




Aquest llibret està pensat 
per a les persones que heu aprés a jugar amb altres normes,

per a les persones que sou fidels als vostres principis, 
per a les persones que sense por voleu construir un món millor.

 
Per a totes i tots vosaltres, majors, menudes i menuts, 

està escrit EN CLAU DE FER.
Perquè sempre tingueu un motiu per a seguir fent!
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EL GRAN ESPECTACLE DE LA VIA 
La benvinguda vull donar-te a aquest espectacle meravellós.                                               
Seu i acomoda’t, el teu moment d’esplai ha arribat. Et demane que faces 
memòria i busques esdeveniments passats. També, per què no, en temps 
futur. 

De ben segur que tots ells s’acompanyen de música, de cançons i melodies 
que et posen la pell de gallina. Viu i gaudeix d’aquest llibret faller, es troba 
ple de mags, artistes de la imatge i també de l’escriptura. 

Passa endavant, no mires enrere. De ben segur que quan arribes a                         
l’última pàgina no seràs la mateixa persona que començà.
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“La música de les 
paraules oblidades”
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A mena d’introducció...

Quan arriba la tardor notem com els arbres canvien, alguns perden les seues                        
fulles, altres comencen a groguejar i a quedar-se un poc pelats. Nosaltres fem el           
canvi  d’armari: guardem les peces de roba de l’estiu i preparem aquelles que  usarem 
durant els mesos més fresquets de l’any. 

Aquesta època s’acompanya de malenconia i enyorança de més hores de llum.
Hi ha paraules que són com les fulles dels arbres caducifolis, groguegen, cauen i a poc 
a poc s’obliden. Quines són aquestes paraules?
Principis, màgia, constància, lluita, superació, dona, empoderament, conciliació,     
diversitat, fama, orígens, Hakuna Matata, veganisme, moviment…
No les posem en un racó, no volem que siguen paraules en perill d’extinció. Desitgem 
que formen part del nostre vocabulari cada dia.
Llegiu, llegiu i passeu les pàgines d’aquest llibret. Pareu atenció i descobrireu                 
paraules que podrien guiar el món, salvar el nostre planeta i enfrontar-nos al canvi 
climàtic.

Coneixereu dones i homes qui mitjançant notes, escales, balls i voluntat han canviat 
la història.
Perquè la vida és un espectacle, convertim aquesta música en passos de gegant per 
construir noves primaveres.
Esperem guaitar a la llum en acabar aquests fulls i així, acompanyant el naixement 
de nous brots i noves flors, facilitarem que mai s’obliden les paraules que ens fan 
humanes i humans.
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Un lloc on sennr-te segur i segura i on 
oblidar els problemes que hi ha a fora. Un 
lloc on gaudir de la vida, on els diners 
estan assegurats i trobar nous amics i 
amigues que es converteixen en família.
 
Ballar, cantar i transformar-se. 
EEt sona el lloc? Potser a la ment et vinga un 
local de París o una estació de tren. Passa i 
descobreix on ens referim.

,
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Aquests són els meus principis,
si no us agraden,
els canvie
per Toni Bono

Aquest article ha participat al Concurs Lletra 
d’Or de la FdF Junta Local Fallera
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Exterioritzar les emocions, fer pública la nostra opinió, posicionar-nos davant de                      
qualsevol conflicte, mostrar a la resta de la gent els nostres pensaments. Què simple i 
quotidià resulta expressar el que pensem, veritat? No podríem imaginar viure sense                              
comunicar, sense transmetre, sense expressar el que sentim, allò que ens du a evolucionar 
i  a enriquir-nos, i és que al llarg dels anys, la llibertat d’expressió i el pensament crític, han 
sigut dos temes molt controvertits.

El Cabaret ens mostra com el Kit Kat Club, mitjançant les seues representacions,   
intenta deixar de costat el totalitarisme alemany; una ideologia que pretenia fixar uns 
principis únics a la societat per mitjà de la por i que no podien ser refutats degut a la        
postura de poder d’aquell que els establia. 

La població començava a patir en primera persona les conseqüències del règim nazi, 
que buscava eliminar el més important que tenim, la capacitat de raonar. Aquest grup             
d’artistes s’evadia de la realitat en què estaven vivint mitjançant la festa i la celebració 
d’espectacles, entrant així en una bombolla on creaven una realitat paral·lela, oblidant el 
que realment passava.

Seria impensable que açò ocorreguera en la nostra societat, que d’alguna forma ens           
sentírem obligats a canviar el nostre paréixer i els nostres principis, convertint-nos així en 
algú que realment no som.
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Tot i que si pensem un poc, sí que pot ser. 
Aquesta situació es presenta als nostres temps 
d’una forma totalment diferent, però que amb 
grans similituds amb el  context    dictatorial. 
Generalment, tots i totes adoptem una actitud 
passiva i submisa    davant d’aquells que poden 
influir sobre els nostres interessos. Un exem-
ple el trobem a l’àmbit que millor coneguem a 
la comunitat fallera:

Dia 17 de març, 11.15 h del matí.
Un monument ple de color, sarcasme i ironies 
espera la valoració de la figura de poder per 
excel·lència al mes de març, el jutjat faller. Es 
fan una salutació cordial amb la fallera major i 
el president i es disposen a analitzar el monu-
ment:

Segons després de començar el recorregut       
comença l’interrogatori:

-I de quin material està fet el monument  senyor president?  Ara es duu molt 
la vareta?

-D’elements plàstics senyor jurat.

-I és que no són ecologistes ací? No coneixen l’emergència climàtica?

-Sí, clar que ho som, mire els contenidors de reciclatge, mire, mire!

-I aquesta figura femenina tan sensual? És que recolzen la cosificació de la 
dona i el  masclisme?

-No senyor, això mai, sols cal veure la gran quantitat de dones que participen en totes les 
activitats, elles són iguals que nosaltres, totalment iguals.

El jutge continua la seua inspecció amb cara de no estar molt convençut. De forma espon-
tània solta:
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-I quin fou el cost de la falla?

-Al voltant d’uns 60.000 €, per?

-Quina barbaritat, no?

-Doncs mire no, estic en total desacord amb això, el disseny i la creació del monument 
comporta un muntó de feina que arrossega a moltíssimes llars valencianes, i que gràcies 
al nostre sector viuen i tenen estabilitat econòmica. És un preu totalment correcte.

A més, açò és molt més que un tros de plàstic ple de metàfores amb molt mal gust com 
vosté insinua, és la nostra forma de criticar i fer reflexionar a la societat sobre tot allò 
que ens preocupa i que resulta ser un conflicte i un problema per a totes i tots. 

Aquesta és la base de les falles, aquest són els nostres principis i li assegure que no els   
canviarem per res, la germanor i l’educació són dos principis que defineixen perfecta-
ment la nostra festa, i estic segur que si amb els anys perduren, no hi haurà cap proble-
ma amb les figures, els materials, el sarcasme...

Com acabem de veure la valentia és el que necessitem. Valentia i fermesa davant                   
d’aquelles i aquells que, amb arguments buits, intenten llevar-nos allò que estimem i que 
tant de significat té per a nosaltres, atacant-nos de forma indiscriminada.
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Components del Kit Kat Club, de la Falla la Via.
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Podríem allargar aquesta reflexió moltíssim més, què hi ha de la manipulació digital que 
patim? I de la política? O de totes aquelles persones que es veuen obligades a tapar el seu 
vertader pensament per diferents interessos, ja siguen laborals, socials, econòmics... 
Vivim rodejats de coacció i influències que ens desvien del nostre camí, però amb decisió 
i les idees cristal·lines, no sols podem tindre clara la nostra postura, sinó inclús convéncer 
a la resta.

La falla representa el nostre xicotet Kit Kat Club, amb el festeig i la celebració trobem 
la VIA per escapar de tots els problemes del dia a dia, tot i que inclús en aquests dies de 
festa seguim sotmesos a allò “políticament correcte”, quan els qui estan sobre nosaltres            
pretenen canviar els principis per altres opcions més vàlides al seu paréixer. 

