguantar dret.
L’ all.

23

24

No mossega ni lladra,
però la casa guarda.

26
Cada peu troba
la seua sabata.

La porta.

3

6

A l’hivern,
bona sopa
i vi calent.

Ja venen els Reis,
per dalt de la bassa
i al xiquet li porten
una carabassa

14

19

21

En dir-se les veritats,
es perden les amistats.

28

29

30
Clavat i pixat
a son pare!

31

FEBRER 2015

1

2
Pel febrer,
naix el bon corder.

Per la Candelera,
si no ha nevat,
l‘hivern no ha començat.

PEL FEBRER, UN DIA AL SOL, I ALTRE AL BRASER

8

9

10

17

18

Cosir i cantar,
tot és començar.

15

23
Tots els caps tenen cavells,
més no tots tenen cervell.

16

Sol solet
vine’m a veure, vine’m a veure.
Sol solet
vine’m a veure que tinc fred.

Si tens fred,
posa’t la capa, posa’t la capa.
Si tens fred,
posa’t la capa i el barret.

26
Justa la fusta!

3

11

12
Santa Eulàlia assolellada,
collita de vi assegurada.

19

21
Un galant enamorat
que sempre diu la veritat
i això que mai ha parlat!
L’espill.

27

28
Sense voler,
el gat arrapa.

2

MARÇ 2015

Gran cosa és no ser ingrat amb qui
t’ha beneficiat

QUAN L’ORONETA NO VE PER MARÇ, L’HIVER ÉS LLARG

7

9

Molt sap la mona i més qui l’agafa

23

No tindre pèls a la llengua”

24

Una caseta amb quatre cantons i
una velleta cantant cançons
La gàbia

4
A poc a poc anem a pams

11

21

27
Camí llarg i penós, més meritori
i gloriós

29
En este carrer està la que diu que
trenta en té: vint- i nou que no la
volen i jo que la deixaré

63
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2

ABRIL 2015

Qui entropessa en un lloc pla, en
lloc aspre què farà?

PER ABRIL, CADA GOTA VAL PER MIL

7

8

10

Les faves d’abril per a mi, les de
maig per al meu cunyat.

15

16

17

18
Jutge que no té consciència, mai
farà bona sentencia.

23

25

Pot ser redó i no pot ser.
Com més se’n trau més gran és.
El clot

3

5

12
Visca la mona de pasqua! Aquest
pastís tan preuat, que agrada a
grans i petits i en un no res
és menjat! (Lola Casas)

20

27
Qui escup a l’aire, li cau a sobre.

29

30 Jo tinc una pilota
que bota bota bota.
I jo sóc xicoteta.
I jo sóc xicoteta.

67

MAIG 2015

1

2

Jo tinc una pilota
El vi fa sang, i l’aigua fa fang.

MAIG CALENT I PLUJÓS, FA L’ANY RIC I ABUNDÓS

7

8

16
Qui tot sol s’ho menja,
tot sol s’ofega.

23

25
La lluna, la pruna, vestida de dol,
son pare la crida i sa mare no vol.

26

4

5

6

Un animal molt moll, no té ossos i
té espina, i tota la seua vida ha de
dur la casa al coll.
El caragol.

11

12

14
No hi ha rosa sense espina.

19

20
El món és un mocador…
i nosaltres som els mocs.

27L’arc de Sant Martí,
la pluja, la pluja.
L’arc de Sant Martí
la pluja ja està ací!

28
69

JUNY 2015

1

2
Moltes formigues
porten a un escarabat.

PEL JUNY, LA CORBELLA AL PUNY

7

10

15

18

Qui es menja les madures,
que es menge les dures.

23

24

25
Amb l’escusa d’en Pau,
en Pere s’escalfa.

26

3

4

6

Com més serem, més riurem.

11

12

14

A l’home que de tu fia, fia d’ell,
que és cortesia.

21

29
Festa sense masclets, dolçaina i
tabalet, no és festa.
71
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JULIOL 2015
PEL JULIOL EL BLAT AL SÒL

7

8
Consell que no és bo per a tu,
no el dones a ningú.

15

16

17

18

Quant les granotes
fan festa major,
dansen al so de la seua cançó:
croar, croar, croar…

23
L’home qui està ben criat,
calla si no és preguntat.

25

26
Per Sant Jaume i Santa Anna,
pinta el raïm i la magrana.

3

6

11

14

A cul escaldat, bragues d’espart.

Pescant crancs o caçant rates,
mariner, posa’t sabates.

20

22

28

30
31

AGOST 2015

1

2
Pardal vell no entra en gàbia.

PER AGOST, TRILLA QUI ÉS GOS

7

8
Això és més vell que cagar aponat.

17

23
Fer pam i pipa, pam i pipa.

24

18

4

5

Setze jutges d’un jutjat
mengen fetge d’un penjat.

14

19

22

Ens fa un estiu tan pesat,
que un no sap on ficar-se,
jo, si no fóra pecat,
fins el cul duria a l’aire.

27

Fadrinets que festegeu,
festegeu primer la vella:
tindreu la jove segur,
com l’aigua en una cistella.

28

30
31

SETEMBRE 2015
EN SETEMBRE, NO FA CAP ARRUGA EL VENTRE

7

8
Canten cartes i callen barbes.

16

18
Trobe la televisió molt educativa.
Cada vegada que algú l’encèn, em
retire a una habitació i llig un llibre.
(Groucho Marx)

24
78

25

Eres perdiueta (bis),
que voles i piques,
eres més bonica (bis)
que totes les xiques..

26

4

5
Gos que lladra no mossega.

11

12
Tindre mans de pàmpol.

20

29

30

Bon senyor, parlen cortès,
que el bon parlar no costa res.
79
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OCTUBRE 2015

1

2
Mira si la cansalada
és de pollastre!

QUAN L’OCTUBRE ARRIBA A LA FI, MOR LA MOSCA I EL MOSQUIT

7

10

15

18
A qui es mor de por,
li fan la sepultura de merda.

24
82

A la mare li ho he dit
i m’ha fet la rialleta,
i ara, si ton pare vol,
ja tenim la garba feta.

25

4
En temps de belluga,
campe qui puga.

11

13

14

20
Cadireta a l’aire, mocador al braç,
el rei i la reina van a passejar.

27

29
Ser un tararot.
83

NOVEMBRE 2015
PEL NOVEMBRE, SI TRONA, LA COLLITA SERÀ BONA

7

8
Sempre plou
quan no hi ha escola.

17
El mal ve a quintars
i se’n va a unces.

25
84

26

4
Al so de tabals
no s’agafen llebres.

11
Per Sant Martí
és hora de provar el vi.

20

21
De la terra venim, a la terra anirem,
en la terra vivim, en la terra serem.
(Sam Raimon)

28

29

Ser més llarg
que un dia sense pa.
85

DESEMBRE 2015

1

QUI EN DESEMBRE VA A FESTEJAR, PROP DEL FOC S’HA DE FICAR

9
Qui matina fa farina.

15

16

Qui és roí en sa casa,
roí serà allà on vaja.

23

24
Ni polls en la greña
ni corral sense llenya.

3

Pastorets i pastoretes,
feu-me llenya que tinc fred;
no me la feu d’argelagues,
feu-me-la de romerets.

4

21
Gallineta que per casa va,
si no pica, picarà...

27

28

30

Cal arriscar-se a cometre errors.

31
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Silla...

Terra
i
Aigua
/

Anna Alba
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“La planicia resulta una visió alhora sorprenent i sedativa.
Les horitzontals sempre influeixen consoladorament sobre els nervis
del públic. Ací tot és horitzontal, horitzontal rigorosa.
I segons com vinga el calendari – cal fer-ne, de nou, la indicació
expressa-, la inmensa esplanada presenta una cara diferent:
ocupada per l’aigua, com un espill infrangible, unes voltes, eixuta,
amb els terrossos en descans, exhaustos després de la sega, unes
altres: i amb els brins verds, quan hi han plantat la planta, i
a continuació, tota la gamma de verda possibles, fins a incidir en el
groc, amb les espigues medures, un groc obscur o apagat, al final...”

Joan Fuster

L’Alfufera de València
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L’aigua Com A Recurs Natural.
Utilització de l’aigua com a benefici humà.

Des que l’ésser humà va ser capaç de començar a fabricar
les seues pròpies eines i utensilis amb distints usos, va poder
evolucionar també el seu mode de vida, puix va suposar grans

Que l’aigua és un element natural fonamental per a la major

avanços com: l’inici del conreu i la ramaderia, assentaments

part de formes de vida a la Terra és obvi. Per aquest motiu,

a un lloc determinat, la construcció de noves formes de vi-

no es va a entrar a fer una dissertació massa extensa sobre

vènda, etc. Sempre baix el condicionament d’estar a prop de

aquest tema. Però, no obstant, és d’importància considerar

zones amb aigua, per ser un element fonamental per a qual-

com per a l’ésser humà és font imprescindible de vida; i de

sevol forma de vida, com ja s’ha esmentat. Aquest fet, que es

quina manera la utilitza per al seu benefici.

remunta ara a fa milers d’anys, no deixa de ser en l’actualitat,
una realitat. Doncs, amb el pas del anys s’ha anat evolucionat i els invents de l’humà han permès envair nous territoris,
adaptar-se’n, així com mantindre’ls connectats amb l’aigua
mitjançant canalitzacions, ponts, aqüeductes, pous, basses,
etc. Puix, continua sent un element valuosíssim, per les seues
condicions vitals, a tindre en compte en cadascú dels passos
que es donen en la evolució de l’humà i tot el referent a ell.
Gran part de l’aigua potable de la que disposen molts països

Microorganismes vius a una gota d’aigua.
Arxiu personal, 2012.

està destinada a l’agricultura, sent utilitzada per la irrigació
dels cultius. La relació directa entre recursos hídrics i produc91
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ció d’aliments és crítica, per tant, per una població en constant

ISO 14.001 – que expressa com establir un Sistema de Gestió

creixement. Puix la irrigació absorbeix fins un 90% aproxima-

Ambiental (SGA) per aconseguir un equilibri entre el manteni-

dament dels recursos hídrics d’alguns països en vies de des-

ment de la rendibilitat i la reducció dels impactes en l’ambient-,

envolupament, i un 70% aproximadament als més desenvo-

estan sent aplicats cada vegada més a la industria; podent ser

lupats. Malgrat a aquests alts percentatges, cal dir que, al ser

penades totes aquelles empresses que no respecten el mínim

l’agricultura un sistema de producció tan antic, cada pais s’ha

d’eliminació de residus tòxics i bacteriològics a les seues ai-

anat adaptant als diferents règims hídrics, intentant rendibilit-

gües.1

zar-los cada vegada amb més ímpetu.
L’aigua que s’utilitza amb finalitats industrials, en canvi, suposa un 20% aproximat; un percentatge menor, però que produeix altres problemàtiques molt severes en quant a la qualitat
de l’aigua una vegada ha sigut utilitzada. D’aquesta manera,
és d’importància esmentar la forta pressió que estan portant a
cap les polítiques de desenvolupament sostenible, amb canvis
legislatius de caràcter mediambiental, a la majoria de països
per intentar aplacar el gran nombre d’abocaments residuals
que produeixen les activitats humanes sobre els recursos hídrics. La depuració i tractaments d’aigües residuals –implantats per llei a finals del s.XX-, així com la normativa UNE-EN
92

Abocaments residuals a l’aigua d’una sèquia. Arxiu personal, 2007.
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A més, en juliol del 2010, la ONU va declarar mitjançant la seua

es centra aquest escrit, ha estat l’aigua un element primordial,

resolució A/RES/64/292 l’accés segur a una aigua potable i al

degut a les grans quantitats que es poden trobar de manera

sanejament com un dret fonamental per als drets humans.2

natural a les seues terres. A més, per la forta tradició que existeix en la manera en que s’ha utilitzat al llarg dels segles per a

Tot i que en les últimes dues dècades s’ha aconseguit progres-

l’us beneficiari humà, com es podrà veure més avant.

sar sobre els distints aspectes del desenvolupament i administració dels recursos hidràulics, els aspectes de la qualitat de
l’aigua son més seriosos del que es creia. Per aquest motiu,
s’estan fent estudis i canvis legislatius cada vegada més estrictes. L’organisme que regula les accions comeses en les
xarxes hidrològiques referents als espais que es troben en la
conca de Xúquer –entre altres, les terres de València-, és la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer.3
L’aigua, per tant, ha sigut i és un element digne d’estima i veneració per totes les cultures. Malgrat que en moltes ocasions
es fa un ús abusiu i sobreexplotat d’aquest; qüestions que no

Algues a la Marjal de Silla
Arxiu personal, 2012.

es tractaran de forma massa extensa al escrit, tret dels casos
essencials relacionats amb el desenvolupament d’aquest. En
la cultura valenciana –especialment en la de Silla-, en la qual

Boletín Oficial del Estado, <http://www.boe.es>.
Naciones Unidas, <http://www.un.org/es>.
3
Confederación Hidrográfica del Júcar, <http://www.chj.es>.
1
2
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L’aigua en l’art.

