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‘’L’evolució ha avançat cap al cim 
de la complexitat, tant si ens agrada 
com si no, el cim en aquests moments 
som nosaltres. De nosaltres depèn 
que l’evolució continue produint 
formes més complexes en el futur.



Podem ajudar a fer que aquest món 
siga un lloc encara més increïble que 
mai o accelerar el seu retorn a la ma-
tèria inert... en les nostres mans està 
l’evolució.’’
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Editorial
per Toni Gil

Des de la perspectiva de 45 anys les coses es veuen amb l’avantatge de saber quin 
ha sigut el resultat de tot allò que es va fer en temps ja molt llunyans en els que la vida 
ha fet el seu camí en tots els sentits i en tot allò que ha sigut una part de la història del 
nostre poble que va des de 1972 fins a 2017. 

Si pensem que aquest escrit l’estem fent amb un ordinador i podem gravar-lo en un 
arxiu global que es diu “drive” i després obrir-lo en un altre ordinador en un altre lloc i 
poder corregir-lo i enviar-lo per correu a qui està editant el llibret, podem dir Mare de 
Déu com ha canviat açò!. No era imaginable en 1972 on tot es feia amb una màquina 
d’escriure i amb paper carbó per a calcar i amb blanquet per a corregir els errors. 

No han passat 45 anys sense que les coses canviaren i molt, en la vida, en la política i 
en la societat. Una societat que es debatia entre un progrés que es feia evident i millo-
rava la vida de la gent després de molts anys arrossegant les penúries de la postguerra 
i de l’autarquia, i l’anhel de conquerir la llibertat i la democràcia que gaudien en tota 
Europa occidental.

Faller de la Falla Poble
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Però no anava a ser un camí de roses, la tradició de plantar una falla, en aquells temps 
es remuntava a molts anys enrere. No era res nou ni desconegut, però tanmateix teníem 
una falla un any, com després no quedava ni rastre, perquè una vegada cremada el 19 
de març, s’acabava tot i cadascú a sa casa, sense el compromís de tornar-se a reunir 
per a planejar la falla de l’any següent. Una llàstima, però en Silla no arrelava un esperit 
faller com el coneguem ara. La falla era una cosa d’uns quants atrevits que s’ajuntaven 
en un sopar i posaven en marxa una comissió per a fer amb les seues mans un mo-
nument molt casolà que servirà com motiu per a passar uns dies de festa valenciana 
amb molta humilitat i un cop folklòrica, però sobretot, molt diferent de la que hui tenim.

El poble anava creixent, a l’igual que ho feien els pobles dels voltants, gràcies a la vingu-
da de la Ford a Almussafes (o com li vam posar en la falla “AlmUSAfes”), a què es podia 
afegir la creixent transformació del teixit productiu des de l’agricultura tradicional a la 
indústria que a poc a poc anava guanyant terreny. També ens trobàvem en uns anys de 
bonança econòmica que ens permetia creure que els anys de privacitat anaven que-
dant darrere i que tot anava a millorar de cara al futur. Tot i que des dels anys 60, tot el 
món tenia treball i anava permetint-se una vida millor, dintre d’un orde.

També en matèria social la cosa anava millorant. L’obertura d’un institut per a què els/
les joves de Silla poguérem estudiar en el poble, ens donava oportunitats molts grans, 
no sols per al nostre desenvolupament personal, sinó també en l’aparició de grups 
culturals i activitats de tot tipus, com el grup Scout, el grup de teatre Boira, entre altres.

Es pot afirmar rotundament, que amb l’institut ens arribava també la inquietud cultural 
i l’associacionisme, i les ganes de fer coses diferents que li donaren un poc de salsa a 
la vida, més enllà de la vida quotidiana rural en la qual vivíem.

També eren anys de canvi en l’àmbit religiós, perquè feia dos anys que se n’havia anat 
Don Ubaldo, que era el rector que havíem tingut des que molts de nosaltres nasqué-
rem, un home molt actiu en els xiquets, però d’un sistema prou preconciliar a l’hora de 
portar avant el seu treball, i ens havia vingut Don Fernando, que pareixia imprimir una 
nova forma de relacionar-se amb la joventut, fins i tot que va transformar el local que 
s’anomenava “el Patronato” (hui és l’edifici al costat de la casa del rector) en un “Llar 
Parroquial” destinat a què els joves poguérem fer activitats lúdiques, sentir música i 
reunir-nos.
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En el tema polític la cosa encara estava prou verda, perquè malgrat que s’entreveia un 
proper desenllaç de la situació, donat l’edat de Franco, el règim se sentia fort i es defe-
nia com gat panxa amunt enfront de qualsevol tipus de moviment contrari a la llei im-
perant. Tampoc és que n’hi haguera massa gent involucrada en qualsevol tipus de sub-
versió ni activitat, més enllà dels moviments sindicals que anaven naixent en empreses 
grans com la Shark i també en els darrers cursos de batxillerat on ja s’anava creant cert 
activisme polític. Però molt a poc a poc i sempre ocult, ja que estava prohibida l’activitat 
política fora de les institucions oficials del règim.

Vivíem una etapa de relativa prosperitat i anava fentse de notar en molts aspectes de 
la vida en el poble. Començarem a veure més cotxes pel carrer, la gent vestia més 
moderna, els joves ja no eren llauradors, sinó que la gran majoria o estaven estudiant 
o treballaven en oficines i en fàbriques. També ens havia entrat prou immigració, com 
a conseqüència de la creixent industrialització i l’arribada de la factoria Ford. Anàvem 
tenint més bars al voltant del poble i també en els nous barris que s’havien construït 
com el parc Sant Roc i Sant Lluís (en Reis Catòlics).

I en aquest panorama, una vegada més a un grup de gent moguda per la inquietud 
de poder gaudir de la festa fallera en el nostre poble, decideix formar la Comissió que 
organitzarà i plantarà la falla en març de l’any 1973. Un grup de gent jove recolzat per 
alguns protagonistes d’altres projectes anteriors i baix la presidència de Luis Torres, co-
mencen una nova aventura fallera, sense més horitzó que el de plantar una falla i diver-
tir-se tot el que puguen com cal en la festa fallera. La qual cosa no distava molt de les 
comissions que organitzaven les festes d’alguns carrers que tradicionalment celebra-
ven la festivitat del seu patró uns quants anys, fins que els organitzadors es cansaven i 
la cosa es quedava parada, fins que es tornaven a remoure.

No es pot dir que el naixement fa 45 anys de la que seria la primera de les 6 falles que 
es planten hui en Silla, fora un esdeveniment de gran calat i solemnitat, com es pot 
pensar, tot el contrari, era com una aventura festera més en el poble, això sí, amb molt 
d’entusiasme i ganes. Més ganes que experiència i tradició, que no teníem, donat que 
el nostre poble, igual que la majoria de pobles al voltant de la ciutat de València no eren 
molt fallers.

Motius no faltaven: per un lloc la proximitat a la ciutat de València i la facilitat de
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comunicació amb ella, feia que la gent no veia necessari que n’hi haguera falles en el 
poble, el qual ja tenia les seues festes pròpies. Per altre, que la festa fallera malgrat que 
estava prou arrelada en València i en alguns pobles importants com Sueca, Cullera, 
Xàtiva, Torrent o Gandia, no tenia la força i la projecció d’ara i per tant no tenia l’atractiu 
suficient per a despertar massa l’esperit faller en els valencians dels pobles, com pas-
saria a partir d’aquestos anys en els quals s’encén la flama fallera i anirà prenent amb 
rapidesa i en poc de temps multiplicarà el nombre de comissions falleres al voltant de 
les comarques de la província de València. Però també té molta culpa, el poc sentiment 
de valenciania i el poc valor que li donaven a les tradicions i la cultura valenciana, molt 
marginada per la política centralista i nacionalista espanyola que el règim havia impo-
sat des del final de la guerra civil. Allò que enaltia els valor valencians era vist com a 
folklòric i un tant anacrònic i no diguem si afegim el valencià en la transmissió de tot el 
que s’oferia al poble.

Però contra vents i marejades, la falla naix i comença a caminar molt insegura però 
amb una voluntat ferma, i ja no volia deixar de caminar més, que ara la cosa no es po-
dia quedar en un any i que calia seguir endavant.

I així va ser com després de plantar i cremar la falla de 1973, ja es va nomenar la comis-
sió per a la de 1974 i així successivament fins hui, 45 anys després.

I com si no haguera passat el temps, ens trobem en el 45 aniversari d’aquesta veterana 
Falla, que ha recollit tot el millor de cadascú que ha format part de la comissió que en 
qualsevol dels 45 anys de la seva història ha fet realitat un gran somni, el d’aquells pri-
mers fallers que lluitarem amb molt d’esforç i entusiasme perquè Silla no deixara mai 
més de vorer falles plantades en cada 19 de març. I ha sigut també possible per la labor 
de tots els que vingueren després i treballaren de valent per a engrandir aquest somni, 
de manera que allò que va nàixer humilment i amb molts dubtes, és hui una important 
associació, de molta gent d’una gran varietat d’edats i condicions que tots se senten 
plenament identificats per un gran projecte comú que es troba ben arrelat en el seu cor.

I parlar del cor, és parlar del sentiment, perquè açò és més que tot, un sentiment. I per 
això els anys van passant i seguim alguns ajudant en el que podem o ens demanen 
els qui hui porten la batuta, i no entra en el nostre cap abandonar, perquè pot més la
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passió que la raó. I és just recordar a aquells que no pogueren seguir, perquè ja no es 
troben en aquesta vida, que ja en van sent uns quants. Ells són també part de la nostra 
història i no els oblidarem mai. Però també és just reconèixer la labor de tots aquells 
que ens acompanyaren y que per diversos motius deixaren de ser fallers, la gran ma-
joria segueixen sentint-se part de la falla on passaren grans moments de la seua vida. 
Altres optaren per seguir la labor fallera en altres comissions i contribuïren a fer realitat 
l’altre somni dels primers fallers, que no sols fora una falla, sinó que en Silla es plantaren 
diverses falles, com passava en altres pobles.

I és que ha passat quasi mig segle i, això és molt de temps. I el temps és implacable 
i s’emporta el més estimat. Però també va fent que les bones idees, els projectes fets 
amb il·lusió i bona voluntat, vagen transformant-se a base de molt d’esforç i sacrifici, en 
grans obres. I la nostra Falla, és una mostra de com el temps, servint-se de la voluntat 
de tota la gent que s’ha anat sumant a aquest somni, ha fet realitat allò que potser ningú 
s’haguera imaginat fa 45 anys.

Enhorabona!
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Paraules
d’aniversari

Josep M. Martinez Izquierdo
  ‘‘Poetadelfoc’’.

Enguany és l´aniversari
de la falla “Poble de Silla”,

i això és extraordinari…
per ser de les falles, filla.

A Silla és la degana
de les falles pionera,

i la festa més valenciana,
al mes de març s´accelera.

Es planta en mig de La Plaça
al costat de l´Ajuntament,
per on tota la gent passa…

i el renou és ascendent.
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Enguany es mereix guardó
del Bunyol d´Or amb Fulles de Llorer i Brillants col.lectiu,

per tanta dedicació
pel sentiment més festiu...

Renaixquem i reinventen-nos
units amb gran il-lusió,

d´energia contagiem-nos,
posant al que fem passió.

Sentim dins dels nostres pits
eixa carxofa a l´escut,
donant força decidits,

rendint-li com cal tribut.

És un sentiment molt noble
el que uneix a tanta gent,
a Silla la “Falla del Poble”,

sempre treballant el doble…
fent festa i fent monument.
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Pròleg
per Xavi Serra Escrich

L’evolució, aquest terme que tan propi ens és com a persones. L’evolució, aquest terme 
que tan aliè ens és com a amants de les Falles, o això pensen alguns.

La festa de les Falles de hui no es pareix ni de lluny a la festa fallera original. Per tant, 
evolució a les Falles ha existit (i existeix i existirà). Ara bé, caldria preguntar-se en quina 
direcció ha evolucionat i quin serà el rumb cap al futur.

Més enllà d’estendre’m en el debat de l’evolució al voltant dels habituals arguments 
mil vegades repetits, el que hui m’agradaria preguntar és en quin sentit ha evolucionat 
la festa de les Falles a les diferents localitats del territori valencià deixant de costat el 
gegant València.

Les Falles “de poble” (cal estar orgullós de dir de poble, sí) estan mostrant-se més dinà-
miques i vives que el monstre faller del Cap i Casal. Les comissions de les diferents ciu-
tats i comarques han avançat a pas valent en l’àmbit cultural, estant el llibret el màxim 
exponent d’aquesta fita.

Les comissions de localitats com Sagunt, Alzira, Gandia, Torrent, Silla i moltes més 
han trobat en la publicació fallera per excel·lència un lloc on mostrar la riquesa cul-
tural de les societats que les acullen i, a diferència de València, fer-ho en valencià

Creador de Malalt de Falles
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realitzant una tasca capital en la normalització de l’ús de la nostra llengua en l’àmbit 
festiu.

Altres activitats de caràcter cultural com concerts, exposicions artístiques i fotogràfi-
ques, representacions teatrals... posen a la festa fallera dels pobles un pas per davant 
en la carrera per adaptar i situar les Falles al mateix ritme que la resta de la societat.

Però no tot és positiu, també hi ha un risc latent i patent. La brillantor del model faller-
majorista imposat per una Junta Central Fallera cegada està captivant a moltes Juntes 
Locals que copien aquest model relegant les seues activitats genuïnes a un segon o 
tercer pla.

Les Falles de poble han de ser capaces de conservar el seu caràcter propi, han de 
mantenir el seu camí i la seua evolució lluny de còpies de models que primen només 
els valors d’imatge i façana buides front a alternatives plenes de contingut cultural. En 
la continuïtat i supervivència de la promoció cultural de la festa fallera més local està 
l’esperança en unes Falles actuals i modernes.
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Aquest any tinc el plaer de dirigir-me a tots vostès per primera vegada com a president de la A.C. 
Falla Poble de Silla, i tot i la responsabilitat que se que suposa el càrrec, em plena d’orgull i satis-
facció realitzar-ho.

En aquest any la nostra falla celebra el seu 45 aniversari, i com no podria ser d’altra manera, les 
meues primeres paraules van a anar dirigides a tots els fallers i falleres que heu format, formeu 
i formareu part d’aquesta immillorable comissió, gràcies al vostre esforç i a la vostra dedicació 
aquest any tenim l’honor de poder rebre el màxim distintiu atorgat per Junta Central Fallera, el 
Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer i Brillants Col·lectiu, enhorabona fallers!!

Al mateix temps m’agradaria dedicar unes línies molt importants a tots els que fins a avui han se-
gut el mirar de nostra comissió, als màxims representants infantils que durant aquestos 45 anys 
ens haveu omplit de felicitat, que les vostres rialles i la vostra alegria ha segut motor d’impuls per 
a nosaltres; a totes les regines que heu format i formeu part de la nostra falla, a les Falleres Majors, 
per les quals sols tinc paraules d’agraïment per dur el nom de la Falla Poble de Silla al lloc mes 
alt, per representar aquesta gran comissió de la millor manera que es podria fer. Com no, als pre-
sidents d’aquestos 45 anys i a les seues juntes administratives, gràcies, per fer possible que cada 
any haja segut millor que l’anterior, per llevar-li hores a la son i lluitar incansables durant cada 
segon, per no rendir-se mai.

En aquest any els ulls i el mirar d’aquestos fallers està dipositat en tres persones molt especials, 
Erika, Marta i Carlos, sou els ulls de tots els fallers de la Falla Poble de Silla i teniu la sort de poder 
representar a la comissió més veterana del nostre poble. Sols vos puc dir que farem d’aquest any 
un any inoblidable i desitjar-vos que el gaudiu al màxim junt a les vostres famílies i tots els fallers.

Per últim, sols em queda desitjar a tots els fallers de la Falla Poble de Silla i a tot el col·lectiu faller 
en general, que gaudiu d’unes festes tan nostres, tan típiques i tan importants, que en aquest any, 
any del nostre 45 aniversari, s’han convertit per al món sencer en Patrimoni Immaterial de la Hu-
manitat per la UNESCO.

Rebeu una cordial salutació.

Javier Villalba Estellés
President





Quan el cor dels fallers prendrà consciència
del lloc que, per virtut, tu ocuparàs,

al centre del seu voler accediràs
il·luminant-los a tots amb excel·lència.

Quan la banda, Érika, que en herència
damunt del teu cor fester acolliràs,

quaranta-cinc monuments heretaràs
cremats, un a un, segons sentència.

Quan, a Març, la nostra plaça faça història;
quan, amb cendres als ulls, tornes al casal;
quan s’apague el coet, la música i l’eufòria,

recorda que eres fallera capital,
que per sempre quedaràs a la memòria

lluint dignament la corona reial.

Salvador Alonso

Érika Zaragozá Martínez
Fallera Major
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Salutació de la
Fallera Major

Estimats fallers i veïns de Silla:

Tinc el plaer de saludar-vos a tots vosaltres com la Fallera Major de la meua volguda 
falla, la Falla Poble de Silla, que aquest any, celebra el seu 45 aniversari.

És per a mi tot un privilegi, poder representar de nou a la meua comissió, ja que en 
l’any 2003 vaig tindre l’honor de ser la Fallera Major Infantil. Una comissió que m’ha 
vist fer-me major al seu costat, i a qui done les gràcies fallers i amics, per donar-me 
aquesta nova oportunitat, ja que de ben menuda sempre somiava amb aquest mo-
ment, fins que el dia de la meua presentació, per fi, es va complir. Sols espere que per a 
tots vosaltres siga un any inoblidable i especial, com ho és per a la nostra falla, i gaudir 
d’aquesta festa que ha aconseguit ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat 
per la UNESCO.

Gaudiré aquest màgic any, amb un gran amic i president, Javi; i junt a dos xiquets di-
vertits, Marta i Carlos, els nostres fallerets infantils. Junts farem d’un 2017 un any amb 
moments plens d’emoció i per al record.

Continuarem celebrant actes junts, i compartint-los amb les nostres famílies, que sem-
pre ens segueixen perquè no falte cap detall i tot siga perfecte. Gràcies per fer el nostre 
somni, una realitat.

A tots eixos fallers i falleres que han fet possible aquests 45 anys d’història, us demane 
que compartiu els vostres moments i que ho gaudiu al màxim recordant els vostres 
anys de Presidents i Falleres Majors.

I sense més, convide a tot el món a què gaudisca del soroll i de la música en cada pas-
sacarrer, de l’aroma a pólvora en cada despertà, de la millor festa del món: LES FALLES.

Visca Silla, les falles i la Falla Poble de Silla!!
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Cort
d’Honor

Delegats de Protocòl
Marcos Agustí Baixauli
Jonathan Albert Bermejo
Maria Company Martínez
Jose Vte. De Lamo Giner
Francisco Espuig San Julián
Carla García Esteve
Tamara Martos González
Sandra Montagud Revert
Yaiza Quintana San Andrés
Francisco J. Ribera Martínez

Delegats d’Activitats Diverses
Jose Joaquín Del Valle Lozano
Adrián García Peña
Laura Martínez Forner

Delegat de Pàgina Web i
Premsa
Arianne Martos González
Francisco Fernandez Rodriguez
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Vicent Company Marí

Delegats de Casal
Antonio Cuenca Gimeno
Hermi González Antich
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Adrián Forner García
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Ángel Moreno Martínez
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Belén Ruiz Luján
Mireia Rodriguez Pons
Aida Cortés Vedreño
Lidia Cifre i Rizo
Tamara Martos González
Maria Perez Alegre
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Laura Martínez Forner
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Mª Carmen Alapont Baeza
Sandra Alexandrova
Elena Antón Liñán
Mª Eugenia Antón Liñán
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Sheila Aparisi Martínez
Maite Baixauli Gimeno
Nuria Balleter Simó
Jennyfer Barela
Teresa Blanco Micó
Paula Blanco Estornell
Mª Luz Beneyto Torres
Romina Brizuela García
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Mª Pilar Calatrava Benlloch
Eva Calero Fernández
Beatriz Calvo Peris
Fani Cantos Romeu
Cristina Carbonell Carbonell
Isolina Carbonell Serrano
Laura Carrera Alapont
Jessica Carmona Pastor
Maribel Casas Sánchez
Mª Amparo Castells Ferrer
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Elena Cifre Rizo
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Ángela Naranjo García

Mª Teresa Nevado Carbonell
Sonia Ortiz García
Cristina Pardo Jiménez
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Comissió
Masculina
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Explicació Satírica
per Salva Alonso

28

Estic que se m’emporten els dimonis,
i qui m’ho ha encarregat bé que ho sap,
per tindre que escriure (quin maldecap!)
aquest bon grapat de versos erronis.

I mentre, el President (xe!, quin bon càrrec!)
es passeja amb la Fallera Major:
música, ball, alcohol… I l’escriptor,
castigat a casa escrivint l’encàrrec.

Per no parèixer un que de tot plora,
sols demana, qui els versos emparella,
menjar-se amb els fallers una paella,
esperant, de tot cor, que arribe l’hora.

També es pot aclarir que el monument
(i l’autor dels versos així es disculpa)
reflexa, i això no és la seua culpa,
el que tots, hui en dia, tenim en ment.

Perquè a ningú a l’obra agafe entema
diré que es posa de part dels perduts
perquè “Vae Victis!” (o ai!, dels vençuts)
és el que enguany s’ha triat com a lema.

Passarem a contar ara, amb detall,
les escenes que ens porta enguany la falla.
Serà la veu del poble que no calla
la que picarà a algú com pica l’all.

El cavall de batalla

El cos central, quina pena!
una destrossa nomena.

Dos cavalls van galopant,
sense ritme ni control.
I mentre van avançant
xafen sense cap consol
com una piconadora
cruel i acorraladora.

Cruel perquè deixa mort
a qui acaba baix morint
sense pietat ni confort.
I, si no, el deixa patint
una agonia tan llarga
com dolorosa i amarga.
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Acorraladora és
perquè no hi ha escapatòria.
Deixen caure fort el pes:
sentència condemnatòria
encara que no respire
el malalt, fins que no expire.

Ai! Quins cavalls més salvatges!
Com els d’Àtila inhumà,
que destrossaven paisatges
pel territori hispà.
No deixaven canya dreta:
una derrota completa.

Els nostres dos fan malbé
(sí, senyors, quina ironia!)
a qui, és curiós!, els manté
amb el menjar dia a dia.
Representen, capritxosos,
als de dalt, als poderosos.

Aquestos, i no ens enganyen,
sense cap remordiment,
totes les batalles guanyen
fins a l’aniquilament.
No els importa destrossar
a qui els dóna de menjar.

Els talls de digestió

La falla, d’un perol obri la tapa
i un ranxo pudent i indigest destapa.

Al centre d’una aldea, una marmita
fa xup-xup, imitant un bon putxero.
La recepta que es cuina a aquest caldero
al cuiner extasia i sobreexcita.

Al senyor es creu que està a Masterxef,
o, potser, House atenent en urgències
l’envie, per aquestes imprudències,
ben ràpid a la cua del Servef:

Tots els ingredients que van al cresol
són talls (en educació, en sanitat).
Maleit aquell que l’ha nomenat
amo de la tisora i el perol!

Tot això que prepara no m’agrada,
perquè ho fa com el metge que és molt ruc
que, curant-ho tot amb el mateix suc,
la cura converteix en caguerada.

Els pobres que s’ho mengen són més po-
bres;
per tant, l’absolució no és solució.
Els talls provoquen talls de digestió
quan el menjar són del ric les sobres.

Diuen els que saben, amb molt bon criteri:
“la cara del metge ajuda el malalt”.
Quan veig a Montoro, del sobresalt
acabe dubtant d’aquest magisteri.

Jo veig de la cara les seues carns
i els músculs de la boca quan somriu
que, i és fàcil!, el veig tan atractiu
com aquell dels Simpson: el senyor Burns.

Un cànon de bellesa no defense.
Però, si de trobar-se hi ha perill
aquesta cara, al mirar-se a l’espill,
per a mi que la bruixa es mor, jo pense.
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Qui fa el monument, que tot ho controla,
espera que l’escena a tots agrade.
Perquè el protagonista (i no m’enfade!)
a mi se m’ha entravessat a la gola.

Hi haurà un banc per seure a Silla?

Als diaris i a la xarxa
ho pots llegir: “Silla en marxa”.

No els diré, ara, que no
a aquells que sempre critiquen
i que, amb fets, exemplifiquen
que actua com a Neró.
Que acaba feta carbó
ells Silla diagnostiquen.

Hi haurà que, d’exagerats
a aquestos acusaran.
I bé sé jo que diran
que uns carrers ben adornats
com si foren decorats
a tots enlluernaran.

No sóc jo qui (en la disputa,
ui!, perdó!, en la baralla
que del carrer a la falla
ha arribat) ací s’immuta.
Pel càrrec que se l’imputa
ha acabat de borumballa.

Quan la falla s’incinere,
a la fresqueta de març,
i des dels bons arrossars
es veja el fumet, jo espere
que l’Alcalde considere
si els treballs són o no cars;

si al poble paga la pena 
aquest enorme suplici;
si tot aquest sacrifici
de veres el poble ordena;
si té seguretat plena
que, al final, hi ha un benefici.

Si, com Neró, s’equivoca,
la sentència inapel·lable
caurà sobre l’acusable.
Si un bon resultat provoca,
la benevolència invoca
i potser siga indultable.

Els gats escaldats

Dos lleons molt enfadats
miolen mansos... com els gats.

Un lleó del congrés, mig rovellat,
amb una veu rància crida a mig gas.
A Génova li ha eixit un satanàs
en forma d’excontable malpagat.

Resulta que la caixa que conté
el tresor, de manera inesperada,
s’ha trencat. I la tan codiciada
caixeta sembla que s’ha fet malbé.

A més, per circumstàncies democràtiques,
se li ha acabat ja viure en majoria
i el pacte (ai, senyor, quina agonia!)
es veu que el viu en condicions dramàtiques.

L’altre lleó, mirant cap a l’esquerra,
espera un secretari general.
Darrere de la cara angelical
sembla que està amagada una gran guerra.
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La Susanita que té un ratolí
que la molesta de mala manera.
Al formar, per caçar-lo, una cacera
fa que el gat es menege al ralentí.

Es va a cremar, no cal dir, l’aforat
que monta un circ i li creixen els nans.
Hui en dia es la delícia dels mitjants
que el venen, si no mort, mig ofegat.

Joventut, tresor diví.

Ai!, divina joventut
quin futur tens més fotut.

No ha canviat en dos mil anys
el que fa la joventut.
S’han escrit dos mil refranys
i a triomfar un ha vingut:
“qui de jove no treballa
quan és vell dorm a la palla”.

Es va posar molt de moda
etiquetar com a ni-ni
al jove que s’acomoda
en un objectiu molt mini:
“No m’apeteix estudiar,
i del treball ni parlar”.

Conflicte continu a casa,
problemes sempre a l’escola,
i del niu açò té traça
de que el pardal ja no vola.
Com creus que va a volar, ei!
si allí ja viu com un rei!

Això sí, es veu que reviu
al vindre la bona nit
i va a prendre un digestiu
abans d’anar-s’en al llit.
Ja se sap: “On no hi ha vi,
no vas a veure al fadrí”.

Seria injust (s’ha de dir)
pensar que tots són igual.
Està el que vol accedir
al seu treball ideal,
i que s’esforça de veres
o s’estudia dos carreres.

Llàstima que això no es veja
pràcticament publicat.
La tele sols bombardeja
amb el que està alcoholitzat
I des d’ací critiquem
el que els adults ací fem.

És de ben parit ser agraït.

No voldria dir adéu
sense deixar la constància
de la gran perseverància
del que aquestos versos feu.

No és treball descomunal,
ni el lleu he tret, això és cert.
Però he vist el cel obert
quan he arribat al final.