Però mai hem d’oblidar el vertader significat de les falles, mai hem d’oblidar el 
punt del qual partim i les nostres creences, el que ens identifica i ens dona 
personalitat, el nostre origen i la nostra identitat.
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El cos: estètica i societat
per Emma Gómez
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Al musical Cabaret, apareixen tres aspectes amb certa importància encara avui en dia, 
com són el cos, l’estètica i la societat on vivim.
No podem negar que, la imatge, l’autoestima o l’alimentació s’afecten, moltes vegades    
negativament, pels mitjans de comunicació.

Les revistes ens aconsellen sobre com vestir o seguir una alimentació baixa en greixos, 
els anuncis ens marquen el que es considera com a cos “real” o les xarxes socials ens                 
influeixen a l’hora de comprar segons quins productes relacionats amb l’estètica.
Sembla que als mitjans de comunicació no importa ser una persona intel·ligent, divertida, 
tenir una formació acadèmica, ser capaç de gestionar les emocions o tindre unes bones 
relacions socials per poder ser feliç.

Aquests ens mostren que, per poder arribar a 
una felicitat plena, és necessari tenir un cos que 
compleix amb els cànons de bellesa establerts, 
sense  tenir  en  compte  altres aspectes que res 
tenen a veure amb el físic.
Cada dia, veiem a la televisió que un cos prim és 
un cos que compleix amb el que es pensa com a 
cos ideal, en contraposició també trobem el que 
defensen com a real, un cos amb major volum, 
creant així, de manera indirecta, una guerra de 
pensaments.
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Per una banda, tenim qui defensa un 
cos prim, d’altra banda tenim qui de-
fensa el cos real, que s’entén que és 
un cos més gran. Llavors, comencen 
els estereotips: hi ha qui pensa que 
la persona grossa és aquella que no 
valora la seua salut i decideix no          
seguir una alimentació saludable ni 
practicar esport. També sofreixen 
les persones primes, que solen ser 

considerades com a poc saludables, que no 
han sigut capaces de sobreviure a la manipulació mediàti-

ca i han caigut a les xarxes dels irreals estàndards de bellesa.

Mai ningú pensa que és moment de mirar més enllà de l’aspecte físic, que no es pot acon-
seguir una bellesa exterior si abans no hi ha un benestar interior. 

Per exemple, els avanços tecnològics ens permeten tenir al nostre abast la cirurgia estètica 
que ajuda a modificar algun aspecte que no ens agrada del nostre cos però, tot i que no sóc 
cirurgiana o psicòloga, puc afirmar que si no estem preparats psicològicament per a accep-
tar aquest canvi i no aprenem a gestionar les nostres emocions, no haurem solucionat el 
problema físic que sofríem, tot i haver acudit a la millor professional del moment.

És inevitable parlar de les formes de vestir quan estem tractant l’estètica. Així doncs, es 
pensa que la roba aporta major vàlua al que hom val com a persona. Per exemple, quan 
acudim a una entrevista de feina, sempre tractem de vestir d’una manera seriosa però al 
mateix temps elegant. 

Per què no considerem la roba com allò que és? Una marca del llenguatge no verbal que 
aporta informació sobre com és la nostra personalitat.

Si pretenem mostrar el que som i treballar en allò que ens agrada i en allò que volem     
gaudir cada dia, no podem mentir-nos, perquè si estem vestint d’una manera que no                 
correspon al que en el dia a dia portem, estem contribuint a no poder ser feliços en el      
treball que, en principi, hem decidit exercir.
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La roba no millora la nostra preparació, de fet, 
mai m’he fixat en la manera de vestir de les 
meues companyes, ja que sempre les valore per 
la seua feina i sé que els xiquets i xiquetes les 
recordaran pel que transmeten emocionalment 
i acadèmicament, i no per com van vestides.

Inevitable és també valorar l’etern debat dels 
tatuatges; sí o no? Sembla que cada vegada hi 
ha menys estereotips de cara a la gent tatua-
da, però encara hi ha qui associa valoracions 
negatives a les persones que portem tatuatges, 
ja que estem exposades a una certa acceptació 
social.

Per exemple, és molt típic que quan vas a           
algun tipus de selecció de personal, la gent del 
teu  entorn et recomana que ocultes la tinta de 
la teua pell. Reconec que jo mai ho he fet. 

Aquesta creença no deixa de ser una mostra 
d’una societat poc evolucionada i que li queda 
molt per avançar.

A Anglaterra és habitual veure qualsevol              
classe de professional amb un tatuatge, en    can-
vi a  Espanya és quasi impensable que un tre-
ballador o treballadora  de  banca, per exemple, 
ens atenga amb les mans plenes de     tatuatges.              

Tal vegada els espanyols i les espanyoles pen-
sem que aquesta persona està menys prepara-
da.
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En conclusió, l’estètica i el cos són aspectes que tenen un clar factor que 
els fa variar, i aquest és la societat. 

Per això, tots els nostres esforços han de centrar-se a canviar aquests 
pensaments i començar a respectar tots els estils i valorar que el més 
important és l’estabilitat psicològica i emocional que ens permeta 
poder viure amb felicitat plena.
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transmissor

Obriu els ulls a un musical que, de ben 
segur, us sorprendrà.  Toño Casado és el 
seu autor, compositor i director arrssc, i a 
més, és sacerdot. Ha sigut el director 
musical durant les visites de diferents 
Papes al nostre país. 

AA la pàgina web s’anuncia que aquest 
musical conta la història de Jesús de 
Natzaret, considerant-lo com el major 
influencer de tots els temps.
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L’artista faller com a transmissor
de missatges
per Víctor Gascón

Aquest article ha participat al Concurs Lletra 
d’Or de la FdF Junta Local Fallera
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El monument faller és l’obra d’art sobre la qual ver-
sen els temes d’actualitat i que engalana les nostres 
festes: les falles. Plens d’enginy, aquests monuments 
repassen el panorama polític i social fent gala dels 
millors recursos artístics. 
Per a aquest propòsit, comptem amb la figura de    
l’artista. I no es podria definir millor, atés que es trac-
ta de la persona capaç de crear obres que transmeten 
la sensibilitat del món que l’envolta mitjançant l’ús de 
gairebé totes les tècniques artístiques. Escultura, fus-
teria, pintura, disseny gràfic, il·lustració, modelisme… 

Tot barrejat amb sàtira, humor, moralitat, intel·ligèn-
cia i un pessic de poesia. Així és com es produeixen els 
monuments fallers, que amb la seua efímera existència, 
donaran la benvinguda a la primavera.

Amb un missatge irònic, l’artista faller ha d’aconseguir ferir la sensibilitat de la gent, 
creant consciència social dels problemes que, malgrat tot, continuen sense resoldre’s. L’ar-
tista haurà de ser capaç de transmetre subtilment les inquietuds de la població, mitjançant 
l’ humor per a reduir la tensió que la mateixa realitat pot crear. 

Denunciar les injustícies, humiliar la hipo-
cresia, caricaturitzar a qui té el poder, ridicu-
litzar l’abús social, exposar la neciesa aliena…

Amb enginy i destresa, començarà a preparar 
els ninots, que individualment seran autènti-
ques meravelles visuals, però que en conjunt 
gaudiran d’un impactant missatge.

L’artista serà l’encarregat o encarregada de 
plasmar en la seua obra el missatge desitjat: 
igualtat, llibertat, justícia, diversitat, medi 
ambient…
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Amb una dedicació conscienciosa, treballarà en els semblants i ganyotes de les figures per 
a donar-los vida. Contarà històries sense parlar. Informarà com si fóra periodista, de les 
notícies d’actualitat. Es burlarà de tothom, grans, menudes i menuts, pobres, rics i riques; 
ocupadores i empleats…

Els últims dies seran estressants. S’han d’ajustar els                          
detalls, s’ha de muntar amb precisió mil·limètrica. La gent 
es  reuneix als voltants dels casals, curiosos, esperant gaudir 
de la confecció de l’artista. 