El que sí que està clar és que aquest element, és valorat per
infinitat de camps, des dels més científics i biològics, fins als

No es pot deixar d’esmentar, com l’aigua ha sigut i és utilitzada

artístics i metafísics.

com a temàtica bastant recurrent de molts artistes, evidentment des de distentes vessants. Pot ser, pel fort lligam que
l’humà sent per aquesta, per la seua importància; per la relació
amb el món dels somnis, com a element eteri i canviant; etc.
A més, per ser considerat un element purificador en la majoria
de religions.
També en la filosofia de distintes cultures, l’aigua és considerada una de les substàncies bàsiques que conformen l’univers.
Ja en l’antiga Grecia, Tales de Mileto va afirmar que l’aigua era
la “substància última”, on tota ella conformava el cosmos.
Diferents formes artístiques com la pintura, la fotografia, la
dansa, la música, o la literatura, li han donat a l’aigua distints
tractaments simbòlics, metafòrics, estètics, realistes, etc. I han
mostrat la seua particular visió d’aquest element a la resta de
la societat.
94

Reflexes. Arxiu personal, 2006
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Importància de l’aigua en les terres valencianes.

d’Àfrica. Aquestes obres d’enginyeria, restes arqueològiques
trobades en les rodalies de la conca del riu Túria, arribarien a

Gran part de la terra valenciana, - especialment des de la Pla-

posar de manifest el colossal desenvolupament d’infraestruc-

na de Castelló fins la Safor-, es considerada una de les més

tures del regadiu d’aquestes regions del litoral valencià. Un

fèrtils del territori espanyol a causa del clima mediterrani pel

exemple és l’impressionant aqüeducte de Cella el traçat del

qual és afectada la zona i al gran nombre d’aqüífers que rete-

qual aconseguia una longitud de 18 quilòmetres, o el de Xelva,

nen grans quantitats d’aigua.

amb els seus 35 metres d’altura, pretenia proveir no solament
les grans viles i urbs, sinó també centrar el regadiu en petits

La plana quasi extrema que caracteritza aquesta zona, es la

nuclis d’horta en zones de secà.

més gran de la conca mediterrània espanyola, juntament amb
els rius principals que la travessen, el Túria i el Xúquer, així

A partir de l’any 711 DC, i durant el llarg període de domina-

com els embassaments dels quals disposa i el llac de l’Albufe-

ció islàmica, es van aprofitar els antics canals romans i es va

ra, són factors imprescindibles per a l’obtenció de terres de tan

crear un vertader teixit de sèquies i ramificacions en territo-

magnífic ús agrícola. Al llarg de molts segles, s’ha estat traient

ris valencians que es pot considerar com una grandiosa obra

el màxim profit a aquestes terres, a través dels sistemes de

d’enginyeria.

regadiu tan ben estructurats, i de perfectes sistemes hidràulics
heretats de diverses cultures.

Des dels temps dels àrabs fins a mitjan segle XIV, que és l’època en què apareixen datades les ordenances més antigues,

Un dels primers sistemes de regadiu en les terres valencianes

els sistemes de reg de l’horta valenciana han seguit els matei-

va ser el sistema romà, molt similar al de les províncies del nord

xos mètodes, ajustant-se doncs als costums i usos antics. Els
95
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sistemes utilitzats en l’època musulmana eren els de derivació

cedents romans, com s’ha tractat d’exposar, l’entramat actual

d’un riu mitjançant un assut per a regar camps de la part més

sobre el sistema de partició de les aigües és totalment d’origen

baixa a través de sèquies; la sénia i el qanat5 per a les terres

musulmà. Doncs,

4

més altes en relació amb el nivell de l’aigua. A més van crear
el sistema de reg comunal que preveia la distribució de l’aigua

“Si Roma hubiera sido la autora de toda esta red

en parts iguals, depenent en cada cas del cabal que transitava

de canales, regulando el aprovechamiento de las

per la llera del riu, incorporant el nou concepte pel qual el dret

aguas de Valencia, creando unas leyes y un tribu-

d’explotació anava unit al dret de l’aigua.

nal que juzgara los pleitos, hubieran sobrado documentos y testimonios sobre una organización tan

La continuïtat d’aquest model iemenita entre els regants, tant

detallada y perfecta que regulara la distribución de

cristians com a musulmans, amb posteritat a la conquesta de

las aguas, redes de canales y acequias, y más te-

tot el territori valencià pel rei Jaume I, va ser gràcies a la cura

niendo en cuenta que el pueblo romano disponía de

que van posar els conqueridors a mantenir els antics drets

un carácter esencialmente jurídico.”7

“segons fo establit e acostumat en temps de sarrhins”.6
Aquest model va donar lloc al que avui dia es coneix com el
Tribunal de les Aigües, constituït l’any 960 DC en temps de Abderramán III. Així doncs, la influència de l’aigua ha sigut vital
per a la ciutat de València i per a les seues fèrtils terres, des de
temps primitius. I encara que els sistemes de reg tenen ante96

És una presa de reduïdes dimensions. Es tracta d’una obra de poca
alçària construïda transversalment en un riu o en un rierol per a aturar
l’aigua, fer-ne pujar el nivell i derivar-la fora de la llera en general cap una
sèquia.
5
És un sistema de reg agrícola que consisteix en pous que busquen l’aigua
de la capa freàtica i la canalitzen en pendent pel seu aprofitament, generalment mitjançant una serie de pous en línia.
6
MASCARELL, Mª José; TARÍN, Ramón; SALA, Daniel, El tribunal de las
aguas de Valencia, Valencia, Javier Boronat Editor, 2002.
7
Ibidem.
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A més, la manera tradicional i oral del Tribunal de les Aigües

El Tribunal de les Aigües:

per a solucionar els possibles conflictes dels denunciants o
propietaris, dista bastant de les pràctiques jurídiques del po-

El Tribunal de les Aigües és la més antiga de les institucions de

ble romà que mai haguera deixat d’escriure un codi en el qual

justícia existents a Europa. Com s’ha nomenat anteriorment,

recolzar-se per a poder dictar les seues sentències justament.

es va constituir l’any 960 DC i encara en el segle XXI perduren
les maneres d’exercir els tràmits referits a problemàtiques sobre el reg i les aigües valencianes.
Cada dijous de l’any -últim dia laborable del calendari musulmà-, en el costat dret de la gòtica Porta dels Apòstols de la
Catedral de València, s’estableix una cita obligatòria entre els
síndics, abillats amb les seues bruses negres d’hortolans, a les
dotze hores -moment en el qual el sol està en posició zenital,
fet que significa el canvi del dia per als mahometans-. Després
d’aquesta senzillesa i simplicitat de funcionament, freturós de
enrevessats protocols i fórmules jurídiques, es troba un model
de justícia que l’home de l’horta ha respectat en una mil·lenària
institució que ha sobreviscut a totes les reformes legislatives
sent molt benvolguda, per la seua particularitat i efectiu fun-

Reunió del Tribunal de les Aigües.

cionament, un dels més benvolguts béns del conjunt cultural
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valencià. Sens dubte, els nostres avantpassats, van deixar un
gran llegat a posteriors generacions, ja que els regants es van

Silla, terra i aigua:
Situació geogràfica i context històric-social.

estar regint per aquestes lleis medievals de reg que van anar
passant de pares a fills al llarg dels segles, i gràcies també a

Existeixen diferents versions sobre l’origen etimològic del nom

açò, es va conservar l’essència històrica d’aquesta cohesió

de Silla, hi ha qui opta per la forma llatina CELLA derivada de

cultural fins als nostres dies.

CENTUMCELLAE en al·lusió a la gran quantitat de cellers que
hi havia antigament al poble, ja que hi existeixen probes escrites que demostren que hi havia una gran quantitat de terreny
plantat amb vinyes.
Altra versió d’arrel àrab apunta al fet que aquest nom prové
de ( ةليهسsuhayla) que significa “la plana”8. Aquesta arrel etimològica fa referència a allò més característic de la zona: el
terreny pla.
Silla, amb una extensió de 24,52 km², es troba en una zona
en que les seues terres son considerades com unes de les
més fèrtils i productives del planeta, en la comarca de l’Horta
de València, concretament en la subcomarca de l’Horta Sud.

Reunió del Tribunal de les Aigües,1910.
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La ciutat de València, capital de la comarca i principal centre
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de referència política i econòmica de la Comunitat Valenciana

- Àrabs, en els segles XI i XII: edificació de la torre àrab, sent

es deixa albirar al nord de la ciutat, la qual es troba a tan sols

la construcció més important del municipi i Monument Històric

uns 12km.

Nacional.

Gran part de la superfície del territori situat a l’est del poble

- Cristians, en el 1243: primera carta de població.

forma la Marjal, protegida i integrada dins del “Parc Natural
de l’Albufera”. Avui dia, la que ha sigut una terra històrica i

- La revolta de les Germanies, segles XIV i XVII: convivència

tradicionalment coneguda pel cultiu d’arròs i una fertilíssima

entre cristians i musulmans.

horta, es troba compartint l’espai agrícola amb terrenys terciaris, industrials i importants vies de comunicació com autovies,

- Període Borbònic, segle XVIII: durant el regnat de Carles III,

carreteres i línies ferroviàries.

la Sèquia Real del Xúquer, una importantíssima obra hidràulica iniciada per Jaume I en el 1258, arriba a Silla en el 1771.

Cal destacar la gran influència cultural que ha anat quedant a
causa del pas de diferents assentaments humans a Silla des

Durant els segles XIX i XX, van ocórrer grans canvis indus-

de fa més de 2000 anys, tals com:9

trials, històrics i econòmics que van conformar la Silla actual:
vies fèrries, la desamortització liberal de béns eclesiàstics i

- Romans, segles II i I AC. L’actual emplaçament de Silla es

feudals, noves tecnologies etc.

relaciona amb el pas de la Via Augusta romana; a més s’han
trobat diferents vestigis arqueològics: monedes, carreus, fragments de ceràmica etc.

ANTICH, Josep, Web personal, <http://www.janticb.blogspot.com.es>.
TORTOSA, Paco, Silla entre hortes, marjals i l’Albufera, Valencia, Edicions
96, 2011. p.33-41.

8
9
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Així, el cultiu de les terres va decréixer en la dècada dels anys

inundat. I degut a la plana característica de la zona, va estar

70 a causa d’un increment d’ocupació en les fàbriques. A més,

molt complicat tornar a la normalitat durant varies setmanes.

en 1986, es va declarar l’Albufera com a Parc Natural, la qual
cosa va suposar un gran esdeveniment, ja que el llac és part
imprescindible de la cultura del municipi.
Com a dades addicionals, esmentar que, quan en l’any 1957
es van produir les fortes pluges que va fer que el riu Túria es

Hui en dia, malgrat que la original rambla va ser tapada i substituïda per una avinguda, i suposadament preparada per a
les possibles inundacions mitjançant canalitzacions artificials,
cada vegada que plou amb intensitat continua sent el punt

desbordara –“la riuada”-, Silla va ser un del municipis que més

principal on acudeix l’aigua. Mostrant com aquesta torna al

va sofrir les conseqüències. La rambla d’aigua que el traves-

seu llit natural, i recordant als habitants del municipi que es

sava de part a part se’n va eixir de mare, quedant tot aquest

troba situat damunt una gran xarxa d’aigües subterrànies.

Rambla de Silla desbordada per la “riuada” en 1957. Autor: Francisco Gimeno Zaragozá. Arxiu Municipal de Silla.
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D’altra banda, la forma en que alguns dels habitants de Silla van aconseguir destapar pous d’aigua natural, mitjançant
una antiga tècnica anomenada radioestèsia, és una dada bastant curiosa, degut a la mancança de probes científiques de
la seva eficàcia, tot i que s’utilitza des de fa uns 4.500 anys
aproximadament. Gràcies a les radiacions i ones magnètiques
emeses per un element emissor -en aquest cas aigua-, amb
un pèndol metàl·lic mantingut en suspensió i molta concentració, van trobar sortidors d’aigua natural, completament apta
per al consum humà.

Galeria soterrània,1958. Autor: Josep Antich. Arxiu Municipal

A causa dels nous aires tecnològics i globals del segle XXI,
l’estructura espacial i el territori de Silla s’han modificat vertiginosament per ampliacions i remodelacions dels polígons
industrials. Aquests canvis marcaran l’avenir del paratge i la
cultura del municipi al llarg del segle.10

Es poden trobar més referències bibliogràfiques i informació sobre la història de Silla, consultant: Algudor. Revista del Centre d’Estudis Locals de
Silla.<http://www.cel-silla.com>

10

Paco Alberola després de trobar una corrent d’aigua subterrània a Silla
“Motor del Papa” l’any 1958. Arxiu personal.
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Albufera, marjal i terme rural de Silla.