Espere que amb simpatia
el lector mire els versets.
De dins del cor estan trets
i un gràcies agrairia.
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Guardons 
Majors

Vicente Benitez Gómez
Carlos Botet Puche
Mª Amparo Castells Ferrer
Rosa Ferrer Salom
Amada Garrido Cifuentes
Carmen Gil Molina
Alfonso Gil Motes
Rafael Gomar LaCruz
Esperanza Lozano Ráez
Raquel Martínez Rodríguez
Rogelia Molino Abad
Manuel Ocaña Fernández
Jesús Roselló Segovia
Núria Vidal Simeón

Cristina Costa Muñoz
Jaume Cuenca Quero
Adrián Forner García
Alfonso Gil Molina
Maria Mellado Luján
Carlos Palau Gandía
Inma Ribera Magalló
Mireia Rodriguez Pons
Belén Ruiz Luján
Ani Saez LLorens
Mireia Toledano Rios
Cristian Valero Baixauli

Isidoro Ampuero Morera
Elena Cifre Rizo
Jose Vte. De Lamo Giner
Amparo Felip Carbonell
Francisco J. Ribera Martínez
Ignacio Ventura García

Carxofa d’Argent Carxofa d’Or Carxofa d’Or
amb Fulles de Llorer
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Bunyol d’Argent

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

Sheila Aparisi Martínez
Mª Pilar Calatrava Benlloch
Daniel Chamorro Villar
Andrea Correoso Valero
Amparo Ferrer Salom
Elena Forner Puig
Adrián García Peña
Andrea Gil Romeu
Paula Lorente Olmos
Amparto Luz Torres
Mª Paz Marín Chorat
Ángel Martínez Sánchez
Carolina Más Trullas
Jessica Serrano Moreno
Marta Serrano Vila
Juanjo Vedreño Pastor

Ana Clavijo Martí
Cristina Costa Muñoz
Jaume Cuenca Quero
Adrián Forner García
Alfonso Gil Molina
Francis Gimeno Pérez
Josep F. Machancoses Fuster
Maria Mellado Luján
Carlos Palau Gandia
Inma Ribera Magalló
Mireia Rodriguez Pons
Ani Sáez Llorens
Mireia Toledano Rios
Cristian Valero Baixauli
Noelia Valero Baixauli
Nuria Vidal Simeón

Bunyol d’Or

Isidoro Ampuero Morera
Elena Cifre Rizo
Jose Vte. De Lamo Giner
Amparo Felip Carbonell
Mª Ángeles Higuera Espuig
Francisco J. Ribera Martínez
Ignacio Ventura García

Francisco Costa Montiel
Luisa Muñoz Navarro
Jose Vte. Rodriguez Díaz

Bunyol d’Or amb Fulles 
de Llorer

Bunyol d’Or amb Fulles 
de Llorer i Brillants
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Grup de Dansa “Al  Vol "

Angel Moreno Martínez 
Elena Antón Liñán
Mireia Ausina Poveda

Mª José Castro Boig
Carmen Felip Carbonell

Norma Marí Lozano

Mª José Martínez Gimeno
Mª Carmen Miñana Soler

Rosarín Ortola Morales

FALLA POBLE DE SILLA
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Grup d’Espectacles

Jessica Carreras Cuenca
Nuria Carreras Cuenca
Sheila Aparisi Martínez
Mireia Cuenca Carbonell

Jessica Carmona Pastor
Jessica Serrano Moreno
Claudia González Baixauli
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Coneguem 
a Érika 

Érika Zaragozá Martínez va nàixer el 6 d’octubre de 1992 a 
València. Ara té 24 anys i ha viscut a Silla des de que va nàixer. 
Fallera de la nostra comissió des de ben menuda i gran amant 
de les falles. És filla d’Eva i Salva i té un germà menut.

Aquestes són les dades per les quals identifiquem Érika, però 
volem saber més coses per conèixer-la millor. Així que, ara li 
farem unes preguntes que ens ajudaran a aconseguir-ho.

A qué et dediques professionalment? Com gaudeixes 
del temps lliure? T’agrada fer plans en familia?

Em vaig graduar en Màrqueting i Comerç Internacional en 2014, 
de totes les opcions que em vaig plantejar era la que més m’agra-
dava, donat que les relacions empresarials i la publicitat em sem-
blaven d’allò més 
interessants. Vaig tindre l’oportunitat de cursar les meues pràcti-
ques a Consum, el que actualment s’ha convertit en el meu lloc 
de treball.

Tot i que el treball ocupa gran part del meu temps, intente disposar 
de moments per a mi. Entre altres, m’agrada mantenir una vida 
saludable fent esport i relaxar-me escoltant les cançons del meu 
cantant favorit, Melendi. Però he de reconèixer que amb allò que 
més gaudisc són les hores que compartisc amb els meus amics.

A qui no li agrada passar, d’allò més bé, un diumenge en família? 
Doncs, jo sóc la primera que s’apunta a qualsevol esdeveniment 
familiar, aquests moments tan entranyables amb ells no tenen 
preu..
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Son per a tu les falles una part fonamental a la teua 
vida? Qué significa per a tu ser fallera de la Falla Po-
ble?

Com ja he dit, no tinc cap record el qual no associe a les falles, 
doncs el fet de pertànyer a una comissió tota la vida ha convertit 
les falles en la meua manera de viure. De fet, he tingut la sort 
de conèixer ací persones molt especials, entre ells el meu grup 
d’amics. És un privilegi poder compartir junt amb ells la nostra 
amistat i el nostre sentiment faller.

No trobe paraules per descriure allò que, per a mi, significa ser 
fallera d’aquesta comissió. És pot demanar més? Forme part de la 
primera comissió fallera fundada a Silla i que any rere any ha anat 
superant-se i construint el que avui és una gran família, la meua 
família.

Aquest és un any molt especial per a la comissió, tam-
bé ho és per a tu? Com es gesta la desició de voler
ser Fallera Major?

És clar que sí! Es podria dir que vaig nàixer a aquesta comissió, 
a la que en 2003 vaig tindre l’orgull de representar com a Fallera 
Major Infantil, i fixa’t que capritxos és el destí que ací hem trobe, a 
punt de tornar a reviure aquell somni just quan la meua falla com-
plix, ni més ni menys, que 45 anys.

Els esdeveniments es van desenvolupar d’una manera tan inespe-
rada, que una bona vesprada es trobava la Junta Directiva de la 
meua comissió tocant a la porta de ma casa. He de dir que gran 
part de culpa la tenen els meus amics i familiars, doncs gràcies als 
seus ànims em vaig decidir a donar aquest pas tan important.

Tot i que, realment, qui va jugar un paper fonamental va ser la 
meua parella, Carlos. Ell era aliè al món faller i no va ser fins que 
ens vam conèixer quan va decidir compartir amb mi aquest senti-
ment, que sap que és una part fonamental a la meua vida.

Estic molt agraïda amb ell per tot l’esforç i dedicació que em mos-
tra dia a dia per fer aquest any, si cap, més especial.

I mireu-lo ara! No falta a cap passacarrer, es vist de faller per a tot 
i no es pert una festa al casal.
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Aquest any el compartiràs amb tres persones que, de 
segur, guardaràs al teu cor per sempre. Què ens pots 
dir sobre la teua relació amb Javier, Marta i Carlos?

A la meua eixida com a Fallera Major Infantil, ja vaig compartir mo-
ments amb Javier doncs ell era el futur President Infantil. Ens vam 
ajuntar de nou com a companys de classe i hui en dia compartim 
el nostre grup d’amics. Puc tindre millor company de viatge que el 
meu amic com a president?

La relació que tinc amb Marta i Carlos és molt especial, la veritat és 
que els tinc molta estima, són uns xiquets encisadors que sempre 
em desperten un somriure i gaudisc molt del temps que passem 
junts; què vaig a dir dels meus xiquets!

Parlem de moments per al record. Fins ara, 
quin ha sigut el moment més especial? I, quin 
esperes amb més ganes?

El moment més especial viscut fins ara va ser el dia de 
la meua presentació. Tots vestits de fallers per presentar 
la seua Fallera Major i jo, no podia estar més nerviosa a 
peu de passarel·la esperant que arribara el moment on, 
al sentir el meu nom, donava començament un gran any.

Si he d’elegir un moment entre tots els que m’esperen em 
quede amb la Cavalcada del Pregó, ja que tinc l’oportu-
nitat de dirigir-me a tots els veïns per convidar-los a què 
gaudisquen amb tots nosaltres de la festa de les falles.

Des de fora tot es veu diferent, però ara que ja 
eres Fallera Major es compleixen les especta-
tives?

És molt especial que una amiga teua siga la màxima re-
presentant. Recorde els moments viscuts junt amb elles i 
és incalculable l’estima amb què els fallers es bolquen en 
cada moment i l’afecte més sincer que et brinden. Però 
ara que sóc Fallera Major, puc assegurar que és inexpli-
cable veure com la gent es preocupa fins al mínim detall i 
està disposada a ajudar-me en tot allò que necessite.
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Qué opines sobre la declaració de les Falles 
com a Patrimoni Inmaterial per la UNESCO?

És una gran oportunitat que se li brinda a aquesta fes-
ta mil·lenària per tindre el reconeixement que es mereix. 
Són molts anys perseguint aquest objectiu per tal que la 
cultura valenciana perdure al llarg del temps. Estic ben 
segura que el món faller treballara de valent perquè les 
generacions futures miren cap enrere i estiguen orgullo-
sos del que són.

Per tancar l’entrevista, com desitges que 
siguen les falles del 2017? Tant per a tu, com 
per a la teua comissió.

Sols desitge que tothom gaudisca d’aquesta meravello-
sa festa, que des de fa 45 anys la Falla Poble viu inten-
sament. Espere fer d’aquest any, un any per al record i 
m’agradaria compartir milers de moments inesborrables 
junt amb la meua família i tota la comissió.

39



‘‘El concepte del millor és un resul-
tat natural de l’evolució mateix.
La vida, com les falles, tendeix natu-
ralment a perfeccionar-se.



En el si del cervell s’entrellacen de 
manera singular tres evolucions: la 
de l’espècie, la de l’individu i la 
cultural.’’ 



FALLA POBLE DE SILLA

Col·laboracions literàries

articles d’opinió
i
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per Adrian Forner Garcia
“Qui no sap qui ha sigut, no sap qui es”.

Podria mitificar, crear una gran il·lusio qual mag i fer-los veure allò que no és real, que 
mai ha sigut així. Tal volta podria posar-los la pell de gallina al dir-los, que una nit del 19 
de març de 1971, un grup de fallers agafats de la mà mentre veien com l’última espur-
na, de la falla ja cremada, volava al cel; van fer un jurament amb el foc com a testimoni 
mut, de què mai s’apagaria l’esperit faller a Silla. Cregueu-me, res em faria omplir-me 
d’orgull, més encara si cap, de com naix la meua falla, la falla Poble de Silla.

Els posaré en antecedents, perquè puguen comprendre millor la proesa que, des del 
meu punt de vista, van aconseguir els nostres fundadors. Ens trobem als anys 70, en 
plena època franquista, on la festa de les falles es troba al servei del Règim, la llibertat 
era més be poca, la democràcia tota una utopia i calia anar amb molta cura amb el 
que feies per tal de no acabar escaldat. La capital de la província copava quasi en ex-
clusiva aquesta festa, sols en alguns pobles ja era ferma la tradició fallera com Xàtiva 
(1865) Gandia i Sueca (1876), Alzira (1889) i Torrent (1900) entre altres. Les Falles a Silla, 
es realitzaven amb el propòsit de fer festa per eixe any; sense ànim de continuar al se-
güent. Serien quatre anys els que passarien des de la darrera falla plantada al nostre 
poble, el 1968, fins que es funda la Falla de Silla.

El nostre origen és un humil, quasi diria de pensat i fet. Pot ser que amb aquesta frase 
defraude a més d’un que esperava una història èpica, però crec que cal ser sincers 
amb un mateix, per tal de respondre amb franquesa una de les preguntes existencials

  Faller de la Falla Poble.

´
´ ´
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falleres, que espere en acabar l’article puguen respondre amb contundència i convic-
ció.

El destí va fer que gent de diferent mare, no sols de la que els va dur al món, i amb 
ganes de fer falla a Silla es van ajuntar per tal fer solides les cames de fang que tenia 
aquesta festa al nostre poble. Un grup d’amics que es juntava per tal de celebrar una 
festa autòctona, en plena expansió, sense necessitat d’haver d’anar a València. On 
l’harmonia i la familiaritat eren les premisses a seguir per a garantir el futur d’aquesta 
festa i de la comissió.

Es posaren d’acord i en 1972 es funda la falla de Silla amb Lluís Torres al capdavant. A 
priori molt fàcil, per res més lluny de la realitat. Per a poder censar-nos com a tal a la 
Junta Central Fallera, calia passar per “l’anell”. Era necessari que una part dels fallers 
foren membres de la Falange i signaren el llistat a presentar per tal de donar-li legalitat; 
tràmits que hui en dia ens semblen deliris, però indispensables durant eixos anys. Seria 
així com començaríem a fer un camí amb un futur prou incert ,donada la poca tradició 
fallera a Silla.

La sorpresa va ser gran en comprovar que del dia a la nit, es trobaven organitzant les 
pròximes falles, havien superat la prova de foc; aguantar al peu del canó i donar-li 
continuïtat a la falla de Silla. Puc assegurar-vos que no tenia res a veure, la idea que 
tenim hui en dia d’una comissió fallera, plena d’actes i protocol fins per a anar a l’excu-
sat, amb aquesta del 1973, que sols tenia un any. És totalment comprensible donat la 
inexperiència fallera de la gent que la formava, els quals es conformaven amb fer festa.

Sincerament he de dir que ja feien prou, endevine que no seria gaire bé gens fàcil orga-
nitzar una associació en un temps on reunir-se tres persones era delit.

L’arribada de gent amb experiència fallera a València, va ser tot un colp d’efecte i va 
fer alçar el vol a la jove comissió de Silla. Un nou projecte de falla amb Vicent Martínez 
com a president, el qual portava noves idees i formes de treballar, va capgirar l’actitud 
i la forma d’entendre la falla per a tots els fallers. Amb les idees damunt la taula es va 
començar a treballar per tot allò que fa una falla més gran. Es treballava per fer un mo-
nument digne, una presentació a l’altura de la Fallera Major i la seua cort d’Honor, unes 
mascletades aborronadores, passacarrers bé organitzats perquè tots lluïren al màxim. 
En definitiva, es treballava per fer falla i sentir-la nostra. Despertava al cor d’aquestes 
persones l’esperit faller.
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Estic i li estaré eternament agraït “al Tio Martínez”, perquè va fer que allò que hui en dia 
tant estime i considere una part fonamental de la meua vida, agafara força i comença-
ra a ser el que hui en dia és, una gran comissió.

La confluència i la diversitat d’idees de la gent que se’ns unia, reforçava els fonaments 
de la jove comissió. El temps passava i aquest, a la gent que va decidir seguir avant, els 
donava la raó; havien encès una flama que mai s’apagaria.

Ens trobàvem en eixe moment d’introspecció on ens qüestionàvem tot, no per simple 
gust sinó per tal d’avançar amb peu ferm i conèixer-nos més a fons; allò que fèiem bé 
i mal, perquè ho fèiem així o perquè no fer-ho d’altra manera. Molta gent se’ns va unir, 
altres ens deixaven al no reconèixer com a seua l’evolució constant que vivíem i prefe-
rien fer créixer la llavor fallera, que nosaltres vam plantar per primera vegada, a altres 
barris del nostre poble; on temps després brollarien altres falles de Silla.

Segurament en aquella època, taxarien de bojos a aquests pioners de les falles a Silla 
i que a pesar de totes les turbulències que patiren, van aconseguir allò que es van pro-
posar una nit de 1972, contagiar amb l’esperit faller a les generacions futures per tal de 
perpetuar la festa de les falles a Silla.

D’entre tants moments viscuts, m’agradaria contar-los un que, al meu parèixer, el trobe 
rellevant per a la història de les falles de Silla. Les comissions falleres conformen un 
moviment social, el més important de València, doncs podríem estar parlant que la for-
men vora 100.000 persones directament i aproximadament arribar fins a unes 400.000 
persones si comptem amb les que ho fan indirectament per amistat o qualsevol tipus 
de relació amb el món que envolta les falles. Els faig aquesta breu introducció perquè 
siguen conscients la importància de la quantitat de gent que conforma la festa de les 
falles, puix imagineu-vos aquest moviment social durant el règim franquisme. Calia tin-
dre’l controlat perquè ningú s’en eixira de la línia marcada per la llei de l’ordene i mane.

Per tots és sabut que durant aquesta època, s’utilitzava la mínima excusa d’ajuntar-se 
amb una finalitat cultural per tal de reivindicar les llibertats i drets que durant tants 
anys ens eren negades, el que aquells rancis governants anomenaven, moviment sub-
versiu. Doncs aquesta falla va patir un gran dilema amb part de la gent que formava 
el grup de teatre Boira. Utilitzaren aquest grup per a fer allò que dalt els he explicat i 
que no tota la comissió estava d’acord, ja fora per convicció o bé per por a possibles 
represalies; les quals tinguérem, fins i tot van haver-hi moments on ens amenaçaren
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en denunciar-nos davant l’autoritat amb la consegüent dissolució de la falla, no cal 
anomenar els possibles càstigs individuals. Va ser per açò que la falla va donar a triar 
al grup entre realitzar l’activitat cultural per a la qual s’havia creat o la política; i aquesta 
elecció va donar lloc a la disgregació del grup que poc temps després desapareixeria. 
No seria fins a uns anys després quan tornaria a agafar força un nou grup de teatre, 
això si molt lluny del primer grup de teatre Boira.

A la seua manera i dins les possibilitats que oferien aquells anys tan caòtics, van con-
tribuir a facilitar l’arribada d’un temps nou, la transició.

Em permetran una breu opinió personal al respecte. He de dir que les falles de hui en 
dia han perdut eixe punt satíric i transgressor, substituït per l’enginy i gràcia en l’actua-
litat, essencial als seus orígens i que ens fan ser autèntics. Cal posar tot el que pugam 
de la nostra part per tal de recuperar eixa “masa mare” que feia que les falles de temps 
passats foren úniques. No vull dir que en l’actualitat siguen unes falles en decadència, 
tot el contrari, ens trobem en plena expansió; però si podríem dir que són un poc des-
llavassades.

No és la meua intenció fer una cronologia de tot el viscut, em conformaré amb què 
us quedeu amb l’essència que va fer nàixer la falla Poble de Silla. Quedeu-vos amb el 
sentiment més pur i fidel d’eixa festa que a tots ens apassiona i que ens fa brollar més 
d’una llàgrima quan vivim moments únics perquè ho sentim com si fora nostre. Si feu 
això, estic ben segur que ens queda molt de camí per recórrer junts.

Ens trobem en constant evolució, perquè el ser humà per natura no es conforma amb 
el que té o coneix i va a la recerca de nous reptes, i l’espècimen faller no és una ex-
cepció. Eixe és el motiu que fa que enguany celebrem quaranta-cinc anys, plens de 
vivències molt enriquidores i moments per al record. Aquestos quaranta-cinc anys els 
podem celebrar perquè mai em desistit en el nostre objectiu, fer de les falles i de la Fa-
lla Poble de Silla una forma de viure.

M’acomiadaré amb una dita popular que, personalment m’agrada molt i li ve que ni 
pintat per a l’ocasió.

“Qui no sap qui ha sigut, no sap qui és”.

FALLA POBLE DE SILLA
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“El moviment social darrere les falles”.

per Gil Manuel Hernandez

Les comissions falleres són les continuadores de les antigues colles informals de veïns 
de València que ja cap a la meitat del segle XVIII, i en la vespra del dia sant Josep, cre-
maven falles, ja foren aquestes amuntegaments de trastos vells o cadafals amb esce-
nes grotesques representades per ninots al damunt.

A mitjan segle XIX les falles no gaudien encara d’un emplaçament geogràfic circumscrit 
a nuclis fixos, degut possiblement a l’escassa formalització organitzativa encara impe-
rant en la festa, per la qual cosa les comissions responien a informals i semi improvi-
sats grups de veïns, que al capdavall s’erigien en l’autèntica ànima de la festa, en ser 
el seu nucli organitzador. Normalment l’erecció de les falles és atribuïda de forma es-
pecífica a un grup de festers que representa al veïnat, en realitat un carrer o plaça en 
un primer moment, per a estendre’s progressivament a les voltants i carrers adjacents. 
La falla es planta sempre en la via pública, representa al carrer o carrers on està el seu 
emplaçament i s’exhibeix a la contemplació pública o erta sense cap tipus de limita-
cions o restriccions.

La falla veïnal requereix sempre l’existència d’un nucli o grup organitzatiu que s’atri-
bueix la representació del barri, i que obté legitimació per a gestionar i propiciar la ce-
lebració de la festa, tal com passa amb les festes de carrer.

   Director del Museu Faller de Valencia.

´
`

47

45 ANIVERSARI



En l’últim terç del segle XIX apareixen expressions com “junta de falla”(1871), “fallers” 
(1881) o “comissió organitzadora”(1890), “ninot de falla” (1893), “despertà” (1894). En 
1892 es té constància d’un “president” i ja en la darrera dècada del segle XIX existeix 
una formalització o institucionalització dels grups que gestionen l’organització del fes-
teig i que són específicament reconeguts com a “fallers” en el conjunt del veïnat, en la 
premsa i en la ciutat, formant nuclis diferenciats dotats d’estructura orgànica interna. 
Així, en 1896 ja es va produir la primera reunió conjunta dels “presidents” de falla amb 
l’objecte d’obtenir autorització per als festejos.

En el primer terç del segle XX es consoliden càrrecs com a president, secretari i repre-
sentants, amb càrrecs específics com tresorer i comptador. Per tant s’assisteix a un 
procés de formalització, racionalització i burocratització organitzativa, el que implica 
que la planificació fallera s’assenta sobre la divisió del treball. A mesura que s’amplia 
el programa de festejos es multipliquen les tasques organitzatives, sobretot de recap-
tació de recursos. Així, el funcionament de la comissió es desplega en un triple vessant; 
com a òrgan de recaptació de fons, de programació i gestió de festejos i com a comu-
nitat de relacions.

 Després de la Guerra Civil, on el nou règim franquista reestructura les Falles d’acord 
amb els seus criteris polítics i ideològics, ha d’usar-se amb més propietat el terme de 
comissió com a associació estable que el d’emplaçament, atès que el primer reflecteix 
el creixent assentament i persistència d’una organització perdurable, com és la comis-
sió fallera, amb tendència a burocratitzar-se i a consolidar una territorialitat perfecta-
ment definida per la demarcació fallera. També ha de distingir-se el reclutament i la 
integració dels seus membres en un organisme superior com la Junta Central Fallera, 
creada per l’Ajuntament de València en 1939 per controlar institucionalment la festa 
des del poder polític local, i successora del Comité Central Faller de l’època republica-
na.

A partir de 1952 la Junta Central Fallera comença a organitzar congressos oficials fa-
llers per tal d’aprofundir en el control i direcció institucionals de la festa fallera, el que 
es plasma en una sèrie de reglaments fallers que aniran renovant-se periòdicament. La 
nova reglamentació acabaria, per exemple, amb les comissions de falla infantils exis-
tents fins eixe moment, que passarien a integrar-se en les comissions adultes om una 
secció interna. Per la seua banda les dones formarien part de les “seccions femenines”, 
privades de vot i capacitat directiva, situació que sols començaria a canviar en temps 
de la transició democràtica.

FALLA POBLE DE SILLA
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En tot cas, històricament la comissió fallera ha funcionat amb democràcia interna a 
l’hora de prendre decisions importants i conformar l’organigrama directiu intern. Des 
de la Junta central Fallera també s’enquadrara a les comissions de València en sec-
tors fallers que agrupen, mitjançant criteris d’agrupació de barris contigus, desenes 
de comissions, a efectes de racionalitzar administrativament el seu funcionament. Pa-
ral·lelament, a mitjans dels anys setanta les comissions falleres comencen a formar 
agrupacions de falles des de la base, i no des de l’Ajuntament, per tal de coordinar llurs 
festejos, aprofundir lligams de germandat i buscar ajudes econòmiques entre el co-
merç. En els noranta les agrupacions formen una gran Interagrupació de Falles. Tam-
bé a mitjans dels anys noranta apareixen les federacions de comissions de falla, que 
segueixen un criteri d’interès en un objectiu comú (així hi ha federacions de falles de 
secció especial, de secció primera, d’enginy i gràcia, de loteria contra reembossament 
i darrerament de falles estèticament innovadores).

El que queda clar és que, des dels anys seixanta, la comissió fallera contemporània es 
converteix en una entitat veïnal important, nucli permanent d’activitat social i cultural i 
senyal d’identitat de la barriada corresponent. A partir dels anys noranta, la necessitat 
de gaudir de subvencions institucionals, fa que les comissions entren a formar part 
del registre valencià d’associacions culturals. Les mateixes tendències observades a 
València es detecten en els pobles i viles que també celebren les Falles, especialment 
en grans poblacions com Alzira, Torrent, Gandia, Xàtiva o Borriana, mentre la festa fa-
llera no para d’estendre’s per tot el País Valencià, des de Benicarló a Elda i fins a pobles 
castellanoparlants d’interior, cas de Buñol o Utiel.

L’ASSOCIACIONISME FALLER ACTUAL

En les Falles s’observà, a més, durant tota la segona meitat del segle XX, un continu 
creixement del nombre de comissions, passant-se a València de 35 comissions censa-
des en 1940 a les 269 de 1975, i d’aquestes a les més de 385 actuals. Simultàniament, 
l’expansió fallera per les comarques és tan gran que les més de 420 comissions actuals 
superen en nombre a les del cap-i-casal. En conjunt, les comissions del cap-i-casal 
comptabilitzen prop de 100.000 persones i unes tantes altres a les comarques, el que 
genera una gran massa de fallers i falleres articulada en una vasta xarxa de comis-
sions falleres i juntes locals, cadascuna de les quals té al voltant la seua demarcació, 
els seus símbols identitaris i una intensa sociabilitat que va més enllà del estrictament 
festiu, doncs expressa un valencianisme temperamental acusadament emocional i 
molt vinculat a llaços familiars i d’amistat (Ariño, 1992; Hernàndez, 1996).
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Quelcom semblant ocorre amb les comissions de districte foguerils i de barraca a Ala-
cant, les festes de les quals es van instaurar en 1928 per importació de les Falles de 
València. A Alacant el districte ve a ser com la demarcació fallera i el racó foguerer com 
el casal faller, és a dir, un centre de sociabilitat festera i en no poques ocasions veïnal. 
Els districtes també apareixen coordinats per una Comissió Gestora suprassociacional 
proveïda d’un reglament de la festa.

El territori festiu bàsic de la comissió fallera, en tant que expressió de la ciutadania 
festiva, es vincula amb un fragment del barri o amb tot un barri, els territoris interme-
dis amb grups de barris i el territori ritual únic, pel seu caràcter convergent, amb es-
pais generalment cèntrics o simbòlicament aglutinants. La identificació dels subjectes 
directament festius - i inclús dels que no ho són - amb el territori, fa que aquest siga 
percebut com una unitat real pels seus habitants, de manera que es pot aventurar que 
dit territori opera com una espècie de nexe sociològic entre l’individu i l’espai realment 
viscut de pertinença. És així com el desenvolupament de microidentitats col·lectives 
diferenciades per la festa, genera una major consciència d’identitat col·lectiva de la 
ciutadania en l’àmbit de la localitat, produint-se una translació visible de la identitat 
local, de la microidentitat, a la identitat col·lectiva.

La complexitat interna de les comissions falleres contemporànies és tal que organit-
zen una gran diversitat d’activitats, com teatre, dansa, competicions esportives, jocs 
de taula, activitats infantils, excursionisme, gastronomia, música, accions caritatives 
i solidàries, pirotècnia o participació en altres festes locals. Així mateix, des de les co-
missions falleres s’ha realitzat una important tasca de revitalització de les tradicions 
valencianes, com ha sigut el cas de les colles de tabals i dolçaines, la recuperació de 
la indumentària antiga o el foment del valencià a través de la publicació de llibrets de 
falla, llibres i revistes. L’expansió quantitativa i qualitativa de la festa també ha fet que 
haja crescut la cobertura mediàtica, amb l’explosió de les pàgines web de comissions 
falleres o l’aparició de webs personals, blocs i revistes virtuals, a més del creixement en 
les publicacions i programes de ràdio i televisió de temàtica fallera.

En els darrers anys el món de l’associacionisme faller s’ha vist enriquit amb noves ini-
ciatives, com les anomenades Falles Populars i Combatives. Aquestes van començar 
fa una dècada com un intent de recuperar la festa popular fallera per part de joves 
col·lectius de l’esquerra independentista i radical que fins aleshores s’havien mantin-
gut distants de les Falles, si no hostils a les mateixes.
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A poc a poc la iniciativa anà consolidant-se i expandint-se, fins a complementar-se 
amb les mobilitzacions de l’Intifalla, sorgida en 2012 arran de les protestes estudiantils 
i ciutadanes de l’anomenada Primavera Valenciana.