La posada en escena està a punt. La seua obra generarà emo-
cions. Faran que la majoria de la gent, almenys, esbosse un 
somriure. A aquelles persones il·lustrades en el monument, 
no els farà tanta gràcia. Ha d’ofendre, però amb estil. Hi 
haurà qui senta vergonya. Potser cause rebuig. S’espera de 
l’artista que haja fet una obra que ferisca la sensibilitat. 
Es busca l’ ultratge però amb mesura. 
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L’equilibri entre contundència i elegància. En el millor dels casos, conscienciarà sobre el 
panorama que ens envolta i ens farà reflexionar al respecte. Siga com siga, l’artista trans-
metrà un missatge. 

Un missatge efímer, que pot ser, romana en el record després que les flames consumisquen 
el cartó- pedra.
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La màgia dels números
per Ferran, Pau i Montse Vila
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No hi ha una resposta contundent al naixement de la interpretació del significat que 
donem als números a nivell generalitzat. No és qüestió de numerologia, ni tampoc les                       
matemàtiques ens donen la clau, però ningú pot negar que cada número posseeix, a més 
d’un valor quantitatiu, un valor qualitatiu que li confereix un significat particular. Este 
valor psicològic afegit, unes vegades serà físic, altres psíquic i unes altres espiritual.

Ens aclarirem posant uns exemples sobre estos estranys significats que donem als núme-
ros:

El número 1 representa l’inici, és sempre el primer. Significa allò que és el millor, és el 
símbol de la unitat, del que és únic i indivisible. L’u és la base de tot.

El número 2 és la duplicitat. Simbòlicament és tot allò que pot ser fecund, reproduir-se i 
multiplicar-se. Simbolitza la parella.

El número 3 representa la totalitat, perquè tres són les dimensions del temps: passat,    
present i futur. Són tres les etapes de la vida: nàixer, créixer i morir. I tres són els aliments 
bàsics: pa, aigua i sal. Com també són tres els colors primaris: groc, roig i blau.

El número 4 simbolitza la potència per excel·lència i, el que és més important, a les              
quatre dimensions de l’espai: amplària, altura, profunditat i temps. Són quatre els princi-
pis elementals els que conformen l’Univers: foc, terra, aire i aigua. Quatre són les fases de 
la Lluna: nova, creixent, plena i minvant. I també són quatre els punts cardinals.
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El número 5 està associat a la Humanitat: la mà té cinc 
dits i el cos humà es divideix en quatre extremitats més 

el cap. Cinc són els elements densos: aire, foc, aigua, terra 
i èter, que representa la consciència de l’evolució, incloent a   

l’home per a ser un pont útil fins a la divinitat. I cinc línies té el  
pentagrama que és el símbol de l’home.

                     El número 6 mostra l’equilibri indefinit entre les coses     
enllaçades i oposades. És el número perfecte, ja que 
el producte dels números que el componen és igual 
a la seua suma: 1 + 2 + 3 = 6 > 1 x 2 x 3 = 6.

El número 7 està envoltat de misteri i es repeteix en moltes totalitats. Les 
set notes musicals, els set colors de l’arc de Sant Martí, els set pecats capitals, les 
set meravelles del món, les set arts, els set mars, els set savis de Grècia...

El número 8 representa l’infinit i reflecteix l’harmonia. El huit significa l’equilibri, 
l’equitat i la justícia. És el moviment etern que té com a base la regeneració. El huit 
és el número atòmic de l’oxigen, element essencial en els processos de respiració de 
la major part de les cèl·lules vives i imprescindible per a la combustió.

El número 9 és el de la creació, el de les coses absolutes i el de la perfecció. Un fet 
humà naix al nové mes de gestació totalment perfecte.

El número 10 té el sentit de la totalitat, de final, de retorn a la unitat finalitzant 
el cicle. Simbolitza la creació universal, font i arrel de l’eterna naturalesa. I si 
tot deriva d’ella, tot torna a ella.
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- Però, però... Açò què és? Una classe magistral? Avorridíssim! A la meua àvia li 
agradava jugar al bingo amb les amigues. Tots els dijous per la vesprada, rodant 
una taula, es jugaven els quinzets entre rialles i crits. No mai les senties dir els 
números com jo els conec. Totes s’entenien amb els noms que els havien posat.

- Shhhhh... Calla!
- Quin has dit l’últim?

- Els dos aneguets, el 22. 
- Crec que tinc línia. Repassem-los tots.

- Has tornat a guanyar! Continuem per a bingo.

I així s’entretenien sense importar-los gens si guanyaven o perdien fins que es feia   
l’hora d’anar-se’n cadascuna a sa casa a fer el sopar.
Per això jo vull saber per què el número 13 és el de la mala sort. Per què hi ha edificis 

que es boten el pis 13, i hotels on l’habitació número 13 no existeix. O per què la gent 
prefereix no realitzar activitats importants en un dimarts o divendres 13.

- T’explique. Es creu que la por a este número té l’origen en un conjunt de regles numera-
des imposades per un rei de Babilònia. A causa d’un error, es van botar la número 13 en 
traduir-les. Així va començar la seua mala sort. Altra raó perquè el 13 té esta mala fama, 
esdevé  l’edat mitjana, es pensava que els grups de bruixes estaven formats per 13 perso-
nes i que les escales que pujaven els reus per a ser penjats tenien 13 escalons. 
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Existeixen altres exemples que fan del 13 un 
número indesitjable en la nostra cultura. Va 
darrere del 12, que està considerat perfecte 
(l’any té 12 mesos, cada jornada es divideix 
en dia i nit de 12 hores cadascuna, les 12 mar-
quen un moment important del dia, etc.). Al 
pobre 13 li va tocar la mala fortuna d’anar 
després del dígit ideal. O podríem donar-li la 
culpa a la història occidental quan ens conta 
que van ser 13 els deixebles que assistiren a 
l’últim sopar de Jesús. Un de tots no estava 
convidat i va ser qui el va trair. Saps de qui 

parle? Tanmateix, es creu que la crucifixió va produir-se un divendres 13 d’abril.

- Ja ho tinc clar. A vore, sabut. També pots explicar-me per què al 15 l’anomenem La niña 
bonita?

- Fàcil, si et pares a pensar. A esta edat és quan les xiquetes passen l’adolescència i es     
converteixen en autèntiques jovenetes. En alguns països és costum presentar-les en                   
societat amb una gran festa. Quince, años, tiene mi amooor!! Encara que no siga un grup 
de la teua generació, et sona, veritat? Però també el 15 representa l’abundància i la grossa 
per als aficionats al futbol. En la temporada de 1988-1989 la quiniela va passar de 14 a 15 
resultats. Ple al quinze!

- Números, números i més números. Quina angoixa! Per què li donem tanta importància? 
Ni que jo volguera ser matemàtic!

- A mesura que van passant els anys, els nú-
meros adquireixen una altra dimensió. Un dels 
primers que recorde haver memoritzat és el 
del telèfon de ma casa. Llavors eren 7 números 
sense trellat ni seguida que era imprescindible 
saber-se de memòria. Després en van afegir 2 
més que distingien les províncies encapçalant 
la sèrie. 
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Van passar anys fins que vaig dir tots els 9.

I l’alegria que vaig tindre quan em vaig fer el carnet d’identitat? 
Molta alegria, però després vingueren els plors perquè ja hi  
havia un altre numeret que memoritzar. Esta vegada n’eren 8.

És important que les contrasenyes per a obrir l’ordina-
dor personal o per a les targetes de crèdit no estiguen 
compostes per sèries de números correlatius, ni la teua data de 
naixement, ni el teu telèfon, i que no se t’ocórrega apuntar-los en un paperet ni en cap lloc. 
Has de tindre’ls només al cap. Sí. És millor que siguen números impossibles de recordar! 
Així em va...
Després, si tot va bé, aconsegueixes una faena. Et presenten als teus companys amb el 
nom i cognoms. I en eixe mateix moment deixeu de tindre’ls, desapareixen per art de    
màgia. Passes a ser un número. Eres un número per a fitxar en el lloc de treball a l’entrada 
i a l’eixida, per a connectar l’ordinador, per a les extensions telefòniques, per a l’accés a 
les xarxes socials, per a accedir a les aplicacions informàtiques... En l’empresa en què jo 
treballe ens han posat una lletra davant dels números. Són molt humans!