Geomorfològicament, es va conformar pel tancament del golf
de València, i fa uns 200.000 anys, en estat original, l’Albufera

D’una forma semi-circular i situat a uns 12km de la ciutat de

devia ocupar unes 31.000 Ha. aproximadament.11

València el llac de l’Albufera -de l’àrab Al-Buhaira, “el llac”-,
abraça una superfície de 210 Km². Fa ara 30 anys des que es

Actualment, i degut als distins canvis geomorfològics que ha

va considerar Parc Natural, i aleshores, la major part del terme

sofrit aquesta zona, gran part d’aqueixes hectàrees, s’han

de Silla; el qual és d’importància esmentar per poder enten-

transformat en perifèria de L’Albufera, sent tretze els municipis

dre i valorar qualsevol qüestió relacionada amb amb la cultura

que aporten al Parc Natural una part del seus respectius ter-

d’aquest municipi.

mes rurals: València, Sedaví, Alfafar, Massanassa, Catarrotja,
Albal, Baniparrell, Silla, Sollana, Albalat de la Ribera, Algemesí, Sueca i Cullera.
Distints tipus de fenòmens naturals han influït en la formació i
en el desenvolupament del llac com son:
- Les aportacions fluvials sedimentàries de les conques dels
rius Túria i Xúquer.
- L’aportació d’aigües dels barrancs i rius secs que hi desguas-

Vistes aèries de l’Albufera i la Marjal de València.
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- Els corrents marins, que en aquesta zona son longitudinals,

marrons i negres i, en conjunt, allò més representatiu son els

afavoreixen la deposició de materials sedimentaris al llarg de

camps o basses dedicats al cultiu de l’arrós. Aquest cultiu ocu-

la costa.

pa 1.005 Ha. de les 2.127 Ha. totals de la superfície agrícola
al terme municipal de Silla.

D’altra banda, és d’importància esmentar que la Marjal ocupa
la major part de la superfície d’aquesta zona humida litoral, in-

En canvi 1.410 Ha. estan dedicades a explotacions de cultius

cloent els sistemes de drenatge naturals com son les sèquies,

herbacis i totes elles en règim de regadiu. Les 717 Ha. res-

les goles i els ullals, que permeten les inundacions i evacua-

tants estan ocupades per cultius arborícoles dels quals, sola-

cions d’aquesta.

ment un es cultiva en règim de secà.

Les goles són comunicacions directes del llac amb la mar, i

Un dels fets més cridaners pel qual l’Albufera va minvar consi-

hi existeixen dos de naturals, el Perelló i El Perellonet; i una

derablement, va ser precisament pels aterraments causats per

d’artificial, El Pujol, oberta el 1953. Els anomenats ullals, son

la mà de l’home a principis del s.XVIII. Aquests, consistien en

naixements d’aigua naturals. Es poden trobar al terra, propi-

abocar terra a les vores del llac fins el punt de convertir-les en

ciats per impulsos naturals d’aigua del subsòl o dintre del llac,

terrenys aptes per als cultius.

a mena de fonts subaquàtiques. La seua aportació de volum al
llac és pràcticament insignificant, però la qualitat de les seues
aigües és discretament potable.12
11

La Marjal es conforma de de grans zones formades per llims

12

ROSSELLÓ, V.M., L’albufera de València, Barcelona, PAM, 1995.
FUSTER, Joan, L’Albufera de València, Alzira, Bromera, 1993. p.71.
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Al s.XVIII el llac ocupava unes 14.000 Ha., mentre que al s.XIX

A partir de la conquesta de Jaume I, en 1238, es té registre

unes 5.000 ha. L’augment dels aterraments va ser propiciat,

de dades i documents del llac de l’Albufera; sent així alguns

en part, pel fet de que aquesta zona albuferenca va passar a

dels més importants posseïdors d’aquest: la Corona (1419)

ser, després de molts anys, possessió dels municipis. Abans,

fins el s.XVIII, Esperança Ramos (1705), Cristóbal Moscoso

tant el llac com les terres que l’envoltaven van ser propietat de

(1708), Carles III reincorporà el llac a la Corona (1761), Ma-

reis, ducs i personatges de l’aristocràcia, deixant únicament

nuel Godoy, Mariscal Suchet, etc., fins que Isabel II en 1841 va

que els pagesos treballaren la terra a canvi d’un 15% aproxi-

disposar que tornara a ser propietat total de la Corona; i, pos-

mat dels beneficis.

teriorment, el va cedir a l’Estat en 1865. En 1927, va passar a
ser propietat de L’ajuntament de València.13
Quan va tornar a ser possessió de l’Estat en 1865, els habitants d’aquesta zona per fi van poder comprar trossos de
terra per al seus cultius personals. És van crear, aleshores,
minifundis.
Al s.XIX, les diverses situacions per les quals van d’atravessar
els ciutadans d’aquestes terres com les plagues a l’Albufera - i
les malalties que allò hi comportava-, la pobresa que havia
produït la guerra, etc., van provocar que els pagesos sentiren

Camps d’Arròs a la Marjal de Silla. Arxiu personal 2012.
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ja que el cultiu d’arròs era una bona manera d’obtindre ali-

i pesticides químics, entre altres, i l’abús d’utilització d’aquest

ment, beneficis econòmics al exportar-lo, així com mantindre

paratge natural com a abocador de residus urbans i industrials

les terres en en bon estat, lliures de malesa.

va afavorir a una ràpida contaminació d’aquestes terres, de les
seues aigües i, evidentment, de la seua fauna i flora. Conver-

L’any 1927 els aterramants van anar disminuint, fins que en

tint aquest paratge i a la seua cultura en un focus d’atenció a

els anys 50 es va prohibir definitivament la pràctica d’aquests,

tindre molt en compte per als ecologistes i sistemes legislatius,

quedant fixades les mesures i els límits que te a l’actualitat:

que cada vegada hi estaven més pendents de prendre fortes

2.830 Ha., un diàmetre aproximat de 5Km. i una mitjana de

mesures per protegir-ho.

80cm de profunditat. Però amb l’arribada de la industria a Silla
cap als anys 60 del s.XX, poc a poc aquests treballs tan característics de la zona, van anar decreixent front a les noves
ofertes laborals i com no, a la forta especulació urbanística i
sobreexplotació de les terres. Molts dels terrenys més fèrtils
del municipi van desaparèixer en favor d’espais residencials i
polígons industrials.
Llavors, la necessitat d’aigua va créixer de manera exponen-

Vista de l’Albufera des del Motor del Palaco, 2011. Arxiu personal.

cial, generant l’alteració més greu derivada del nou paradigma
productiu: el balafiament de recursos hídrics i la seua degradació fisicoquímica. A més, l’us d’adobs artificials, d’insecticides

TORTOSA, Paco; PRÓSPER, Pepa, La Albufera. Guía para descubrir el
parque natural, Valencia, Publicacions de la Universitat de Valencia, 2009.

13
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L’any 1986 es va declarar aquesta zona com a Parc Natural de

El que va ser fins aleshores un treball i un mitjà de vida costós,

l’Albufera i, des d’aleshores, es troba protegit com a reserva

tradicional i de tant de valor cultural per a les anteriors genera-

natural de la Biosfera.

cions, s’ha vist convertit, amb el pas dels anys, amb una mena

Cada vegada és menys el nombre de gent que viu exclusi-

de passatemps laboriós per als que encara conserven els seus

vament del cultiu propi, especialment el d’hortalisses, ja que

camps i desitgen treure-li partit mitjançant el cultiu de l’arrós o

és molt difícil competir contra grans explotacions i suposa un

algun cultiu que encara puga fer front als grans mercats.

gran esforç econòmic. El de l’arrós en canvi, encara aporta beneficis econòmics –sobretot a nivell industrial-, encara que no

D’altra banda, sembla que la gran acollida turística que supo-

els suficients per a dedicar-se’n exclusivament com a mitjà de

sa aquest Parc Natural, front la controvèrsia que aquest fet su-

vida laboral – en el cas dels llauradors-, però manté els sòls en

posa, ha propiciat que les noves generacions hi troben, encara

estat òptim i, per suposat, per als seus propietaris representa

que molt lentament, un sentiment de lligam amb allò més típic i

una mena de vincle d’estima cap a la seua cultura.

significant de la seua terra, les seues tradicions i la seua aigua.
Encara que, en la majoria dels casos, es tracta d’un sentiment
de nostàlgia amb les seues arrels, més que d’un pensament
conscienciat amb el medi ambient.
Per tant, podem concloure que, pràcticament en la seua totalitat, Silla utilitza al seu terme un règim gairebé absolut de rega-

Cultius d’hortalisses amb fàbriques al fons i espigues d’arròs.
Arxiu personal. 2011.
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diu, i açò influeix potencialment en que l’aigua siga un element
fonamental a la seua cultura.

TERRA I AIGUA

Sistemes de regadiu de Silla.

pèrdua de cabal en el curs del canal que va a parar a la xarxa
de distribució que encapçala la fesa. És en aquest tipus de

Com en el cas dels camins, la necessitat de proveir d’aigua al

comportes, on es regula el cabal de reg del que van a gaudir

nombrosíssim nombre de parcel·les existent en la localitat, ha

les explotacions que estan connectades a aqueixa xarxa.

obligat a la construcció d’una complexa xarxa de reg en la qual
les sèquies s’entrellacen i varien de grandària per a proveir a

A més de les feses, existeixen un altre tipus de comportes que

tota la superfície agrícola. Si unim a açò, el fet que l’aigua per

també prenen l’aigua del canal de la Sèquia Real que per la

a reg d’una explotació pot procedir de la Sèquia Real del Xú-

seua per la seua menor dimensió i per ser menor la superfície

quer, de l’extracció que realitzen els motors del subsòl, o fins

que reguen, es denominen paletes.

i tot de l’aigua de l’Albufera; llavors la complexitat d’aquesta
xarxa és encara molt major.

Dins de les xarxes de distribució que encapçala cada fesa,
també es troben les anomenades fesetes o vesses; que no

La xarxa de reg de la localitat de Silla, es subdivideix en tres

són una altra cosa que partidors de l’aigua que, amb el seu

estructures fonamentals, que són: Les feses, els motors i la

tancament o obertura, permeten el reg d’una determinada part

xarxa de distribució d’aigües.

de la superfície total a la qual proveeix la xarxa.

Les feses:

El funcionament de totes aquestes comportes és manual, és

El sinònim de fesa és esquerda. En definitiva es tracta d’açò.

a dir, per mitjà de mecanismes que han de ser accionats pel

Les feses són les comportes que es troben als costats de la

sequier -en el cas de les feses que donen al canal- o el bidell

Sèquia Real del Xúquer, l’obertura de les quals provoca una

de la Junta Local de Regs -en el cas de les vesses-.
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Són vàries les comportes i paletes que proveeixen d’aigua els

motor de L’Albudor que eleva aquesta per a posteriorment re-

regadius de la zona, algunes d’elles a pesar que reguen su-

gar en llana cota major que la del canal.

perfície agrícola de Silla, estan situades en altres termes municipals.

• Fesa de L’Algudor: Rega 4.130 fanecades de superfície agrí-

Les que ofereixen l’aigua del canal de la Sèquia Real a Silla,

cola, la qual cosa la situa en la segona posició en el rànquing

són les següents:

de superfícies regades. Aquesta comporta es troba entre “El
Barranquet” de Silla i Sollana. Mereix destacar en ella l’exis-

• Fesa de La Canyada: Aquesta es troba en el terme municipal

tència de fesetes o vesses, entre elles les del Baure, La Fita i

de Picassent, però la seua influència arriba fins a. Silla, regant

La Venda.

150 fanecades en aquesta localitat.
• Paleta de Ntra. Sra. dels Desamparats. Aquesta permet el
• Fesa del Papa o de Don José: Aquesta proveeix d’aigua a

pas d’aigua al motor que porta el mateix nom. Amb aquesta

una explotació agrícola en exclusiva, la situada en l’anomenat

aigua es reguen 1.800 fanecades de superfície agrícola.