Es tracta d’un fenomen molt interessant, que sols podem entendre si l’emmarquem 
dins el procés d’una progressiva desinstitucionalització de la participació ciutadana en 
la cosa pública, una tendència social que s’aprecia en tot Occident i en diversos àm-
bits de la vida. Quelcom semblant ocorre en l’activisme social i polític, perquè moltes 
persones, especialment joves, continuen interessats per la política però sense voler 
militar en partits polítics o sindicats a l’ús, amb els seus comitès, secretaries, aparells 
burocràtics i disciplines de partit.

I sembla que en les Falles, tan pervertides per reglaments, institucions i inèrcies d’un 
passat autoritari, està començant a ocórrer una cosa una mica similar. A València i a 
la resta del País Valencià on se celebren falles hi ha milers de fallers i falleres vocacio-
nals què volen expressar el seu compromís amb les Falles sense militar en comissions 
convencionals. Efectivament, està passant que molta gent jove tant de l’esquerra a 
l’ús o de l’esquerra alternativa, que ja no és antifallera com ho ha sigut bona part de la 
generació d’esquerrans de la transició, vol participar decididament en l’activitat fallera, 
això sí, sense implicar-se en les comissions convencionals amb les seues típiques or-
ganitzacions internes, sense figurar en censos oficials supervisats per la Junta Central 
Fallera o sense pagar quotes regulars, sinó generant noves estructures flexibles, as-
sembleàries i no patriarcalistes, molt basades en les potencialitats de la xarxa social, 
fins i tot per a autofinançar-se (el reeixit model verkami), però també amb presència 
en carrers i places, fins i tot plantant i cremant falles “il·legals” en solars, com demostra 
irònicament la recent agrupació de totes les falles alternatives de València (hi ha ara 
quatre o cinc iniciatives en diversos barris) en una “Junta Solar Fallera”.

Es tracta d’un model festiu innovador que va començar a Catalunya, on en la darrera 
dècada han proliferat les Festes Majors Autogestionades, plantejades com a referents 
festius diferents dels oficials, en la mesura que defensaven una festa alternativa i molt 
crítica amb la instrumentalització de la festa pels poders locals. En sintonia amb este 
esperit, les Falles Populars i Combatives tracten de recuperar el sentit popular, pri-
migeni, transgressor, subversiu i satíric de la festa, tant ofegat per les Falles oficials, 
posant-lo al servei de la impugnació ritual de l’ordre polític, social i econòmic existent.

51

45 ANIVERSARI



Davant d’aquest enfocament, que beu en els mateixos orígens de la festa fallera, és 
comprensible que el món faller convencional recele o veja amb rebuig estes noves 
propostes. Es tracta d’un model que desafia la comissió de falla habitual, amb el seu 
monopoli festiu de l’espai públic (la demarcació fallera), refrendat per uns poders pú-
blics que sols concedeixen legitimitat a estes comissions formals i no a les informals 
que puguen sorgir. En conclusió, encara que l’associacionisme faller convencional és 
ben potent i gaudeix d’un gran arrelament social, tot sembla apuntar al fet que, encara 
i que siga lentament, alguna cosa està canviant en les Falles, concretament la conso-
lidació i difusió de formes d’activitat fallera emergents que molt probablement seran 
rellevants en el futur.
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  “El guioniste faller”.

  Director de la revista Cendra.

per Hernan Mir Serrano

Des de fa uns anys s’ha estès la moda de parlar del guió de les falles quan, almenys per 
la seua definició als diccionaris, no seria massa correcte fer-ho. Però com és habitual el 
món faller té una capacitat d’absorció, adaptació i apropiació infinita. Així han aparegut 
els “guionistes” de falles. Personatges aquests que són els encarregats d’alguna cosa 
així com dotar de sentit els cadafals fallers.

Tal vegada la qüestió a esbrinar siga com i de quina manera aquest personatge ha via-
tjat en paral·lel a la realització de les falles, o no, i quina ha estat la seua participació en 
l’evolució de les mateixes. Si fem un tomb per la història, ens trobarem amb sorpreses 
al voltant de l’existència o no d’aquest personatge de les falles.

Així en les falles fundacionals sembla aventurat parlar de l’existència d’un guió previ i 
per tant del personatge que ens ocupa. Al contrari, el que apareix són els cartells amb 
textos més o menys satírics, apegats al voltant de la falla plantada, amb la intenció de 
palesar els motius i les raons d’aquelles primitives escenes que es condemnaven al 
foc.

Guió [gió]
1. m. Escrit esquemàtic, breu i ordenat en què figuren les dades més importants d’un tema, d’una conferència o d’un 
discurs.
2. m. AUDIOVIS. Escrit que conté l’argument d’un film, d’un programa radiofònic o televisiu, en el qual consten els 
diàlegs i les indicacions tècniques per a la realització.

´
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Una forma d’explicar als neòfits, als visitants o simplement als allunyats d’aquella crí-
tica corpòria el significat de la mateixa. Aquesta “exposició clara del tema” esdevindrà 
amb el pas del temps en “llibret”, que vindrà a completar la informació necessària per a 
la comprensió del missatge cada vegada més ampli i complex dels cadafals instal·lats 
al carrer.

Una versemblant explicació d’aquesta aparició d’un suport “literari” per a la falla, estiga 
en l’escassa capacitat “plàstica” i “artística” d’aquells pioners artistes -fusters, pintors 
de parets, tallistes, etcètera- , que plantaven falles, així com, de la necessitat d’explicar 
i identificar els personatges plantats quan els temes tractats no eren veïnals o locals, i 
els visitants no podien conèixer el codi emprat per a la crítica.

Més o menys, aquest seria el procés: l’artesà, o “aficionat”, que s’encarrega de plantar 
la falla no domina les tècniques de modelatge ni de pintura necessàries per “retratar” 
amb fidelitat els personatges que vol cremar. La modista encarregada de vestir-lo, so-
vint no compta amb el “pressupost” necessari per a fer filigranes que el puguen iden-
tificar. Així que el millor, el més fàcil, resulta explicar-lo en un paper adherit al cadafal. 
Aquest procés que sembla arcaic, d’altre temps, no ha acabat de desaparèixer del tot 
com veure’m més endavant. D’aquest procés podem conferir que no existeix la figura 
del “guionista”, d’aquell que cavil·la una història prèvia.

Amb la incorporació dels artistes plàstics -escultors, pintors, dibuixants, etcètera- la 
falla assoleix una imatge estètica més concreta, i amb ells el missatge, moltes vega-
des es fa més concret i senzill. A aquesta concreció també ajuda la major “informació” 
visual a l’abast de la gent. Els diaris, setmanaris, fanzines, i la resta s’omplin de carica-
tures, sobretot, i fotografies dels personatges de la vida pública i política, tant nacio-
nal com internacional. A més, la falla creix en volum i multiplica els temes tractats en 
abandonar la disposició d’una sola escena, per la multicomposició amb tema central 
i escenes que l’envolten.

Als lletraferits els augmenta la tasca, ja que sovint les escenes no tenen res a veure 
amb el cos central i el coronament. Així la seua “relació i explicació de tot el que conté 
la falla” es fa cada vegada més necessària i llarga. El llibret guanya presència però no 
deixa de ser un treball postcreació de la falla, en cap cas un “guió” com ara el coneixem.

És açò una evidència de la inexistència del guionista dins del grup de treball de l’artis-
ta?
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Així ho sembla, almenys durant un llarg període de temps on la figura de l’artista-mes-
tre d’art-cap de taller emboira a tots aquells que col·laboren amb ell, fins i tot, artistes 
plàstics de la seua mateixa categoria. És la concepció medieval del gremi la que s’im-
posa: les falles són “obra” del mestre i la resta són deixebles que treballen per a ell, 
siguen dibuixants, pintors o escultors.

La concepció de la falla, fruit del treball d’un equip, d’un taller, sols apareix tímidament 
a partir dels anys 80 del segle XX amb la irrupció del Taller de Manolo Martin. Sí que és 
cert que experiències semblants s’havien produït molts anys en abans. Un clar exem-
ple d’açò és el grup format a les ordres del mestre Vicent Luna. Tres noms fonamentals 
que es relacionen amb ell: Antonio Garcia “Tonin”, excel·lent fuster, Fulgencio Garcia 
“Garcieta” extraordinari escultor i José Soriano Izquierdo magnífic dibuixant i editor de 
la revista “El Coet” i pensador del taller.

Justament és el reconeixement, més o menys “públic” d’aquest últim, el que palesa 
l’existència als tallers dels guionistes. És paradigmàtica la intervenció de Soriano al 
taller de Luna, de forma que moltes de les falles del mestre són dibuixades fins a la da-
rrera escena per aquest. Tant Vicent Luna, com després les seues filles, reconeixen la 
influència positiva de Soriano omnipresent al taller de mestre fins al punt que les filles 
el recorden com el seu segon pare. Tal era la influència i ascendència del dibuixant que 
alguns arriben a afermar que res no es feia en aquell taller sense l’anuència de Soriano 
Izquierdo.

Però Soriano no és l’únic personatge que des de l’ombra de l’obrador d’un mestre ar-
tesà participa activament en la direcció de les falles. Milo, Villena i d’altres formen part 
d’allò que hui alguns anomenarien “influencers”. Com és fàcil de comprovar la majoria 
d’ells dominaven el dibuix i a través d’aquest domini participaven en el projecte apor-
tant els dissenys necessaris perquè els escultors plasmaren les idees a cremar. Soria-
no va ajudar també altres artistes com ara Vicent Agulleiro.

En el procés de gestació de la figura del guionista són també altres artistes, compan-
ys de professió al cap i a la fi, aquells que assumeixen aquest rol. Així cal recordar els 
inicis de Manolo Martin el qual planta les seues primeres falles per a la comissió de 
la falla Convent de Jerusalem amb el disseny d’ Alfredo Ruiz primerament i de Miguel 
Santaeulalia després.

Aquest lletraferit recorda com l’escultor de Manolo Martin, Joaquin Diaz “el Divino” li

55

45 ANIVERSARI



reclamava que li demanara al seu “amigo” Santaeulalia que li facilitara un dibuixet dels 
ninots que havia de modelar.

Són aquells que dominen el dibuix per tant, els qui es converteixen en els nous guio-
nistes de falles, ja que són ells els que sovint interpreten els temes tractats i proposen 
el desenvolupament de les escenes. Miguel Santaeulalia, Miguel Lopez Monserrat, Ar-
mando Serra, Vicent Lorenzo es converteixen durant la dècada dels huitanta i noranta 
del segle passat en els autèntics guionistes de falles.

És a les primeries del segle vint-i-u quan albiren col·laboradors, aquesta vegada arri-
bats del món literari, que aporten les seues idees al procés creatiu dels mestres fallers. 
Molts d’ells són els que anaven encarregant-se dels “versets” que acompanyen les es-
cenes de les falles. De tal forma que alteren l’ordre de la seua intervenció passant de 
ser “acabadors” a ser “iniciadors”, sense deixar per això de posar la guinda final amb 
els “versets”, transformats amb el temps en allò que ara coneixem com “cartelleria”.

Hui en dia està molt estesa la idea que una falla ha de parlar per si sola, que sols amb 
una ullada s’ha d’entendre el tema i que parlar, i fins i tot, que li’n sobren els cartells 
explicatius. Bo, aquesta no passa de ser una idea utòpica expressada amb lleugeresa 
pels “malalts de falles” i els “especialistes” en boca de molts, ben llunyana d’una reali-
tat ben aclaparadora que és que les falles, fora d’aquelles on el ninot del coronament 
és un pirata, una bruixa o un pallasso, no s’entenen veient-les en la distància (potser 
algunes si... les menys) I per altra banda, aquelles que tenen “guió” i “guionista” acaben 
curulles, prenyades, farcides, atapeïdes, saturades, soterrades, sota un fum de cartells 
i explicacions, moltes vegades ben allunyats de la “realitat” representada pels ninots, 
centres i coronaments.

I és que malauradament l’estètica prima sempre sobre l’ètica. Els artistes, habitual-
ment, es troben més preocupats per la imatge, agradable a la vista, que volen donar i, 
generalment, pensen primer que volen plantar per qüestions estètiques i d’oportunitat, 
que en el tema del qual volen parlar. Eixe és un procés normalment posterior.

Tant és així que una de les figures que a aquest lletraferit li causa més admiració és la 
del guionista que treballa en sentit contrari, és a dir, l’artista li diu com és formalment 
la falla: açò és la base, el centre i el coronament i ací tens els ninots que porta la falla, i 
ell crea un guió coherent que explica perquè un pallasso es troba al costat d’un pirata i 
un home gros amb els ulls tancats es queda plantat davant d’un mosqueter i una dona
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molt prima amb unes mamelles enormes. I per filar encara més prim, pot ser que eixa 
mateixa composició la plante el mateix artesà tres vegades eixe mateix any i no poden 
contar el mateix... La caraba! Aconseguir eixe repte sols està a l’abast de ments privile-
giades, com la del borrianer Quino Puig, probablement el millor guionista i versificador, 
com diu aquell anunci de la televisió.

En suma, el rol del guionista de falles ha estat assumit per diferents personatges al 
si del taller de l’artista faller. En un primer moment va ser el propi artista. Després els 
col·laboradors que dominaven el dibuix i per últim els col·laboradors literaris. Aquesta 
descripció no ha d’encaixar, ni de lluny, amb tots els casos, ja que les variants poden, 
i són, moltes, partint des de l’artista-autor total i acabant per aquell que necessita un 
projecte elaborat per altre, o altres, per a treballar. Dins aquestes premisses hi ha un 
ventall molt ampli, però sempre amb l’existència necessària del pensador de falles, el 
guionista que ara diem.
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“Evolucio o involucio?”.

per Adrian Forner Garcia

Quan parlem de cultura ho fem com si es tractara d’una cosa que podem tocar amb 
les mans, alguna cosa física. Però tot el contrari, la cultura és alguna cosa que crea l’in-
tel·lecte per tal de descriure un complex conjunt de comportaments, idees i emocions.

Doncs les falles no hi són una excepció. No podem agafar amb les mans allò que trans-
cendeix més enllà del que podem veure, i en tractar-se d’un concepte que cada per-
sona assimila i interpreta d’una manera distinta, gràcies a què cap persona és igual a 
altra, ens trobem en constant evolució cultural...o no.

Em pare a fer aquesta reflexió perquè, de tant en tant, cal parar-se i fer la vista enrere, 
per veure que la senda que hem recorregut té els mateixos fonaments que quan el 
començarem. Si no es així, és clar que se seguirà avant, però perdrem l’essència primi-
tiva. I és això el que li passa a les falles. Ens trobem en plena recerca de nous horitzons 
i cal tindre molt clar que ho fem sabent qui hem sigut i perquè.

Des de’l segle XVII, són molts els canvis que ha sofrit la nostra festa, uns per a bé i 
altres per a mal. Hem enriquit molt el nostre patrimoni cultural amb la indumentària 
tradicional valenciana, on cada dia que passa trobem més gent que investiga per tal 
de confeccionar els vestits que s’ajusten a la realitat històrica. Rescaten gravats antics 
per reproduir-los i posar a l’abast de qualsevol un trosset d’història.

S’ha professionalitzat el sector de l’artesania fallera, on la gent que construeix l’ànima 
de les falles, cada cop està més preparada i amb més coneixements. Un desenvolupa-
ment extraordinari al camp tecnològic, els ha facilitat fer grans creacions que al passat 
semblarien impossibles.

“ No hi ha en l’evolució cultural un punt abans del cual no es 
prodeixquen lluites”
Thorstein Veblen

  Faller de la Falla Poble.́
´
´ ´
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Notablement ha millorat la seguretat de tota la gent que gaudeix de les falles, tal volta, 
fins a punts massa estrictes; però ha de prevaleixer la seguretat de les persones davant 
la festa. Ningú voldria que un esdeveniment que es fa per tal de gaudir es convertira 
en una tragèdia.

Tot un gènere literari que es troba a l’alça, com és la literatura fallera que és present 
als llibrets. Hem passat dels versos que explicaven la falla a tot un compendi de narra-
cions i història fallera perquè generacions futures puguen saber qui són i d’on venen. 
Un dels pocs aspectes de la festa on podem observar certa “lluita” per tal de recuperar 
l’essència primigènia. Perquè al final allò que sobreviu és el que es queda escrit.

Més enllà de l’evolució de les coses que podem veure i tocar amb les nostres mans, 
vull incidir en un parell que, baix el meu parèixer, estan involucionant o es troben es-
tancades.

Una reclamació històrica que tenen els fallers des de fa prou de temps és que el govern 
d’aquestes torne al poble faller. ¿Per què qui regeix la festa fallera ha de ser un polític, 
si els que la sustenten són els que vertaderament es trenquen les banyes, perdent el 
seu temps d’oci i els diners moltes vegades, en fer més gran el patrimoni cultural de la 
festa? Encara que el regidor de festes siga faller d’una comissió, està posat ahí per un 
partit polític, que en més o menys mesura voldrà fer les coses segons la seua ideologia 
política entenga que és la correcta. El món faller ha d’estar regit pels fallers, encara 
que així i tot poca gent hui en dia seria capaç de ser “imparcial” i seguir les directrius 
que la seua consciència fallera diu. Però seria de justícia que foren ells qui decidiren el 
seu futur. Pot ser que aquesta inoperància siga deguda al fet que des de la creació de 
la Junta Central Fallera (1939), orquestrada i al servei del règim franquista, imposara 
la seua llei enviant a l’ostracisme tot aquell que volguera posar-li ales per a què volara 
lliure. Molt de temps ha passat, direu, però s’ha seguit el mateix camí marcat en aquells 
anys rancis i per a l’oblit, tant pels que dirigeixen la festa com pels que no reclamen el 
seu dret a fer-ho. Estancat es troba aquest punt, on pareix que l’arribada de nous aires 
als despatxos pot donar peu a què els fallers siguen qui decidisquen. Sols el temps ens 
farà veure si es així.

Però realment, la qüestió que em preocupa i que vertaderament ha motivat aquest ar-
ticle és que estem perdent l’essència amb la que van nàixer les falles.
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Tirem enrere en el temps fins a la meitat del segle XIX, on eixe costum que tenien els 
veïns dels barris de València de cremar uns primitius ninots vestits, tenia la clara fi-
nalitat de fer una crítica social i “ajusticiar” a aquells que la promovien i portaven a la 
pràctica. Quedeu-vos solament amb el contingut, no el continent. ¿On està, en l’actua-
litat, tota eixa sàtira socarrona i transgressió que tenien eixes falles? Podem trobar-les 
difuminades amb l’enginy i gràcia, però no és el mateix. S’ha anat diluent, com la sal 
en l’aigua, eixa fina però intensa critica ànima de les falles. Bona part d’aquesta eva-
poració la té la censura d’aquells anys, que no sent del gust dels que tenien el poder, 
posaven totes les treves possibles per a què no es reproduïra i popularitzara aquesta 
pràctica. Un exemple clar d’aquesta repressió la trobem el 1895, on la cremà de la falla 
de la Plaça dels Pellisers, dura amb les polítiques africanistes, es va convertir en una 
manifestació, on van intervenir les forces d’ordre públic per tal de dissoldre-la. Tots 
aquests impediments per part de l’autoritat va desembocar en la popularització de la 
falla al·legòrica, aconseguit gràcies a la creació dels premis el 1901, quan comença a 
primar la falla artística per davant la falla critica.

Hui en dia són poques, m’atreviria a dir que puc contar-les amb els dits de la mà, les 
comissions que aposten per mantenir viva eixa essència original, que no és altra que 
fer prevaleixer la sàtira i la transgressió per davant de la plasticitat i perfecció artística a 
les falles. No vull dir que altres comissions on aposten per la monumentalitat i qualitat 
artística no siguen falles, tot el contrari, cal estar-los molt agraïts perquè gràcies a elles 
som un gran atractiu turístic. Però no estaria gens malament que feren una retrospec-
ció cap als orígens del monument i fer el possible per tornar a l’essència original de les 
falles.

Sols demanaré a tot aquell que llisca aquestes línies, que pose tot el que estiga al seu 
abast per tal de seguir evolucionant i caminar cap a un futur faller on estiguem orgullo-
sos d’haver recuperat les arrels amb les quals vam ser plantats.
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“Nou casal, nova casa”.

per Arianne Martos Gonzalez

Si ens atenem a la definició que ofereix el diccionari sobre la paraula família, ens dirà 
que; són un grup de persones que conviuen juntes i estan emparentades entre sí. Doncs 
els fallers complim tots els requisits d’aquesta definició per a anomenar-nos família.

I la veritat és que així ens denominem entre nosaltres, donat que molts solem fer vida 
quasi diàriament junts entorn a la nostra comissió i a la nostra casa, el casal. Potser 
molts pensen que el casal és un satèl·lit més que gira al voltant del planeta faller, però 
des de la meua opinió, és un dels més importants, doncs és ací on s’entrecreuen les 
nostres idees i formes de ser. Tota aquesta mescla dóna lloc a un còctel molt enriqui-
dor que ens fa créixer com a persones.

Tota aquesta reflexió la faig perquè a l’igual que quan ens mudem de casa tornem a 
decorar les habitacions i creem nous records, els fallers fem el mateix quan deixem 
enrere la que, fins eixe dia, ha sigut nostra casa i arribem a una nova.

La Falla Poble no ha tingut mai una casa fixa. Sí que podríem dir que ha tingut certa 
estabilitat durant un període d’anys, però més tard o més prompte ens hem hagut de 
mudar per les raons més diverses.

El nostre camí s’inicia el 1972. És comprensible que al primer any de vida no tinguérem 
un casal, ja feien prou en continuar endavant amb la tasca que ells mateixos s’havien 
encomanat, seguir fent falles a Silla.

 Fallera de la Falla Poble.

´
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Durant eixe any es reunien al Bar Centro, propietat de Luis Torres, president durant 
eixos anys.

Com si es tractara d’un grup d’amics, gestionaven els assumptes de la comissió a un 
bar, quina bogeria direu alguns, però vull recordar-vos que la festa de les falles naix així, 
com un grup de gent que vol fer festa sense importar-li el lloc, simplement fer festa. Tot 
i que no teníem un casal, tal i com coneguem ara, sí hi havia un lloc on, a l’arribada de 
les falles, es realitzaven les convidades i els sopars. Estem parlant de la Llar Parroquial, 
local que el rector, Don Ubaldo, ens cedia per a què poguérem fer més vida familiar, un 
lloc on recollir-nos tots i facilitar, més encara, les relacions socials.

El 1973 ja va ser diferent, per fi disposàvem d’un lloc al qual podríem anomenar casal. 
La casa de la Font de la Bàscula era l’actual seu d’aquesta jove comissió, propietat de 
la família del, en aquell moment, faller Remigio Serrador. Tot i disposar d’un lloc on 
poder dur endavant els quefers diaris de la comissió, l’espai seguia sent el gran ene-
mic, doncs per als sopars i convidades seguiríem fent-les a la Llar Parroquial, fins i tot 
a casa de les Falleres Majors. Allò que en aquells dies semblava tan normal, hui en dia 
més d’un s’agarraria el cap de pensar que la falla organitzava els sopars a la pròpia 
casa de la Fallera Major (és clar que tampoc érem el mateix nombre de fallers que hi 
som hui en dia). Així seguiríem fins a les falles del 1975, on ens vam ubicar al baix de 
Pepe Benaches, director de la banda de cornetes, tambors i gaites. Local que es troba-
va situat al carrer Blasco Ibañez.

El proper lloc on s’establiria la comissió seria el Bar de Coa. Eixe sí que va ser un gran 
pas, perquè ens permetia fer vida completament normal. Podíem fer reunions, sopars 
i festes. Fixeu-vos com de gran va ser el pas que allí vam celebrar el fi d’any del 75. 
Aquest esdeveniment va servir d’inauguració oficial, el qual vam compartir amb tot 
aquell que va voler vindre comprant un tiquet. Ja no sols estem parlant que teníem un 
lloc on fer vida, també era un punt d’injecció econòmica. Tota una evolució.

Allí vam deixar part de la nostra història, perquè el 1987 (dotze anys després, tot un 
record de permanència en un lloc) vam haver de deixar el Bar de Coa. La nostra eixida 
va ser complicada, ja que estàvem allí gràcies a un contracte de paraula. La dona a la 
qual vam llogar el local va faltar i aquesta propietat passa a mans del seu fill, per a qui 
no era del seu gust la presència de la falla allí.
Per a més informació, aquesta persona era advocat i va posar en curs els tràmits per-
tinents per tal de fer-nos fora.
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La comissió no va cedir i van permanèixer al local fins que el poder judicial ens va fer 
fora, donat que el propietari la va declarar en ruïnes. Això sí, amb una suculenta indem-
nització a la butxaca.

Les falles del 1988 tindrien altre lloc com a casal, el vell restaurant Can Tapia (enfront 
de l’actual farmàcia de Ricardo Costa). Era un bon local, però hi havia diversos proble-
mes. El primer era que per a arribar al local hi havia que creuar un enorme corredor i 
la segona, és que ens trobàvem massa lluny de la nostra demarcació, la plaça. A més 
d’aquestos motius, altre que ens va fer plantejar altres opcions va ser que el preu del 
lloguer, puig del primer al segon any es duplicava.

D’aquest casal m’agradaria recordar-vos un nom, Kempes. De segur que no cal que 
especifique qui era, tots la recordeu.

Recordeu aquell bar on es feien les primeres reunions? Doncs fixeu-se si és capritxos 
el destí, que el 1992 vam decidir reformar-lo i fer-lo, de nou, nostra casa. Ja no sols era 
el nostre casal, si no que el vam obrir al públic com a bar durant tot l’any. Va ser a les 
falles del 1993 quan muntem per primera vegada el nostre envelat i des d’aquell mo-
ment no hem deixat de fer-ho. El motiu pel qual ens vam veure obligats a fer açò era 
una evolució de massa social, al Bar Centro no cabíem tots els fallers.

L’any 1996 ens portaria a un nou casal, al del Carrer Sant Vicent. Aquest casal no és que 
fora molt gran, però per als sopars i les festes de la falla tots cabíem, tocant-nos, això 
si, esquena en esquena. Imagineu-se aquesta situació a una festa medieval que es va 
organitzar ací, on per a ambientar-la no van tindre altra idea que soltar unes gallines 
pel casal. No érem prou en els fallers que també soltaren els animals.

L’any 2005 ens establiríem, gràcies al fet que l’Ajuntament de Silla ens ho va cedir, al 
bar de la Cambra Agrària, el que actualment és el nostre casal.

Com podeu comprovar hem sigut una falla molt peregrina, fins a set casals hem tingut. 
Cadascun amb els seus avantatges i desavantatges, més grans o més xicotets, més 
prop o més lluny de la nostra demarcació; però tots amb un factor en comú. Una casa a 
habitar i dotar, tant al lloc com als moradors, de records a una família, la família fallera 
de la Falla Poble de Silla.
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“Indumentaria Fallera”.

per Maria Company Martinez

Estimats lectors, a continuació trobareu, una descripció de dins cap a fora i de dalt a 
baix de com es vestia la dona als segles XVIII i XIX en la província de València. Es dona-
rem compte com ha anat evolucionat la indumentària i el poc que es pareix al que hui 
en dia lluïm les dones valencianes i falleres, a excepció d’unes poques persones que 
continuen amb la incansable llavor de recopilar llibres, revistes, fotografies, i seguir la 
tradició de com es vestia l’antiga llauradora valenciana. Des del primer moment s’ha 
de diferenciar el que és la indumentària valenciana i la indumentària fallera. Està clar 
que la dona no anava al camp en sedes amb nombroses flors de tots els colors, i joies 
d’or amb perles i brillants i tota espampolà. La dona de camp, podia dur sedes, sí, però 
senzilles, d’un sol color i gens recarregades, sense ors, ni brillants.

A partir de fer aquesta distinció, entre fallera i valenciana, podem dir que la indumen-
tària fallera ha anat evolucionant a partir de modes, però sempre amb la indumentària 
valenciana com a punt de partida.

Com ha canviat la indumentària fallera en 45 anys? De faldes curtes quasi pel genoll 
s’ha passat a faldes tan llargues que algunes van agranant el carrer. Del farol excessiu 
amb puntilles extrallargues que arribaven fins a la monyica, a un farol molt menut i 
redó amb puntilles curtes i amb molt de detall.