- Puuuf! Quin rotllo! Però, ara que pense... si escolte el 25 automàticament em ve al cap el 
dia Nadal i el que més m’agrada és el 19, Sant Josep!

-  El mal nom per al 33 és “ L’edat de Crist” , perquè es creu que va morir amb eixos anys. 
Però sabies que als LPs els anomenen també els 33 per la velocitat de gir amb la que       
funcionaven en el gramòfon?

- Què curiós! I tu saps per què al 69 li diuen 
l’eròtic? És evident! Je je je... I quin és el 
més vell de tots? El 99, és clar!

- Molt graciós! t’has adonat? els números 
no són  tan avorrits com tu penses, vaig a 
fer-te uns jocs de màgia. Comencem per 
un ben fàcil...
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Pensa, escriu en un paper o en la calculadora la talla de sabates que gastes. Multiplica-la 
per 5. Suma-li’n 50. Multiplica-ho per 20. Ara suma’n 1.019. Resta-li l’any que vas nàixer. 
Ho tens? El número que t’ha resultat té 4 xifres, a què sí? Si tens menys de 100 anys, encara 
no has celebrat el teu aniversari enguany i, molt important, un peu normal, les 2 primeres 
xifres són la talla de les teues sabates i les 2 últimes l’edat que tens. Sorprés?

- Eres un geni! Com ho has fet?

- Els mags no revelen mai els seus trucs. En vols un altre?
Pensa en un número de 3 dígits iguals, però no me’l digues. Pot ser qualsevol de l’1 al 9. 
Suma els dígits. Divideix el número original pel resultat de la suma del pas anterior. A què 
et dona 37?

- Com ho saps? Fes-me un altre truc. Està agradant-me!

- Este és un poc més difícil, però si deixes que em concentre, segur que ho endevine.            
Ummmmm.... Ja ho tinc. Posaré a prova com vas d’operacions aritmètiques. Però ja sé que, 
digues el número que digues, quant et donarà al final. Ara voràs:
Pensa un número de l’1 al 9. Ja? Suma-li’n 4. Resta-li’n 1. Ara suma’n 21 més. Resta-li 
el  número que havies pensat. Divideix el resultat per 6 i multiplica’l per 3. Segur que el            
resultat és 12.

- Eres un gran mag i has aconseguit que les matemàtiques m’agraden més. Ja no les trobe 
avorrides i he vist que sí tenen trellat. Com em divertiré  fent estos jocs als meus amics!

- Jo no, són els números els que tenen la màgia. T’ho puc garantir!
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Les xarxes socials com a barrera
per Paula Bononad 
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Les primeres evidències de vida humana a la Terra, unes restes fòssils descobertes al       
Marroc, daten l’aparició de la nostra espècie al planeta fa més de 300.000 anys. Podríem 
pensar que des d’aleshores tot ha canviat, però un dels trets fonamentals de la nostra       
espècie, i que s’ha mantingut invariable amb el temps, és que som éssers socials. Per això 
és un instint, fruit de la nostra natura, el fet de relacionar-nos entre nosaltres, fins al punt 
que podria ser una de les tasques en què més temps invertim. Si ens aturem a pensar 
durant un segon, comprovarem tot el que fem al llarg del dia està directament o indirec-
tament, influint en les relacions que mantenim amb altres persones: des que naixem, fins 
que morim.

Ja des de la infància interioritzem a les persones que ens envolten i el vincle que tenim 
amb aquestes com una part més de l’ambient que estem descobrint. Fins i tot sense par-
lar, ens comuniquem entre nosaltres, doncs com afirma el filòsof Paul Watzlawick, la no 
comunicació no existeix. 

A l’escoleta infantil, a l’escola o al parc, aprenem a interactuar amb la resta de xiquets i 
xiquetes, moltes vegades a base de prova i error, fent-nos servir dels jocs i amb la finalitat 
que perseguim tota la nostra vida: la de gaudir. Amb els anys, anem apreciant més i més 
aquestes relacions: qui imagina els anys a l’institut sense les xarradetes amb els amics i 
amigues entre classe i classe, aprofitant la mitja hora de descans per a posar-nos al dia 
(tot i que ens veiem diàriament)? I cada migdia, en tornar a casa per a dinar, sabíem que 
teníem, a la veu de l’experiència a casa, sempre a punt per a escoltar els nostres drames 
juvenils. I aconsellar-nos de la millor manera, molt sovint delitant-nos amb alguna histo-
rieta de fa molts anys.
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Ens fem adults i aquesta tendència a relacionar-nos no es perd: tanmateix dona si                    
treballem de cara al públic a una botiga, o a un laboratori, ens relacionem amb els nostres    
companys i companyes, els clients i les clientes, els pacients i l’alumnat. I aquesta comuni-
cació resulta fonamental en molts casos per a poder dur a terme la nostra tasca.

I què dir dels petits plaers de la vida, el nostre oci es basa purament a divertir-nos amb 
altres persones: l’arribada del divendres és motiu suficient de celebració per a reunir-nos 
amb la nostra família fallera per a sopar al casal, fer alguna partideta al truc i el més         
important, xarrar bona cosa.

Bé, aleshores, no hem canviat tant, no? Potser no us heu adonat, però a les descripcions 
d’aquestes escenes tan quotidianes, s’ha obviat algun detall. Tal com estan, podrien repre-
sentar perfectament moments de les nostres vides, però fa 30 anys. Actualment, no podem 
ignorar la presència de les xarxes socials. A priori, el seu nom ens suggereix que aquestes 
eines tecnològiques, cada dia més presents a les nostres vides, ens facilitarien les relacions 
personals. I no ens equivoquem, perquè ens permeten comunicar-nos instantàniament 
amb persones que es troben a l’altra banda del globus, fet que semblava impensable abans 
de l’aparició d’Internet.
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Però hem d’acceptar que les xarxes, en les distàncies curtes, ens perjudiquen: si agafem 
la imatge d’un grupet de xiquets i xiquetes al parc, i en compte d’una pilota afegim un          
telèfon intel·ligent amb “Musically” a les mans, perd l’encant. O si entrem a una classe de 
3r d’ESO i en compte dels crits i els xafardejos propis d’aquest ambient, escoltem silenci? 
Silenci, perquè la joventut es deu als seus seguidors i seguidores d’Instagram, que irònica-
ment, és probable que es troben allí de cos present. 

Però se’ns fa més atractiu el seu nickname, darrere d’una @. I a l’àvia li haurem de crear 
un compte també, perquè ja no hi ha manera que alcem el cap del telèfon quan estem a 
casa seua, i ja ens troba un poc a faltar.
Aquesta atracció que ens provoca el món virtual front al món real, també ens afecta a la 
vida laboral, i és que en molts casos ens impedirà que la comunicació fluïsca entre un      
pacient i una metgessa o un discent i un docent. 

Perquè tardem una mil·lèsima de segon a pegar una ullada al telèfon i assegurar-nos que 
ningú ens ha escrit, ja que sembla que sempre és més prioritari qui està 
darrere de la pantalla que qui ens està mirant als ulls. Però aquesta 
mil·lèsima de segon en què perdem l’atenció, alça un mur entre 
els interlocutors i interlocutores, al que ja ens estem acostu-
mant.

Sempre s’han criticat els programes de telerealitat, tot i que 
quasi ningú pot negar haver-ne seguit algun, ja que els i les 
participants exposaven la seua vida i intimitat a canvi de fama 
i diners. I aquest afany d’aplegar a més i més persones, està 
manifestant-se en una onada de joves (i no tan joves) que s’au-
toproclamen influencers, i que han canviat el format d’aquests 
programes: ara venen la seua vida per les xarxes socials, en 
compte de fer-ho a la televisió. 
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I totes aquestes hores que es dediquen a mostrar una existència perfecta i utòpica a tot el 
món, ens allunyen de viure la real amb els AMICS I LES AMIGUES, terme que no hauríem 
de confondre amb el de seguidors i seguidores.