Mas de Don José. Aquesta comporta rega unes 100 fanecades. Com a dada curiosa dir que fins a abans de l’últim canvi

• Paleta de la Sénia dels Mingos. Aquesta paleta solament per-

de règim, aquesta paleta gaudia del privilegi de ser la primera

met el pas d’aigua per a regar 45 fanecades.

a regar.
• Fesa de Silla. És la més important en nombre de superfí-
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• Paleta de L’Albudor: Aquesta comporta permet el reg de 190

cie regada, amb les seues aigües es reguen gens menys que

fanecades. L’aigua que entra per aquesta, va directament al

7900 fenecades. Mereixen també esment les fesetes o vesses

TERRA I AIGUA
que apareixen en la xarxa de distribució que aquesta encapça-

motor i després comprar les fitxes de reg en qualsevol entitat

la, com són les de la Vega, El Port, L’Alter, La Camisola, etc.

bancària, cada soci de l’entitat posseeix la clau d’un fitxer que

• Fesa del Plater. Ve a regar 600 fenecades.

es troba en el motor. Aquest fitxer s’obri i s’introdueix la fitxa
amb la qual cosa s’obté un servei d’aigua d’uns 20 minuts,

• Fesa de Bernat. Està situada en el terme municipal de Picas-

(depenent de cada motor, la quantitat de litres d’aigua per mi-

sent però, malgrat açò, rega 2.000 fenecades en el terme de

nut varia, arribant als 15.000 l/min. els de major potència). Les

Silla.

fitxes són posteriorment dipositades per l’encarregat de nou
en l’entitat bancària, amb la qual cosa el procés de tresoreria

• Fesa de L’Aliaga. Situada en el terme de Alcásser, molt prop

queda en mans d’aquesta i els socis no tenen responsabilitat

de la frontera amb Silla, aquesta comporta està destinada ín-

en aquest tema.

tegrament al reg dels camps de Silla.
Els motors14:
Els motors d’extracció d’aigua, són una altra de les importants
peces que presenta la infraestructura de regadiu de la localitat. Aquests motors normalment utilitzen com a energia per a
posar-se en funcionament, l’elèctrica. Solament un entre tots
Aigua sorgint d’un motor. Motor Mas de Baix. Arxiu personal 2012.

ells utilitza per al seu funcionament el Gas-oíl, (Motor Plus Ultra o del Palaco). Per a obtenir aigua dels motors que es troben en l’horta, primer cal pertànyer a l’associació que regeix el

GUILLEM, Francesc, Els motors de l’Albufera, 1ª ed., Valencia, Perifèric
Edicions, novembre 2009, (Monografíes de l’Horta Sud, 9).

14
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Els motors que es troben en la Marjal, funcionen d’altra ma-

5. Motor de Germanells.

nera. En aquests, el sistema de control de l’aigua és primer

6. Motor deis Calvos o de Mustieles.

elevat per un empleat, anomenat motorista, o per un sistema

7. Motor del Figuero.

automàtic de boia que segons quin siga el nivell de l’aigua en-

8. Motor del Dulero, del Negre o del Sucrer.

gega el motor o deté el procés.

9. Motor de Hueso.

Perquè una explotació siga regada per aquests motors, és
precisa la integració en l’associació que els comanda, ja que
es tracta d’infraestructures privades.
La relació de motors que existeixen a Silla, és la següent: Motors que es troben en les terres d’arròs, que serveixen tant per

10. Motor del Comú.
11. Motor de Pasiego.
12. Motor Plus Ultra o del Palaco.
13. Motor del Port. o del Progrés.
14. Motor de la Ratlla.
15. Motor del Riolero.

a buidar d’aigua els camps desembocant en L’Albufera, com

16. Motor del Rorro, del Francés o deis Oriueles.

per a traure aigua de l’Albufera amb la finalitat de cobrir les

17. Motor de Sant Lluis o de Gorres.

necessitats de reg dels camps.

18. Motor del Sequiasser, de Pusa o del Sequiol de Gabrielo.
19. Motor del Lluent.
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1. Motor del Port.

20. Motor Silvestre Vega.

2. Motor del Desaigüe.

21. Motor de Carota.

3. Motor del Mill.

22. Motor Torreta Ampla.

4. Motor del Valencia.

23. Motor de La Vega.
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Motors.
Arxius personals. 2012.
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Motors situats en zona d’horta, que trauen les seues aigües

Motors situats en zona d’horta que bomben les aigües que els

del subsòl de la localitat.

subministra la Sèquia Real Del Xúquer.

1. Motor de L’Algudor.

1. Motor del “Mas” de L’Albudor.

2. Motor de L’Alteró.
3. Motor de La Canal.
4. Motor del Papa.
5. Motor Font d’Alapont.

2. Motor de La Pinada.
3. Motor Madre Sacramento.
4. Motor Verge Desamparats.
La xarxa de distribució d’aigües:

6. Motor Pont Nova o de la Séquia Nova.
7. Motor Maset de Pastor.

Aquesta és sens dubte la part més complexa de les infraes-

8. Motor “Mas” de Baix.

tructures rurals. La xarxa de distribució d’aigües ha d’arribar

9. Motor del Plater.

a totes les explotacions, per a açò necessita d’una immensa

10. Motor del Productor.

quantitat de metres de conducció d’aigua que en la seua ma-

11. Motor de la Providencia o de Mariano.
12. Motor del Salvador.
13. Motor de San Francisco.
14. Motor de San Pedro.
15. Motor de la Senyoría.
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joria són canals oberts i van entre els camps de la localitat. Els
canals de distribució, segons les necessitats que han d’aportar, van disminuint i augmentant de grandària. Aquests reben
diferents noms, segons la dimensió i la funció que exerceixen.
En la superfície d’horta, les sèquies serien la xarxa primària, o
siga, les de major grandària i de les quals parteix la xarxa se-
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cundària. Aquesta xarxa secundària, està formada pels deno-

8. Sequiol del Figuero

minats “recs”, els quals aporten aigua a la xarxa terciària, que

9. Sèquia de L’Aliaga

és la que porta un menor cabal i la que aporta directament

10. Sequiol de Rull

l’aigua a l’explotació. Els canals d’aquesta xarxa terciària es

11. Canal del Port

denominen “braçals”. Quan es passa de la superfície d’horta

12. Sèquia del Molí

a la de marjal, canvia el nom d’aquests canals, les sèquies

13. Sequiol de Marco

passen a cridar-se “sequiols”, i els “recs” i “braçals” passen a

14. Sequiol de la Torreta Estreta

denominar-se “reguerots” i “malejons”.

15. Sequiol de Valencia
16. Sequiol de la Torreta Ampla

A continuació, apareix una relació de les sèquies i sequiols,

17. Sèquia de la Vega

més importants de la localitat. L’ordre amb què han sigut col·lo-

18. Sequiol del Rull

cats respon al criteri de nomenar-los d’oest a est i nord a sud.

19. Sequiol de la Font de Vedrenyo
20. Sequiol del Pateniqui

1. Sequiol de le Ratlla

21. Sèquia del Oro

2. Sequiol Font de Mariano

22. Sèquia de la Camisola

3. Sèquia de L’Alter

23. Sequiol del Catarro

4. Sequiol del Comú

24. Sequiol del Rorro

5. Sequiol de la Font Nova

25. Sequiol del Gat

6. Sequiol de Santa Anna

26. Sequiol del Ratat

7. Sequiol del Mas

27. Sèquia de l’Algudor
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Sèquies i sequiols
Arxius personals. 2012.
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28. Sèquia del Barranquet

plantes que viuen abocades al canal i de la produïda a causa

29. Sequiol de L’Ullal

de l’evaporació, per transcórrer normalment les lleres obertes.

30. Sequiol de la Font de L’Ullal
31. Sequiol del Maset de Uiso

Els canals de distribució de terra, també tenen l’inconvenient

32. Sèquia de La Fita

que constantment cal estar realitzant labors de llavat i netetja

33. Sequiol dels Catalans

dels residus de les lleres, per a permetre el pas sense proble-

34. Sequiol de Gori

mes de l’aigua. Com a solució al problema, solament cap la in-

35. Sequiol del Pasiego

versió en aquest tipus d’infraestructures. Aquesta inversió pot

36. Sequiol de Parreta

arribar a ser rendible si tenim en compte l’estalvi que suposa

37. Sequiol de Carlets

no haver de realitzar treballs de condicionament dels canals

38. Sequiol de Peretacos

constantment. A més, en l’actualitat existeixen diferents tipus

39. Sequiol del Poll

de revestiments (formigó, fibrociment, asfàltics, plàstics, etc.)

40. Sequiol de la Torisana

assequibles per als diferents tipus d’explotacions agrícoles.

Els problemes de la xarxa de distribució de Silla, vénen donats

En l’actualitat ja hi ha institucions preocupades per aquest

per l’escassa qualitat constructiva que presenten molts dels

tema, així, la Junta Local de Regs de la Sèquia Reial del Xú-

canals. La majoria d’aquests són canals de terra i plantes. Açò

quer, facilita de forma gratuïta als afiliats que desitgen esco-

implica alguns inconvenients, com són la pèrdua d’aigua per

metre aquest tipus d’obres, blocs de formigó. Aquesta és una

infiltració i percolació profunda que es produeix en les lleres

bona mesura per a potenciar la remodelació de la xarxa de

d’aquest tipus, a més de la provocada per l’absorció de les

distribució d’aigües.
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L’Albufera, un llac per gaudir...
Joan Josep Tortajada

La història del poble de Silla i del llac de l’Albufera, ha estat unida des de temps immemorials. Ja en época romana la
relació era molt estreta i es té noticia que els cartaginessos
van ser els primers en dessecar parcel.les del llac per a crear
camps i horts.

La segona meitat del segle passat va contribuir, per tant a
l’empobriment de l’aigua del llac,que va veure reduit el seu nivell d’oxígen, dificultant el creixement d’algues i altres tipus de
plantes aquàtiques. Aquest cúmul de despropòsits i atemptats

Més endavant, els àrabs van ser uns grans explotadors de les
abundants peixqueres que disposava el llac.Es pot dir que en
aquell temps,cada familia disposava d’embarcació per a guanyar-se la vida a l’Albufera.

Per sort, amb les noves lleis de concienciació , amb algún empresari que va ser portat a la pressó i amb el nomenament
del llac com a parc natural, per fí semblava que l’Albufera començava a recuperar el respecte que havia tingut dels nostres
avantpassats i que, progressívament, s’havia anat perdent.

Han passat anys, segles des de que es van donar aquestes
vivències llunyanes i els habitants d’aquest poble han seguit
vinculats al recentment nomenat parc natural. Ja endinsats al
segle XX, podem dir que amb l’aparició de la industrialització116

de l’àrea metropolitana de Silla va nàixer també un període de
decadencia del llac, castigat constantment amb vertits incontrolats i altament contaminants que provenien de les diverses
fabriques i empreses que miraven el nostre benvolgut llac més
com un femer que altra cosa…

contra la integritat del llac,el va deixar ferit de gravetat.

Hui dia, el llac va reforçant la seua ressentida salut a poc a
poc i els veïns de Silla la gaudim de moltes maneres diferents.
Es pot dir que hi ha tres grans col.lectius del nostre poble que

L’ALBUFERA, UN LLAC PER GAUDIR
mantenen un vincle prou fort amb el parc natural, que són l’associació de vela llatina, l’associació de caçadors i el club escola de piragüisme.
Els primers es valen de les seues tradicionals i majestuosses
barques de vela triangular per a aprofitar els dies en que el
vent bufa moderat per a recorrer les mates del llac,des de la
mata sant Roc fins l’antina,buscant en direcció est la de les
estaques, virant després en dirección nord cara al flotó de llebeig, poc abans d’encarar la tornada al port.

sud a nord , d’est a oest, del port al Saler, del Palmar a Sollana,
ploga o caiga el sol a plom…La perfecta fusió home-natura.
Una vegada feta aquesta reflexió sobre el preciós entorn natural de Silla,el nostre poble,jo, com molts em quede perplexe
quan encara n’hi ha entre el veïnat qui no coneix eixe patrimoni únic que té Silla i que envegen en silenci els demés pobles
del voltant…pobres ignorants.

Els caçadors també saben pasar-ho bé a la seua manera, matinant o passant tota la nit en vela esperant que facen acte de
presència les seues especies d’ànecs preferides, aspecte que
no seria posible sense eixa recuperació que va veient-se en
les aigües de l’Albufera, fet que afavoreix la migració de gran
varietat d’aus per aquesta zona humida.
En tercer lloc trobem als piragüistes,especialistes en gaudir
del nostre benvolgut llac travessant-lo de part a part un nombre infinit de vegades,dia a dia, mes a mes, any rere any, de
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Apartat

infantil
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Salutació del President Infantil
Sergi Silvestre i Riera

Em diuen Sergi Silvestre i Riera i en dirigisc a vosaltres per

Elsa, Sheila i Ángel, gràcies per compartir aquest somni amb

primera vegada com a President Infantil de l’any 2016 de la

mi. Serem els màxims representats d’aquesta gran comissió i

Falla Poble de Silla.

sé que gaudirem al màxim.

Sóc un xiquet de nou anys que sent molt a prop el món de les

Fallers i falleres del poble de Silla, gràcies a tots per ser com

falles ja que porte tota la meua vida en aquesta comissió.

sou, espere que gaudiu aquest any igual de bé que jo i que

El primer any de la meua vida va ser un plaer ser la mascota

passeu tots unes bones festes falleres.

de la meua comissió.
Visca la Falla Poble de Silla!
Any rere any, la meua il·lusió de ser president infantil augmentava per moments i, per fi, en aquest any 2016 puc complir el
meu somni, representar aquesta gran falla.
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Us desitja Sergi Silvestre i Riera, president infantil del 2016.