  Fallera de la Falla Poble.
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De mocadors llargs i brodats amb cadeneta, a mocadors curts, amb molta lentejuela 
i ven recarregats, el mateix passa amb el davantal, i el que més caracteritza a una fa-
llera, el pentinat, hem passat de pentinats voluminosos, desgrenyats i pintes més altes 
que el Micalet, a pentinats redons, acoblats al cap, amb molta gomina i laca i la pinta, 
com més baixeta, millor. A les falleres els agrada anar ben ahuecades, amb cancans 
i ahuecadors, perquè es vega el dibuix de la tela, que com més gran siga i més colors 
tinguen les flors, més espectacular és. També a modes va, el de dur el que ara s’ano-
mena “pentinador”, i la majoria no sap, que està mal dit, que un pentinador és el que 
es gastava abans quan la dona es tallava el monyo, per a arreplegar els cabells i no es 
feren malbé. El correcte és dir mocador, o mocador de pit, i és indispensable per a la 
indumentària femenina valenciana, si no portaves mocador cobrint l’escot, podies ser 
considerada com una dona de “moral distreta” com l’anomenava la meua professora 
de llengua.

Com tots sabeu, la moda és passatgera, i d’ací 55 anys, altra enamorada de la indu-
mentària estarà escrivint un article per al llibret del centenari d’aquesta comissió de 
com han evolucionat els vestits en 100 anys i us puc assegurar que la base serà la que 
anem a descriure a continuació, però els vestits... Qui sap? Segurament en 55 anys, 
baix la falda durem una estufa per als dies de més fresqueta, una cadira incorporada 
al vestit per a les interminables cercaviles o la pinta serà un transmissor de WIFI per als 
moments avorrits de les presentacions.

La camisa: és una peça de roba interior que era indispensable per a la dona. Era molt 
tradicional i popular i normalment es confeccionava a casa. A partir del Segle XIX, amb 
els processos d’industrialització aquesta faena es perd. La camisa es confeccionava 
amb teixits fins, com el “llenço de botiga” produït a casa per dones rurals, que utilitza-
ven llí i estopa i reservaven per a les parts visibles de la camisa el llenç. Les camises 
també podien ser de cotó i excepcionalment de seda.

La camisa era llarga, cobria tot el cos fins als genolls, d’una sola pesa a excepció de 
les manegues. Pel que fa a l’escot, es recollia amb una tira de tela que quan s’estirava 
arrufant l’escot. Era comú que l’escot dugués al seu voltant encaixos, puntilles o bro-
dats. Les manegues normalment estaven fetes d’un material amb més qualitat que el 
tronc, ja que era la part més visible. La longitud era variable, encara que abundaven les 
curtes amb forma farolada.

Esta estructura es manté fins al segle XIX en el qual les camises comencen a modifi-
car-se, tancant escots, les manegues es fan més estretes i estan confeccionades amb 
cotó evolucionant posteriorment en noves peces, com ‘’chambres i cubrecorsés’’,
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pel que la camisa tendeix a desaparèixer del tot, inclòs en les dones rurals.

Hui en dia, poques falleres porten camisa baix dels vestits. La puntilla de la camisa que 
sempre sobreeixia del gipó, ara normalment es cus al voltant de l’escot i s’ha perdut 
l’ús d’aquesta peça tan tradicional.

Les calces: Abans del segle XVI es feien amb tela, però posteriorment comencen a fer-
se amb fil, seda, llana o cotó teixits a mà, és el que es denominava fer calça, Normal-
ment cobreix fins al genoll amb l’objectiu de protegir les camises tant del fred com dels 
frecs o insectes. Les calces comencen a ser més vistoses i amb més adornaments a 
partir de la segona meitat del segle XVIII quan els guardapeus de les dones comencen 
a acurtar-se deixat a la vista els peus i els turmells

Per a sostindre les calces s’utilitzaven unes cintes o tires de seda anomenades lligaca-
mes, que s’ajusten per sota del genoll i han evolucionat en les “liges”.

Les falleres actuals, continuen portant calces, normalment de cotó o de seda, molt 
vistoses i amb dibuixos amb les inicials o amb motius florals. És una peça que pràcti-
cament no ha patit molta evolució.

Pantaló interior: Als primers anys del segle XIX es comença a utilitzar aquesta peça per 
part de les dones de classe social alta per a protegir les cames, però no és fins meitat 
de segle quan aquesta moda arriba a les dones rurals, encara que el gasten més curt, 
pel genoll. La part superior arriba fins a la cintura. Estan confeccionats amb fil i teles 
fines i porten a les extremitats puntilles i entredoses. Encara que esta peça no era molt 
popular entre les dones, va acabar evolucionant fins a arribar a convertir-se en les ac-
tuals bragues femenines.

En l’actualitat sí que s’utilitzen aquests pantalons, anomenats “pololos”, a causa de la 
desaparició de les camises llargues, sobretot per a protegir del fred i dels frecs.

Les dones del segle XVIII damunt de la camisa, portaven les enagües, que podien ser 
en qualsevol cas nombroses. També se li coneix sota el nom de brial i a l’igual que la 
camisa es confeccionava amb materials rurals, com el llenç, llí o estopa. Més endavant 
s’utilitza el cotó o la batistilla. La longitud depenia de la llargària de la falda i el períme-
tre estava entre 3 o 4 metres. El vol s’arreplegava a la cintura en xicotetes plegs agafats 
per una cinta.

La part inferior estava adornada amb sacsons o cordons entre cosits que proporciona-
ven consistència per a mantenir-ho ahuecat i sostenir les enagües que es col·locarien 
damunt. Els millors adornaments es reservaven per a les enagües més exteriors.
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A partir de la segona meitat del segle XIX començaven a utilitzar-se les enagües més 
fines i amb menys vol a la cintura i per a mantenir el pes del vestit es recorria a cèrcols 
i altres artefactes per a donar-li a més a més, vol. És en aquest instant, quan les classes 
més populars adopten l’ús d’unes enagües ratllades i de color, més cenyides i més am-
plies realitzades amb llenç, cotó, inclús llana, que hui en dia les coneixem com refajos 
o vió, d’utilització semi interior o exterior, doncs podia gastar-se damunt de l’enagüa i 
baix la falda o sobre l’enagüa constituint la pròpia falda.

En l’àmbit popular s’utilitzava per a cobrir-se del fred en llavors domèstiques o al camp. 
El material amb el qual estan fetes sol ser drap, llana o baieta. No s’han trobat molts 
exemplars a València, sent més populars a les comarques interiors i a altres llocs d’Es-
panya.

Les actuals falleres no portem les enagües de la forma en la qual les portaven les nos-
tres avantpassades. Ara per a ahuecar la falda, es gasten cancans o ahuecadors i da-
munt d’aquests portem l’enagüa que és més un adornament per a què no es vega el 
cancan. Els materials amb què estan fetes son cotó i fil, adorades amb puntilles, entre-
dosos i boixets.

El guardapeus sí era utilitzat per totes les dones del segle XVIII, sols variant la qualitat 
del teixit depenent de la seua classe social. Encara que s’anomena guardapeus, no 
guardava els peus, ja que a partir d’aquesta època, les faldes de les dones comença-
ren a acurtar-se deixant veure la sabata i els turmells. Es va mantenir el nom degut al 
costum adquirida anteriorment.

Estava confeccionat amb teixit de seda, que en les dones de l’horta provenia de la 
cria de cucs i elaboració del teixit en la pròpia casa. També hi havia d’altres qualitats, 
tafetà, raso, noblesa, així com espolins, damassos, brocats i altres teixits realitzats per 
artesans valencians. La confecció de la falda era pràcticament igual a les altres faldes, 
amb un vol d’uns 4 metres que es distribuïa en dues parts, la davantera amb un terç 
del vol i la darrera, que anaven subjectades entre si per mitjà de cintes. La longitud de 
la falda era variable, aproximadament a 10-15 cm de terra.

Les faldes podien o no portar forro, però era molt típic portar un protector d’uns 20 cm 
com rodal inferior confeccionat amb un altre tipus de tela contrastant amb el color de 
la falda. També era típic afegir adornaments al final de la falda, com volants, puntilles, 
cintes de seda llises o aplicacions de lluentons.
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A partir del final del segle XVIII es començà a nomenar falda a una de les dues parts 
del conjunt, falda i cos que componen un vestit, que sol ser de la mateixa tela. El guar-
dapeus s’ha d’interpretar com a falda llisa i combinable amb distints cossos utilitzada 
com a peça de vestir.

Els cossos podien ser de dos tipus, amb mànegues o sense mànegues.

Sense mànegues és l’anomenat justillo, coteta, cotilla, justet, o curse. És una peça de 
la indumentària antiga valenciana molt generalitzada. Cobreix des dels muscles fins a 
la cintura deixat al descobert els braços. Oprimeix el pit per el que normalment és prou 
escotat i per a acoblar-se a la cintura i al vol de la falda, s’obri mitjançant les costures 
amb unes peces que es diuen merlets, faldilles o aletes. L’acabat superior es realitza 
mitjançant de tirants. Per a mantenir-lo cenyit al cos, s’aproximen les vores de l’ober-
tura (normalment va obert per la part davantera) per mitjà de cordons que passen per 
ullals alterns. En algunes ocasions també es subjecten mitjançant cuixetes o botons.

La qualitat del teixit podia ser molt variable, passant per sedes fins a teixits més humils 
com llenços, coto, fil. Per a augmentar la rigidesa de la peça, entre la tela i el forro (que 
solia ser d’una tela prou consistent) es col·locaven reforços tal com canyes, branque-
tes d’olivera, espart...

La part davantera, sobreeixia de la cintura una pala més o menys acusada i amb una 
silueta que podia ser triangular o arrodonida, els merlets eren variables i depenent del 
model podien haver de 5 a 11.

El justillo en el segle XVIII era roba exterior per a dur amb la falda i deixar mostrar les 
mànegues de la camisa, almenys en les classes populars. Esta és una de les formes 
més genuïnes de representar a la llauradora valenciana com es comprova en multi-
tuds de quadres i reproduccions antigues dels nostres artistes més reconeguts. En les 
classes més altes, el justillo va derivar fins al corse.

El justillo amb mànegues és l’anomenat gipó, cosset. Ja s’utilitzava a l’edat Mitjana 
principalment els homes i després per ambdós sexes, desapareixent a València com a 
peça masculina. Els teixits per a la seua confecció solien ser llisos i amb grossor per a 
protegir del fred, llana, seda, vellut o ras. En els mesos de fred, la llauradora valenciana 
portava un gipó de color negre de mànegues llargues i estretes.
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De confecció és molt similar al justillo, exceptuant les manegues, que com ja hem dit 
solien ser fins a la monyica i molt estretes, corbes a l’altura del colze per a permetre 
el moviment. S’adapten sense cap tipus de frunzit al muscle. La terminació del puny 
sol ser amb botons o puntilles. Si fora de mànega curta pot acabar per dalt o sota del 
colze, sent aquest model combinat amb la mateixa tela que la falda. En aquests casos, 
els merlets del gipó desapareixen, ja que no necessiten adaptar-se a la falda ni cobrir 
l’inici. La cinturilla es completa amb una xicoteta sobre falda a tall d’aleta, frunzida o 
plisada.

Els gipons i els justillos normalment es duien per fora de la falda, però les modes van 
i venen i també es podrien veure gipons per dins completament o a vegades deixant 
soles la pala davantera.

A mesura que van avançant els anys, la peça cau en desús substituint-se per peces 
més còmodes i menys opressores, van desapareguen les balenes i les manegues 
s’arredoneixen i s’acurten i l’escot se tancs, arribant al que es coneix hui en dia com a 
cos amb mànegues de farol, més apropiat de la indumentària del segle XIX. Hui en dia, 
aquest vestit es considera el vestit de gala per a les falleres, però és menys gastat que 
el del segle XVIII.

Damunt dels gipons i els justillos les dones sempre portaven un mocador de pit, mal 
nomenat manteleta, encara que és el nom pel qual la gent més el coneix. És una peça 
confeccionada amb llí, cotó, seda, i a vegades de llana. Per a adornar-lo es realitzaven 
llavors amb cotó i fil i es brodaven en cadeneta o feien calats, també s’empraven fils 
d’or o plata amb lluentons. Al voltant del mocador, com a remat es posaven calats, o 
s’aplicaven puntilles o serrells.

El mocador es col·loca sobre els muscles amb un pic sobre l’esquena i les altres dues 
puntes restants es dirigeixen cap avant sobre el pit, bé colgant, creuat, recolzades a la 
cintura, o introduïdes per l’escot del justillo o gipó. Era una peça prou important, doncs 
cobrir l’escot deixant traslluir la camisa i era indispensable en el abillament femení per 
a no sentir-se mal vestida.

El davantal és l’altre complement que adorna a la falda, encara que probablement 
servia com a element protector d’aquesta, als segles XVIII i XIX quan es popularitza. La 
mida i la qualitat del teixit és molt variat en funció de l’aplicació i del gust de la usuària, 
eren confeccionats amb fil, cotó, seda o llana i podien ser quadrats, rectangulars
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o ovals. Sobre el fil o el cotó es brodaven dibuixos del mateix estil que els mocadors i 
també es gastaven fils de metall o lluentons. Els extrems s’acabaven en calats,o punti-
lles. Aquests davantals servien com adornament o complement per als vestits de festa, 
donat que per al camp o per a fer les llavors es gastaven altres teixits més resistents i 
forts.

Quan a les sabates que es gastaven, normalment abarques o espardenyes amb sola 
d’espart i el taló i la puntera d’un material similar, amb unes tires que van creuant-se 
sobre l’empenya i que queden nugades al turmell. Les sabates de dona tenien distinció 
sobre les dels hòmens, tals com el color de les cintes, frunzits, plecs o l’aplicació de 
borles o llaços i es gastaven tant per al treball com per vestir. La sabata tal com la co-
neguem hui, sols era gastada per persones de l’alta societat, realitzats amb la sola de 
cuir i la resta amb seda o drap, i cobria tot el peu sense passar del turmell.

Per a finalitzar aquest repàs a la indumentària femenina, farem una menció al pentinat. 
Com ja he comentat més abans, és una de les coses que ens distingeix com a Valen-
cianes en referència als vestits populars de tota Espanya. 

Fins ven entrat el segle XX, les dones conservaven els seus cabells llargs durant tota la 
vida que es pentinaven arreplegant-lo. No se’l tallaven a no ser que fora per malaltia o 
com a càstig o promesa. No ens posarem en matèria, i l’únic que direm és que les do-
nes llauradores a causa del seu treball, s’arreplegaven el monyo i el subjectaven amb 
elements tals com pintes o agulles. L’evolució del pentinat va arribar fins a la separació 
del monyo en 3 parts, en dos ratlles, una transversal a l’altura de les orelles, i una altra 
al mig del cap, formant una T. La separació darrera seguia sent un monyo subjectat 
amb agulles i pintes, i la davantera, partida en dues meitats, una a cada costat, i es for-
mava en rodet tipus caragol que es subjectava amb dues agulles.

El pentinat tradicional ha estat influït per les modes del moment, per això no és d’es-
tranyar la presència de ratlles asimètriques laterals, ondes excessives, monyos huecos 
o inclús cardats. Però, indiscutiblement, per a seguir amb la fidelitat de la tradició, s’ha 
de correspondre el vestit amb cada pentinat adequat a la seua època.
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“Correr mes que els teus propis somnis”.

per Miguel Prim Sorribas
       President de la Falla Mestre Gozalbo.

Es diu sempre que cal no menysprear una condició o progrés sense abans conèixer 
el sacrifici que la comporta. Fer falla és aquest mantra que els fallers utilitzem i que té 
tantes interpretacions com persones conformen una comissió.

Altra cosa és parlar de projecte, de valors i de desenrotllar una idea global de gestió 
de col·lectiu, o el que és el mateix aquesta idea visionaria i utòpica que els amants 
d’aquesta festa tenim al cap i que moltes voltes per vergonya, es queda al cap i no arri-
ba a ser compartit amb els nostres iguals.

Podria dir el que escriu, que és tot un privilegiat, una persona afortunada que ha acon-
seguit en la seua falla de tota la vida el que de xicotet somniava, però en este mateix 
moment podria estar caiguent en el primer error que té un faller, l’ego... El maleït melic.

Una falla, una bona falla es construeix amb naturalitat i sobretot tractant amb respecte 
a tots els seus membres i demanant-los per suposat aquest mateix respecte. La prime-
ra de les idees que cal ficar en funcionament és aquella que convida a tots a aportar 
idees amb llibertat però sempre amb l’objectiu de millorar la vida del col·lectiu i no en 
el benestar d’un mateix o uns pocs, i el primer ha de ser el president, si el president no 
és exemple, no es col·loca l’últim en tot i fa de la felicitat de tots la seua felicitat, res 
funciona, perquè un president coordina i dirigeix però no mana.I per suposat, una falla 
no és una persona i ara, tal volta ha arribat l’hora de contar-vos el que per a alguns és 
el miracle de Mestre Gozalbo.

´´
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En principi, és senzill, intentar fer una combinació de creixement respecte als valors 
d’una comissió de barri, a partir d’açò es podrien proposar unes idees bàsiques, però 
sobretot no perdre mai la consciència de saber que els fallers tenim l’oportunitat de 
tornar-li a la nostra terra el que ella ens ha donat i d’aquesta manera ser testimoni de 
la cultura festiva del poble valencià, mirat per ací i assolida la nostra situació actual, el 
més pur orgull.

El primer dels termes el qual destacaria seria equip o talent i quan van de la mà millor, 
una comissió de falla que aspira a créixer, és una autèntica falsedat que les falles són 
una persona, les falles són un grup humà amb capacitat infinita quan el talent es coor-
dina i es fica al servei de la festa. A Mestre Gozalbo podem dir ben alt que el que ens ha 
fet créixer és que les bones persones criden a les bones persones.

Per a continuar, cal no oblidar que per a fer bé les coses s’havia de dotar al projecte de 
forts fonaments, perquè la nova era de la Falla Mestre Gozalbo va començar l’any 1996, 
i això s’aconsegueix marcant uns objectius clars i sòlids, els quals intrínsecament es 
revisaren quan de sobte la falla va recaure a la secció Primera A l’any 2011. En este mo-
ment, l’estructura era forta però calia professionalitzar-la una miqueta, es van introduir 
alguns canvis de forma estructural per a garantir la solvència econòmica,la generació 
de recursos i la participació d’una gran quantitat dels membres de la comissió. Els ob-
jectius eren pocs però clars: generar, estar units, no restar ni un euro de les activitats de 
la comissió inclús ampliar-les, sentiments de pertenència, orgull i aperturisme.

Es pot suposar que calia meditar les decisions, i així es va fer, tot açò de res serveix si 
no arriben les alegries, que uneixen i molt, aleshores era i és molt important contrac-
tar artistes fallers amb ganes de créixer o consolidats però professionals i ací podem 
aportar una llista llarga d’artistes que ens han portat al cim de la glòria fallera i han 
arredonit la tasca: Alejandro i Pedro Santaeulalia, Vicente Llácer, Paco López, Manolo 
Algarra, Paco Gisbert, Vicente Almela, Julio Monterrubio o Iván Tortajada entre d’altres, 
ells han sigut els protagonistes del nostre projecte i a ells ens deuen, sempre els hem 
cuidat perquè entenem que ells li donen caràcter i brillantor al nostre treball de gestió, 
ells s’ho mereixen tot.

Respectar va ser, ha sigut i és la nostra línia mestra, a tot i a tots, falles veïnes i ri-
vals, fallers i falleres, veïns del barri, perquè tots poden ser comunitat fallera i mostra 
d’aquest respecte és en l’actualitat el desig de continuar creixent sense perdre el cap,
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probablement el nostre sostre estiga en la secció primera A en la falla gran i Especial 
a la falla infantil i renunciant de moment a la secció especial gran perquè si parlem de 
respecte, la falla, apartat econòmic a banda, no es considera preparada per a entregar 
la plaça a la gent, una decisió pensada i repensada, perquè que no patisquen els fallers 
ens fa créixer cada dia una miqueta. Genera tranquil·litat que hi haja equilibri, entre el 
que es planta, el que es dedica a activitats, el que es beu i el que es menja.

Ha sigut un autèntic plaer als últims anys veure com molta gent ha fet del nostre en-
creuament una visita obligada, i una experiència digna de ser viscuda parar-te a la 
tanca de la falla com si fores un visitant més escoltant paraules d’elogi tals com “és la 
millor falla de València” quan no és d’especial, “és més bonica que moltes d’especial”, 
“aquesta falla últimament planta coses precioses” i que dir quan se t’acosta gent major 
del barri i et diuen emocionats “el que era aquesta falla i el que heu aconseguit”. Les 
persones en l’actualitat pequem de pensar molt i sentir poc, una cosa que m’ha ensen-
yat la meua falla és que cal viure cada minut, gaudir de tot l’any i imaginar-te que pot 
arribar un dia en què el regidor de festes es guarde nomenar el teu nom per a la fi de 
la llista de premis, eixe lloc que et projecta directe cap als llibres d’història i que fica la 
foto de la teua falla per a l’eternitat, i per suposat, aquestes coses no et canvien la vida, 
però si et regalen moments dels que et sentir l’orgull del treball ben fet, perquè a Mestre 
Gozalbo tenim la màxima de “que ningú ens diga que no hem fet tot el que hem pogut”.

Per a sempre quedaran les nits en què la València fallera ens felicitava pel treball, això 
de veritat no té preu, tal volta queden algunes més o no, però sempre ens trobaran al 
mateix eixe de mirar perquè la festa de les Falles siga coneguda i reconeguda però tots 
i a tot el món.

En definitiva que el treball en clau de solidaritat entre tots gènera una dinàmica de vo-
ler i creure, de falla i gent i sobretot d’orgull de saber que tal volta Mestre Gozalbo avui 
és més que una falla, és una marca de qualitat i això s’entén com una responsabilitat, 
i a la fi no hi ha més secret que continuant fent festa.

Fins ací eixe regal del destí que va fer de Mestre Gozalbo i la seua gent l’elegida per a 
mostrar que quan es creu i es treballa qualsevol cosa és possible....

Fins ací la visió d’una falla, la nostra falla, una història plena de seny... seny i collons!!!!
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“Efecte mediatic”.

per Alejandro Garcia Martinez
        Director del Programa de Radio ‘Cadafal Faller’.

L’evolució de la festa fallera no es podria explicar sense la seua implicació en els mi-
tjans de comunicació. El paper que exerceixen aquests últims, ha suposat per a les 
falles un veritable altaveu que ha fet que la nostra festa,  siga difosa i valorada. En els 
temps que corren, aquesta relació de falles i mitjans, és més que necessària. Sempre 
ho ha estat, però actualment molt més. Però tot té els seus pros i les seues contres, que 
desenvoluparé en el següent article.

Podem començar parlar de com ha evolucionat la nostra festa, des del punt de vista 
positiu i quina han aportat els mateixos en pro de la seua difusió.

Tot altaveu per a la nostra festa, a priori, és bo. El poder difondre els nostres valors, la 
nostra cultura i al cap i a la fi tot el nostre treball desinteressat en pro de la festa, supo-
sa un gran benefici, sempre que es realitze de forma professional i ben adaptada als 
temps que corren i a les noves tendències en comunicació. En definitiva, saber adap-
tar-nos a la nova situació mediàtica i a les seues noves formes, que suposen un eix 
fonamental i necessari. És per això que està relació sempre ha estat necessària i hui 
en dia encara més.

La professionalització és un dels aspectes fonamentals de hui en dia, i aquest potser 
siga l’assignatura pendent de les comissions falleres i també de molta gent que juga 
a ser periodista, sense adonar-se el mal que provoca a la professió i també en moltes

´
`
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ocasions a la difusió de la nostra festa.

L’aparició de les xarxes socials, ha suposat per a les falles, un altaveu d’unes dimen-
sions desproporcionades que comporta aspectes bons i aspectes dolents. En principi 
anem a quedar-nos amb els bons. 

És un aparador fantàstic, és l’instrument perfecte per poder mostrar el gran treball que 
realitzen les comissions falleres en tots els racons de la nostra terra. És ràpid, imme-
diat, eficaç i arriba a un públic molt ampli, i cada vegada major, que es fa ressò d’una 
forma pràcticament instantània de tot el que esdevé i de tot del que és el seu interès. 
Han reemplaçat, en moltes ocasions, als mitjans tradicionals que s’han quedat min-
vats per no poder competir amb la instantaneitat del moment i la velocitat galopant de 
les mateixes.

Les comissions falleres ho han captat molt ràpid, i qui no ho haja fet comet un greu 
error, perquè actualment el no potenciar aquestes eines, significa estar “outside” en un 
moment fonamental per a la promoció i difusió de la mateixa.

Però com he dit tot té els seus pros i les seues contres. I evidentment, no és tot or el 
que rellueix i aquesta expansió de les xarxes socials té els seus aspectes i conseqüèn-
cies negatives. Una d’elles sens dubte és la falta de professionalització i actuar com un 
mitjà de comunicació, sense parar-se a establir una estructura professional amb uns 
cànons mínims que només saben els que han dedicat part de la seua vida a estudiar 
aquesta professió. L’intrusisme professional fa, en ocasions, tremolar els fonaments 
del que és i no és èticament correcte i professional. És per això, que en ocasions el que 
suposa una informació positiva de la festa, segons el seu tractament, es pot convertir 
en tot el contrari. Per tant i amb tot això, la qual cosa vull expressar és que un bona 
utilització de les xarxes socials per part de les comissions falleres pot ser una oportuni-
tat única per difondre la festa. I la selecció de les reds socials externes, és fonamental 
perquè la informació generada siga tractada amb el respecte suficient per aconseguir 
els objectius proposats.

Molt ha tingut a veure els mitjans de comunicació amb l’evolució de la festa fallera. 
Ha tingut a veure tant que hui en dia, no es pot entendre la festa sense els mitjans de 
comunicació, però ha tingut i tindrà les seues etapes. Però hi ha una en concret, per la 
qual cosa afecta directament a la nostra terra i a la nostra festa, com va ser l’aparició i 
la desaparició de RTVV, Canal Nou i Ràdio Nou.
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Canal Nou i Ràdio Nou

Un dels millors moments viscuts per la festa de les falles, va ser sens dubte, l’existència 
d’una ràdio i televisió pública a la nostra terra. Molta de l’evolució de la nostra festa, va 
estar lligada a la tasca desenvolupada pels treballadors de RTVV. Era el mitjà de co-
municació idoni per poder parlar i promocionar la nostra festa des de tots els racons 
de la comunitat. L’evolució per a la mateixa, va suposar un abans i un després. Mentre 
estava canal nou vam poder conèixer el treball i el bon fer del col·lectiu, vam poder des-
cobrir aspectes que desconeixíem de la festa tractats d’una forma professional i amb 
l’afecte que el coneixement de la mateixa genera.

RTVV, va ser clau per a l’evolució de la festa i el coneixement i respecte de la mateixa. 
La seua desaparició, va suposar portar a negre a la nostra festa, mediàticament parlant 
i deixar en mans dels mitjans nacionals, la difusió de la mateixa. El resultat: catastròfic.

I el resultat és catastròfic, evidentment, a causa del gran grau de desconeixement de la 
mateixa i ha percatarse majoritàriament per aspectes més negatius que positius. Dóna 
molta tristesa el veure que en la majoria de les ocasions, els mitjans nacionals només 
es fan ressò de la nostra festa quan es genera un aspecte negatiu i mai fan referència 
al que veritablement ens fa gran com a poble.

Mai he vist en un mitjà nacional, parlar de la nostra festa pel seu valor cultural, pel tre-
ball incansable dels fallers, per ser centres socials on els nostres joves tenen un lloc 
per estar i treballar per la nostra cultura, on generacions familiars han dedicat part de 
la seua vida a treballar, sense res a canvi, per la nostra festa. Lamentablement, mai, 
en molt poques ocasions he vist res d’això. I sincerament em fa ràbia, però al mateix 
temps suposa tot un repte el poder conseguir-ho.

En milers d’ocasions, he pogut escoltar: “des que no està canal nou, no ens assaben-
tem de res”. Ben certa és aquesta informació i bé ha afectat al món de les falles, sobre-
tot a la festa desenvolupada per les Juntes Locals. Abans teníem un altaveu fantàstic, 
on en major o menor mesura, podíem veure el dia a dia que es realitzava en les nostres 
poblacions. Gaudíem veient el que passava en ciutats com Alzira, Sagunt, Torrent, per 
posar algun exemple.