Si seguim alçant barreres entre nosaltres, amb el que se suposa que ens anava a ajudar a 
apropar-nos als nostres, aquesta situació no farà més que agreujar-se (si considerem que 
no és prou greu ja). I tenim molt a perdre: el que ens fa tenir humanitat.

Però no ho donem tot per perdut: encara ens queden moments en què el món real ens fa 
deixar de banda les xarxes, i un d’aquests és sense dubte, la setmana fallera. Si hi ha algu-
na cosa que encise més als nostres infantils que una tauleta tàctil, és una caixa de coets i 
una metxa. 

I als més majors, mentre tenim les mans ocupades preparant el menjar per 
als nostres amics i amigues, pentinant alguns cabells o preparant el monu-
ment perquè aquest resulte el més atractiu per al jurat, tampoc estarem 

pendents dels correus electrònics ni les notificacions del Facebook.

Tot i que es diu que Jesucrist fou el primer influencer, i que viure a 
les xarxes socials és una moda cada vegada més estesa, fem l’esforç de 
mirar menys a les pantalles i més als ulls, per a seguir gaudint de ser 
humans i humanes.
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És la història d'un xiquet d'11 anys que ha 
de lluitar contra els prejudicis i estereoops 
d'un poble. Baix el símbol d'unes sabaolles 
de ballet, que el posen en contra de tot el 
seu veïnat, de la seua família i, de vegades, 
de si mateix, per no voler ser boxejador, i 
dedicar-se  a la  dansa  i  ser  un  ballarí  
prprofessional. 

És un musical que expressa la necessitat 
de  ser  com  tu  vols  ser, l'autoesoma, 
l'esforç i la constància.  Però sobretot, la 
importància de tenir somnis i lluitar per 
ells.
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El sexisme al món faller
per Pau Fayos

Àngel, fent un exercici de memòria a través dels anys, va explicar-li al seu net Miquel, el 
seu salt a la llibertat.

[...]

Àngel nasqué amb l’entrada al nou segle XXI, a Tavernes de la Valldigna, una localitat 
situada entre Gandia i Cullera, fill de Toni Elliot i Maria Valls. A mesura que va anar               
ensenyant-se a caminar i a parlar va anar convertint-se en un xiquet alegre, extravertit i 
molt inquiet.

Aquest article ha participat al Concurs Lletra d’Or de la FdF Junta Local Fallera
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El seu temps lliure l’ocupa-
va jugant al passeig amb els 
seus amics i les seues ami-
gues, practicant atletisme, 
anant a classes particulars 
d’anglés, i també, des que 
tenia memòria, baixant a 
la falla. 

Anava sempre amb els 
seus pares, però una     
vegada allí tenia tota 
una xarxa de xiquets i 
xiquetes, més menuts 
i més majors, amb qui     
compartia moments 

que li passaven volant.

Per a Àngel el seu moment preferit de l’any era el dia que tenia lloc l’Exaltació de les         
Falleres Majors de la seua Falla. Així, any rere any, gaudia veient els quadres artístics que 
organitzaven. 

Ell també participava en el quadre artístic infantil. Així, les setmanes que passava assajant 
era feliç; cada vegada que sonava la música al casal, es col·locava en posició i començava 
a moure el cos. Sentia unes emocions que no acabava ben bé d’identificar, però se sentia 
alleugerit i com en una bombolla amb què s’aïllava del món.

Anaren passant els anys, i Àngel esdevingué un jove atleta que va anar guanyant concur-
sos comarcals, provincials i autonòmics en salt de longitud. Tanmateix, junt amb aquella 
disciplina, hi havia un altre tipus d’activitat que l’apassionava, però que sols era capaç de 
practicar-la públicament d’any en any.

La família d’Àngel mai s’havia decidit tot i saber i valorar les seues aptituds físiques i        
rítmiques a portar-lo a classes de ball, tampoc els seus amics l’havien ajudat massa, in-
clús alguna vegada havia pensat a deixar de participar en el quadre artístic infantil, ja que   
sempre tenia algun company que amb això de “balles com una xica” i expressions encara 
més desafortunades, li feien pensar que ell no estava fet per a ballar.
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Amb tot, Àngel recordava mentre li contava al seu net com va complir 16 anys i va passar 
a formar part de la Comissió adulta de la falla. Just en aquell any, necessitaven un xic jove 
per fer de Danny Zuko al quadre artístic, que tractaria del musical “Grease”. Així, mig    
atemorit, va acceptar el repte.

Foren setmanes, més aviat mesos de dedicació i de col·laboració amb          
companys i companyes en què va créixer, no sols millorant les seues                      
aptituds com a ballarí, sinó com a persona, coneixent-se, i reafirmant-se 
en allò que volia fer.

L’exaltació d’aquell any, fou doblement 
especial, doncs una de les seues millors amigues de la falla 
seria la protagonista de la nit ja que li posarien la Banda de Fallera 
Major, i per altre costat, ell li podria retre homenatge, dedicant-li totes 
les hores d’esforç que li havia costat conjugar aquells moviments que amb 
música esdevindrien art. 

Un art que triomfà i li donà l’impuls per dedicar tota una vida professional 
al ball urbà.
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Àngel tractava d’explicar-li tota aquesta història sense que se li oblidara cap detall. Amb 
els entrebancs que el temps posa a la ment i la dificultat d’expressar amb paraules tot el 
que li eixia del cor ple d’emocions.

Fou quan va acabar de contar-li la història al seu net quan va aprofitar per a cantar-li una 
vella cançó de l’Ovidi que el va acompanyar al llarg dels anys.

“Floriran flors i cants i alegries.
Floriran cors i crits i paraules.

En el dia que durarà anys,
braços lliures i boques i mans.

En el dia que durarà anys,
braços lliures i boques i mans. “

Ovidi Montllor
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Campanya de l’Ajuntament de Manisses

Àngel continuà reflexionant davant un Miquel que es mirava al seu iaio i no se l’acabava.

“I és que amb tot, Miquel, la meua falla fou la meua amenaça i la meua oportunitat alhora. 
Amenaça perquè em feia qüestionar-me, perquè em va costar trobar molt el meu espai 
a la vida. Aleshores, amb una societat que treballava per la diversitat però encara no era       
plenament inclusiva, jo patia el fet de no fer les coses que feien la majoria d’homes de la 
falla. I també vaig patir les etiquetes.

Malgrat això, eixa falla, que com la societat de l’època estigmatitzava repetint patrons, fou 
l’única via que paral·lelament em va donar l’oportunitat de descobrir-me i de trobar-me 
amb mi mateix i amb allò que volia fer a la vida.

A les falles i a molts altres espais, es perpetuen certes conductes que no ens permeten 
avançar, però alhora es converteixen en llocs clau per canviar, canviar-nos, transformar el 
món i transformar-nos, doncs també són espais que ens permeten millorar i avançar. 

Totes les persones ben bé mereixerien tindre com oportunitat una falla.”
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El gènere i les “coses d’homes”
per Laura Bellver
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Oblidades, silenciades, exiliades, ignorades, persegui-
des… 

Deia Virginia Woolf que Anònim fou el nom de la dona durant la 
major part de la història. No donem més voltes, el món és masclista. 
Acceptar-ho ha de convertir-se en el punt de partida per canviar el 
destí de la societat i deixar de silenciar a les dones. 

Moltíssimes dones eixiren del camí marcat per la societat i       
feren “coses d’homes”, però foren arraconades per la història. 
Foren escriptores, músiques, metgesses, constructores; però 
les seues vides tan sols omplin unes poques pàgines de llibres.

Si us anomene a Gerda Pohorylle, sabeu qui és? Probablement 
no, però si us agrada la fotografia, de ben segur coneixereu Robert Capa i els seus treballs. 

Robert Capa fou un dels fotoperiodistes més coneguts arreu del món i sorprenent-
ment no va existir. 

La parella formada per Gerda Taro (nom més comercial que Pohorylle) i 
Endre Friedmann s’amagava baix aquest nom. La història ha  

diluït la figura d’aquesta fotoperiodista.