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT INFANTIL

De cabells rubiets i somriure discret,
m' ha contat un pardalet, que presidir la seua falla
era un somni per a aquest falleret ben desitjat,
volia ser ell, de tots els xiquets, el primer.
I és per això Sergi, que el teu somriure
en cada acte brilla intensament,
i els teus ulls vius emanen felicitat
perquè estes falles les recordaras
com un somni fet realitat.
President infantil, riu, gaudeix,
tira coets i juga al costat dels teus fallers.
Perquè eres tu Sergi Silvestre i Riera,
de la comissió infantil de la falla Poble,
el seu infantil president.
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Salutació de la Fallera Major Infantil
Elsa Martínez i Albert
En primer lloc m’agradaria presentar-me, el meu nom és Elsa
Martínez i Albert, i enguany hem dirigisc a tots vosaltres com
a Fallera Major Infantil de l’any 2016 de la meua volguda Falla, la Falla Poble de Silla. Per a mi és un orgull tindre aquest
càrrec en la falla que m’ha vist nàixer, en la que he crescut, i
de la que he format part tota la meua vida.
Estic segura que aquest any viuré moments que mai oblidaré,
amb moltes emocions, que vull compartir amb tots els meus
amics i fallerets d’aquesta gran comissió, per a mi els millors
fallers del món. Però sobre tot aquesta il·lusió s’ha pogut fer
realitat gràcies a l’ajuda i esforç de tota la meua familia, especialment dels meus pares, que junt a la meua germana Andrea
estarán al meu costat gaudint en tot moment, emocionant-se
en cada acte i compartint amb mi aquesta meravellosa expe-
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riència. Un any, que el vaig a compartir amb Sergi, el meu President Infantil d’una forma molt especial, ja que els dos estavem esperant que arribara aquest moment desde ben menuts
i poder viure aquest somni junts.
Aquest regnat, tinc la sort d’estar acompanyada d’una Fallera
Major excepcional, Sheila, que amb el seu afecte i dolçor hem
fa sentir molt volguda en tot moment. I com no junt al nostre
President Ángel, que a més de ser un gran faller és sobre
tot una gran persona, per com estima la nostra falla i perquè
sempre està dispossat a fer tot allò posible per fer-la més gran.
Se que els quatre junts representarem a la nostra comissió el
millor que pugam i que gaudirem cada minut i cada segon de
tots els actes que ens venen per davant.
Ja per acabar, m’agradaria convidar a tots els xiquets i xiquetes a que vingau al nostre casal a disfrutar junt a nosaltres de
tots els actes que tenim preparats, i que conegau de ben prop
com els fallers de la Falla Poble de Silla viuen les seues falles.
Visquen les falles i visca la falla poble de Silla!

SALUTACIÓ DE LA FALLERA MAJOR INFANTIL
La nina perfecta a la que lloar,
fallera de cuna, és aquesta bonica xiqueta,
la regina infantil d’ una comissió que l’ ha vist
fer-se major al seu costat.
I en les falles del 2016,
amb la seua seua curta edat,
plena de mestria ella serà,
el sol que brille en lo més alt.
Fallereta de cabells d´or i ulls ben desperts,
el seu cor vol viure estes falles ben especials.
I especial, eres ja Elsa,
per a aquesta Silla fallera,
que té ja un lloc en la seua història per a tu reservat.
Xiqueta d’ imatge dolça com la mel,
eres tú Elsa Martínez i Albert,
de la comissió infantil de la Falla Poble, la seua volguda
Fallera Major Infantil .
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Cort d’Honor
Infantil
Lidia Adamuz López
Victoria Agredo Muñoz
Vera Albert Beneito
Zaida Álvarez Esteve
Laia Baixauli Gómez
Carla Batalla Martínez
Sara Benitez Simó
Natalia Boix Ramón
Paula Boix Ramón
Miriam Bou Vidal
Andrea Buitrago Piera
Claudia Cantos Villodre
Andrea Capel Riera
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Celia Carbonell Arcediano

Patricia Fernández Carbonell

Vera Carbonell Arcediano

Neus Fernández Gorriz

Laia Carbonell Martínez

Marta Fernández Pericás

Ada Cascos López

Leire Fernández Gómez

Aina Cascos López

Irina Ferrando Pereda

Celia Castells Terribas

Irene García Izquierdo

Luna Castro Jiménez

Ainara García Cifre

Helena Cerón Serrano

Martina Garcia Cortés

Nayra Clarí Martíinez

Claudia García Simó

Ariadne Cobo Jiménez

Natalia Gil Ribera

Marina Cortelles Terribas

Sofia Gimeno Soria

Claudia Cuadros Cáceres

Amaia Giner Martínez

Paula David Osuna

Eider Giner Martínez

Silvia David Osuna

Elena Guerrero Alba

Paula De La Rubia Huertas

Carmen Giner Simó

Irene Del Roj Silla

Nayara Godoy San Bautista

Aitana Díaz-Perona Antón

Carla Gomar Luz

Carla Díaz-Perona Antón

Nerea Gomar Luz

Adriana Fernández Carbonell

Mercedes Gómez Domenech

COMISSIÓ INFANTIL
Aroa González Baixauli

Lucia Martí Cáceres

Lucía Moscardó González

Claudia González Baixauli

Elsa Martínez Albert

Marina Muñoz Gimeno

Alejandra González Dugarte

Nerea Martínez Avivar

Emma Navarro Forner

Elisa González Zaragozá

Silvia Martínez Avivar

Sarah Navarro Forner

Claudia Guevara Saera

Andrea Martínez Barcos

Paula Navarro Melero

Noemi Leonor Gutiérrez Gallardo

Naiara Martínez Cuenca

Inés Nevado Valero

Irene Martínez Ferrer

Júlia Nevado Valero

Andrea Martínez Giner

Marta Ortega Garrido

Alba Martínez Lozano

Rocio Ortega Luz

Ariadna Martínez Matías

Patricia Palomares Espigares

Aroa Martínez Matías

Elena Pastor Calero

Andrea Méndez Gimeno

Alba Peiró Benitez

Lucia Merino Blanco

Claudia Pericás Miralles

Anna Monsoriu Antón

Aitana Pons Gómez

Alba Magalló Garcia

Marta Monsoriu Antón

Carla Pons Gómez

Marta Magalló Rudilla

Maria Montesa Martinez

Lucia Pons Selma

Andrea Magaña Ferrero

Carla Moreno Ortiz

Claudia Poyato Zaragozá

Daniela Marí Albuixech

Ainhoa Moreno Peiró

Paula Poyato Zaragozá

Aitana Iborra Montón
Neus Iborra Montón
Ariadna López Baixauli
Natalia López Baixauli
Naia López Cifre
Nahia Lorente Gragera
Yaiza Lorente Gragera
Noemi Luz Torres
Dalia Machancoses Martínez
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Comissió Masculina
Infantil

Raquel Prósper Alapont

Maria Amparo Santos Morcillo

Andrea Ramón Albert

Carolina Sellés Domenech

Marta Reinal Alberola

Mireia Silvestre Riera

Marc Reynal Alcantara

María Simeón Brocal

Vera Reviejo Sanchez

Marta Simeón Vedreño

Lucia Rillo Diaz

Vega Simó Antón

Laura Rodrigo Navarro

Irene Talavera Gutierrez

Natalia Rodríguez Hortelano

Pau Tarazona Romeu

Natalia Rodríguez Sánchez

Isabel Tomás Ballester

Carla Romero Cubells

Lucía Tomás Ballester

Sara Ruano Pons

Carmen Valero Cortés

Claudia Saez Berges

Inés Vedreño Romeu

Marc Antich Díaz Malaguilla

Valeria Saez Berges

Yolanda Vera Aguilar

Xavi Arias Gastaldo

Leire Sanchez Garcia

María Vilata Simó

Hugo Baixauli Gómez

África Sancho Fortea

Sandra Villacampa Riera

Josep Baldoví Rubio

Amparo San Lorenzo García

Ana Villalba López

Joan Balmón Antón

Laura San Lorenzo García

Arantxa Zaragozá Bayarri

Pau Balmón Antón

Irene Santos Alba

Natalia Zaragozá Torrico

Mario Barredo Garrote

Marc Adamuz López
Adrian Alba Cedillo
Alberto Alba Soriano
Carles Albert Rios
Maximo Amargos Giner
Lluis Díaz Malaguilla

COMISSIÓ INFANTIL
Alejandro Bisbal Peris

Julio Comí Zaragozá

Boro Godoy San Bautista

Marcos Bisbal Peris

Carles Company García

Iker González Cozar

Sebastián Bou Vidal

Adolfo Cuquerella Zaragozá

Christian González Dominguez

Carlos Calabuig Ferrer

Guillem Del Roj Silla

Xavi Guasch Rosaleny

Jose Calabuig Ferrer

Eric Del Valle Ribera

Javier Hernández García

Jose Vicente Calvo González

Hugo Del Valle Ribera

David Hernando Presencio

Rafa Calvo González

Israel Díaz González

Javier Hernando Presencio

Mario Carbonell Martínez

Vicente Domenech Naranjo

Asier Huerta Costa

Adrián Carrera Sanchis

Markel Domingo Martínez

Marcos Ivars Calvo

Daniel Carrera Sanchis

Unax Domingo Martínez

Óscar Latorre Arenas

Marcos Carrera Sanchis

Alex Domínguez Martínez

Saül Llópez Martínez

Saul Castells Terribas

Valentino Espuig Brizuela

Abel Lozano De Paredes

Diego Cebrián Mirto

Adrià Espuig Galindo

Alvaro Luz Monleón

Jordi Celda Riera

Marc Espuig Galindo

Jorge Luz Monleón

Yago Cervera Núñez

Daniel Espuig Kuznik

Saul Luz Torres

Jorge Cervera Trave

Pablo Fernández Gorriz

Eric Madrid Genís

Vicent Cervera Trave

Alex Ferrer Navarro

Alex Magaña Ferrero

Daniel Chamorro Clavijo

Javier García Izquierdo

Pau Martínez Barcos

Guillem Chanzá Cortés

Xavi García Simó

Angel Martínez Forner
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Pau Martínez Forner

Pau Requena Adriá

Raul Martínez Lozano

Angel Ribera Giner

Guillem Shun Martínez Micó

Pau Ribera Giner

Santy Martínez Sanlorenzo

Héctor Rodríguez Pons

Frank Martos Tataru

Alvaro Rosaleny Celda

Josep Medina Boil

Kilian Royo Bueno

Diego Mirto Cebrián

Javier San Bautista Aguilar

Isaac Monsoriu Antón

Pau Sellés Domenech

Jaume Montesa Martínez

Sergi Silvestre Riera

Josep Montesa Martínez

Gabriel Simó Rabadam

Ángel Moreno González

Samuel Tarazona Romeu

Martín Moreno González

Daniel Tinajo Sánchez

Lucas Moreno Ortiz

Ismael Valdés Calatayud

Alberto Navarro Cebrián

Jaume Vedreño Nevado

Manu Ortega Garrido

Nacho Ventura Carbonell

Edgar Ortega Gimeno

Manel Vera Aguilar

Adrián Ortega Luz

Marc Walden Sánchez

Carles Peiró Benitez

César Zaragozá Martínez

Marc Requena Adriá

Salva Zaragozá Torrico

GUARDONS INFANTILS

Guardons Infantils

Aquest guardó, Junta Local Fallera informarà per carta si s’ha concedit, desprès de ser confirmats per Junta Central Fallera.

CARXOFA D’ARGENT

CARXOFA D’OR

DISTINTIU D’ARGENT

DISTINTIU D’OR

Ivan Argiles Yuste
Hugo Baixauli Gomez
Natalia Campos Poveda
Vera Carbonell Arcediano
Luna Castro Jimenez
Paula David Osuna
Silvia David Osuna
Paula De La Rubia Huertas
Hugo Del Valle Ribera
Claudia Garcia Simó
Nerea Gomar Luz
Mercedes Gomez Domenech
Christian Gonzalez Dominguez
Ariadna Lopez Baixauli
Carla Moreno Ortiz

Alejandro Bisbal Peris
Marcos Bisbal Peris
Guillem Chanzá Cortés
Markel Domingo Martinez
Lucia Garcia García
Natalia Gil Ribera
Carla Gomar Luz
Pablo Mas Trullas
Carla Pons Gomez
Àngel Ribera Giner
Sara Ruano Pons
Sergi Silvestre Riera
Manel Vera Aguilar

Ivan Argiles Yuste
Hugo Baixauli Gomez
Natalia Campos Poveda
Vera Carbonell Arcediano
Luna Castro Jimenez
Paula David Osuna
Silvia David Osuna
Paula De La Rubia Huertas
Hugo Del Valle Ribera
Claudia Garcia Simó
Nerea Gomar Luz
Mercedes Gomez Domenech
Christian Gonzalez Dominguez
Ariadna Lopez Baixauli
Carla Moreno Ortiz
Jose Luis Real Cano
Jorge Tarazona Mateos

Alejandro Bisbal Peris
Marcos Bisbal Peris
Guillem Chanzá Cortés
Markel Domingo Martinez
Lucia Garcia Garcia
Natalia Gil Ribera
Carla Gomar Luz
Pablo Mas Trullas
Carla Pons Gomez
Àngel Ribera Giner
Sara Ruano Pons
Sergi Silvestre Riera
Manel Vera Aguilar

Jose Luis Real Cano
Jorge Tarazona Mateos
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Falla Infantil
Artista Faller
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FALLA POBLE DE SILLA

Crítica de la Falla Infantil
Salvador Alonso

Tararà tararà!
Açò comença ja!
Amb el so d'una trompeta
comença la festa enguany.
Per a dir adéu al dany
i saludar la festeta.
Una trompeta anuncia
a veïns i forasters
que cadascun dels festers
una crida pronuncia.
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Una crida a fer la festa,
a gaudir cada moment,
a gaudir d'un monument,
que cada any ens conquesta.
Amb aquesta invitació
anem a passar avant,
abans que el foc abrasant
passe la llenya a carbó.
Muack! Com no!, és l'amor
de tot l'amo i senyor.