Ara no. Tret que es generi alguna polèmica, no tenim notícies. I si és polèmica negat-
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iva és l’única forma que es parle de la festa a nivell nacional, cosa que no és del nostre 
grat i sempre té unes conseqüències terrorífiques.
Portem gairebé tres anys d’apagada de la ràdio i televisió pública, i la nostra festa s’ha 
vist afectada. La falta de mitjans de comunicació, amb suficients recursos per cobrir 
tot el treball que realitza el nostre col·lectiu s’ha vist minvada i això ha comportat un 
estancament de l’evolució de la mateixa. Sembla ser, que no trigarem molt a tenir de 
nou una corporació de serveis de Rtv públics, que esperem es bolquen amb la nostra 
festa i en definitiva amb tot el treball que el món faller realitza.

Tenim una gran festa, la millor del món sense cap dubte. Una festa rica en cultura, en 
art, en música. Una festa capaç d’englobar a un sector enorme de la societat, un movi-
ment associatiu capaç de generar grans envides a nivell nacional, com a exemple de 
fer les coses ben fetes. 

Nosaltres els fallers, coneixem molt la nostra festa. La coneixem i la volem. I espere 
que quan llegeixen aquestes línies puguen dir que la nostra festa ha rebut el reconeixe-
ment mundial, en ser declarada Patrimoni Immaterial Cultural de la Humanitat. Ens ho 
mereixem, hem treballat intensament per aconseguir-ho, ja de per si, la nostra festa és 
patrimoni.

Què pot suposar aquest títol des del punt de vista mediàtic?

Pot significar un abans i un després. Però el que és clar és que serà una plataforma 
mundial, per donar a conèixer com és la nostra festa i en definitiva un reconeixement 
al nostre treball. El tindre un reconeixement d’aquestes característiques suposarà sens 
dubte un valor afegit que fara que molts ulls, que mai es van fixar a la nostra festa, ho 
façen amb un respecte, encara major en estar sota el paraigües de la Unesco.
Va suposar un punt d’inflexió, va suposar un abans i un després. Una nova finestra on 
la difusió de la nostra festa augmentarà arribant a països, on mai ha arribat. Tenim una 
gran oportunitat per seguir posant en valor, el nostre treball, el nostre esforç. Mostrar 
l’afecte, amb el qual treballem per realitzar la millor festa del món, per fer entendre que 
per a nosaltres és una forma de vida, va en els nostres gens i la nostra sang, és la nos-
tra passió i reflecteix clarament la nostra forma de ser, pensar . En definitiva, sempre és 
motiu d’orgull parlar de la nostra festa i més explicar-la-hi a tothom.
Per acabar m’agradaria reflexionar sobre el paper que desenvolupen els mitjans de 
comunicació a la nostra festa i la relació amb les comissions falleres. I és que és ne-
cessari que aquesta relació siga el més oberta i propera possible. Tots necessiten de
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tots, és per això, que hem de cuidar-nos mútuament, el periodista al faller, i el faller al 
periodista. Estem per treballar junts, estem per ajudar-nos i col·laborar per fer la nos-
tra festa cada vegada més gran. Som un binomi de necessària col·laboració, d’ajuda 
mútua per fer encara mes la nostra festa més gran.

I amb això seguirem treballant i lluitant, fent equip, junts mà a mà.

Iniciatives com aquesta, de poder explicar l’evolució de la nostra festa i la seua relació 
amb els mitjans de comunicació fa que puguem entendre un poc més que el treball 
en equip és necessari i important per cada vegada més poder treballar pel que volem 
i sentir-nos orgullosos del que fem. Junts farem que la nostra festa, seguixca sent una 
de les més conegudes a nivell mundial, junts farem que les nostres falles siguen el ve-
ritable exemple de fer una de les festes més completes del món. El Hastag #juntsmo-
lenmes defineix a la perfecció, l’esperit del que ens fa grans com fallers i com a poble.
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“De Bernat i Baldovi al present”.

per Lluis Mesa Reig
                  Membre de l’Associacio d’Estudis Fallers.

L’orige del Llibret de falla es relaciona amb la forma amb la qual va sorgir la festa. Hi ha 
moltes maneres d’analitzar el que ha sigut la seua història però sens dubte una bona 
perspectiva per a fer-ho és la consideració de l’anàlisi del que ha sigut l’evolució dels 
concursos que s’han establit i desenrotllat al llarg dels  anys. Ells justifiquen el camí 
que els llibrets van seguir i expliquen la relació amb el poder que els ha controlat des 
de sempre. Així que les següents línies aprofitaran per a fer una anàlisi del valor d’estes 
publicacions festives a partir d’una realitat determinada: els premis fallers.

1. ELS PREMIS: DE LA MARGINALITAT AL RECONEIXEMENT

Pel segle xix el ritual del foc purificador i jubilar de la foguera ja s’ha transformat en un 
monument peridor format pel cadafal, l’escena i els versos. Suposa ja la materialitza-
ció efímera d’un sainet que culminava en un acte de fe (Arino, 1993, p.81) il·lustrat per 
un pasquins penjats en les parets pròximes que acaben arreplegant-se en forma de 
publicació o llibret.
Tanmateix cal tindre present que, allò que va acabar per ser la festa major del Cap i 
Casal, tingué uns començaments realment marginals,  on la literatura popular resultà 
essencial per entendre-la. Esta és un element que definix i la diferencia d’uns altres 
rituals del foc. Gràcies a ella s’establix una comunicació amb els sectors populars, que 
no necessàriament sabien llegir, però que escoltaven amb deteniment allò que es pro-
nunciava a les places.

´

´
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El testimoniatge més primerenc que s’ha descobert és arreplegat en un text de José 
Calasanz Biñeque on esmenta l’existència d’uns versos que acompanyaren a les falles 
de 1819 (Rafael Solaz, 2008: 98). No obstant això, l’escrit faller més antic que es con-
serva és el dels versos colocats en la falla del carrer de Sent Narsis, la vespra de sent 
Chusèp en el añ 1850, situats a l’Arxiu Històric Municipal de València (Josep Lluís Ma-
rín, 1997: 90-91).
Després vindrien els de Bernat i Baldoví que constituïren el primer autor referencial. 
Els primers que n’aparegueren foren dos: 1)  la historia de les víctimes de la Falla de 
Sen Chusep en lo carrer de les Abellanes en l’añ 1850 que és un manuscrit de huit folis 
recentment compilat. 2) El conill, Visanteta y Don Facund per a la plaça de l’Almodí de 
1855, un quadern de 16 pàgines en octau i esmentat per gran part de les bibliografies. 
Llegir-los és endinsar-se en els primers textos amb autoria conservats entre 1850 i 1861 
(Josep Lluís Marín, 2010:13).

També els de l’impressor Blai Bellver constituïxen un altre referent inicial dels textos 
fallers. Estos s’inicien el 1865 amb la peixca del Aladroch i el 1866 amb la creu del ma-
trimoni(Robert Martínez, Josep Lluís Marín, 1998).
 En eixe context, de marginalitat i en alguns casos de persecució, cal dir que la fes-
ta fallera s’identificava exclusivament amb les classes socials baixes. Tanmateix eixa 
realitat va experimentar un canvi a finals del segle xix. En este moment es va produir 
l’acostament dels determinats sectors culturals fins a la literatura fallera la qual cosa 
suposà una transformació d’aquell fenomen festiu de caire espontani en un ritual del 
foc més programat i estable.

El grup cultural tenia la seua base en el moviment valencianista nascut a finals del 
segle xix. Són aquells que formaren primer lloc de la generació de la Renaixença i pos-
teriorment de la del Rat Penat. La festa de les falles i el seu sentit satíric enllaçava prin-
cipalment amb la literatura del sainet d’Escalante però també amb el pas del temps 
s’hi va endinsar el desig romàntic d’arrelar-se a la terra que representava Llorente. Tots 
els ingredients justifiquen que l’entitat Lo Rat Penat, espai on convivien totes dos ten-
dències, fóra el lloc des d’on les classes dominants començaren a donar suport la festa 
fallera.

L’any 1893 el llorentista Honorato Berga se situà al davant del Rat Penat durant 11 
anys. Arribà una època durant la qual es va regularitzar l’activitat i es va sanejar l’eco-
nomia (Martínez Roda, 2000: 102). va regularitzar l’activitat i es va sanejar l’economia 
(Martínez Roda, 2000: 102). Nasqueren noves activitats i entre elles es va plantejar la
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creació de premis fallers l’any 1895. El premi, doncs, reflectia la línia apolítica que defe-
nia el llorentisme i neutralitzava en part el missatge reivindicatiu dels cadafals. Mentri-
mentres encara el paper de l’Ajuntament va continuar com a fiscalitzador i censor. De 
fet, en aquell 1895, fou modificada la falla del carrer de Carabasses1 una vegada plan-
tada o la del carrer de la Pau disposada per alguns pintors dels Cercles de Belles Arts2.
Però a més a partir d’aquell primer premi es van establir els criteris pel qual una falla 
havia d’estar premiada. El jurat va estar format per destacats membres com ara Fran-
cesc Cebrián Mezquita, Josep Bodria, Constantino Gómez, Josep Guzman i Francesc 
Martí Grajales. És simptomàtic que el secretari, encara que no firmara, va ser Teodor 
Llorente. El més destacat és el fet que el jurat no considerà cap monument mereixedor 
de ser premiat, ja que “ninguna falla reunix en absolut les condicions que deuen ferla 
acreedora al premi ofert” (. El que significa que la línia que se li pretenia donar al mo-
nument encara no es donava. Calgué esperar fins al 1903.

2. ELS INICIS DELS LLIBRETS PREMIATS (1903-1926)

El 1903 naixia el concurs gràcies a la iniciativa de Lluís Cebrian Mezquita. El qui havia 
estat president del Rat Penat ocupava en eixe moment el càrrec de director de l’Institut 
de Tradicions Valencianes. Sens dubte el premi va estar motivat per la idea de con-
tinuar implicant-se en la festa per controlar-la. No obstant això, també reflectix el fet 
d’uniformitzar els criteris lingüístics a partir dels postulats propugnats i de marcar les 
pautes literàries d’eixe gènere popular. En la Junta celebrada el 10 de març de 1903 es 
va aprovar. 

Este tenia unes característiques especials. Estava dotat de 7 lliures i un plat de glòria. 
Eixe dolç artesanal era un destacat obsequi que solia lliurar-se com a símbol d’ho-
menatge. Es tractava d’una tortada d’ametla, rovell torrat i coberta de merengue que 
formava un monticle on es trobava l’escut de l’entitat i el de la ciutat. En el primer any 
va estar elaborat per la confiteria German Burriel situada al carrer de Saragossa. L’es-
tabliment junt amb d’altres s’ubicaven en allò que es considerava la zona comercial 
del moment i els aparadors dels quals actuaven molt sovint de mostrador de pintures 
o objectes d’art (Vicente Roig Condomina- Luisa Sempere Vilaplana, 2001-02:598). Era 
normal que per difondre el premi el primer plat de glòria es disposara en un lloc princi-
pal. Des d’aleshores, segons l’any, va anar canviant de dotació sense perdre’s la tradi-
ció d’este dolç. El 1904 es va preferir un objecte de ceràmica i no la tortada.  L’any 1909 
no es va atorgar el premi i tampoc el dolç.
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Malgrat tot, continua lliurant-se d’un manera continuada fins als  anys 30 encara que 
algun any no se’n feia com ara el 1914, 1919, 1920,1922 i 1929. Posteriorment es recupe-
raria la tradició en els  anys 50 de passat segle, concretament el 1952. Des d’aleshores 
d’una forma no seguida continuà atorgant-se fins a 1970.  Pel que fa a la dotació econò-
mica les set lliures sols es van mantindre els primers anys. Després el premi va ser un 
dobló de quatre en or o una onça d’or. Des dels anys 30 va anar augmentant amb el 
pas del temps.

L’any 1927 va marcar el començament d’una reorganització de la festa. Una major 
implicació de la burgesia i la possibilitat d’exportar les falles. Això va suposar l’establi-
ment d’un programa faller simbolitzat en part per l’arribada del primer tren faller. Este 
fet va suposar una major implicació de l’Ajuntament en els premis dels llibrets, fins al 
moment sols organitzats des del Rat Penat.

3. L’AJUNTAMENT I ELS PRIMERS PREMIS FALLERS (1927-1936)

En 1927  la Sociedad Valenciana Fomento y Turismo va  aplegar les diferents entitats 
valencianes per a obrir al turisme les falles.  En eixe context l’Ajuntament va decidir de 
col·laborar amb en els premis als llibrets. Va lliurar una onça d’or i a més també es con-
cediren el segon i tercer premi. En principi, en dignificar-se el concurs, era d’esperar 
que també el nivell dels autors fóra superior i que els llibrets es dignificaren. Algunes 
persones del món de la cultura ja demanaven eixa participació municipal. És simp-
tomàtic, per exemple, un article escrit per Josep Navarro en el  Pensat i Fet de 1926 on 
explicava la seua oposició a la convocatòria de l’Ajuntament d’un concurs de literatura 
valorat en 1.500 pessetes en premis, perquè allò que calia fer és dedicar-los als llibrets 
i no a altres publicacions. Segons deia la situació d’este no era bona i necessitava més 
incentius. Així s’expressava: “Si se fera lo que proposem, se dignificaria el llibret, per 
regla general prou chabacá, i a l’auloreta d’aquelles pesetes acudiríen els bons poetes 
valencians, eixos inspirats rimadors qu’enlairen la llengua, pero als qu’els falten sem-
pre vint aguiletes  per  a completar la peseta”. 
   El primer any en el qual va haver un premi municipal el guanyador fou Jaume Ferrer 
Vercher. Com s’ha dit, ja l’havia obtingut en altres dos ocasions, tot i que esta ho va fer 
per una falla diferent. Ferrer va estar vinculat sempre al món de la literatura fallera.  La 
seua trajectòria va superar un total de més de 200 premis en diverses modalitats des 
que s’inicià al 1916.
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El darrer llibret premiat abans de la Guerra d’Espanya fou escrit per Josep Peris Celda.
Un autor que havia dedicat anys i premis a este gènere literari i que guanyava amb la
falla Cuba-Gibraltar.

4. ELS CONCURSOS EN LA POSTGUERRA

El 1940 es plantaren les falles per primera vegada després de la victòria franquista. El 
triomf del règim autoritari es va traduir en la constitució d’una nova societat i per tant 
en una nova visió de la festa.  El tantes vegades esmentat discurs del regidor de Fires 
i Festes Martí Domínguez per Ràdio Valencia el 9 de desembre constituïx el programa 
que millor descriu allò que es desitja siguen les falles des d’eixe moment: “... un más 
cuidado gusto y un sentido firme de la calidad como tributo al estilo nuevo...” (M. Do-
mínguez Barberá, 1939). Tot això va suposar la consolidació de la censura i el reinvent 
de la festa també en el terreny escrit. Les propostes del regidor van ser complides 
amb puntualitat durant un cert temps (S. Cortes, 1995:166-170) La composició de les 
comissions van passar d’estar compostes de “trabajadores entusiastas de las tradi-
ciones valencianas” a  estar integrades per “hombres de la situación”. No obstant cal 
reconéixer en tot este llarg temps diferents etapes pel que fa a l’evolució fallera. Hi ha 
una primera fase de recuperació i subsistència en la qual es reconstituïxen els òrgans 
fallers. Seguidament se’n poden reconéixer tres més: consolidació, estabilització i ex-
pansió (Hernández i Martí, 1996).
Els premis al llibret continuaren i a més amb una major dotació, en passar-se de 100 a 
200 pessetes. La plaça de la Santa Creu va ser la primera premiada amb un llibret escrit 
per Maximilià Thous i dedicat a l’orxata.  El 1941 també va rebre el premi un altre au-
tor reconegut: el mestre Bernard Ortín Benedito. Este gramàtic esmentat anteriorment 
va redactar el llibret per al carrer de la Pau. Eixe any va incrementar-se el premi a 250 
pessetes.

Des d’este moment va tornar a sobreeixir la comissió del Mercat. Ja ho havia fet abans 
de la guerra d’Espanya però a partir d’ara va demostrar ser-ne una de les principals. 
Des de 1940 els seus cadafals van obtindre alguns dels primers premis al qual en 1942 
s’incorporà el dels llibrets.

A partir dels anys 50 no sols la festa comença a recuperar-se sinó també el món cul-
tural, especialment en la segona part de la dècada. Lo Rat Penat enfortix els seus cur-
sos de Llengua i es potencien cicles de conferències i activitats que vinculen a noves 
generacions. En aquell context ratpenatista la figura de Carles Salvador va ser cab-
dal. També este il·lustre gramàtic va participar amb els seus textos en el món festiu.
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No sols escrivint en revistes sinó realitzant llibrets. De fet el realitzat el 1951 per a la 
plaça del “Caudillo” li va aprofitar per a guanyar el primer premi. En el text descriu com 
era la societat actual a on primaven els diners i altres aspectes com la cultura o l’edu-
cació no es tenien en compte. Així escrivia: “Triomfa el més poca vergonya;/i el decidit, 
l’insensat/que triomfa, no cría ronya/En la nova Societat.” 

L’entrada de la nova dècada dels anys 60, va introduir diversos canvis en els premis. 
El més destacat és que passà a estar patrocinat pel diari Levante el premi Bernat i 
Baldoví i deixà de ser un premi honorífic. Va estar dotat amb 2.500 pessetes a més del 
clàssic plat de Manises amb el qual s’obsequiava els anys anteriors als autors. En 1960 
tornà a guanyar el llibret de la comissió Na Jordana però esta vegada per l’escriptor 
Anfós Ramón. Eixe poeta suposa tota una referència no sols en el món festiu sinó en la 
poesia de postguerra. És considerat com a membre de la generació neorealista i con-
cretament forma part del corrent dels angoixats (Manuel Sanchis Guarner, 1968). Els 
versos solen parlar del dolor humà, amb ira o amb sarcasme però sempre des de dins 
i ho compartixen. La següent convocatòria va ser guanyada per ell, tant el premi de lo 
Rat Penat com el de l’Ajuntament. El primer el va fer per la comissió de Feliu Piscueta- 
Ciril Amorós i l’altre per la plaça del Mercat.

Els següents anys van estar premiats tot un conjunt d’autors prolífics que copen de 
manera periòdica els diferents premis. 

Així l’any 1970 va guanyar el Bernat i Baldoví, el Maximilià Thous i l’Esteve Victoria. Men-
trimentres un altre autor molt premiat, Alfos Ramón guanyava el de l’Ajuntament ara 
amb un premi de 5.000 pessetes pel de la comissió de Sant Vicent–Falangista Esteve. 
També el del Rat Penat pel d’Alacant-Quart de Pobret. Tot açò ajuda a entendre no sols 
que hi ha autors molt destacats sinó també que el món dels llibrets està cada vegada 
més tancat a uns pocs poetes i que no s’hi incorporen molts artistes novells.
 Fins ací arriba la història dels premis dels llibrets durant el franquisme.Fou un periode 
molt llarg i en el qual l’evolució d’estos va ser gran.
Definitivament els poetes es professionalitzaren i l’ofici es va concentrar més en autors 
prolífics.

Tot i que cada vegada obtenen un major reconeixement en forma de premis sembla 
com si este tipus de publicació sols interessara a unes determinades comissions men-
trimentres la resta es va despreocupar d’eixe apartat.
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5. LA TRANSICIÓ I LA TRAJECTÒRIA DELS CONCURSOS

La transició democràtica va afectar tota la societat. Els canvis foren importants no sols 
en  sistema legal sinó en les vivències quotidianes. Un aspecte destacat fou el desper-
tar de l’autonomisme. A València eixe moviment s’havia introduït en els darrers anys 
dins el món universitari. Aquell reducte cultural valencianista dels anys 40 havia estat 
superat per les noves generacions. L’ús de la llengua, doncs, no sols es va reservar des 
dels 60 per al món festiu. L’ambient de les publicacions també es va vore afectat. En 
eixe context la festa, com a defensor de les tradicions, es va transformar en un espai 
destacat per a les autoritats immobilistes. En eixe temps es va considerar que eren ata-
cades les senyes d’identitat i culturals com ara la llengua o la bandera. Això va generar 
una especial evolució del món festiu a on el món de les publicacions va ser destacat. 
És freqüent, doncs, que els llibrets es dediquen als canvis socials i als atacs a la « per-
sonalitat valenciana ».

Mentrimentre tot això passava, els llibrets fallers foren premiats de la mateixa manera 
que el franquisme. Estaven establits els premis del Rat Penat i de l’Ajuntament amb 
aquells que havien sorgit especialment en els anys 50. No es va observar cap tipus de 
canvi en eixa etapa predemocràtica. El primer any del nou règim es va produir una no-
vetat, ja que una falla de comarques, la del Remei de Sagunt, guanyà el premi del Rat 
Penat  amb el poeta Francesc Marqués. Anfós Ramón va rebre el guardó pel llibret de 
Corretgeria–Bany dels Pavesos i continuà així la seua trajectòria de premis. Una altra 
novetat és que el premi Esteve Victòria va estar patrocinat per “Cervezas el Turia”. La 
resta n’acabaren en mans dels poetes clàssics: Josep Bea, Emili Panach, Ernest Pe-
ris-Celda i Pere Delmonte amb dos guardons. Este mateix va guanyar el municipal i el 
del Rat Penat el següent any. La resta de premis foren repartits entre els autors de la 
convocatòria anterior.

L’any 1985 apareix la novetat de nous patrocinadors per a cada premi. Així el Bernat i 
Baldoví per El Corte Inglés, Andrés Cabrelles per Valencia 2000, Almela i Vives pel diari 
Levante, Maximilià Thous per Las Provincias, Esteve Victoria pel Roure Valencià. A més 
se n’incorporaven dos:”Emili Panach” dotat pel Dr. Gil Barbera i dedicat a eixe autor 
que acabava de faltar i el “Josep Bea” patrocinat per la comissió de Cuba-Buenos Ai-
res. Malgrat l’entrada d’esponsorització, els poetes premiats continuaren els mateixos. 
Anfós Ramón va rebre’n tres i els altres van ser per a Ernest Peris Celda novament per 
la comissió Na Jordana i per als autors Josep Palao, Donís Martín i Emili Camps.
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En resum, fins a l’actualitat els premis del Rat Penat continuen actius.  Han format al 
seu voltant tot un grup d’autors que amb la seua normativa secessionista es dediquen 
a escriure llibrets de falla que es presenten al concurs. Però no és menys cert que una 
gran part de comissions renuncien a presentar-se a eixe concurs. Algunes opten per 
introduir un llibret amb unes característiques diferents. Altres prioritzen unes altres ac-
tivitats dins del programa faller.

6. ELS PREMIS ACTUALS

Mentrimentres l’entitat que en 1903 continua la seua tradició de premiar, unes altres 
entitats han consolidat nous premis per als llibrets. No es tracta tant de premiar la 
mètrica com uns altres valors dels quals són portadors els llibrets actuals. En eixa línia 
el premi consolidat és el de la Conselleria de Cultura va nàixer el 1993 i ja fa vint anys 
que lliura el seu premi, dedicat a la promoció de l’ús del valencià. Tot i que este gènere 
s’escriu majoritàriament en valencià, es desitja avaluar la correcció del llenguatge i 
l’efecte que té la difusió de la publicació per a potenciar la llengua. El premi s’atorga  a 
qualsevol comissió fallera de la Comunitat. Les falles del Cap i Casal són les que més 
guardons han rebut a causa que és la ciutat amb més comissions però també n’han 
destacat altres com ara: Alzira, Gandia, Xàtiva, Borriana, Catarroja, Cullera, Sagunt, Ta-
vernes de la Valldigna o Torrent per esmentar-ne algunes. El resultat d’este concurs és 
que el llibret de falla és cada vegada una publicació més atractiva en contingut i pre-
sentació. A més ha ajudat a dignificar l’ús de l’idioma.
També han aparegut altres organitzats per part de diferents entitats. L’Associació d’Es-
tudis Fallers convoca des del 2005 el premi Soler i Godes a un article de llibret escrit 
per a una comissió de l’Horta. A la Safor destaca el premi  Joan Climent de poesia i el 
Jaraní creats el 2001 i el 1995. A Alzira cal esmentar el de poesia satírica i a Sagunt el 
d’articles de llibrets i el dedicat a Emili Llueca. Finalment està l’aparegut el 2011 i con-
vocat per la comissió Borrull-Socors que premia la portada del llibret faller. En l’actua-
litat tots eixos premis han format la plataforma de lletres falleres per a coordinar-se i 
donar-ne més difusió.
  En definitiva, els premis als llibrets fallers han condicionat la seua evolució al llarg de 
la història. D’aquells fulls solts es va passar a una publicació cada vegada més extensa 
i amb major lirisme pel fet que s’establiren els premis. L’inici va ser possible gràcies a la 
iniciativa del Rat Penat, però sens dubte en el temps ha tingut molta importància l’Ajun-
tament de València. En l’actualitat eixe premi amb un nom considerable d’accèssits 
continua viu encara que el cercle de poetes que els conreen és limitat. Contràriament 
els llibrets han començat a ser premiats per altres aspectes. 
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Este nou sistema de guardons ha fet possible una transformació de la publicació fa-
llera no sols condicionada a la mètrica. El que és evident és que els premis, en la seua 
versió tradicional o a través dels sorgits en els darrers anys,  fan possible la consolida-
ció del llibret i justifiquen el seu futur com a subgènere literari.
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“Altra manera d’entendre les falles”.

per David Moreno Terron
                                                 Artista faller.

Potser tenim la millor generació d’artistes infantils de la història de les falles. 
 
Les falles infantils són ara un gènere en si mateixes i ens equivoquem quan 
no les posem en valor. I no és una rabieta d’artista, és que en l’era de la imatge a 
la nostra mà la creativitat ven, la imatge ens atrau. I tenim en les falles, en aquests 
moments, grans creadors d’imatges cadascun amb el seu propi llenguatge.  
 
Ens equivoquem quan no usem aquest talent per difondre una imatge moderna i crea-
tiva de la festa. Un dels eixos, no fa falta que siga l’únic, però si un a utilitzar al costat de 
la tradició, No hi ha un llenguatge de falles infantils, hi ha un llenguatge Corredera, un 
Miguel h, el llenguatge de Gallego, de Ricard Balanzà, el de Ceballos i Sanabria, el de 
Marína Puche, el dels germans Garcia, el de Tortajada, Marc Martell, el de Joan Blanch, 
Sergio Amar, el de Alcañiz, el de Villada, CAP de suro i alguns més. Tots ells amb una 
estètica pròpia, amb la seua pròpia forma d’acostar-se a les falles. Creadors versàtils 
que poden i de fet ho fan, traslladant aquest llenguatge a altres suports allunyats de les 
falles; i funciona. Posar en valor la falla des de fora, el llenguatge de la falla és injuriat 
com un llenguatge creatiu vulgar o menor i en moltes ocasions ho és, hem d’adme-
tre-ho.

Des de dins és descuidat i desconegut però igual aquest és un altre article, aquest 
m’agradaria que fos solament en positiu.

´
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La crítica al món faller és gairebé un esport, de vegades dolenta, de vegades insul-
tant i maleducada, amb una clara falta d’empatia cap als creadors i el seu compromís 
amb el seu propi treball. Però poca gent proposa idees. La crítica sense idees potser 
és un signe de mediocritat. Prefereixc proposar encara que estiga equivocat. Tots els 
creadors esmentats mantenen la seua pròpia cal·ligrafia encara que si prens aten-
ció pots descobrir que beuen de múltiples fonts externes a les falles. Si fas l’exerci-
ci de comparar qualsevol treball d’aquests autors amb una falla de Juan Canet, tre-
balls impactants en la seua època, t’adones de com han canviat les falles infantils.  
 
I aquest canvi constant és ja una dinàmica inherent a les falles infantils i no ho és a 
les grans, prou més pesades, prou més lentes. Potser se li presta menys atenció, són 
secundàries, per això nosaltres anem ocupant posicions. Qualsevol de nosaltres pot 
veure imagenes en el telèfon mentre treballem, en instagram, en facebook, ens podem 
alimentar constantment i ho anem aportant al nostre treball diari. A més dialoguem 
entre nosaltres, observem els treballs d’uns altres i les troballes dels altres les incor-
porem al nostre treball però amb el nostre propi llenguatge i ens ho expliquem sense 
complexos, ens diem el que ens agrada dels altres. Molts dels quals s’incorporen ja 
han crescut amb cert aire de llibertat i de recerca en el llenguatge de les falles infantils.
 