              El joc dels propietaris és un joc de taula amb 
carrers i edificis que poden comprar-se, vendre’s o llo-

gar-se, es paguen impostos ficticis i fins i tot, anar a la 
presó. Fou inventat i patentat per Elizabeth Magie 

l’any 1904. 

Trenta anys després, amb l’expiració de la patent, 
Charles Darrow el va vendre com a invent propi 
a Parker Brothers i així ha arribat fins als nostres 

temps el Monopoly.

Gerda Taro
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Jueua, dona i amb una capacitat de treball excepcional és la física 
que va identificar la fissió nuclear: Lise Meitner. El seu company de               

treball va rebre el Premi Nobel de Química; a ella no la nomenà ningú. 
L’any 1982 se li concedí l’honor de ser la primera dona a donar-li nom 

a un element de la taula periòdica: l’element 109, meitneri.

La cadira Barcelona és una de les més famoses i reconegudes 
en el món de l’interiorisme i la decoració i un dels objectes de    
desig de l’art d’avantguarda. 

Es va presentar a l’Exposició Internacional de Barcelona de 
1929, al Pavelló Alemany, que incloïa peces de mobiliari. La 
seua autoria s’atribuí a Mies Van der Rohe i no a Lilly Reich, 

la seua parella.

Aquests només són alguns exemples de vides esborrades per prejudicis injustos. Llegir, 
investigar, pensar, educar i viure en llibertat, sense gènere, serà el millor homenatge que 
podrem retre a aquestes grans dones de la història. 

D’aquesta manera, les seues il·lusions, fracassos, assoliments i somnis continuaran en el 
temps.

Lise Meitner

La cadira Barcelona
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La pilota valenciana: un esport
a l’abast de tothom
per Sara Palomares
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La pilota és l’esport propi dels valencians i de les valencianes però, de 
veres el coneixem? A la majoria ens sona això de la pilota però no   
sabem ben bé de què va.

Comencem pel principi. La coneguda com a pilota a mà va nàixer a 
l’antiga Grècia. Després els romans van seguir jugant i escampant-la 
pel seu Imperi. 

A les nostres terres va arribar amb els cavallers de Jaume I, i d’ença va 
anar fent-se cada vegada més popular fins a convertir-se en un autèntic esport 
de masses que despertava passions. Fins i tot alguns il·lustres valencians com Sant Vicent 
Ferrer o Lluís Vives en van ser fans!

Fonamentalment, el joc de pilota a mà consisteix a pegar-li a una pilota... amb la mà. Se li 
pot pegar de diferents maneres: la volea, el rebot, la raspada...

Pilotes hi ha de moltes classes però les més representatives són la de «badana» i, sobretot, 
la de «vaqueta», que amb les seues huit peces triangulars cosides a mà, s’ha convertit en 
una autèntica icona del nostre esport. 

Quan entra en joc, la pilota arriba a una velocitat i força tan grans que els jugadors o les 
jugadores necessiten protegir-se les mans per poder colpejar-la. Poden passar fins a una 
hora enfaixant-se les mans amb tessamoll, cartes, planxetes metàl·liques, didals i tot unit 
amb esparadrap.

La pilota es pot jugar al trinquet, un espai tancat d’entre 40 i 60 metres de llarg, rodejat 
per dues parets llargues anomenades muralles i dues curtes que es denomi-

nen rebots. També hi ha una escala a la part lateral i dues parts diferen-
ciades: el REST i el DAU.

La pilota també es juga als carrers que, com segurament sabreu, 
són espais allargats amb cases als costats. Ací podem trobar   
elements que fan el joc més imprevisible com portes, finestres, 
gats de carrer...
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Als carrers es juga sobretot a la modalitat de llargues, la més antiga i universal, però n’hi 
ha moltes altres: les ratlles, el frontó, les galotxetes, la palma, la perxa...

Les dues més conegudes i que es juguen de manera professional són l’escala i corda, en què 
la pilota es llança per dalt d’una corda i sols pot pegar un bot, i el Raspall, ací la pilota pot 
pegar diversos bots i no existeix la corda.

El raspall, a més, és l’única modalitat en què els jugadors i les jugadores ensenyen cuixa 
i van amb pantalons curts. S’enfronten dos equips: els rojos i els blaus. El marxador           
s’encarrega de dur la puntuació de la partida. Van sumant-se quinzes, i quan un equip fa 4 
quinzes guanya un joc. Qui arribe a un nombre determinat de jocs, guanya la partida.

Però, el joc de pilota, és molt més que tot això. Està la xarradeta prèvia al bar; l’ambient 
dels trinquets; el cant de les travesses; la participació directa del públic, que ocupa part del 
terreny de joc; l’honestedat dels jugadors i les jugadores; i l’esperit de germanor que, en 
definitiva, fa d’aquest esport de gentilesa una part fonamental de la nostra cultura.

Us animeu a saber-ne més? Podeu anar a veure una partida, practicar un joc de pilota o 
gaudir-ne com millor et sembla. La tenim ací, està ben viva i el millor de tot: 

ÉS NOSTRA.
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Esforç i dedicació: ingredients
per aconseguir les nostres metes
per Mónica Camarena
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Avui ja no tinc cap dubte, per sobreviure i triomfar 
en aquest nou món ple d’obstacles, cada minut de 
treball que hi dediquem a allò que volem aconse-
guir, és un pas més endavant que hi fem. 

Cada dia és una nova possibilitat per complir els 
nostres reptes. Recorda: darrere de cada triomf hi 
ha un gran esforç.

De vegades, quan seus davant d’un full en blanc, la 
ment es bloqueja. Tot i que lluites per organitzar les 
teues idees i aconseguir fer d’una pàgina, un món de 
creativitat.

Any rere any, amb la il·lusió de qui té tot un any al davant per aconseguir els seus objec-
tius, els membres de la Junta Fallera es reuneixen amb els professionals de les belles arts 
per tal de crear un esbós original i impactant que assolisca la millor de les formes.

És per això que, cada detall és important quan parlem del monument, perquè realment fa 
veure a una persona la constància 
de tot un equip que ha treballat de 
valent durant més d’un any.

Així doncs, la nit del 15 al 16, l’ar-
tista del monument no sols és aju-
dat pels seus treballadors i treba-
lladores, sinó  també la comunitat 
fallera ajuda tota la nit per poder 
deixar-ho tot en perfectes condi-
cions.
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La col·laboració dins la comissió és necessària i 
evident, donat que, com una família, la falla també 
necessita una bona organització perquè es puguen 
obtenir els millors resultats. 

Aquesta va des dels més menuts i menudes, que no 
falten mai a cap esdeveniment i intenten sempre 
ajudar amb tot el que poden, fins als més veterans 
i veteranes, que s’encarreguen de donar-li color als 
dinars i sopars i aporten tot allò que han aprés amb 
el pas dels anys.

Per aquest motiu, es necessita un compromís i una 
responsabilitat per poder dur endavant tots els     
esdeveniments de la falla, però sobretot confiança 

amb les persones que treballen amb tu.

Tanmateix, el valor de l’esforç en la formació d’una persona és essencial. I durant la setma-
na de falles podem sentir la passió de cada faller i de cada fallera que lluiten per aconseguir 
l’èxit en qualsevol dels esdeveniments planejats. 

Igual que Billy Elliot, els fallers i les falleres triomfem 
gràcies a la perseverança i a la nostra passió per allò 
que fem, dediquem hores i hores la nit del 16 per ulti-
mar els detalls.

“Tota pedra fa paret”.
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ENTREVISTES

ENTREVISTES

ENTREVISTES

ENTREVISTES

ENTREVISTES
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Jugadora de pilota valenciana:
Júlia Andrada
per Sara Palomares
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1. Quan i per què vas començar a jugar a pilota valenciana?

Vaig començar a jugar quan tenia 10 anys i anava a 5é de Primària, perquè al col·legi        
jugàvem i m’agradava i, a més, com el meu amic Odín també jugava, vaig decidir provar. 
També jugava al tenis, però el 2n any vaig decidir deixar-ho i practicar només la pilota 
valenciana.