CRÍTICA INFANTIL
Dalt de tot, una parella
ens rep només començar.
Sembla que es volen besar
(ella a ell i ell a ella).
Són dos mims que representen
per a tots un espectacle.
Amb l'amor fan el miracle

El miren. Es miren. Ai!
Que rebonic que és l'amor!
Quin món de llum i color!
Quasi tenen un desmai.
De nervis en un atac
s'agafen de la maneta
i s'apropen la careta
per acabar fent un muack.

mostrant al món el que senten.
Són els nostres dos actors,
quan el seu cor s'accelera,
una mostra ben sincera
de la virtut dels amors.
Per això, un gran cor enmig
dels dos està bombejant.

Al darrere, d'amagat,
hi ha un fet accidentat.
Ací hi ha un cara de pillo,
d'aquells que sembla que un plat
en la vida l'han trencat,
tombat damunt un tresillo.

"Bum bum, bum bum", va cantant,

El pillet, que les sap totes,
sap molt bé dissimular:

representant el desig.

pensa el mal com amagar
perquè tu no t'escarotes.
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Sense cap contemplació
ha tirat un explosiu.
Ell, però, que és molt viu
ha amagat la seua acció.
Lamentablement per ell
la coartada es desintegra:
un xiquet amb cara negra
sembla acusar-lo. Redell!
Ja on amagar-se no té:

Els animals de la granja
han eixit de la maneta:
el primer al segon enganxa,
i així han fet una fileta.
Han eixit a passejar,
a pegar una volteta,
per les cames estirar
o a omplir, si cal, la panxeta.

una explicació reclama.

Són un grup heterogeni,
de natura desigual
però han signat un conveni

Una raó, mal o bé.

de pau incondicional.

Aquell, que no té costum

Cadascun d'un pare i mare:

de disculpar-se de res,

uns callats, altres cantors;

l'amenaça: "Tira, vés,

dolents o bons com un frare;

o et llançaré un altre buuum".

uns sincers, altres actors.

el xiquet, el pèl en flama,
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Emet uns sorolls brutals
la granja dels animals.

CRÍTICA INFANTIL
Però açò ho tenen molt clar

Mentre l'amo beu al pub

que jo, com tu, pollastre,

(i així ens ho han fet saber):

em lliga en un cantonet.

acabe en el mateix sac.

- Tu encara traus clarícia

- Múuuuusica pareix, veïns,

d'aquest amo teu,

el que conteu espaiet

Han de fer tots una pinya

però a mi ni una carícia.

perquè a mi tots els matins

i trencar tots els tabús

I enfatitza el gatet: "Mèeeeu!"

em furten tota la llet.

- No trobe el problema enlloc

I així és com els animals

(participa la gallina).

van decidir punt per punt

La curiositat és molta.

Sense mirament, coc, coc!,

com tornar-li tots els mals

Posa l'oïda i escolta.

els meus ous porta a la cuina.

a l'amo, en un conjunt.

Aci teniu la conversa

Diu el gall: “quic-qui-ri-quic!

Una guapa ballarina

que va quedar registrada

No toqueu tant el pandero

es pensa que és la més fina.

(així ningú tergiversa).

que jo, mireu el que dic,

Veureu com és d'animada!

acabaré en un caldero".

siga quin siga el parlar
han de fer front al granjer.

front l'excessiva rapinya,
front al descarat abús.

A ballet a la neteta
una iaia ha portat.

- No puc més ja. Bub, bub, bub!

- No em parles d'aquest desastre

Pareix que menja barat

(va dir el pobre gosset).

(afegeix l'ànec). Quac, quac!

el seu cos, de tan primeta.
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La seua és dolça figura,
plena d'encants i d'estil;
la seua és pell molt subtil;
és estreta la cintura;
el moviment, principesc,
que a qui la mira fa goig;
el seu somriure és tan roig,

I, com es mou sense pors
damunt el vell escenari,
un reducte alimentari
se li escapa per l'esforç.
Vaja! Que s'escapa un pet.
(Imaginem, angeleta!,
per la força centripeta).
Però bé que es sent el prrrt!

més que una rosa fresc.
Els moviments que executa
davant la iaia amorosa,
la fan sentir orgullosa
i un aplaudiment tributa.

i li serveix de reclam,
la potència del tam-tam
que ens ofereix el tambor.
I a ballar es posen tots
per allà i per ací,
afegint-se el titutí
de les flautes i els fagots.
Ara un pallasso panxut,
damunt una pandereta,
està tocant la trompeta:

Una banda de pallassos
es lia amb els compassos.

turururu tururut.

donant el que pot i més.

Sembla que vol acabar

Açò ja no es pot parar.

Gira el seu cos sense pes

l'artista amb una festa.

Ja va venint, xino-xano,

amb perícia calculada.

I, així, crea una tempesta
de música per ballar.

el clinc, clinc, clonc del piano

Ella balla concentrada,
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Mira com són les coses:
com ella és tan redivina,
mentre balla dansarina
li ix un perfum de roses.

Té com a detonador,

per a la festa avivar.

CRÍTICA INFANTIL
I, quan la festa es desbarra,

Espere els crits més folls,

per fer bullir-nos la sang

els crits de lloança clars,

el millor és el clang-clang

quan s'òmpliga, el mes de març

que ens ofereix la guitarra.

la nostra plaça de sorolls.

La música sense mida,
el ball més desenfrenat,
l'entusiasme accelerat,

El que aquest escrit avança
és un poc per ampliar.
Perquè el que allí es va a plantar
sí que és digne de lloança.

són la festa, és la vida.
I, com ja està tot contat
Vers a vers, com un campió,

de la falla pam a pam,

he acabat l'explicació.

sols cal dir: "tatxam, tatxam!"
i ho donem per acabat.

Amb el xim-xim de la banda,
una veu que ja no es calla,
punt per punt, tota la falla
els hem contat fil per randa.
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Coneguem Sergi

-Com portes els estudis?
-M’agrada anar a l’escola i sóc bon estudiant. L’assignatura
que més m’agrada és Matemàtiques.
-Què vols ser de major?

Sergi Silvestre i Riera va nàixer a València un 23 d’agost
de 2006. Té, per tant, 9 anys. És fill de Sergio i Alicia i
sempre ha viscut a Silla. Té una germana menuda que es
diu Mireia i té 4 mesos. És nét de Carmen i Ximo per part
materna i de Lidon i Eliseo per part paterna. Té un pardalet
que es diu Pitu.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.
Molt bé, Sergi, ara sigues també valent i contesta amb sinceritat tot allò que et preguntarem. En primer lloc, comencem pel que fas.
Què estudies?
-Quart de primària al col·legi Sagrada Família de Silla.
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-M’agradaria ser futbolista perquè m’agrada molt jugar a futbol
i des que era menut ja jugava amb la pilota. Vaig fer el primer
xut abans de començar a caminar! Si no, m’agradaria també
ser bomber, ja que m’agrada veure els bombers quan s’està
cremant la falla.
-Eres un xiquet revoltós o més bé tranquil?
-Jo crec que sóc un poc dels dos. De vegades no pare i altres
m’agrada estar tranquil mirant la televisió.
-Anomena algun record de la teua vida que guardes amb
molt d’afecte.
-El dia que vaig ser la mascota de la falla, amb pocs mesos de
vida, i el primer dia que em vaig apuntar a futbol per primera
vegada.

ENTREVISTA AL NOSTRE PRESIDENT INFANTIL
-Una persona molt especial en la teua vida.
-La meua germana. Portava molt de temps desitjant tindre un
germanet i des que va nàixer sóc molt feliç.
-Una imatge inesborrable en la vida.
-Recorde sempre quan era xicotet i anava a infantil. Un dia
que em vaig disfressar d’angelet. M’agrada molt disfressar-me
i aquest dia sempre el recorde.
-Una anècdota graciosa en la vida.
Sempre que estic amb la meua germana Mireia li dic cosetes i
somriu molt. Ens riem junts molta estona!
-Una olor que et produïsca molta nostàlgia.
L’olor d’arròs al forn de la meua iaia Carmen! M’encanta el seu
arròs!
-Un secret perquè deixe de ser secret.
-No tinc molts secrets, la veritat. Al final sempre acabe contant-ho tot. Igual que les contrasenyes de la meua tauleta!
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-Una ciutat on t’agradaria viure.
-M’agradaria viure a Alemanya. Sóc fan número 1 del Bayern
de Múnich!
-Una ciutat que has de visitar necessàriament.
-Tarragona, per anar a Port Aventura. M’agraden molt els parcs
d’atraccions. No sol fer-me por res!
-Un país que has de visitar necessàriament.
-La veritat és que sóc molt xicotet i no he pensat, de moment,
en cap país que visitar. Jo de moment vaig on els meus pares
em porten.
-Una paraula que portaries per tot arreu.
-Amistat, perquè sóc molt amic dels meus amics.
Cinema: Quina és la pel·lícula que més t’agrada?
-Atrapa la bandera. Encara que no l’he vista, però pareix ser
una pel·lícula molt divertida. Tinc ganes d’anar a veure-la.
-Teatre.
-Recorde una obra que vaig anar a veure amb l’escola a València. Vàrem veure l’obra-musical Els tres porquets.
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ENTREVISTA AL NOSTRE PRESIDENT INFANTIL
-Música: Quins estils de música prefereixes?
M’agrada molt la música clàssica. He dit a ma mare que
m’agradaria tocar la flauta travessera, però no sé si voldrà!

-Jocs:
-Els jocs de la Wii i de la tauleta.
-Alguna cosa que t’agrada molt i vols dir-nos?

-TV: Quins programes t’agraden i quins detestes?
M’agrada veure els programes de dibuixos, els canals dels xiquets. Solc veure El asombroso mundo de Gamboll i Doraimon, encara que m’agraden tots!
-Ballar: Quins estils de ball?
-Quasi que m’agrada més cantar, però si s’ha de ballar, es
balla!
-Lectura: Nom d’un llibre que t’haja encantat.
-Gerónimo Sttilton. És un llibre d’un ratolí que és reporter. Hi
ha molts llibres d’ell. És molt interessant.

-Ara no em ve res al cap, la veritat.
-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 qui convius?
-Que són molt bones persones. El meu pare treballa al costat
de casa i puc passar molt de temps amb ell. La meua mare
m’ajuda molt, sobretot amb els deures i és molt bona amb mi.
La meua germana és molt xicoteta i és molt juganera.

-Esports: Quins?
-El futbol és l’esport que més m’agrada. Jugue al Silla CF de
mig camp. També m’agrada veure els partits a la televisió. A
més, també m’agrada jugar a l’Hoquei a l’escola.

-I què és el que menys?
-Que m’alcen tan prompte per anar a l’escola! A les 8 hores ja
està la mare despertant-me.
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-Què llevaries de la teua vida?
-No llevaria res, m’agrada tot el que tinc al meu costat.

-Anomena alguns amics de la teua infància amb els quals
ja no mantens relació, però que no oblides mai.
-Encara mantinc relació amb tots els meus amics. Anem junts

-Què desitges per al món?
-Desitge que no hi haja guerres i hi haja pau.
-I per a tu?
-Desitge passar-m’ho superbé aquest any amb els meus amics
i tots els fallers.
-T’agrada riure?
-Sí, m’agrada molt, sempre estic content i rient!
-Sols plorar amb facilitat?
-La meua mare diu que sí, que sóc plorona, però jo crec que
sols de vegades.
-Soltes alguna riallada inesperadament?
-Si alguna cosa em fa riure, sí que ric molta estona. De vegades, fins i tot, m’enganxe i m’han de dir que pare per poder
respirar!
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des de la guarderia.
-Anomena els amics de tota la vida amb els quals encara
mantens relació.
-Gabriel, Pepe, Ivan, Dani, Lucas, Jaume i Marcos, tots companys del col·legi. Marc, Eider, Edgar, Andrea, Markel, Ángel,
Elsa, Carla, 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, sobretot a la
falla!
-Eres dels que no volen mai anar a dormir?
-La veritat és que quan hi ha col·le vaig a dormir quan els
meus pares em diuen. A l’estiu i els caps de setmana sí que
solc dormir-me tard. Sempre em quede mirant la televisió.