Cal posar-ho en valor, és un estupenda oportunitat de transmetre una imatge dinàmi-
ca de les falles. Algú aliè a les falles és impossible que pose totes aquestes imatges 
juntes per demostrar-li que el llenguatge artístic de les falles és plural i contemporani, 
almenys en les falles infantils. Hem vist a Miguel h pintant grafits, olis de Corredera, 
Marina puche ha pintat des de quadres realistes fins a il·lustracions per a contes, joies 
i altres coses. Igual que Paco Sanabria. Per això, treure per una moment, aquests crea-
dors de les falles per oferir-los l’oportunitat d’enfrontar-se a un altre mitjà pel simple fet 
de crear, per mostrar, sense concursos, tots dialogant alhora en una mateixa sala és 
una idea necesária, en un espai digne com tenen altres creadors encara que nosaltres 
tenim el privilegi de tenir el carrer. Una exposició, en un espai digne d’obres fetes per 
a aquesta exposició és una forma de posar en comparació tots els llenguatges perquè 
ens adonem de quantes possibilitats té i poder-li mostrar a l’aliè, al que no li interessen 
les falles, al que li repel·leixen que almenys hi ha alguna cosa bé dins de les falles, hi ha 
mes coses i moltes a corregir però ens costa veure-les, acceptar-les , l’autocrítica ens 
costa molt.

En Valéncia s’organitzen centenars d’exposicions a l’any i desenes amb diners públics
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crec que per organitzar una exposició així solament fa falta voluntat i dubte que hi haja, 
dubte que hi hagen caigut en el compte. Ho sé per experiència. El treball dels creadors 
fallers es relega a un segon pla i nosaltres no sabem fer-nos valer i el dels quals vam 
crear infantils pràcticament no existeix. No és una queixa crec que és una oportunitat 
de sorprendre.
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“45 anys seguits dansant”.

per MJose Castro Boig
                          Membre del Grup de Dansa ‘Al Vol’.

Al llarg de la seua historia, la Falla Poble de Silla sempre ha recolzat la tradició, i com no 
la dansa valenciana. Sobretot donant suport a eixes persones que amb il·lusió i ganes 
de mantindre el ball vam formar el primer grup de dansa a l’any 1978.

Durant anys el grup ha evolucionat per noms diferents. El nom del primer grup va ser 
“Léscanen”.

En aquell any, tots els fallers integrants del grup van anar portant el nom de la nostra 
falla per tots els racons de la nostra benvolguda terreta.

Com tot té un principi i un final, al cap d’una temporada eixe grup es va dissoldre, però 
com les falles que amb la flama s’acaben, també comença un nou projecte i l’any 1982, 
tornà a ressorgir de les cendres i cal destacar, que va ser al desè aniversari.

Aquests meravellosos ballarins foren antics fundadors i noves incorporacions (com 
tota la vida han dit la jovenalla). Aquell grup va evolucionar i durant anys va ser recone-
gut pels voltants, inclòs formaren un gran grup de membres (infantils, juniors i majors).
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Tot grup de dansa, va lligat a música i a l’any 1994, es va formar un grup de rondalla, 
que acompanyant als balladors foren anys d´esplendor per al nostre grup, fins i tot va-
ren anar per tot el territori espanyol, seguen reconeguts en la nostra terra i guanyant 
premis.

Aquella època daurada, a poc a poc es va anar esfumant, fins que el grup de rondalla 
va desaparèixer, però el grup de dansa va tindre baixes i els balladors infantils es va-
ren fer grans i agarraren les cordes del grup. Aquestes persones, anaren a representar 
la dansa valenciana fins a Pamplona (segons em comenten, un viatge per a repetir), 
Albacete, etc....

Com tota etapa és cíclica, torna a decaure el grup, mantinguin-lo sols 4 persones, però 
com grans amants de la dansa, i en insistència, va ressorgir i es va formar un grup prou 
nombrós l’any 2009, l’anomenaren “Al vol”.(Per canviar, canviaren fins al mestre).

La tasca no va ser fàcil, però il·lusionats, i amb una gran balladora com a professora, 
posaren en marxa aquest nou projecte. Tornarem a eixir pels pobles del voltant, i com 
no, al nostre poble, fent el matinal de dansa, col·laborant en el poble el dia 9 d´octubre 
i organitzant la Dansa pel carrer.

A títol personal, recordí la primera volta, que eixíem tot el grup fora, anaren convidats 
a la Font de la Figuera, on es varen quedar un cap de setmana. Il·lusionats i adaptant 
els nostres vestits per a l’ocasió, i aprenent els seus balls típics (més de 4 mesos), aple-
garen a la plaça del poble, on ho havien més de 200 persones per a ballar, va ser molt 
emocionant i sobretot el final. Ens passà de tot, des de trencar-se sabates a final de 
ball, enganxar-se els mantons, però va eixir tot perfecte.

La tasca no va ser fàcil, tornarem a tindre alt i baixos, com tot, però anàrem enriquint el 
repertori de balls, aprenent coses noves, i adaptant la indumentària per a cada ocasió.

L’any 2012, es va formar el grup de danses infantils, seguen els xiquets de la nostra fa-
lla, els protagonistes. Hi havia menuts, que eren tan xicotets (quasi no arribaven alguns 
als 4 anys), que vaig haver de posar gomets de colors a les mans, perquè aprengueren 
la dreta i esquerra, i amb els temps, dedicació i esforç, es va fer realitat.
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Un grup infantil, on estic molt orgullosa d´aquests xiquets, que ja s’estan fent majors 
(Mare de Déu com passa el temps) i com no, a les seues mares per portar-los totes les 
setmanes.

Des d’aquell any, fins l’actualitat, sempre hem estat present el grup de dansa tant ma-
jor com infantil, en actuacions en poblacions veïnes, al Silla Balla, el dia 9 d´Octubre, 
actuacions benèfiques, presentacions, Santíssim Crist de Silla i dansaes pel carrer.

Però ha sigut enguany l’any per excel·lència, on el grup de dansa major (alguns com-
ponents) hem tingut l’oportunitat de viatjar a Bèlgica ( concretament a Namur) a ballar, 
en representació de la C. Valenciana, junt amb el grup de dansa Repico de Manises.

Hem sigut partícips de Europeade, que és un festival cultural de tota Europa de folklo-
re, i solen assistir més de cinc mil persones fomentant la música, dansa i indumentària 
de la seua regió.

Aquest viatge, l’agarrarem amb molta il·lusió, però com no, vaig a contar unes xicotetes 
anècdotes que es van passar:

El primer lloc, fes la maleta, (quasi res porta el diari) penseu en cancan, vestits, saba-
tes, monyos, pintes, manteletes, etc. pareixia que se’n anàrem per a un any, una volta 
feta i contentes, ens toquem per telèfon i ens preguntem: on ens posem la roba de 
diari? Perquè si posem un ganxo del monyo més, la maleta rebenta. Així que en una 
‘maleteta’ de mà, que més xicoteta no podia ser.

Una vegada allí ( i en roba de tardor, perquè teòricament feia fred), només arribar plou, 
i després tinguérem una onada de calor de 37 graus i nosaltres en polars a la maleta..... 
Però seguérem un dels grups més volguts de tot el certamen.

Ha sigut una experiència on hem ballat, durant 5 dies, on hem compartit experiències i 
costums en francesos, anglesos, escocesos fins i tot esquimals, etc..

Hem tingut, l’honor de ballar davant els prínceps de Bèlgica, de fer paella (encara que 
com plogué tant, fou arròs caldós), de ballar hores en una desfilada en representació 
d´Espanya baix la pluja (plovia tant que xorrava la gomina), de fer amistat en grups de 
tota Europa i sobretot orgulloses de dur el nom de la Comunitat Valenciana, de les seu-
es tradicions, indumentària, i l’amor per la dansa
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Per finalitzar, m´agradaria agrair a totes les persones que han format part d’aquest 
grup, durant tota la història de la seua falla, per l’esforç i sacrifici que han fet, també a 
les noves generacions de balladors i sobretot a l’amor per la dansa. I en nom del grup 
“Al vol”, seguim evolucionant.

Gràcies.
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“Unes falles verdes i sostenibles”.

per Ruben Tello Sanchez
                  Membre de l’Associacio d’Estudis Fallers.

Els casals verds; propostes mediambientals falleres.

Sense cap dubte els esdeveniments festius són un element fonamental en el desenvo-
lupament de la vida d’una comunitat, però igual que qualsevol altra activitat humana 
també porten associats efectes de caràcter ambiental.

En el cas de les Falles, es tracta d’una festa amb uns elements definidors molt especí-
fics i de gran interès per al possible desenvolupament d’aquest projecte:

1. La “plantà” de monuments (falles) construïts amb diversos materials combustibles, 
que són cremats la nit del dia de San José, els quals són construïts per artesans (artis-
tes fallers) associats en gremis.

2. L’organització en col·lectius (comissions falleres), amb una seu (casal) en les quals 
realitzen diverses activitats al llarg de l’any i que s’encarreguen d’alçar cadascuna 
d’aqueixes comissions un monument faller.

3. La transmissió a través de la falla i publicacions associades (llibrets) de missatges 
que arriben al públic en general que visita les falles i als propis fallers.

´´
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Així mateix, el desenvolupament de la festa fallera depèn de nombrosos col·lectius, 
cadascun amb unes determinades funcions i comeses, i que bàsicament són d’interès 
per a aquest projecte:
Els fallers i falleres, que a València sumen unes 100.000 persones.
Els visitants de la festa, que són molts centenars de milers cada any.
Els artistes fallers que s’agrupen en diversos gremis i acullen a diversos centenars d’ar-
tesans d’aquest ram.

És a dir, solament comptabilitzant aquests tres col·lectius, les activitats que es desen-
volupen durant la festa fallera aconsegueixen a més del milió de persona, únicament 
en la ciutat de València.

Cadascuna de les activitats falleres (entenguen-se aquestes en el sentit ampli de l’ex-
pressió), les seues repercussions ambientals. En concret podríem especificar:
En el col·lectiu de les comissions falleres, es desenvolupen activitats en els casals i en 
les seues demarcacions durant tot l’any, en les quals es consumeix energia, aigua i es 
generen residus, entre altres aspectes ambientals.
Els artistes fallers consumeixen importants quantitats de materials de tot tipus i ge-
neren residus de diverses tipologies, a més d’haver de desenvolupar algunes de les 
seues activitats amb mesures de protecció donada la toxicitat de les mateixes (pintura, 
envernissat, escatat, etc.).
El públic visitant té una incidència ambiental (residus, consums, etc.) però és receptor 
dels missatges implícits en monuments i llibrets, als quals accedeixen a través de la 
visita als llocs on es planten les falles.

Les comissions, constituïdes per fallers i falleres, no deixen de ser agrupacions de ciu-
tadans i ciutadanes amb un objectiu en comú. Com a tals ciutadans, a través de les 
seues accions, també participen en els processos de generació de diversos impactes 
ambientals però a més a açò se’ls sumisca les accions que desenvolupen en les seu-
es activitats falleres i més concretament aquelles que es realitzen en els casals de les 
comissions.

Els aspectes ambientals que es podrien relacionar amb les accions en els casals més 
importants serien:
Consums d’aigua.
Consums d’energia.
Generació de residus.
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En aquest cas, açò tres aspectes, coincideixen amb els generats també en totes les 
llars. En el cas de les llars, el Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana, 
desenvolupa des de l’any 2010 un programa d’educació i formació ambiental per a 
famílies, Llars Verdes, en el qual l’objectiu bàsic és formar i conscienciar a les famílies 
participants per a aconseguir reduir els seus consums d’aigua, energia i millorar la 
gestió de residus.

Per a la línia de treball amb les comissions falleres, es proposa realitzar una versió del 
programa Llars Verds a l’àmbit faller. En aquest cas, es proposa la realització del que 
seria el programa “Casals Verds”.

El desenvolupament i continguts d’aquesta proposta de programa, dirigida a les co-
missions falleres, seria la següent:
En primer lloc, com a objectiu bàsic estaria el promoure els estalvis energètics i d’aigua, 
i la millora en la gestió de residus (fomentant la seua reducció i la millor separació per 
al seu posterior reciclatge), en totes les activitats que desenvolupen les comissions, 
principalment en la seua seu social: el casal. Açò tindria efectes de millora ambiental, 
però també implicaria un estalvi econòmic per a les comissions.
Seria necessari organitzar un procés d’informació i difusió a les comissions sobre el 
programa, coordinat amb Junta Central Fallera.

El programa consistiria en reunions amb representants de comissions falleres, als quals 
se’ls transmetria en aquestes reunions, a través de xarrades, audiovisuals i tallers, les pos-
sibilitats de millora ambiental dels seus casals en els tres temes anteriorment citats (aigua, 
energia i residus). Serien tallers de caràcter pràctic. Els horaris i el lloc de les reunions de 
decidiria més endavant, facilitant l’assistència dels participants.

Es dissenyaria un sistema per a fomentar el desenvolupament de bones pràctiques am-
bientals en els casals, consistent en un procés d’auditoria similar al que es realitza en el 
programa Llars Verds. Es mesurarien els consums d’electricitat i aigua en els casals du-
rant dos períodes de temps similars, un de previ als tallers de millora ambiental i un altre 
posterior per a comprovar si s’han produït millores i es deuria fer una ponderació quant 
al nombre de fallers i superfície dels casals. A la comissió o comissiones participants que 
obtingueren millors resultats se’ls obsequiaria amb un premi, consistent en un kit d’estalvi 
i eficiència per al casal amb diversos elements per a millorar els consums d’aigua i electri-
citat que donaria el patrocinador.
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En l’actualitat, els gremis d’artistes fallers (el de València, el de Borriana o el gremi 
d’artistes “foguerers” d’Alacant), reuneix a nombrosos professionals dedicats a la cons-
trucció de monuments i altres elements associats a les arts escèniques (carrosses, 
decorats, etc.).

Recent han sigut aprovats per part del Ministeri d’Educació (Reial decret 1690/2011 de 
18 de novembre. BOE 302 de 16 de desembre de 2011) i desenvolupats per la Conselle-
ria d’Educació els plans dels estudis de Formació Professional de Tècnic Superior d’Ar-
tista Faller i Construcció d’Escenografies, que van començar a impartir-se en el curs 
2012-13 en diversos centres educatius de la Comunitat Valenciana. Entre els objectius 
bàsics d’aquest nou títol està l’elaborar el projecte tècnic d’espectacles en viu, falles, 
fogueres i altres esdeveniments, així com organitzar i supervisar la plantà i cremà, la 
producció, elaboració, muntatge i acabat d’escenografies, decorats, ninots, utilería i 
maquinària, aplicant criteris artístics i complint la normativa de prevenció de riscos. El 
desenvolupament d’aquesta professió també té implicacions ambientals i de caràcter 
laboral i relacionades amb la salut en el treball, ja que es treballen amb diversos ele-
ments i productes químics per a la realització de ninots, estructures, etc.

La Conselleria ja té una important tradició en l’elaboració de manuals de recomana-
cions o bones pràctiques ambientals en diversos camps de l’activitat industrial i pro-
ductiva. S’han elaborat manuals de bones pràctiques ambientals per a les indústries 
ceràmica, d’arts gràfiques, del joguet, tèxtil, del moble, metalmecánica, del calçat o del 
plàstic i per a activitats com els tallers mecànics, mercats, la construcció, el transport 
i fins i tot per als ciutadans en general, que es van recopilar en tres publicacions i fins i 
tot en format digital.

En aquest cas es conjuguen al mateix temps, l’experiència de la Conselleria en l’elabo-
ració de manuals de bones pràctiques ambientals, l’inici dels estudis reglats d’artista 
faller i la necessitat de dotar al gremi d’eines per a aconseguir una millora ambiental 
i de les condicions de salut laboral, per al desenvolupament d’una nova publicació de 
bones pràctiques ambientals, que tinga com a fi l’aconseguir els objectius fixats.

Per a desenvolupar aquest “Manual de bones pràctiques ambientals en el sector de la 
construcció de falles, fogueres i escenografies”, s’hauria de comptar amb la col·labora-
ció dels gremis d’artistes fallers i foguerers i coordinar-se amb ells quant als continguts 
a tractar.

98

FALLA POBLE DE SILLA



A més caldria explicar també amb la possible col·laboració d’alguns instituts tècnics 
especialitzats o amb alguns departaments d’universitat i amb la Conselleria d’Educa-
ció de la qual depèn els processos formatius associats als estudis reglats de “Artista 
faller”.

Les falles, a més del seu caràcter lúdic i festiu, també presenten una faceta informativa 
i educativa, ja que a través de les temàtiques dels monuments i les seues escenes, i 
dels “llibrets” associats a la falla, es difonen missatges molt variats.

Els temes ambientals, encara que han aparegut en diferents anys i falles, no són els 
més habituals.No obstant açò quan apareixen actuen com un altaveu per a difondre 
alguns d’aquests aspectes.

L’increment en l’aparició d’aquests temes en els monuments i els llibrets també repre-
sentaria una forma d’informar i actuar sobre la consciència de la gent i així esperonar 
el seu interès i incrementar la participació cap a ells.

Un monument faller que poguera aglutinar en si mateix una temàtica amb una visió 
ambiental, amb uns materials constructius menys impactants, seria un element d’es-
pecial interès, ja que aconseguiria unir un contingut i un continent amb una mateixa 
filosofia tendent a una major sostenibilitat.

Per tant el foment en el desenvolupament d’aquest tipus de falles pot ser molt interes-
sant des del punt de vista de la conscienciació del públic com en el de l’estalvi de ma-
terials i en el de la reducció de la contaminació atmosfèrica i també en la pròpia lluita 
contra el canvi climàtic.

La Conselleria, a través de la D.G. de Qualitat Ambiental, amb les competències en 
el control de la contaminació atmosfèrica i també en els temes d’educació i difusió 
ambiental, podria fomentar el desenvolupament d’aquests monuments “ecològics” a 
través de la creació i concessió d’un premi que valorara aquests aspectes ambientals 
principalment.

A través de la concessió d’aquest premi s’incrementaria l’interès en el col·lectiu faller 
en aquests temes i açò es reflectiria en el monument, que al seu torn serviria per a 
conscienciar al públic en general de la necessitat d’actuar per a millorar el medi am-
bient de tots.
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“De Valencia a California”.

per Miguel Arraiz Garcia
                                                      Arquitecte.

Quina és la imatge exterior de la nostra festa? Què saben de nosaltres en altres països? 
Tots els anys, quan s’acosta San Fermín o la Tomatina ens preguntem sobre la falta de 
repercussió mediàtica de les nostres tradicions.

Alguna cosa no hem hagut de saber comunicar quan el coneixement de les Falles 
és relativament baix a l’estranger i quan el coneixement que tenen de les nostres tra-
dicions és tan erroni a la resta d’Espanya més enllà dels tòpics mil vegades usats de 
paelles i falleres. 

També és cert que ni ens hem explicat a nosaltres mateixos la vertadera història i se-
guim pensant que l’origen de la nostra festa té alguna cosa a veure amb fusters bui-
dant els seus tallers i cremant andròmines velles per a celebrar la primavera. Però no 
parlaré ací d’aquest fals mite que tots seguim de puntetes. Si algú vol aprofundir en el 
tema té l’estupenda tesi d’Antonio Ariño Festa i societat en la València contemporània. 
De fet és un fals mite que val com a eslògan i per a poder fer que s’entenga millor en 
què consisteix actualment la nostra festa.

Sobre com explicar la nostra festa fora de les nostres fronteres, tenim moltíssim a 
aprendre. No hi ha hagut un debat seriós, ni una comunicació clara de quins són els 
valors propis i, sobretot, diferencials de les nostres tradicions.

´

`
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Cert és que, per poc que un investigue, no són centenars, sinó milers, els esdeveniments 
culturals entorn del foc. De fet és alguna cosa universal i molt probablement València siga 
el lloc del món on aquesta tradició ha aconseguit les majors quotes de virtuosisme tècnic i 
estètic i una de les tradicions més arrelades en el temps. Però la comunicació és una cosa 
molt important.

Si férem la prova de preguntar a altres països quin és el festival més important d’art públic 
i foc que existeix, molt poques vegades obtindríem com a resposta les Falles. 

I açò ens va ocórrer l’any passat en rebre una trucada del que, per a molts, és considerat 
el festival d’art i foc més important del món, malgrat tenir una existència curta de tan sol 30 
anys, el burning man. Però ja sabem que als Estats Units són els reis de la comunicació i si, 
a més, aquesta comunicació es produeix des de la zona de Sant Francisco i Sylicon Valley 
la capacitat de convertir-se en alguna cosa coneguda mundialment és molt major.

Tornant a la trucada, durant diversos anys un dels organitzadors d’aquell esdeveniment 
havia vingut a València durant les Falles i s’havia enamorat de la nostra festa i van pensar 
que era una bona idea establir un primer contacte entre ambdues tradicions. Així que es 
va establir una línia de treball que consistiria a visitar tots dos festivals i a partir d’ací veure 
quines possibilitats de col·laboració existien i què podíem aprendre uns d’uns altres.

Una altra de les peculiaritats dels organitzadors del burning man i, potser una de les grans 
diferències respecte a la nostra festa, és el valor que li donen als creatius; per a ells açò 
és el centre de tot. Escoltar allí una frase del tipus “la falla la paguem els fallers i una vega-
da plantada al carrer fem el que volem amb ella” seria molt difícil. El respecte i la posada 
en valor del creador està per damunt de tot. Així que, en certa manera, i sense voler, ens 
convertírem en ambaixadors de les Falles sense que ningú ens haguera donat aquesta 
representació. Vam agafar un avió i ens vam anar fins al desert de Nevada per a veure i 
investigar en què consistia exactament el Burning Man.

El Burning Man és un esdeveniment que es realitza a la meitat d’un desert, al qual assis-
teixen prop de 80.000 persones. Un lloc en el qual està prohibit l’intercanvi econòmic, no 
existeixen els diners i tot es regeix per l’economia del regal. Un lloc on ningú és espectador 
i tots són participants i on tots aporten la seua creativitat esguitant el desert d’obres i ins-
tal·lacions, moltes de les quals acaben cremant-se com en les falles.
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Explicar què són les falles a la meitat del desert als Estats Units és una experiència diferent 
i molt complexa. El coneixement que hi ha en aquesta part del món sobre les Falles podria 
considerar-se nul. Podríem defensar-nos dient que tampoc ací quasi ningú coneix què és 
el Burning man, encara que l’opció d’enganyar-nos davant un problema no és el millor 
camí per a trobar una solució. 

Així que ens plantegem com ho faríem per a realment donar a conèixer la nostra festa en 
un lloc tan allunyat però, al mateix temps, tan propici per a entendre la nostra festa ja que 
també es tracta d’un festival entorn de l’art i al foc. 

La millor manera era portant una falla, però els condicionants eren molts. Des dels recur-
sos econòmics, fins als logístics. A més, les condicions meteorològiques amb vents que en 
moltes ocasions superen amb facilitat els 100 km/h i canvis de temperatura diaris entre els 
40ºC i els 0ºC. El que realment era important era com realitzar un projecte que tinguera ca-
buda i s’entenguera en aquell festival i, sobretot, que servira com a punta de llança o com 
a porta per a obrir la comunicació i el coneixement entre tots dos festivals. 

Portar un element que estèticament ens representara era molt difícil i molt més amb la nos-
tra manera de treballar. No volíem renunciar al nostre estil, ja que érem nosaltres i no uns 
altres els que estàvem realitzant el projecte. Per açò decidim obviar la discussió estètica 
(que encara que important no era la fonamental) i usar la falla com a transmissor de valors, 
d’uns principis que, a més, tingueren sentit i pogueren entendre’s en aquell context. I que 
l’acostament per part dels participants en el burning man no servira per a una altra cosa 
més que perquè se’ls despertara l’interès a conèixer més sobre València i les seues festes. 
Una vegada aconseguit despertar aquest interès, que era el nostre objectiu, el següent pas 
depèn de la informació real que existeix sobre la nostra festa en Internet i altres canals de 
comunicació. Però açò, per dir-ho d’alguna manera, ja no era ni podia ser el nostre nego-
ciat.

I quins valors o conceptes vam voler transmetre amb la nostra falla?

En primer lloc, posar el valor que la nostra festa la genera tota una comunitat, un entra-
mat social format per milers de voluntaris que fan possible la festa any rere any, és per 
açò que prenem aquest element com la base del projecte. Realitzar un mosaic de més de 
25.000 peces amb les mans i el suport de les comissions falleres en aquest cas de Torrent.
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En segon lloc, mostrar la història i el treball de punts i punts artistes i artesans que han fet 
possible que les falles isquen al carrer any rere any. És per açò que juntament amb el gre-
mi d’artesans i artistes fallers de València es va fer un treball de recuperació i recerca de 
motles antics i alguns fets a propòsit per a seleccionar prop de 150 cares de ninot diferents 
que posteriorment recobririen tota la falla. 

I, en tercer lloc, i ja que ens mostràvem en un entorn i un esdeveniment que està en cons-
tant evolució, mostrar que malgrat ser una tradició centenària també tenen cabuda altres 
llenguatges més contemporanis. Que la tradició i la història és un llegat que cuidem, però 
que açò no ens impedeix seguir intentant evolucionar i millorar algunes coses. Unes vega-
des ens equivocarem, unes altres encertarem. Però per res som una festa immòbil. Per açò 
l’ús del que per molts pot considerar-se un llenguatge experimental. 

Conjugar treball en comunitat, tradició i contemporaneïtat era tot un repte. Però gràcies, no 
tan sol al projecte, sinó també a la comunicació ben treballada per part de l’organització, va 
ser tot molt més senzill. I en tornar enguany al desert per a plantar la Falla moltíssima gent 
coneixia que a València hi havia un festival, amb una comunitat de fallers darrere que, any 
rere any, treballen per a fer possible que l’art i l’artesania inunde els nostres carrers. Cap 
d’ells entrava en debats estèrils de si la falla que havíem portat complia amb l’ortodòxia 
fallera, per a ells era simplement un element del que gaudien, en el qual veien les mans 
de fallers i artesans que els havia permès o els havia mogut a acostar-se a conèixer què hi 
havia darrere d’aquella porta que s’hi havia obert.

I darrere d’aquesta porta estaven les Falles.
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“Professionalitzant el sector”.

per Alba Rovira Gismero
                         Estudiant del FP d’Artista Faller.

Des de temps immemorables, en molts llocs d’Europa, Àsia i Àfrica es celebren les arri-
bades dels equinoccis i solsticis (o el que és el mateix, l’entrada de les estacions de l’any) 
encenent fogueres. Molts valencians pensen que les Falles vénen d’un antic costum dels 
fusters que es celebrava la vespra del seu patró, Sant Josep (19 de març). Per enllumenar 
en les últimes hores de la jornada, ja sense sol, utilitzaven uns cresols que sostenien en un 
pal a manera de canelobre cridat parot, el qual situaven en el centre del taller. Era tradició 
que per a celebrar el patró del Gremi i el fi de les vetlades d’hivern treballant, es tragués el 
parot a la porta del taller i es cremara junt amb unes borumballes. Amb el temps, es van 
afegir més trastos a la foguera, i inclús es va vestir amb robes al parot perquè s’assembla-
ra a una persona a qui es voldria criticar, en la línia de la sàtira valenciana que ha existit 
sempre. Amb el temps, a aquesta primitiva figura se li van afegir més elements que van 
conformar una xicoteta escena. D’aquesta manera, i sempre segons aquesta hipòtesi, va 
aparèixer el primer ninot.

L’ofici de l’artista faller se n’ha anat passant de pares a fills, ja que quasi sempre sol ser un 
ofici familiar, però després amb els anys la gent ha anat mostrant més interès pel que fa a 
com artístic i s’ha ampliat l’ofici. Per això i també com a ajuda es va fer El Gremi d’Artesans 
Fallers situat en la ciutat fallera a Benicalap. El gremi es basa en organitzar una constant 
labor formativa i de promoció cultural i la representació, defensa i promoció dels interessos 
econòmics, socials, professionals i culturals dels seus agremiats.
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Des de fa 5 anys l’Institut de Benicalap amb ajuda del Gremi d’Artesans Fallers ha acon-
seguit un curs de mòdul superior per a ensenyar a totes les persones interessades en 
el món de les falles i que vulguen construir monuments com els grans artistes fallers.