2. Quines modalitats de pilota valenciana existeixen i quines jugues tu?

Hi ha moltes modalitats: raspall, escala i corda, frontó, one wall… però jo jugue a raspa-
ll, perquè és la modalitat que més es juga a la comarca de la Safor i la que solen jugar les      
xiques. Però també he jugat algun campionat de frontó i he provat el màdel (que és com el 
pàdel però amb la mà) i l’one wall.

3. Quin és el material que es necessita 
per a jugar a raspall?

Simplement una pilota, que pot ser de bada-
na, plàstic o vaqueta, i proteccions per a les 
mans. 
Durant els primers anys jugues amb uns 
guants que et preparen els entrenadors, però 
jo ja m’enrotlle la mà dreta cada vegada que 
entrene o jugue. 
Per a enrotllar-se necessite esparadrap,       
didals, planxetes de ferro, tessamoll…

4. Quant tardes a enrotllar-te cada vegada?

 Uns 20-30 minuts aproximadament.
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5. La teua família et fa costat perquè pugues practicar  aquest esport?

Sí. Sobretot la meua mare i el meu avi Miguel, que m’acompanyen a totes les partides, 
entrenaments, trobades...

6. Quan dius que jugues a pilota, la gent se sorprén?

Quasi sempre se sorprenen perquè no és un esport que jugue molta gent, malgrat que és 
autòcton; A més, tenen el prejudici que és un esport d’homes. De fet, el meu avi, quan es 
va assabentar que m’havia apuntat es va enfadar perquè deia que les xiques no jugaven a 
pilota. I ara està desvanit.

7. Hi ha moltes xiques que juguen a pilota?

Cada vegada hi ha més xiques i xiquetes  que practiquen aquest esport, ja que s’està           
promocionant molt la pilota femenina, però la veritat és que encara en som poquetes, amb 
comparació amb altres esports.

8. Com està organitzada la pilota femenina?

Per una banda s’organitzen els Jocs Esportius, que es juguen per edats (individual femení i 
trios mixtes) i per altra banda s’organitzen els Campionats Femenins de Clubs que van per 
categories, de 1a a 4a i es pot jugar individual, parelles i trios. En aquest especialitat jugues 
amb xiques de totes les edats. Jo ara estic jugant en 3a amb una xiqueta de Quatretonda.

9. Què és el que més t’agrada d’aquest esport?

A més  de fer esport, que em sembla molt divertit i important, coneixes a moltes xiquetes 
i com som poquetes, fas amistat de seguida.   També vas a molts pobles, quasi sempre 
menuts, que d’altra manera no coneixeries.   Com diu la meua mare, fem turisme de proxi-
mitat.
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10. Quins valors creus que ensenya el joc de la pilota?

Disciplina, companyonia i sobretot honradesa, ja que quan falles has d’alçar la mà per   
donar el “quinze” al contrari.

11. Què diries a qualsevol persona per animar-la a jugar a pilota valenciana?

Que igual que les Falles, és un símbol de la nostra cultura que no podem perdre. Que        
vagen als clubs i que proven. I sobretot a les xiquetes, xiques i dones que cada vegada hem 
de ser més.
I a la Junta Local Fallera, que a més d’organitzar un campionat de futbet, que organitze 
també  un de raspall!
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Ballarí:
Xavi Fonseca
per Vero Peris
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Xavi Fonseca Grau és un xiquet de 12 anys, de 
Tavernes de la Valldigna. Estudia 1r d’ESO a 
l’Institut Jaume II el Just. A més, la carrera de 1r 
de professional a l’Acadèmia de dansa Sonsoles 
Borja de Gandia. 

També està fent el 6é curs de la Gran Acadèmia 
Prestigiosa de la Royal Academy of Dance de  
Londres, els quals vénen a examinar-lo a Espan-
ya. Li agrada cantar, estar amb els amics i  ami-
gues, anar a la falla i jugar a pàdel, però la seua 
passió és el ball des de ben xicotet.

● Què va ser el que et va fer pensar que 
volies ballar? Jo era un xiquet ben menut, tenia 5 anys i cada dia, jugant a futbol amb 
l’equip del meu poble, me n’adonava que el que volia no era llençar-me a per un baló sinó 
llençar-me a la dansa.

● Com va començar tot? Jo em vaig apuntar a futbol perquè el meu germà també 
anava i tots els pares i mares em deien: “Va Xavi, l’any que ve tu”. I jo tot cohibit deia: “Sí 
sí….” Jo era porter i a la porteria no feia altra cosa que pegar tombarelles i quan va arribar 
el dia de la presentació, on eixien tots els jugadors al camp, vaig ser jo qui li comentà a la 
meua mare: “Vull ser ballarí”. Li vaig telefonar al meu entrenador per dir-li que me n’ana-
va de l’equip.

● Què has fet durant aquests anys? Practicar molt i lluitar per aconseguir el meu 
somni. Vaig començar a Tavernes a l’Acadèmia de Xaro Arlandis. Després vaig ballar al 
Conservatori de dansa i música de Carcaixent i a l’acadèmia Danzalia de Pobla Llarga. Ací 
és on feia les competicions de balls de saló. En 2017 vaig quedar el 16é de tota Espanya. I 
ara ja fa dos anys que estic a Gandia, on balle contemporani, flamenc i ballet.

● Per què t’agrada ballar? Perquè quan balle m’oblide de tot i puc expressar tot el 
que sent.

● Què et transmet el ball? Em transmet seguretat i una gran tranquil·litat.
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● Compagines els teus estudis en el 
ball. Com és el teu dia a dia? Puc compagi-
nar-ho bé, l’única paraula que m’ajuda és orga-
nitzar- me. El meu dia a dia és ben dur però fent 
el que més m’agrada, no m’importa el treball sinó 
la satisfacció.

● Quina és la modalitat de ball que més 
t’agrada? M’agraden totes, la veritat, però em 
deixe portar més pel contemporani perquè és l’estil 
on puc transmetre el que sent.

● Tens algun record especial d’alguna     
competició? Sí, quan vaig quedar dues vegades 3r 
de la Comunitat Valenciana.

● T’agraden els musicals? Sí, m’agraden molt. 

● Quin és el teu favorit dels que has vist? El 
musical de “El rey león” és un musical impressionant.

● Quina cançó t’agrada més per ballar? Em sent 
molt a gust amb la de “Beliver” d’Imagine Dragons.

● Pensant en el teu futur, creus que a Espanya 
hi ha demanda de ballarins? Crec que no, perquè el 
ball no és una cosa que els agrade a molts xics, però sí que 
et puc assegurar que els que ho fan, és perquè els agrada 
molt.
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● Què li recomanaries a alguna persona que vols ser ballarí o ballarina? 
Que si vols ser-ho, llança’t i ves a pel teu somni. Tot treball té la seua recompensa.

● I per acabar, voldries afegir alguna cosa més? La meua mestra de flamenc té 
un quadre on ballem que diu: “El flamenco grita lo que mi alma calla”. És una frase que 
m’agrada molt.
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Jugadora de futbol: Paula Ortega 
per Víctor Gascón
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Paula va nàixer damunt les festes de  Nadal de 2009, el dia 23 de desembre. En aquests 
moments està cursant 5é de Primària al Col·legi HHDC. Des de ben menudeta se n’adonà 
que el futbol era la seua vida.

Com va ser el teu inici en el futbol?
Vaig fer les proves d’accés al Tavernes U.E.  perquè m’agradava jugar a futbol.

En quina posició del camp jugues? Sempre has volgut jugar en eixa posició?
Jugue  de  banda  dreta i és on sempre he volgut fer-ho, ja que és la posició que més 
m’agrada.

Quant de temps li dediques a l’entrenament? Com ho compagines amb els 
teus estudis?
Entrene dos dies a la setmana més un altre dia que normalment és el partit. Quan acabe 
del col·legi, vaig a l’entrenament.
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T’agradaria dedicar-te a jugar professionalment?
Clar que sí, és la meua il·lusió!