ENTREVISTA AL NOSTRE PRESIDENT INFANTIL
-Et sents protagonista en la teua colla d’amics i amigues?
-No solc manar. La veritat és que fem les coses entre tots. Ara
bé, al futbol qui diu “Capii” és el capità per elegir... Sempre
intente ser el primer!
-T’agrada participar en l’organització d’allò que us proposeu fer?
-Sí, m’agrada ajudar i donar idees.
-I arribem a la darrera part de l’entrevista i ho fem parlant
de falla.
Des de quan ets faller?
-Des que vaig nàixer. Vaig ser la mascota de la meua falla
aquell any.
-Sempre de la Falla Poble?
-Homeee! Per descomptat!
-Què és per a tu la festa de les falles?
-Són una oportunitat de divertir-se. M’agrada molt tirar petards
i anar a la xocolatada de després de les despertades.
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-Què sents ara que t’hem nomenat president infantil?
-Molta alegria! Era una cosa que em feia molta il·lusió des de
menut i enguany tinc l’oportunitat que es faça realitat.
-Què li demanes als fallerets de totes les comissions?
-Que gaudisquen de les falles i que s’ho passen molt bé.
-I als teus?
-Els diria que estic molt content de ser president. Era el meu
somni i per fi s’ha complit. Espere que s’ho passen molt bé
aquest any amb mi.
-I als teus pares?
-Als meus pares els vull donar les gràcies per fer possible tot
açò. Vull que siguen feliços aquest any al meu costat.
-Què estàs disposat a fer per la teua falla?
-Tot el que siga!
-Què llevaries de la festa de les Falles?
-No llevaria res. M’agraden tal com són.
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-I què posaries a la festa fallera?

Sergi, tots sabem que estàs molt feliç, que ets un xiquet

-Que hi haja escola quan són els dies de falles.

molt responsable i que aquestes són qualitats imprescindibles per a ser president infantil. I encara que sigues un

-Què desitges al món faller?

poc reservat, sabem que ets molt sociable i que al costat

-Que mai es cremen les falletes i que duren per sempre!

de tots els fallerets de la nostra falla passaràs un any inoblidable, ja que amb ells has crescut des que vares nàixer.

-Enguany ets el president infantil. T’agradaria ser algun
dia el president major?

Ara bé, ser president infantil no és sols responsabilitat i

-La veritat és que no. Ara no pense en això. De major ja veu-

formalitat, també hi ha lloc per al joc i les rialles, que sa-

rem!

bem que t’agraden molt.

-I encara que no fóra de president, penses ser molts anys

Així que estem segurs que ens demostraràs l’estima i

faller?

afecte que tu tens i que ens farà que et coneguem un poc

-Clar que sí! Tota la vida!

millor. I respecte als sentiments, aquest any segur que
viuràs moltes emocions, que tots els fallers volem com-

-Per a finalitzar, què vols dir-nos més perquè et coneguem

partir amb tu!

millor?
-M’agradaria que aquest any no acabara mai i espere pas-

No dubtes a demostrar-nos en cada moment el que estàs

sar-m’ho molt bé al costat de tots els fallers de la nostra comis-

sentint i la felicitat de cada instant. Felicitat i alegria que

sió i tota la gent que vulga vindre a veure’ns!

no falte, que tot vindrà seguit.
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Coneguem Elsa
Elsa Martinez i Albert va nàixer a València un 16 de Maig
2007, tan sols te 8 anyets. Els seus pares són Lorena i Salva, te una germana xicoteta que es diu Andrea i te 1 anyet.
Els seus iaios per part materna són Rafa i Paqui i per part
paterna Salva i Fina. Viu a Silla des que va nàixer. No té
cap mascota però tenia dos peixos Rafael i Nemo però ja
no estan. 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.
-Què estudies?
-Tercer de primaria al col·legi Sagrada Familia de Silla.
-Com portes els estudis?
-M’agrada anar a l’escola i sóc bona estudiant. L’assignatura
que més m’agrada és educación física.
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-Què vols ser de major?
-M’agradaria ser profesora de guardería; la meua amiga Aroa
i jo treballarem juntes quant sigam majors. Ens agraden molt
els xiquets xicotets!
-Eres una xiqueta revoltosa o més bé tranquila?
-Sòc revoltosa, ho he de reconèixer. La meua mare està cansada de dir-me que pare quieta, (no solc fer massa cas!) jajaja.

-Records de la teua vida que guardes amb molta estima.
-Recorde molt quant vaig anar a Disneyland Paris quant tenia
5 anys, em va agradar molt el laberinto de Alicia.
-Una persona molt especial en la teua vida.
-No puc dir-ne una soles, per a mi son molt especials els meus
pares i la meua germana Andrea, perquè els estime molt.
-Una imatge inesborrable en la vida.
-Quant va nàixer la meua germana, vaig ser la primera persona que la va veure! Desitjava tindre una germana menuda.

ENTREVISTA A LA NOSTRA FALLERA MAJOR INFANTIL
-Una anècdota graciosa en la vida.
-Sempre que jugue amb la meua germana a la pilota, cada
vegada que li la tire al cap... ella és mor de la risa jo no puc
parar de riure amb ella!
-Un olor que et produïsca molta nostàlgia.
-El perfum de la meua mare, em dona molta nostàlgia.
-Un secret per a deixar de ser secret.
-No sóc una persona de tindre secrets, solc compartir-los sempre amb la meua amiga Aroa!
-Una ciutat on t’agradaria viure.
-M’encantaria viure a París, prop de la Torre Eiffel. Quant vam
anar a Disneyland no ens va donar temps per veure-la, tan
sols per jugar i veure totes les princeses.
-Una ciutat que has de visitar necessàriament.
-M’agradaria visitar Nova York, perque vuic veure l’estatua de
la llibertat.
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-Una paraula que portaries per tot arreu.
-Amistat, perquè per a mi els meus amics i amigues son molt
importants i crec que deuen ser per a tot el món.
-Dis-nos què t’agrada i què no.
Cinema: Quina és la pel·lícula que més t’agrada?
-“Del revés“ és la peli que més m’agrada, perquè és una pel·licula de riures molt i jo soc una persona molt alegre.
-Teatre.
-No he anat mai al teatre, però els musicals sí que m’agraden.
Vaig vore el musical de “Scooby Doo” quant estaguerem a la
Warner, en Madrid.
-Música: Quins estils de música prefereixes?
-M’agrada molt escoltar Malú i Pablo Alborán. Encara que a
vegades escolte alguna cançó de Violeta
-TV: Quins programes t’agraden i quins detestes?
-Els programes que més m’agraden son “Los vengadores en
acción” y “K.C. Agente Especial”, i la sèrie de “Jessie”. No
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ENTREVISTA A LA NOSTRA FALLERA MAJOR INFANTIL
m’agraden gens les notícies, són molt avorrides!!
-Ballar: Quins estils de ball?
-M’agrada molt ballar, de fet vaig a classes de Funky, primer
amb Saul i ara amb Jessi i Núria. Desde que tenia 3 anys he
estat ballant. Sóc molt activa!!
-Lectura: Nom d’un llibre que t’haja encantat.
-La veritat és que no solc llegir ningun llibre concret. Sols els
que he de llegir a l’escola.
-Esports: Quins?
-El patinatge, encara que no el practique és un esport que
m’agrada prou. Com he dit abans vaig a classes de ball, dos
vegades a la setmana. M’encanta!!

-Alguna cosa que t’agrada molt i ens ho vols dir.
-Anar a la falla i als berenars. Ara que vaig a ser Fallera Major
Infantil, tindré més temps per estar al casal.
-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 Elsa!
Què és el que més t’agrada de la gent amb qui convius?
-Quant estem junts, sempre juguen amb mi! S’ho pasem molt
bé!
-I què és el que menys?
-No m’agrada molt que no em deixen fer el que jo vuic..

-Si t’agrada el futbol, de quin equip eres?
-No m’agrada gens el fútbol.

-Què llevaries de la teua vida?
-Que tinga que fer deures!jajaja

-Jocs:
- “Mort” o “Cementeri” son uns jocs d’equip amb una pilota.

-Què hi afegiries?
-Una banyera de massatge, li la demanaré al Pare Noel!
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-Què desitges per al món?
-Que tot el món estiga sempre content!
-I per a tu?
-Una habitació nova! Jajaja Ah! I riure sempre!
-T’agrada riure?
-Sí, quant són coses de risa em ric amb facilitat.
-Sols plorar amb facilitat?
-Jo crec que no, sols si em caic o em rinyen.
-Soltes alguna riallada inesperadament?
-A vegades, quant recorde alguna cosa graciosa!
-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
en tots tinc rel·lació.
-Anomena les amigues de tota la vida amb les quals encara mantens relació?
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Aroa, Noa, Clara, Mercedes, Vanesa, Lucia i Irene, són les
meues amigues desde que vam començar el cole. Carla, Aitana, Àngel, Sergi... que són amics de la falla.
-T’agrada passar-ho bé amb amics i amigues, és a dir, la
tabola?
-Si molt! Estaria tota l’estona jugant amb ells!
-Eres de les que no volen anar mai a dormir?
-Si, sóc de les que em costa gitar-me prompte, sobretot quant
hi ha cole.
Els caps de setmana em deixen vore la tele un poc més, inclús
alguna vegada s’han dormit ells primer!!
-Et sents protagonista en la teua colla d’amics i amigues?
-La veritat és que no, juguem tots junts i decidim les coses
entre tots. Som tots iguals.
-T’agrada participar en l’organització de allò que es proposeu fer?
-Sí, m’agrada donar idees i participar.

ENTREVISTA A LA NOSTRA FALLERA MAJOR INFANTIL
-I per a rematar l’entrevista, ara entrarem en temes fallers:
Des de quan eres fallera?
-Des que vaig nàixer. Hem va apuntar a la falla el meu tio
Jonathan (Joni), de fet, va ser l’encarregat de pujar-me per la
passarel·la la primera vegada que em vaig vestir de fallera.
-Sempre de la Falla Poble?
-Clar que si!
-Què és per a tu la festa de les falles?
-M’ho passe molt bé seguent fallera, el que més m’agrada és
votar als unflables i tirar petardos.
-Què sents ara que t’hem nomenat Fallera Major Infantil?
-Estic molt contenta! Em fa molta il·lusió ser la Fallera Major
Infantil de la meua falla!
-Què li demanes als fallerets i falleretes de totes les comissions?
-Que s’ho passen molt bé en les falles i disfruten molt.
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-I als teus?
-El mateix, espere que seu passeu molt bé aquest any junt a
nosaltres.
-I als teus pares?
-Als meus pares donar-los les gràcies per deixar que siga Fallera Major Infantil! I que espere que disfruten amb tu d’aquest
any.
-Què estàs disposada a fer per la teua falla?
Tot el que puga.
-Què llevaries de la festa de les Falles?
No llevaria res, m’agraden tot.
-I què posaries a la festa fallera perquè arribe més als xiquets del veïnat que no són fallers?
-Que no hi haja escola quant son els dies de falles.
-Què desitges al món faller?
-Que sempre siguen falles! Que no s’acaben!!
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ENTREVISTA A LA NOSTRA FALLERA MAJOR INFANTIL
-Seràs algun dia la fallera major de la falla gran?
-M’encantaria! Algún dia espere poder ser-ho... M’agradaria
ser amb la meua germana, ella Fallera Major Infantil i jo Fallera Major.

neguent millor 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 no, t’agradaria ser de la Junta Directiva quan sigues
major?
-Que és això? (li ho expliquem) No! Massa responsabilitat, ara
no pense en això

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.

-O tot s’acabarà quan deixes el regnat?
-D’això res! Jo encara seguiré seguent fallera!!

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.

-Per a finalitzar, què vols dir-nos més perquè et coneguem
millor?
-Sols convidar-vos a que s’ho passeu molt bé aquestes falles
junt a Sergi, Sheila, Ángel i jo i junt a tots els fallers de la Falla
Poble!
De segur que et faràs molt ràpit amb tot el món, ja que eres
fallera des que vas nàixer, i durant aquest any t’anirem co153
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Grup de Dansa “Al vol”
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
Nahia Lorente i Graguera
Yaiza Lorente i Graguera
Andrea Martínez i Barcos
Pau Martínez i Barcos
Irene Martínez i Ferrer
Lucia Moscardó i González
Lucia Tomas i Ballester
Isabel Tomás i Ballester
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GRUPS DE DANSA I ESPECTACLES INFANTILS

Grup d’Espectacles
Irene Santo Alba
Maria Simeon Brocal
Andrea Mendez Gimeno
Aroa Gonzalez Baixauli
Ines Vedreño Romeu
Eider Giner Martinez
Amaia Giner Martinez
Elena Pastor Calero
Maria Amparo Santos Morcillo
Maria Montesa Martínez
Marta Simeón Vedreño
Carmen Valero Cortes
Elena Guerrero Alba
Miriam Bou Vidal
Natalia Gil Ribera
Patricia Alcañiz Perez
Carmen Giner Simó
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Estem d’Enhorabona!