Hi han assignatures àmplies que a banda d’ensenyar com es fa una falla, aprenem 
sobre les escenografies com per exemple la construcció i col·locació d’un decorat per 
a una presentació fallera. Les assignatures que es basen en les falles ens ensenyen 
a elaborar el projecte tècnic de la construcció de decorats, escenografies, ‘’atrezzos’’, 
falles valorant els criteris artístics i de viabilitat tècnica i econòmica a partir dels esbos-
sos i plans aportats per l’artista faller. Determinar, supervisar i realitzar l’elaboració dels 
elements de sustentació, acoblament i enganxall, en fusteria, de l’estructura de falles, 
establits en el projecte o documentació tècnica, tenint en compte la distribució de vo-
lums , supervisant i complint les normes de seguretat d’espectacles públics. Organit-
zar, supervisar i realitzar l’emmotlament i acoblament de les figures, peces i elements 
ornamentals de decorats i falles, adequats al material base determinat en el projecte 
tècnic i a banda realitzar els processos d’acabats artístics com a pintures i protectors, 
retolacions i ornamentació d’escenografia i de falles a fi d’obtenir els efectes expres-
sius i artístics de volum i de color definits en el projecte.

En el primer trimestre construïm un Pi amb fusta que es planta al tombe, açò, que es 
fa tots els anys en la ciutat fallera pels alumnes de la FP, es basa a proposar cada grup 
de la classe un disseny per al pi tenint en compte que ha de ser prou fàcil de construir 
i que tinga el pes adequat, fins i tot un poc de decorat només basant-nos en la forma 
d’un Pi. Quan ixen les propostes dels diferents grups fem una exposició comentant 
com seriosa el disseny , l’organització i amb ajuda dels professors el projecte triat es 
realitza a cap pels alumnes.

Sol ser a mitjan desembre, quan està a punt d’acabar el trimestre es fa un menjar amb 
els alumnes professors i la majoria dels agremiats i procedim a fer la planta del Pi i a 
la vesprada ho cremem com una falla. La construcció del Pi ens ensenya realment a 
com s’hauria de proposar un projecte i es basa en la construcció de l’estructura del que 
podria ser una falla i de com la deuríem plantar.

Per a finalitzar, aquest ofici que ha anat passant de pares a fills, un treball que s’aprenia 
en el mateix taller, ha anat evolucionant per l’èxit dels monuments i d’aquesta manera 
li ha cridat l’atenció a gent amb qualitats artístiques i així ha arribat a ser hui en dia un 
treball professional amb uns estudis i un títol acadèmic.
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“ Creixer envoltada de cultura”

per Salva Zaragoza Mico
                                    Faller de la Falla Poble.

El creixement d’una persona sempre va lligada a una evolució, moments on sen-
tim eixe clic interior, el qual ens diu que hem fet de nou un pas avant. Creeu-me 
quan vos dic que aquest ressort interior no es dispara automàticament, la majo-
ria de voltes és provocat per allò amb el que gaudim. Tot i que no sempre són co-
ses bones les que ens fan dependre, de vegades també ho fan les dolentes.

Allò que vull compartir amb vosaltres és l’evolució, que amb els ulls d’un pare, he pogut 
observar a la meua filla Érika. La mateixa que enguany arriba al punt més àlgid del seu 
recorregut faller, sent la Fallera Major de la seua comissió. Com, gràcies a pertànyer a la 
Falla Poble ha donat eixos passos,als quals feia referencia abans, al camí de la seua vida.

Aquest camí comença a esbossar-se el 6 d’octubre de 1992, quan naix Érika. El mateix al qual 
es celebren a Barcelona els Jocs Olímpics i la Expo a Sevilla. Se’n haveu adonat? Paral·le-
lament al naixement d’Érika, el nostre país és un aparador internacional. Si feu una ullada 
enrere a la situació social i econòmica de la qual ve Espanya, trobareu una evolució clara.

Des de el seu naixement fallera (gran culpa la té sa mare), ja que jo no tenia cap rela-
ció amb el món faller. Que capritxos seria el meu destí, perquè ara la falla és una part 
important de la meua vida. Fixeu-se al punt que ha arribat la cosa, que he format part 
de la junta directiva, exercint de vicepresident. Veure com la teua filla gaudeix jugant i 
fent noves amistats de menuda, és molt satisfactori. Si a més ho fa rodejada de la cul-
tura i tradició valenciana que et dóna el pertànyer a una comissió fallera, encara més.

´
´´
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Doncs així recorde la infància d’Érika a la falla, sempre jugant i passant-ho d’allò més 
bé a la seua falla.

Imagineu-se el calat que tindria el créixer entorn a la falla que, el 2003 va ser Fallera Ma-
jor Infantil. Una de les millors experiències viscudes fins ara. No podeu imaginar el que 
va disfrutar Érika, va ser un any ple d’alegria i moments per record... Tal volta no tots, 
i sinó pregunteu-li a Sam, el president de la falla el 2003. Quins moments més amargs 
vam passar tots amb eixa desqualificació al monument infantil.

El 2003 Érika era una xiqueta i es comportava com a tal, revoltosa, inquieta...però el seu 
càrrec va fer que la seua actitud capgirara, ja que havia de saber estar al lloc on anara 
i comportar-se com al que era, Faller Major Infantil.

Des d’aquell moment en què va passar a formar part de la història de la falla, no li ha 
soltat la mà, segueixen caminant juntes i estic segur que ho faran per molt de temps.

Una comissió fallera, més enllà de la part cultural, et marca el caràcter. Un caràcter 
obert, generós, divertit, alegre i solidari. Em quedaré amb tots aquestos valors i a més 
afegiré, la dolçor que desprèn, la seua amabilitat, responsabilitat i sobretot, la bona 
persona que és. Diuen que es pareix a mi, cosa que em plena d’orgull.

Tots aquests valors no apareixen per art de màgia, ho fan gràcies a la família que ele-
gim Si, em referisc als amics. Érika té el seu grup d’amics a la falla i és eixa mescla de 
diferents pensars i valors, els que marquen el teu camí. Per a ells només tinc que pa-
raules bones, son unes persones excepcionals i no imagineu la sort que pense que té la 
meua filla de tindre’ls. Fins i tot jo he creat una relació, quasi diria que familiar, amb ells.
Recorde com d’intens vam viure el 2010. Tamara, amiga de Érika, era la fallera major 
i per a la nostra família va ser com si ella fora de casa, aquell any sempre estarà a la 
meua ment.

Enguany tenim la sort de repetir l’experiència, en aquest cas ho faré com a pare de la 
Fallera Major de la Falla Poble de Silla, en un any on compleix aquesta veterana comis-
sió ni més ni menys que 45 anys. Serà la meua filla, la que tinga el privilegi de represen-
tar a la falla que l’ha vist créixer en el moment que es reconeix la seua trajectòria fallera, 
atorgant-li el bunyol d’or amb fulles de llorer i brillants col·lectiu.

Les paraules Érika i Falla Poble van agafades de la mà, sense una no s’entén l’altra. 
Veure com la meua xiqueta ha fet, fa i seguirà fent el seu camí envoltada de tot açò, fa 
que tinga un sentit especial la paraula “Pare”.
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“Un just reconeiximent, UNESCO”.

per Agusti Ferrer Clari

Les falles valencianes, a dies de redactar estes línies, opten a finals del mes de novem-
bre de 2016 a obtindre, per la UNESCO, la declaració com a Patrimoni Cultural Immate-
rial de la Humanitat.  
No sols per al món faller, sinó per a tots els valencians i totes les valencianes, d’ara i 
de futur, suposaria en el cas de ser, en efecte, declarats, un gran reconeixement a una 
de les celebracions més esteses al nostre territori, en atenció principalment als valors 
culturals, socials i humans que, entre altres, hi ha implícits en les nostres festes i rituals 
del foc.
El fenomen natural que a mitjans de març ve marcat per la potent llum del sol i per la 
millora climàtica, provoca el canvi estacional que posa fi a l’hivern, motivant celebra-
cions per a rebre amb alegria l’entrada de la primavera. Els valencians i valencianes 
donen d’esta manera la benvinguda al renaixement de la natura amb tota la seua es-
plendor. Les festes inauguraren així el nou període de bonança.
En origen, uns rituals, unes commemoracions ancestrals que van evolucionant fins a 
adquirir caràcter propi, fins i tot, ser identificades com a les falles que, com és el cas 
de València, Xàtiva, Alzira, Sueca, Torrent i Sueca, compten amb més d’un segle de 
celebracions pràcticament ininterrompudes, estenent-se per gran part de la geografia 
valenciana, i deriven en una festa amb personalitat definida, i en les quals formen part 
concreta la tradició, la cultura, la història, la llengua.... per a convertir-se en una de les 
senyes d’identitat del poble valencià.

Una festa oberta als ciutadans, en la qual valencians i valencianes de naixement o 
d’adopció s’integren i participen, de manera directa o indirecta, en els costums, les

                                  Director del MUMA d’Alzira.

´ ´
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vivències o en les sensacions... gaudint dels amics i les amigues; al ritme de la conta-
giosa música de les bandes i de la intensitat del tro i retrò de les mascletades i dels cas-
tells; de la penetrant olor de la pólvora; dels sabors de la variada i saborosa gastrono-
mia; de la vistosa i engalanada indumentària; de l’art dels monuments als carrers; de la 
màgia del foc purificador... contagiats per multitud de sensacions que, inevitablement, 
ens fan reviure com el nou temps que comença. 
Una festa molt arrelada que, per raons i valors socials, culturals i històrics, ha obtingut, 
en diferents llocs, reconeixements com a Festa d’Interés Turístic Internacional o Na-
cional i també de Bé d’Interés Cultural Immaterial, i aspira a la declaració de Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat. 
Les Falles de València van ser declarades BIC el 9 de març de 2012 (DOCV núm. 6732) i 
les poblacions d’Alzira, Gandia, Sueca, Torrent i Xàtiva el 4 de desembre de 2015 (DOCV 
núm. 7675), i es van inscriure en el corresponent Registre General de Bens d’Interés 
Cultural.
S’han fet diferents actes públics per a difondre la Candidatura de les Falles: 
La Generalitat Valenciana en va organitzar l’exposició 
La UNESCO, a través del Ministeri de Cultura, la Generalitat Valenciana, la Universitat 
de València i l’Ajuntament d’Algemesí, organitzaren les Jornades de Patrimoni Cultural 
Immaterial. 10 anys de la Convenció de Patrimoni Immaterial de la UNESCO els dies 9 
i 19 de maig de 2013 en Algemesí.
El 29 de novembre de 2013 es va inaugurar en la Sala Capitular del Monestir de Sant 
Miquel dels Reis, seu de la Conselleria de Cultura, l’exposició “10 anys de la  Convenció 
de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. UNESCO”, organitzada per la Direc-
ció General de Cultura, en la qual també van estar representades les Falles.
El 30 de març de 2015 es va fer una demostració en la Llotja dels béns culturals immate-
rials declarats i en tràmit a la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, acompan-
yada del ministre José M. García Margallo. En la dita convocatòria hi havia representa-
ció de les Falles de València.
La Junta Local Fallera i l’Ajuntament d’Alzira organitzaren el 28 de gener de 2016, amb 
el títol “Falles ... més enllà de la Festa”,  una ponència per a donar a conèixer l’impacte 
de les falles en l’àmbit cultural, social, econòmic, solidari i de noves tecnologies, que va 
tindre una gran repercussió mediàtica.

El 12 de maig de 2016 la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València, amb la fina-
litat de donar suport a esta iniciativa, expressió de creativitat i sociabilitat festiva, van 
organitzar en el Centre del Carme, un acte informatiu de la candidatura de la Festa de 
les falles valencianes a la llista representativa de Patrimoni Immaterial de la Humani-
tat.

109

45 ANIVERSARI



La sessió es va lligar amb la proposta de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cul-
tura i Esports, que va promoure la “Primavera educativa”, en la qual entre molts actes 
incloïa una exposició  del Patrimoni Immaterial de la Humanitat. En esta s’incloïa una 
mostra de les falles: “Les falles, un patrimoni en comú”. Hi havia onze aspectes molt 
significatius: 

1:Pirotècnia.               4: Diversió                           7: Artesanies               10: Literatura festiva
2: Música                    5: Sabers tradicionals      8: Esforç col·lectiu     11: Indumentària         
3: Arts plàstiques      6: Artistes fallers                9: Creativitat 

El 15 de maig de 2016 es va inaugurar en el Centre Cultural el Carme l’exposició “Patri-
moni Immaterial de la Humanitat”,  precedida de la “Desfilada de Cultura Popular”,  que 
va estar oberta al públic fins al 5 de juny. Va ser tot un èxit ja que va reunir tots el bens 
declarats patrimoni a la Comunitat Valenciana, junt amb que presenten candidatura. 

El 3 de juny de 2016 la Direcció General de Cultura de la Conselleria d’Educació, Inves-
tigació, Cultura i Esports va reunir als museus de la província de València en el Museu 
Faller de València per a una posada en comú. El fet de convocar-los en este espai va 
ser molt significatiu, ja que per un costat era un recolzament al Museu Faller pel seu 
recent reconeixement com a museu del dia 16 de maig de 2016, i per un altre costat, 
per a ressaltar la seua importància dins de la candidatura de les Falles a la UNESCO.
El passat mes de juliol es va constituir la Xarxa de Museus Fallers, en la qual estan in-
tegrats els museus de València, Gandia, Xàtiva, Alzira i de l’Artista Faller de València, 
amb l’esperit de difondre, promocionar i protegir els valors culturals i tradicionals de 
les falles.
Com a candidatura cal destacar els valors inherents, com són l’interés cultural i les 
senyes d’identitat, que es poden apreciar en els monuments, en la indumentària, en la 
música, en la llengua, en les tradicions, en el teatre, en les publicacions, en els concur-
sos, en les exposicions, en els museus, en la gastronomia, en l’orfebreria, en l’art dels 
ninots, en la pirotècnia, en la imaginació dels artistes, en l’ornamentació...
Evidentment hi ha, altres valors implícits com són el caràcter efímer, festiu, social i di- 
nàmic de la festa, les celebracions; l’associacionisme; la integració;  el caràcter partici-
patiu, familiar i generacional...
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En cas de declaració de les Falles com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat 
per la UNESCO, suposarà el màxim reconeixement internacional. Un repte per a man-
tindre i millorar els aspectes festius, culturals, social...  
Començarà una nova etapa, una sèrie de reptes ple d’avantatges i desavantatges que 
el món faller ha de saber que és mereixedor de tal distinció i capaç promocionar-ho per 
tot el món, com a senya d’identitat.

Entre els avantatges que sorgiran trobem:
-El reconeixement internacional de les Falles.
-La projecció de les Falles a l’exterior.
-L’increment de visitants nacionals i estrangers.
-El dinamisme del sector econòmic local.
-La promoció laboral d’artistes, indumentaristes, perruquers, pirotècnics, músics, floris-
tes, hostalers,  restauradors, impressors, botiguers, fusters, pintors, electricistes, bom-
bers, guies culturals i turístics...
-La protecció i consolidació de les Falles.
-La immersió de les Falles entre els béns declarats Patrimoni de la Humanitat. 

Per exemple, del 5 al 8 de setembre de 2018 se celebrarà a Algemesí l’assemblea ge-
neral de l’Institut de la UNESCO que organitza a les ciutats Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat  (ICCN), on es reuniran les delegacions internacionals integrades.
Però també hi ha una sèrie de desavantatges que cal tindre en compte, com:
-Necessitat d’aconseguir el reconeixement i el suport local: sectors detractors, crítics...
-La gran responsabilitat i major esforç per mantindre i millorar les Falles.
-Uns controls permanents de qualitat i fidelitat. 
-Integritat i autenticitat als orígens i a les tradicions.
-La disponibilitat humana i econòmica per a representacions nacionals e internacio-
nals.
-Augment de despeses econòmiques.
-Major responsabilitat: exigències i severes crítiques. 
-També uns reptes ja que cal aconseguir:
-Conciliar les relacions humanes, fallers i no fallers.
-Contagiar la festa a conciutadans i visitants.
-Corregir possibles defectes. 
-Cuidar l’impacte urbà i mediambiental.

Per a salvaguardar el patrimoni cultural immaterial de les Falles necessitem mesures 
distintes a les destinades a conservar monuments, llocs i espais naturals.
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En la mostra del Centre Cultural el Carme, es va exposar:
Quins són els elements que es protegiran amb la declaració?

-La candidatura de les Falles inclou aquells elements únics, autòctons i origi-
nals que estan en l’essència de la festa i sense els quals esta no tindria sentit. 

-La falla com a instal·lació artística de caràcter efímer amb contingut satíric i crític. 

-Els rituals de la plantà i la cremà de les falles, inici i final dels dies grans de la festa.  

-La sociabilitat generada en les comissions de falla, punt de trobada per a 
gent de diversa procedència geogràfica i social. El teixit associatiu faller, dis-
tribuït per tots els municipis que celebren les Falles i que s’organitza al vol-
tant de valors com el treball col·lectiu i la convivència intergeneracional.  

-La pirotècnia autòctona que s’ha desenvolupat conjuntament amb les Fa-
lles: les mascletaes, les despertaes i molt especialment, el tro de bac. 

-El component musical, expressat per la conjunció de les bandes de mú-
sica i les colles de tabal i dolçaina, amb una música i repertoris propis. 

-La literatura fallera, que s’expressa en la llengua dels valencians i es manifes-
ta en els llibrets de falla o els apropòsits, obres teatrals originals de la festa fallera. 

-Les professions lligades a la festa de les Falles, com ara l’artista faller, pirotècnic, mú-
sic, orfebre o indumentarista, que han subsistit al llarg dels anys gràcies a la seua im-
plicació en la festa.

Les Falles són:
-Elements únics, autòctons i originals.
-Expressió col·lectiva, creativa i artística.
-Valors heretats, gaudits i transmesos com a legat.
-Identitat pròpia davant la globalització. 

Si volem mantindre viu l’esperit faller, deu seguir sent propi d’una cultura, ser aprés, practi-
cat i us tramés per a les generacions successives... I és clar, per estes. La transmissió dels 
aspectes immaterials de la cultura a les generacions vinents és la manera més eficaç de
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garantir la seua permanència, ja que estes són el relleu que les ha de continuar vives. 

A partir del 28 de novembre de 2016, es reunirà el comité avaluador a Addis Abeba, 
Etiòpia. Pot ser una data històrica per a les Falles valencianes, un gran pas d’àmbit 
mundial. 

Animem els valencians i les valencianes a participar en este objectiu. Desitgem obtin-
dre la declaració per al poble valencià.

Felicitem al gran món faller, a les institucions autonòmiques i locals i a tots quants es-
tan duguent endavant la candidatura de les Falles.

I és que les Falles són més que festa, són cultura, són identitat.... són Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat.
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“Amic, alla on estigues...”.

per Javier Iborra Munoz

El passat 26 d’Agost va faltar el nostre amic Rodri. És el primer amic que ens deixa, i la 
veritat siga dita, ens ha deixat fets pols a tota la quadrilla d’amics. Encara que sabíem 
que estava malalt, mai esperàvem que arribara l’hora tant prompte. I més, si es tracta 
d’una persona jove com ell, que encara tenia tant per fer, tants projectes de vida fami-
liar per acabar i que, de segur, haguérem compartit tots junts.

La majoria d’amics hem pensat que estaria bé escriure unes paraules al llibret de la fa-
lla, la seua volguda falla, on pràcticament ha passat tota la seua vida lluitant i treballant 
com el primer.

El seu optimisme ens va mantindre allunyats de les coses dolentes que li passaven 
i no va voler mai fer evident la malaltia que patia. Perquè Rodri sempre ha sigut així, 
animós, lluitador, ple d’il·lusió i amic fins a la fi. Recordarem tots els amics la seua pun-
tualitat, la seua discreció i el bon sentit de l’humor.

Era una persona patidora que no volia mai preocupar els amics amb la seua malaltia, 
amb les coses familiars i o la faena.

El nostre amic Rodri era sempre el primer que aplegava quan quedàvem a algun lloc. 
La puntualitat era primordial per a ell.

En festa era el numero u, inesgotable, el primer que es posava a ballar i el últim en pa-
rar.

                                    Faller de la Falla Poble.

~
`
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Ens ha deixat un vuit molt gran a tots els amics, sempre tindrem els bons moments que 
hem passat tots junts al cor I, com no, els bons records.

No volem escriure mot perquè tots coneixien a Rodri i tots sabem com era.

Tots els amics el recordarem com el que era, una gran persona, un gran faller, un gran 
pare, un gran home i un gran amic.

Fins sempre volgut amic Rodri, ens quedem amb el teu somriure i amb la teua calidesa 
humana per recordar-te sempre. Somriu-nos des d’allà on estigues com sempre ho 
has fet, amb eixe somriure sense malícia, de bon home i discret.

Els teus amics.
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  45 anys
   en imatges
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‘‘En la llarga història de les falles, 
són aquells que aprenen a col·labo-
rar i a improvisar els que més proba-
bilitat de prevaler tindran.



L’evolució de les falles ja no és una
teoria, és un fet.’’







  Carlos Calabuig Ferrer
President Infantil

Em diuen Carlos Calabuig Ferrer i tinc el plaer de dirigir-me a través d’aquestes 
línies, a tot el poble de Silla, com a president de la Comissió Infantil de la Falla 
Poble de Silla per a l’any 2017.

Faller quasi des de que vaig nàixer i ara que tinc nou anys, em brinden l’oportu-
nitat de representar a la meua falla en un any tan especial com ho és aquest, el 
quaranta-cinc aniversari.

He crescut a aquesta comissió, on he gaudit i espere fer-ho, més encara si cap, 
de cada moment que m’espera. Sé que són moltes les experiències que durant 
aquest any viure, ja vaig poder comprovar-ho de primera mà en 2014, quan el 
meu germà major Jose, va ser president infantil. Gràcies a ell, he deprès a esti-
mar aquesta festa.

Grans amics he trobat i amb ells i tota la resta de la comissió vull compartir el 
meu somni.

Com no, no puc oblidar-me de la meua companya de viatge, Marta. A ella la 
conec des que érem ven menuts i tinc molts records jugant i passant-ho d’allò 
més bé junts al casal. A Javier i Érika sols els puc dir que gaudisquen junt amb 
nosaltres dos, estic segur que passarem un any meravellós.

Vull acomiadar-me desitjant a tots els fallers de la meua comissió, familiars, 
amics i veïns de Silla, unes bones festes falleres plenes d’alegria i diversió en les 
quals espere gaudir amb vosaltres.

Visquen les falles del 2017!





Cada sol, cada gesmil,
cada gràcia o raig de vida,

cada flor, fresca i subtil
per la llum acolorida.

Cada amor fresc i febril,
cada carícia sentida,

cada risa juvenil
que a viure la vida crida.

Cada gest senzill i humil,
cada paraula agraïda.

Cada or que en cos de fil
i seda seràs vestida...

Totes les coses i mil,
Marta, en tu tenen la mida.

Per ser regina infantil.
Per ser bellesa escollida.

Salvador Alonso

  Marta Monsoriu Antón
Fallera Major Infantil
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Salutació Fallera 
Major Infantil

Benvolguts fallers, amics i veïns de Silla:

Em dirigisc a tots vosaltres com la Fallera Major Infantil de la Falla Poble de Silla.

És per a mi tot un honor ser la Fallera Major Infantil del 2017 i del seu 45 aniversari, ja 
que pertany a aquesta falla des que vaig nàixer.

Aquest any el compartiré amb tres persones que, a l’igual que jo, han anat creixent 
dins del casal. Ells són Javi, Érika i Carlos. Els quatre gaudirem d’un any màgic, ple 
d’emocions i sentiments.

No puc oblidar-me d’aquestes quatre famílies que ens acompanyen en tot moment 
perquè no ens falte res i tot siga més fàcil per a nosaltres. Gràcies per voler compartir 
cada instant junts.

També, m’agradaria convidar a tots aquells xiquets i xiquetes que ens han represen-
tat en aquests 45 anys d’història de la nostra comissió perquè puguen recordar els 
seus regnats en cada acte, passacarrer, mascletada, i berenars.

Des d’aquestes fulles del llibret vull convidar a tots els xiquets i xiquetes de Silla a què 
gaudisquen de la festa fallera, festa que enguany ha segut declarada Patrimoni Im-
material de la Humanitat per la Unesco.

Visca Silla, les falles i la meua comissió!!

138



45 ANIVERSARI

Cort d’Honor
Infantil

Lidia Adamuz López
Celia Alberola Borreguero
Paula Alberola Zaragozá
Vera Albert Beneito
Almudena Alcayde Roda
Carlota Alcayde Roda
Nerea Alcolecha Martínez
Laia Baixauli Gómez
Carla Batalla Martínez
Sara Benitez Simó
Natalia Boix Ramón
Paula Boix Ramón
Miriam Bou Vidal
Andrea Buitrago Riera
Celia Campillo Gastaldo
Marta Campillo Gastaldo
Edurne Campos Galvez
Claudia Cantos Villodre
Andrea Capel Riera
Celia Carbonell Arcediano
Vera Carbonell Arcediano
Irene Carbonell Pastor
Laia Carbonell Martínez
Ada Cascos López
Aina Cascos López
Lucia Castellanos García
Celia Castells Terribas
Luna Castro Jiménez
Helena Cerón Serrano
Nayra Clarí Martínez
Henar Chamorro Clavijo
Ariadne Cobo Jiménez

Daniela Cobo Jiménez
Gisela Cordón Yagüe
Marina Cortelles Terribas
Claudia Cuadros Cáceres
Paula David Osuna
Silvia David Osuna
Paula de La Rubia Huerta
Irene Del Roj Silla
Aitana Díaz-Perona Antón
Carla Díaz-Perona Antón
Adriana Fernández Carbonell
Patricia Fernández Carbonell
Leire Fernández Gómez
Neus Fernández Gorriz
Marta Fernández Pericás
Irene Ferrando Pereda
Helena Franco Magalló
Ainara García Cifre
Martina García Cortés
Irene García Izquierdo
Ángela García Perpiñán
Claudia García Simó
Natalia Gil Ribera
Sofía Gimeno Soria
Amaia Giner Martínez
Eider Giner Martínez
Carmen Giner Simó
Naiara Godoy San Bautista
Carla Gomar Luz
Nerea Gomar Luz
Ada Gómez Andrés
Mercedes Gómez Domenech

Aroa González Baixauli
Elisa González Zaragozá
Elena Guerrero Alba
Claudia Guevara Saera
Noemi Leonor Gutierrez Gallardo
Aitana Iborra Montón
Neus Iborra Montón
Ariadna López Baixauli
Natalia López Baixauli
Naia López Cifre
Nahia Lorente Graguera
Yaiza Lorente Graguera
Dalia Machancoses Martínez
Alba Magalló García
Andrea Magaña Ferrero
Adhara Mañas Ballester
Daniela Marí Albuixech
Carla Marí Moya
Lucia Martí Cáceres
Elsa Martínez Albert
Nerea Martínez Avivar
Silvia Martínez Avivar
Andrea Martínez Barcos
Naiara Martínez Cuenca
Irene Martínez Ferrer
Alba Martínez Lozano
Ariadna Martínez Matias
Aroa Martínez Matias
Andrea Mendez Gimeno
Lucia Merino Blanco
Anna Monsoriu Antón
Maria Montesa Martínez
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Carla Moreno Ortiz
Ainhoa Moreno Peiró
Lucia Moscardó González
Miriam Navarro Cebrián
Emma Navarro Forner
Sarah Navarro Forner
Paula Navarro Melero
Inés Nevado Valero
Julia Nevado Valero
Marta Ortega Garrido
Rocio Ortega Luz
Patricia Palomares Espigares
Elena Pastor Calero
Claudia Pericás Miralles
Aitana Pons Gómez
Carla Pons Gómez
Lucia Pons Selma
Claudia Poyato Zaragozá
Paula Poyato Zaragozá
Raquel Prosper Alapont
Andrea Ramón Albert
Marta Reinal Alberola
Vera Reviejo Sánchez
Lucia Rillo Díaz
Sofía Rillo Díaz
Laura Rodrigo Navarro
Natalia Rodriguez Hortelano
Natalia Rodriguez Sánchez
Carla Romero Cubells
Aroa Rovira Zaragozá
Sara Ruano Pons
Alma Ruiz Peiró
Claudia Sáez Bergés
Valeria Sáez Bergés
Amparo San Lorenzo García
Laura San Lorenzo García
Leyre Sánchez García
África Sancho Fortea
Irene Santos Alba
Mª Amparo Santos Morcillo
Ainhoa Segarra Fernández
Carolina Segarra Fernández
Mireia Silvestre Riera
Maria Simeón Brocal
Marta Simeón Vedreño

Vega Simó Antón
Sandra Simó Rabadán
Ainara Soriano Romaguera
Irene Talavera Gutierrez
Pau Tarazona Romeu
Isabel Tomás Ballester
Lucia Tomás Ballester
Carmen Valero Cortés
Elena Vedreño Romeu
Inés Vedreño Romeu
Yolanda Vera Aguilar
Maria Vilata Simó
Sandra Villacampa Sánchez
Arantxa Zaragozá Bayarri
Natalia Zaragozá Torrijo
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Comissió Masculina
Infantil

Adrián Alba Cedillo
Alberto Alba Soriano
Máximo Amargos Giner
Luís Antich Díaz-Malaguilla
Marc Antich Díaz-Malaguilla
Xavi Árias Gastaldo
Max Baixauli Barela
Hugo Gastaldo Gómez
Josep Baldoví Rubio
Pau Balmón Antón
Yago Barela Galán
Alejandro Bisbal Peris
Marcos Bisbal Peris
Carlos Calabuig Ferrer
Jose Calabuig Ferrer
Jose Vte. Calvo González
Rafa Calvo González
Carles Campillo Gastaldo
Mario Carbonell Martínez
Saúl Castells Terribas
Álvaro Celda Justicia
Héctor Celda Justicia
Rubén Celda Justicia
Jordi Celda Riera
Yago Cervera Núñez
Jorge Cervera Travé
Vicent Cervera Travé
Daniel Chamorro Clavijo
Guillem Chanzá Cortés
Julio Comí Zaragozá
Carles Company García
Adolfo Cuquerella Zaragozá
Guillem Del Roj Silla

Eric Del Valle Ribera
Hugo Del Valle Ribera
Vicente Domenech Naranjo
Markel Domingo Martínez 
Unax Domingo Martínez
Valentino Espuig Brizuela
Adrià Espuig Galindo
Marc Espuig Galindo
Pablo Fernández Górriz
Alex Ferrer Navarro
Javier Fillol Carreras
Mateo Forner Zapata
Javier García Izquierdo
Xavi García Simó
Boro Godoy San Bautista
Christian González Dominguez
Xavi Guasch Rosaleny
Javier Hernández García
David Hernando Presencio
Javier Hernando Presencio
Asier Huerta Costa
Marcos Ivars Calvo
Óscar Latorre Arenas
Saül López Martínez
César López Santamans
Alex Lozano Alagarda
Miquel Lozano Alagarda
Abel Lozano De Paredes
Jorge Luz Monleón
Saúl Luz Torres
Eric Madrid Genís
Alex Magaña Ferrero
Pedro Martín Giménez

Pau Martínez Barcos
Ángel Martínez Forner
Pau Martínez Forner
Raúl Martínez Lozano
Guillem Shun Martínez Micó
Santy Martínez San Lorenzo
Frank Martos Tataru
Josep Medina Boil
Roberto Merino Blanco
Diego Mirto Cebrián
Isaac Monsoriu Antón
Jaume Montesa Martínez
Josep Montesa Martínez
Ángel Moreno Martínez
Martín Moreno Martínez
Lucas Moreno Ortiz
Alberto Navarro Cebrián
Manu Ortega Garrido
Edgar Ortega Gimeno
Adrián Ortega Luz
Marc Requena Adrià
Pau Requena Adrià
Àngel Ribera Giner
Pau Ribera Giner
Héctor Rodriguez Pons
Álvaro Rosaleny Celda
Fernando Sáez Martínez
Javier San Bautista Aguilar
Sergi Silvestre Riera
Gabriel Simó Rabadán
Samuel Tarazona Romeu
Daniel Tinajo Sánchez
Ismael Valdés Calatayud
David Valle Bernial
Jaume Vedreño Nevado
Ignacio Ventura Carbonell
Marc Walden Sánchez
César Zaragozá Martínez
Salva Zaragozá Torrijo
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Guardons
Infantils

Carxofa d’Argent Carxofa d’Or

Carlos Argilés Espuig
Jordi Celda Riera
Helena Cerón Serrano
Guillem Del Roj Silla
Valentino Espuig Brizuela
Leire Fernández Gómez
Claudia García Simó
Nayara Godoy San Bautista
Elisa González Zaragozá
Javier Hernández García
Javier Hernándo Presencio
Asier Huerta Costa
Saül Llópez Martínez
Saül Luz Torres
Álba Magalló Gil
Pau Martínez Barcos
Irene Martínez Ferrer
Ángel Martínez Forner
Pau Martínez Forner

Guillem Shun Martínez Micó
Santy Martínez San Lorenzo
Frank Martos Tataru
Diego Mirto Cebrián
Ángel Moreno González
Carla Moreno Ortiz
Marta Reinal Alberola
Pau Ribera Giner
Laura Rodrigo Navarro
Álvaro Rosaleny Celda
Laura San Lorenzo García
Irene Santos Alba
Gabriel Simó Rabadán
Samuel Tarazona Romeu
Elena Vedreño Pérez
Maria Vilata Simó
César Zaragozá Martínez
Natalia Zaragozá Torrico
Salvador Zaragozá Torrico

Pau Balmón Antón
Claudia Cantos Villodre
Laia Carbonell Martínez
Aina Cascos López
Marina Cortelles Terribas
Patricia Fernández Carbonell
David Hernando Presencio
Elsa Martínez Albert
Andrea Martínez Barcos
Patricia Palomares Espigares
Aitana Pons Gómez
Héctor Rodriguez Pons
Irene Talavera Gutiérrez
Pau Tarazona Romeu
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Distintiu d’Argent

Lluís Antich Díaz-Malaguilla
Carlos Argiles Espuig
Luna Castro Jiménez
Jordi Celda Riera
Helena Cerón Serrano
Claudia Cuadros Cáceres
Paula David Osuna
Silvia David Osuna
Paula De La Rubia Huertas
Guillem Del Roj Silla
Valentino Espuig Brizuela
Leire Fernández Gómez
Naiara Godoy San Bautista
Elisa González Zaragozá
Javier Hernández García
Javier Hernando Presencio
Asier Huerta Costa
Ariadna López Baixauli
Saúl Luz Torres
Alba Magalló Gil
Pau Martínez Barcos
Irene Martínez Ferrer

Ángel Martínez Forner
Pau Martínez Forner
Guillem Shun Martínez Micó
Santy Martínez San Lorenzo
Frank Martos Tataru
Diego Mirto Cebrián
Ángel Moreno González
Carla Moreno Ortiz
Marta Reina Alberola
Pau Ribera Giner
Laura Rodrigo Navarro
Álvaro Rosaleny Celda
Laura San Lorenzo García
Irene Santos Alba
Gabriel Simó Rabadán
Samuel Tarazona Romeu
Elena Vedreño Pérez
Maria Vilata Simó
César Zaragozá Martínez
Natalia Zaragozá Torrijo
Salva Zaragozá Torrijo

Distintiu d’Or

Pau Balmón Antón
Claudia Cantos Villodre
Laia Carbonell Martínez
Aina Cascos López
Marina Cortelles Terribas
Patricia Fernández Carbonell
Noemi Leonor Gutierrez Gallardo
David Hernando Presencio

Elsa Martínez Albert
Andrea Martínez Barcos
Patricia Palomares Espigares
Aitana Pons Gómez
Héctor Rodriguez Pons
Marta Simeón Vedreño
Irene Talavera Gutierrez
Pau Tarazona Romeu

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

143



Esboç
Falla Infantil

  Artista Faller
Jose Gallego Gallego

 Lema
t’imagines?





FALLA POBLE DE SILLA

per Salva Alonso

Explicació
Falla Infantil

T’imagines?

Pensa que és tan sols un joc.
O, millor, no penses res.
Fes volar la ment només.
Només imagina un poc.

Imagina tindre accés
al més sensacional lloc,
on regna el color i el foc
i on tot estarà permés.

Imagina que tu esculls
tindre llengua de tres pams,
i uns pèls com uns encisams
que en una trena reculls.

Ara imagina el viatge
que faries si volar
tu pogueres, i arribar
a la terra més salvatge.

I si hagueres de portar,
com a únic equipatge,
a la teua ment la imatge
del lloc on tu vols anar?

Volar l’imaginació
és el que vol fer la falla
demanant, amb la rialla,
forta col·laboració.

L’artiste ara treballa
amb una gran il·lusió
i vol, de la comissió,
un premi de la xicalla.

Una xiqueta que pinta
ho posa tot ple de tinta.

Una xiqueta innocent,
segudeta a la tauleta,
ha deixat volar la ment
així com és de distreta.

Ha agafat un bon pinzell,
s’ha comprat bonics colors,
i s’ha posat un capell
com aquell dels vells pintors.
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A la paleta combina
diferents tonalitats
i, amb gust exquisit, atina
uns matisos delicats.

Els colors que trau la inspiren,
li animen la fantasia;
a fer-se vives aspiren
les visions que ella tenia.

“Un poc de blau per ací…
I si el mescle amb un verdet?
No! Ja ho tinc. Amb un groc. Sí!
I ara?... Li fique blanquet…”

I ella, vinga divagar!
S’ho pren tot amb importància:
aquell món que ha de crear
vol que tinga rellevància.

I vinga rodar-li el cap!
El seu pensament no para
de pensar… això se sap!
I segueix pensant encara.

Li brollen les il·lusions.
Li naixen les fantasies.
Li broten a milions
els colors, les alegries.

Un grapadet de sirenes
prenen vida entre balenes.

Sembla que aquesta xiqueta
ha resultat marinera.
Perquè el primer que ha pensat,
la seua obra primera,
ha sigut un bon grapat
de sirenes, i molt guapes!,
que, falla amunt falla avall,
van nadant molt desimboltes.

Estan les xiques molt soltes,
fins i tot desvergonyides,
com si fossen carnestoltes
al seu aquàtic món.
Actituds tan descarades
no penses que estan renyides
amb el respecte a qui mira.
(Que açò sembla que confon.)

Es pot dir que l’actitud
a la tendra edat respon:
jugar sense tindre límits;
jugar sense tindre mida;
jugar, jugar i jugar…
No voler mai descansar
la natural inquietud,
la viscuda vida plena.

Així que elles conviden
a somriure a aquells que miren
com naden, amb la balena,
amb fresca vitalitat.
El cetaci mira i riu,
content amb la companyia;
esperant aplaudiments
per l’espectacle tan viu.
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Mort acabe de caure:
no és gos, és dinosaure!

Caminant va pel carrer,
tranquil, com qualsevol dia,
amb somriure d’alegria
tot i ser molt matiner.

Perquè abans d’anar a escola,
de començar la jornada,
fa de cara una llavada,
la vista desennuvola.

I com és molt responsable
temps per les obligacions
troba. Com els fills més bons,
fa un esforç ben admirable.

Total! Que trau la mascota,
com fan per tot el planeta
la gent que té una bestieta
que, és clar!, vol fer cacota.

I allà que va ell tranquil,
sense veure el rebombori
i el caos circulatori
a la població civil

que corre a esquerra i a dreta,
que frena, que pita i xoca,
que en un caos desemboca,
que crida i plora. Pobreta!

Perquè el xiquet, ignorant
potser, d’antigues costums,
no té, el pobret, tantes llums
ni coneixement bastant.

Ell pensa que l’ha de traure
perquè amb deliri la vol,
encara que es quede sol
perquè porta un dinosaure.

En un costat de la falla
s’ha format una gran falla.

No sé si té molta lògica
que a una cosa de cartró
actue, sense raó,
una força geològica.

La qüestió és que al monument
(i per un forat immens)
es pot entrar amb descens
al cor de la terra ardent.

Ho sé, pareix increïble,
de pura ciència-ficció.
Un terratremol això
ha fet que siga possible.

La qüestiò: per un forat
(una xicoteta cova)
un xiquet, prova que prova,
pareix que, per fí!, ha entrat.

De la nostra Terra eterna
ens mostra el seu interior,
aclarint-nos la foscor,
que il·lumina amb la llanterna.

Un món de tres dimensions,
d’aparença surrealista,
ens obre a tots a la vista
les estranyes formacions:
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les roques més fascinants,
els monstres més primitius,
els llacs quiets i els rius
de corrents al·lucinants.

El xiquet mira la vida
que tenim baix, amagada,
i amb cara meravellada
a tots a mirar convida.

Molt típic ací al cartró:
la princesa i el dragó.

Davall d’un castell de conte,
en un paisatge diví,
transcorre la nostra història.
Un món que estava en la glória
i ha dislocat el camí
per la por i la sorpresa.

Una princesa bonica
(com segur que no hi ha cap),
i amb uns ullets d’angelet,
passetja per un parquet.
Només ella crec que sap
el que és la delicadesa.

Davant d’ella, amb cara horrible
i un cos deu voltes més gran,
un d’aquells monstres antics
amb cara de pocs amics.
Pertany dels dragons al clan
i sembla triar la presa.

Ara que mire millor:
el monstre està d’esquena
i mira a l’altre costat
com un poc esborronat...
I jo que crec que la nena
és d’una rara bellesa.

I tan rara. Ai!, Déu meu!
Si és ella la que, amagant
un ganivet a la mà,
ataca com un volcà
ferotge, desafiant
i demostrant gran destresa.

Ara veig clar que, el pobret,
al veure’s així, humiliat,
demana als fallers clemència,
esperant que la sentència
que es dicte siga: “indultat”
veient al seu cor noblesa.

Davant l’estufa, uns xiquets
es diuen aquests versets:

- Ja sé que no t’ho creuràs,
que em vas a dir mentider:
jo, al meu iaio, li he vist fer
coses que al·lucinaràs.

Però estic ben orgullós
i a tu t’ho vull jo contar:
el meu iaio pot volar,
portar al cel el seu cos.
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Un dia tornant del cine
uns ens van voler robar.
No es va ni despentinar
el cardat. Jo al·lucine!

Va agafar a un del braç,
i el va tombar fins a terra.
A l’altre quasi el soterra
i era mal com Barrabàs.

Resulta que, quan s’aixeca,
fa un bons estiraments,
tres hores d’entrenaments
i és una gran karateka.

Ara jo vaig molt segura
sempre que a mi m’acompanya
perquè veig que ella guanya
al més forçut caradura.

- Escolta, i si als dos
un dia els presentem.
No creus tu que lluirem
de canosa i de canós.

- Ja veig jo la conseqüència:
per la seua bona fama
els nomenen en pijama
els reis de la residència.

Conegut al municipi
va ser el primer intent,
un tanteig, un accident,
un bac per un precipici.

Com s’havia acovardit
del seu vol accidentat,
per tindre estabilitat,
una capa s’ha cosit.

I ara ell va que vola,
perquè veu que li funciona,
a comprar a Mercadona
o a recollir-me a l’escola.

Al pit s’ha fet ell cosir
una S ben bonica,
que per a tots certifica
que és heroi. I ell vol lluir.

I, ara, allà va i allà ve,
sense parar no poder.
Com un jove ell vol ser.
Un esperit jove té.

- I com no creure la història
que contes - respongué ella,-
si el veig volar fent aquella
sinuosa trajectòria.

Jo també estic orgullosa,
i crec que al·lucinaràs,
d’allò que sap fer, veuràs,
la meua iaia amorosa.

Coneguts i amistats:
aneu a quedar flipats.

Un artista com aquest
no crec que s’haja inventat.
a la feina, encertat;
i, personalment, modest.

Això ens du a la meravella
que es planta enguany a a 
plaça.
Segur que en premis arrasa
guanyant la primera estrella.

El descriure un poc ací
tot el que ell ha contat
en el seu món inventat
pot resultar anodí.

El millor que poden fer
és passar-se el mes de març
i, si poden, que als dinars
els convide algun faller.

Jo, segur, ho intentaria.
Per la faena que he fet,
no dic que no a un dinaret.
Amb això ja cobraria!
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Marta i Carlos
Coneguem a

Marta Monsoriu Antón i Carlos Calabuig Ferrer, en 
aquest any tan especial per a la comissió seran els 
encarregats de representar a tots els xiquets i xi-
quetes de la Falla Poble per tot arreu.

Ella és una xiqueta molt alegre i riallera, mentre 
ell és un xiquet despert i molt carinyós. Ambdós, 
formen una parelleta d’autèntics fallers, una mes-
cla explosiva que de segur conquistarà els nostres 
cors.

Quan se’ns va plantejar fer-los l’entrevista, el pri-
mer era pensar en un lloc on ells es trobaren en 
un ambient el qual associaren a diversió, per tal de 
poder conèixer-los tal com són. No ens va vindre al 
cap millor lloc per a realitzar-la que al parc, lloc on 
gaudeixen del temps lliure junt amb els seus amics.

Marta Monsoriu Antón, naix en 2007 a València. 
Ella és la major dels seus germans, Anna i Isaac. 
Estudia 4t de primària al col·legi El Pati i comenta 
amb un somriure, que se li donen bé totes les as-
signatures menys educació física. De major li agra-
daria ser metgessa perquè li agrada molt, o actriu, 
ja que ens confessa que la seua família li diu que te 
molt de “conte”. Carlos naix també en 2007 i ell és 
el menut dels dos germans. Es troba cursant 4t de 
primària al col·legi Sagrada Família i al contrari que 
Marta, l’assignatura preferida d’ell és l’educació físi-
ca (ens consta que és un gran esportista). De fet el 
seu somni és ser de major, jugador professional de 
futbol (recalca que a Espanya, i si pot ser al Valèn-
cia CF millor).
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Des de fa 3 anys,Marta toca el Violoncel al Conser-
vatori de Silla i ens assegura que no se li dona gens 
malament (ens ho diu en veu baixeta mentre fa com 
si en tocara un de veres). També ens comenta que 
li agrada fer ballet, doncs el veu com un ball molt 
elegant. Carlos és membre dels Scouts de Silla, 
activitat que combina amb la pràctica del futbol al 
Silla CF.

Quan li preguntem a ella per la música, no pot evitar 
ruboritzar-se, mentre ens diu que és una fan incon-
dicional de “Gemeliers”, de fet ens canta una estro-
fa de la seua canso preferida, “Gracias”. Carlos de 
moment no té cap cantant favorit, allò que sí ens diu 
és que, fa un temps els seus pares li van comprar 
una guitarra perquè deprenguera a tocar-la (no ens 
ho diu molt convençut) i així és, poc temps després 
de començar a tocar la guitarra es queda aparcada 
a sa casa agafant pols i hui en dia és sa mare la que 
li trau partit.

Al parlar de si tenen mascotes, els dos ens diuen 
que no en tenen cap, però sí que els agradaria tin-
dre’n una. A Marta li fa il·lusió tindre un conillet de 
les Índies, mentre que Carlos prefereix un gosset 
(els dos semblen prou enfadats, ja que ens diuen 
que les seues mares no volen).

Ara que ja coneguem als dos un poc més perso-
nalment, entrem en un terreny que de segur els és 
més familiar i que durant tot un any ells seran els 
protagonistes, arriba el moment de parlar de la falla.

Tot i la seua curta edat no coneixen altra cosa que 
no siga la falla. Els seus pares són fallers coneguts 
per tota la comissió i ells enguany tenen el privilegi 
de representar-nos. Carlos és faller des de els 3 
anys i Marta ho és des de que va nàixer.

En preguntar-li a Marta pel primer record faller que 
se li vinga al cap, ens diu que quan era més me-
nuda, en casa de la seua iaia, desfilava vestida de 
fallera pel corredor junt amb les seues cosines (ens 
assegura que era a ella a la que cridaven com a 
Fallera Major).
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Carlos per la seua part, li ve a la memòria allò què 
tan bé que s’ho va passar al 2014, quan el seu ger-
mà major Jose va ser president infantil de la co-
missió. Recorda que el dia de la cremà, va agafar 
com a record de la falleta infantil una taronja, la qual 
guarda com un tresor.

Els dos tenien assenyalat aquest any en roig. Car-
los, després de l’experiència viscuda al costat del 
seu germà no volia perdre’s l’oportunitat de ser ell 
ara el protagonista. Després d’insistir a sa mare 
moltes vegades el van apuntar per a president in-
fantil i ara, en 2017, tindrà l’oportunitat de gaudir al 
màxim. Marta no estava molt convençuda al principi 
de ser Fallera Major Infantil, (al pregunta-li perquè, 
ens diu que li tirava enrere això de parlar davant 
tanta gent) però és ací on van entrar les seues ties, 
per fer-li veure que era una oportunitat única, doncs 
dues d’elles ja han tingut el privilegi de ser Fallera 
Major de la comissió. Açò va fer que Marta dona-
ra un pas endavant i acceptara el càrrec. Ens con-
fessen que allò que de bo els motivava a ser els 
màxims representants, és que enguany als bere-
nars, no hauran de fer cua per a pujar als unflables i 
podran botar tota la vesprada sense baixar.

No podem evitar preguntar-los per les dues perso-
nes amb les quals compartiran aquest any, Javier 
i Érika, president i fallera major d’aquest any. Els 
dos coincideixen en què són molt divertits, que s’ho 
passen molt bé junt a ells i que els cuiden com si 
foren els seus germans majors.

Per tancar l’entrevista els preguntem pels desitjos 
que tenen per a les falles del 2017.

Carlos vol aprofitar cada instant i passar-ho d’allò 
més bé junt amb la resta de la comissió. Marta coin-
cideix amb ell i vol gaudir al màxim d’aquest any tan 
especial que li espera.
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Grup d’Espectacles

Celia Campillo Gastaldo
Marta Campillo Gastaldo
Claudia Cantos Villodre

Leire Fernández Gómez
Natalia Gil Ribera

Amaia Giner Martínez
Eider Giner Martínez

Carmen Giner
Aroa González Baixauli

Christian González Domínguez

Elena Guerrero Alba
Marcos Ivars Calvo

Nahia Lorente Graguera
Yaiza Lorente Graguera
Abel Lozano De Paredes
Pedro Martín Jiménez
Pau Martínez Barcos

Andrea Martínez Barcos
Andrea Méndez Gimeno
Ángel Moreno González

Martín Moreno González
Elena Pastor

Aitana Pons Gómez
Carla Pons Gómez
Irene Santos Alba

MªAmparo Santos Alba
Sergi Silvestre Riera
Maria Simeón Brocal

Marta Simeón Vedreño
Irene Talavera Gutiérrez

Inés Vedreño
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Grup de Dansa “Al  Vol "

Claudia Cantos Villodre
Naiara Godoy San Bautista

Nerea Gomar Luz
Carla Gomar Luz

Christian González Domínguez
Marcos Ivars Calvo

Nahia Lorente Graguera

Yaiza Lorente Graguera
Andrea Martínez Barcos

Pau Martínez Barcos
Irene Martínez Ferrer
Lucía Tomás Ballester
Isabel Tomás Ballester
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tot un any...
Records de 
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d’enhorabona
Estem

El 29 d’Abril donarem la benvinguda al món faller 
a una bonica xiqueta anomenada Sofía. Segur que 
per als seus pares, Miguel Ángel  Rillo i Isabel 
Díaz, serà un dia que mai oblidaran. Enhorabona!

Roberto i Teresa, una jove parella de fallers, tingue-
ren el 26 de maig el seu segon fill, Roberto Merino 
Blanco, per a Lucía, la seua germana, ha segut tot 

un regal. Enhorabona!
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D’una família fallera ha vingut al món Henar 
Chamorro Clavijo, filla de Daniel i Ana va nàixer el 

22 de setembre. El seu germà Dani, estava espe-
rant-la per compartir jocs i rialles. Enhorabona!

L’última incorporació a la nostra comissió és Javier 
Fillol Carreras, fill de grans fallers. Vingué al món 
el 3 de gener de 2017, segur que els seus pares Ximo 
i Núria estan ballant d’alegria. Enhorabona família!

Mario i Mónica, es van casar el  18 de juny  da-
vant l’atenta mirada de la seua filla Nayra. Enhora-

bona pel vostre enllaç i que sigau molt feliços!
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El 29 d’agost una fallera de cuna ha vist el seu somni 
complir al casar-se amb l’home de la seua vida i pare 

de la seua filla Naiara. Mireia i David enhorabo-
na pel vostre enllaç i que sigueu molt feliços!

Salva i Eva estan de celebració per partida doble. 
A banda de ser els pares de nostra Fallera Major, 
el 10 de desembre van celebrar les seues “Bodes de 

Plata”. Enhorabona fallers, per 25 anys més junts!
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Agraïments

L’A.C. Falla Poble de Silla vol agrair a tota la gent que ha participat en la realització 
d’aquest llibret.

Des dels que han estat redactant, maquetant, recopilant informació i fotografies...fins als 
que han estat donant el seu suport moral, animant a que en aquest llibret es veren reflec-
tides les distintes idees que dansaven a les nostres ments imaginatives.

També agrair l’esforç que comporta fer l’explicació dels dos monuments fallers, sempre 
amb elegància i un toc enginyós.

Al Servei de Normalització Lingüistica de l’Ajuntament de Silla per la seua ajuda amb les 
correcions i els seus consells.

A les persones que no formen part d’aquesta comissió i que han col·laborat desinteressa-
dament en la redacció d’escrits i ens han transmés el seu sentiment i coneixement amb 
les seues senzilles i belles paraules.

I com no, agrair a tots els comerços que col·laboren amb la publicitat perquè llibrets com 
aquest puguen realitzar-se.

A tots vosaltres... MOLTES GRÀCIES!
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En aquesta primera etapa de la nostra 
evolució a través de la nostra infàn-
cia, adolescència i després, amb sort el 
nostre creixement, la cosa que la nos-
tra festa necessita, sobretot, en aquests 
moments, no és més que un futur.



Les Falles, Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat per 

la UNESCO.
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Guia
Comercial
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MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA
SERVICIO DE FOTOCOPIAS A COLOR Y DE PLANOS

Rambla Independencia, 27 · 46460 SILLA (Valencia)
Telf.: 963 121 849 - Fax: 96 120 16 88

imprimax2006@hotmail.com
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TRANSPORTES
Pedro Sanchez´

TRANSPORTES PEDRO SÁNCHEZ
Teléfono: 675786345

46001 - ALMANSA
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JULIAN CONDE DURO

E-mail: juliancondetrans@hotmail.com
C. I. F.: 70347652-J

Telf.: 619 206 821 - 619 206 823
C/ Avda. José Hernández de la Asunción, 3-4º - F

02640 - ALMANSA (Albacete)
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TRANSPORTES

Cano y Corell, S.L

C/ Virgen del Puig, nº6 bajo
Telf.: 963 676 301
Fax: 963 675 419
46011 VALENCIA
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TRANSPORTES

C/ Ador, 43 bajo - 46026 Valencia
Móvil: 630 94 20 91
Telf.: 96 396 21 14
C.I.F.: B-96.406.616

MONTO
SOLER,
S . L .



FALLA POBLE DE SILLA

205



45 ANIVERSARI

206

TEODORO COLLADO, S.L.

Oficina y taller. Pol. Ind. Bobaler, Calle 2 - Parcela 6 - 10
Apdo.correos nº 72- 46130 MASSAMAGRELL (Valencia)

Telf.: 96 145 10 88  -  Fax: 96 145 09 00
e-mail: collado@transcollado.com
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FÁBRICA DE BLANCO DE ESPAÑA Y BLANCOS MINERALES
BLANCO DE ESPAÑA · DOLOMITAS · SULFATO CÁLCICO· CARBONATO CÁLCICO
TRITURADORES DE GRANITOS MARFIL · MARMOLINAS PARA CEMENTO COLA

Teléfonos: 967 44 05 65 - 967 44 20 29 / Fax: 967 44 05 65

Camino de Minaya, s/n  Apartado 24

02630 LA RODA (Albacete)
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C/ Sant Josep bajo izq.
Telf.: 96 178 00 96  -  Fax: 96 178 35 33

Parque Ind. Juan Carlos I - C/ Muntanya, 6
Telf.: 96 179 50 79
Apdo. Correo, 82 - 46440 ALMUSSAFES (Valencia)
E-mail: info@ribes-electric.com · web: www.ribes-electric.com
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Polígono Industrial ‘Els Mollons’
C/ Rosa Luxemburgo, 2

46970 - ALAQUAS (Valencia)
Telf.: 961 512 056 - 610 780 910
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