Com si sabera de la noticia, el 8 de maig
va vindre al mon, Mireia Silvestre Riera,
germaneta del nostre president infantil.
Els seus pares, Alicia i Sergio i el seu
germà Sergi, no poden demanar més
alegries a aquest any.
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I en plena calor, concretament el 12 de
juliol, els nostres fallers Mónica i Mario
van tindre a la seua primera filla Nayra
Clari Martínez. És molt bonica, i sempre
està somrient.

Martín Moreno i González va vindre al
món el 2 de setembre. Ell és el segon fill
del nostre president Angel i de la seua
dona Davinia, ha segut un regal per al
seu germanet Angel, on en aquesta família de tradició fallera no hi cap més felicitat.

ESTEM D’ENHORABONA

Acabat l’estiu, Ana i German van rebre
a la seua segona filla, Almudena Alcaide
Roda. Ella junt a la seua germaneta de
segur que són l’encant dels seus pares i
la seua familia.

El 5 d’octubre, va nàixer Martina García
Cortés, filla d’una parella de grans fallers. Segur que Martina continuarà amb
la tradició fallera dels seus pares Aida i
Adrián per als que el seu naixement ha
segut tota una alegria.

I d’una família molt fallera ha nascut Naia
López Cifre. Aquesta nova fallereta que
va nàixer el 30 d’octubre, ha segut molt
esperada per els seus pares Elena i David. Enhorabona!
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I continuant amb les bones noticies, el 31
d’octubre contarem amb un nou falleret,
Álvaro Luz Monleón, fill de Olga i Jorge.
Per a la família és el segon fill, un company de joc per al seu germanet Jorge.
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El 6 de novembre va nàixer la nostra
mascota d’enguany, Jaume Vedreño
Nevado, qui amb pocs dies de vida, ja va
desfilar per la passarel·la. Als seus pares
Maria Teresa i Herminio i als seus iaios i
tios, se’ls caia la baba amb ell.

Sonia i Vicente, han tingut al seu segon
fill, Lucas Moreno Ortiz, que va vindre al
món el 23 de desembre i amb qui Carla,
la seua germana, podrà compartir jocs i
rialles.

ESTEM D’ENHORABONA

Núria Carreras, una fallera de tota la
vida, es va casar amb Ximo Fillol el passat 11 d’abril. Ara, formen junts una bona
parella molt fallera. Que la felicitat estiga
per sempre amb vosaltres! Enhorabona!

El 30 de maig va ser un dels millors dies
per als nostres fallers Mari Carmen Ribera i Nicolás Del Valle, doncs, desprès
de molts anys i dos preciosos xiquets en
comú, van formalitzar la seua relació.
Enhorabona parella i que sigau molt feliços!!

Altra jove parella de fallers va contraure
matrimoni el 17 d’octubre. Amparo i Carlos son fallers des de fa molt de temps
per això han volgut compartir la seua felicitat amb tots nosaltres. Enhorabona als
dos i gaudiu d’aquesta nova etapa!
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Programació de Festes
DISSABTE 6 DE FEBRER:
A les 22 h sopar al casal. Després realitzarem l’ENTREGA DE
CLAUS I CORBATINS a nostres representants 2016.
DIUMENGE 7 DE FEBRER:
A les 14 h, dinar al casal, hui de menú tindrem: Ous, creïlles i
pimentó per als majors i paelles per als més menuts.
DISSABTE 13 DE FEBRER:
A les 22 h, sopar de FALLERS D’HONOR al Saló Mediterráneo d’Albal.
DIUMENGE 14 DE FEBRER:
Per a tot aquell que el cos li deixe alçar-se del llit després de
la festa, hi haurà dinar al casal com cada diumenge. Pollastre i
conill al “ajillo” per als majors i macarrons per als xiquets.
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DIVENDRES 19 DE FEBRER: Muntatge del pavelló faller. Per
la nit i, si no estem massa cansats realitzarem una nova partida de “BINGO XARCUTER” ja sabeu, no us quedeu sense
cartró, que hi han molts premis.
DISSABTE 20 DE FEBRER:
A les 22h, sopar. Després anirem a casa dels nostres representants del 2016 a fer la tradicional “penjà de banderes”.
DIUMENGE 21 DE FEBRER:
A les 12h tindrem la ja tradicional Dansà Valenciana, on podrem gaudir dels balls de Danses Valencianes de la mà del
grup de dansa major e infantil.
A les 14h dinar al casal. Menú del dia: Fessolà per als majors
i, paella per als fallerets/etes.Després lliurament dels GUARDONS INTERNS.
DIVENDRES 26 DE FEBRER:
A les 22h sopar, al xiringuito. Després anirem a arreglar les
carrosses per a la cavalcada.

PROGRAMACIÓ DE FESTES
DISSABTE 27 DE FEBRER:

DIUMENGE 6 DE MARÇ:

A les 17 h, concentració a la plaça per ficar-se on corresponga.

A les 14 h, dinar al pavelló.

A les 18 h, començarà la CAVALCADA DEL PREGÓ, organit-

A les 18:00 h berenar.

zada per la Junta Local Fallera de Silla. Ales 22h, qui puga i

A les 22 h, sopar al pavelló.

arribe, soparem al pavelló, i després tindrem festa amb el “DJ
XESCO” per a que no pare la festa!

DILLUNS 7 DE MARÇ:
A les 22 h, sopar al pavelló.

DIUMENGE 28 DE FEBRER:
A les 14h dinar al pavelló. Arròs a banda i Arròs negre.

DIMARTS 8 DE MARÇ:

A les 17 h, presidits per les nostres falleres majors i presidents,

A les 22 h, sopar al pavelló.

anirem a la inauguració de L’EXPOSICIÓ DEL NINOT INDULTAT.

DIMECRES 9 DE MARÇ:

A les 18:30 h, lliurament dels GUARDONS concedits per la

A les 22 h, sopar al pavelló.

Junta Central Fallera de València.
DIJOUS 10 DE MARÇ:
DISSABTE 5 DE MARÇ:

A les 22 h, sopar al pavelló.

Pel matí farem concurs de paelles, i es premiarà la paella més
bona.

DIVENDRES 11 DE MARÇ:

A les 22 h, sopar sorpresa al pavelló, organitzat per la dele-

A les 14 h, dinar al pavelló.

gació de , i després festa fins que el cos aguante, on tindrem

A les 18:00 berenar .

bona música tota la nit de la mà d'un fabulós Trio .

A les 22 h, sopar al pavelló.
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DISSABTE 12 DE MARÇ:

les ALBADES. Després, amenitzarem la nit amb el DJ Xesco

Dia de la PLANTÀ. A les 8 h, en companyia del nostre artista,

fins que ens arribe el torn de les albades al pavelló faller.

començarem a plantar el monument, que de segur que s’allargarà tot el dia. A les 10 h, farem un bon esmerçar. A les 14 h,

DIMECRES 16 DE MARÇ:

dinar al pavelló.

A les 14h, i desprès de que haja passat el jurat, dinarem una

A les 22 h, tindrem de sopar “Entrepà de faves i llonganissa,

bona “Fideuà” al pavelló. A les 22 h, sopar oferit per la Falla,

boquerons i empanadilles” per a qui en vuiga, organitzat per la

“Sopa coberta. Pà a la Catalana, braves, ensalades i ensaladi-

falla i després, música i festa amb el DJ Paco.

lla rusa”. Quan acabe tindrem festa amb la “ORQUESTA” a la
nostra plaça. Després, cap a les 6 del matí, farem la IX VOLTA

DIUMENGE 13 DE MARÇ:

CICLISTA A LES FALLES DE SILLA, que ja s’ha fet tradició per

A les 14 h, dinar al pavelló “Paella de Llonganissa”

a aquest dia.

A les 22 h, sopar al pavelló.
DIJOUS 17 DE MARÇ:
DILLUNS 14 DE MARÇ:

A les 8 h, PRIMERA DESPERTADA pels carrers del poble amb

A les 14 h, dinar al pavelló “Potaje de cigrons”

molt de soroll dels petards, oferida per nostra Fallera Major

A les 22 h, sopar.

SHEILA APARISI I MARTÍNEZ.
A les 11 h, PASSACARRER per a anar a arreplegar les nostres
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DIMARTS 15 DE MARÇ:

falleres majors i anirem a la concentració on es trobarem amb

A les 14 h, dinar al pavelló. A les 22 h, hi haurà sopar oferit

les altres falles. Tots junts anirem a la plaça del Poble on, des

per la Falla, “Tortilla de creïlla i ensalades de pinya”. A les 24 h,

del balcó de l’ajuntament, es lliuraran els PREMIS. Esperem

ens desplaçarem, en companyia de la xaranga, per a escoltar

que aquest any siguen del gust de tots…

PROGRAMACIÓ DE FESTES
A les 14:30 h, després d’un xicotet passacarrer, dinar al pave-

DISSABTE 19 DE MARÇ:

lló on ens estarà esperant la paella.

A les 8 h, tercera i última DESPERTADA oferida per nostre

A les 18 h, PASSACARRER on mostrarem a tot el poble els

President Infantil SERGI SILVESTRE I RIERA, en la què ti-

premis que hem obtingut, acompanyats per la xaranga de la

rarem tots els petards i masclets que ens queden. A les 11 h,

falla. A les 22 h, sopar oferit per nostra Fallera Major SHEILA

anirem en PASSACARRER a arreplegar a les nostres falle-

APARISI I MARTÍNEZ. Després de sopar tindrem música i ball

res majors. A les 12 h, MISSA de Sant Josep a l’església que

tota la nit a la plaça del poble amb una “MACRODISCOTECA”.

corresponga. Una vegada acabada la missa farem un xicotet
PASSACARRER fins al parc municipal per a veure la tradicio-

DIVENDRES 18 DE MARÇ:

nal MASCLETÀ oferida pel nostre pirotècnic. A les 18 h, PAS-

A les 8 h, segona DESPERTADA, amenitzada per la xaranga

SACARRER BOIG on ballarem, botarem i cantarem en com-

de la falla i oferida per nostra Fallera Major Infantil ELSA MAR-

panyia de les nostres falleres majors i presidents. A les 22:30

TÍNEZ I ALBERT. A les 17 h, concentració de tots els fallers

h, últim sopar de les falles 2016. Després, a l’hora que ens

i falleres a la plaça del Poble per establir l’ordre de l’ofrena i

toque segons el premi otorgat, la nostra fallera major SHEILA,

arreplegar els rams. Es prega puntualitat.

acompanyada del president ANGEL, prendran foc a la metxa

A les 17:30 h, OFRENA DE FLORS A LA MARE DE DÉU DELS

que encendrà la falla. A continuació, una vegada cremada la

DESAMPARATS. A les 22 h, sopar oferit per la falla “Pollastres

falla, quan tan sols queden les cendres, anirem al pavelló on

al forn i creïlles, Mollejes i Fetgets”. Després música i festa

les nostres falleres majors i presidents ens diran unes parau-

com cada nit, ens acompanyarà “DJ MOON MUSIC”. Quasi

les i, com no, brindarem per les falles del 2017.

entrat el matí, farem la tradicional TAMBORADA en què anirem amb cassoles i tambors a fer-los una visita als nostres

DIUMENGE 20 DE MARÇ: COMENÇAREM EL NOU EXER-

representants.

CICI FALLER desmuntant el pavelló.
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Agraïments
L’A.C. Falla Poble de Silla vol agrair a tota la gent que ha par-

Al Servei de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Silla

ticipat en la realització d’aquest llibret.

per la seua ajuda amb les correccions i els seus consells.

Des dels que han estat redactant, maquetant, recopilant informació i fotografies… fins als que han estat donant el seu su-

A les persones que no formen part d’aquesta comissió i que

port moral, animant a que en aquest llibret es veren reflectides

han col·laborat desinteressadament en la redacció d’escrits i

les distintes idees que dansaven a les nostres ments imagina-

ens han transmés el seu sentiment i coneixement amb les seu-

tives.

es senzilles i belles paraules.

També agrair l’esforç que comporta fer l’explicació dels dos

I com no, agrair a tots els comerços que col·laboren amb la

monuments fallers, sempre amb elegància i un toc enginyós.

publicitat perquè llibrets com aquest puguen realitzar-se.

A tots vosaltres,
Moltes gràcies!
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/

Guia Comercial
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VEHÍCULOS DE CORTESÍA
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Intermediación de Materias Primas
para la Alimentación Animal
Cereales y Subproductos
Sacos Vacios de Papel
Alfalfas
Pl. Mercado Viejo, 1 - 4º - Izq - 8ª
46460 SILLA (Valencia)
Tel. 96 120 13 80 Fax 96 121 71 50
Móvil: 659 25 35 16
e-mail: ferrusoeste@gmail.com
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Taller Mecánico: 654 193 910 (Manolo)
Lavadero Vehículos Manual
Neumáticos - Reparación bomba inyectora
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La Falla Poble de Silla, recolça
la proposta “Falles, un patrimoni
en comú” per qualificar la festa
de les Falles com a patrimoni
inmaterial de la humanitat per la
UNESCO.

Comparteix: #FallesUNESCO
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