Conta’ns un poc de la teua trajectòria professional.
Vaig començar al Tavernes U.E.  on vaig romandre dues temporades. Després, van formar 
un equip femení a Simat i em cridaren i ja porte allí tres temporades.

Com et sents quan jugues al futbol? Quina emoció et genera?
Em sent orgullosa de mi mateixa, i l’emoció que més em ve al cap és il·lusió per estar prac-
ticant l’esport que més m’agrada.

Qui és el teu exemple a seguir en el futbol?
Sens dubte, Lionel Messi.
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En quin equip professional t’agradaria jugar?
En F.C. Barcelona.

Has patit alguna lesió greu?
No, i espere continuar així!

Quina jugada teua és la que recordes amb més estima?
Recorde amb molt d’afecte el meu primer gol.

Quin ha sigut el moment més emotiu, professionalment parlant?
Quan vaig rebre una carta de la Selecció Valenciana de Futbol Femení comunicant-me que 
estava seleccionada.

Quin consell li donaries a una xiqueta que vaja a començar a practicar futbol?
Que no pense que és un esport masculí i gaudisca practicant l’esport que més li agrada.

I per acabar, voldries afegir alguna cosa més?
Voldria donar les gràcies als meus pares per donar-me suport sempre en la meua il·lusió i 
per acompanyar-me a tots els partits.
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Bienvenue au Moulin Rouge, l'univers du spectaculaire 
où se vivent, s'inventent et se partagent toutes les 
émooons, les surprises et l'effervescence de la fête [...]

Així es dona la benvinguda al cabaret més famós de tots 
el temps. Va ser construït per un espanyol i inaugurat 
durant la Belle Epoque.
LaLa seua fama ha traspassat fronteres i el seu nom ha 
sigut el  tol de fins a nou pel·lícules, 
Situat al barri de Montmartre, es presenta com el 
centre de la vida bohèmia i el lloc on el sexe, l'absenta i 
el Can Can triomfen per damunt de tot.
El que connnua, és història!
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Els homes també ploren
per Manolo Marín

Llibret  Falla  la  Via  2020
En clau de fer78



Sentiments únics com veure casar la teua filla o fill,  
viure el moment en què s’exalta com a Fallera Major 
de la teua falla a la teua filla, dona o una persona a la 
qual simplement aprecies, sentir l’emoció d’una mas-
cletada o del moment en què es cremen tots els somnis 
representats en un monument faller en la nit del foc, 
són     situacions en què més d’un pot dir que, si no ha 
eixugat més d’una llàgrima de la seua galta, almenys ha 
fet un esforç sobrenatural per evitar que aparega.

En la meua experiència en aquesta mostra d’emocions, 
puc dir que hi ha moments en què he plorat com si 
s’acabara el món en unes quantes situacions: quan vaig 
aprovar les oposicions del cos de mestres, quan la meua 
dona va aparéixer navegant en una de les veles llatines 
per l’Albufera en el nostre casament, al naixement dels 
meus nebots, sent mostres d’alegria. 

També hi ha moments en què he plorat per tristesa,   
ràbia i impotència, com quan va faltar un dels meus 
millors amics o algun familiar.

Però fora quin fora el motiu de plorar no ho he amagat 
mai, i una de les primeres coses que va saber la meua 

dona de mi, va ser quines són les dues pel·lícules que cada vegada que les veig em fan 
plorar: «El diari de Noah» i com no, «Moulin Rouge», la qual m’ha servit d’inspiració 
per aquest article.

Però no vull centrar-lo en mi, un motiu perquè crec que no sóc bon exemple, i un altre 
motiu perquè estic ben segur que hi ha molts casos millors a comentar.

Hi ha un estudi que demostren que els hòmens ploren fins a quatre vegades menys que 
les dones. Fins ara jo ho veig prou similar, seguim analitzant.

De fet, segons Tom Lutz, el fet què un home siga qualificat de “sensible”, hui en dia és 
fins i tot tirar-li floretes, i arriba a ser un signe de fortalesa.
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Enrere varen quedar els dies que la mare va renyar 
Boabdil quan va perdre la ciutat de Granada, i mar-
xant per les muntanyes de l’Alpujarra li va dir: “No 
plores com una dona el que no has sabut defendre 
com a home.” 

I és que, la veritat siga dita, com a mestre puc dir que 
cada vegada se sent menys al pati d’una escola “plorar és 
de xiquetes!”, “els  xics  no  ploren”  o  “plorar  no  és        d’ 
homes”. 

Supose que gran part del canvi, és causat per fets com do-
nar-li visibilitat al cinema, ja que, sovint es veuen aquestes 
escenes, els cantants de moda parlant de les seues llàgri-

mes pel seu amor perdut, futbolistes quan guanyen 
un trofeu i així, a poc a poc, es normalitza cada vegada més aquestes mostres 
d’emoció.

Així doncs, no vull acabar la meua reflexió sense fer un recull dels mo-
ments llagrimosos més famosos que han omplit hores i hores de 

televisió i que pertanyen al gènere masculí.
Una xicoteta mostra sentimental

L’any 1999,l’actor Tony Leblanc va rebre el premi Goya, i el 
recorde a l’escenari plorant i amb 
un mocador blanc a la mà.

L’any que es va iniciar el “reality” musical més vist de la nos-
tra televisió, Operación Triunfo, hi va participar un alumne 
que va destacar fonamentalment per la gran quantitat de 
moments emotius, aquest va ser David Bustamante.

El ballarí Farruquito, va trencar a plorar en el moment de 
demanar disculpes quan va eixir la notícia d’haver-se donat 
a la fuga quan va atropellar un home.

Tony Leblanc

Boabdil 
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Com a valencianista, mai oblidaré la imatge del gran Santiago Cañi-
zares quan el Bayern de Munic li va colar el gol de penal a la final 
de la Lliga de Campions l’any 2001.

Tothom recordarà com plorava Rafa Benítez davant les             
càmeres de totes les televisions. Va ser un més de juny, 
quan el benvolgut exentrenador del nostre València C.F. 
no va poder acabar el seu discurs d’acomiadament del 
club i de l’afició.

A setembre del 2000, Mijaíl Gorbachov contínuament s’eixugava les llàgrimes enfront del 
monument que li van construir a la seua difunta esposa al cementeri de Moscú.
Julio Anguita va trencar a plorar quan va deixar el seu lloc de secretari general dins el   
Partit Comunista d’Espanya.

Tampoc oblidaré la imatge de Clinton plorant per les víctimes dels atemptats de Kènia i 
Tanzània l’any 1998.

Com veieu, hi ha milers de moments en què una persona trau els seus sentiments d’emo-
ció, plorant o no, el què hem de tindre clar és que igual dona el gènere de la persona que 
siga, perquè homes i dones, TOTS I TOTES TENIM SENTIMENTS, I TOTS I TOTES PLO-
REM.

Santiago Cañizares

Mijaíl Gorbachov
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La prostitució
per Emma Gómez
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Prostitució, prostitución, prostitution, prostitutie...

La prostitució es coneix també com el treball més antic del món. Quan en parlem no cal 
contextualitzar en quina època vivim perquè, tot i que queda molt per avançar en la socie-
tat masclista que governa encara a l’actual segle XXI, res ha estat modificat al món de la 
prostitució.

Mai ningú pensa en les penúries que viuen les dones que tenen aquest treball, dones que 
majoritàriament estan enganyades, pertanyen a una classe social baixa o són emigrants 
amb poques possibilitats de poder alliberar-se d’allò que estan sofrint.

Encara hi ha qui defensa la falsa idea que les prostitutes compleixen una funció social, 
és a dir, que són necessàries per a evitar un augment en el nombre de dones assetjades o 
violades per homes.

Però bé, qui defensa aquesta 
idea, sol dir que hi ha homes     
tímids, amb malalties o amb poc 
temps per a poder mantenir una 
relació estable, per tant, és més 
fàcil per a ells poder pagar pel 
servici. 

Vaja! Sembla que no n’hi ha 
dones així o que si hi ha, elles 
són capaces de refrenar els seus    
instints animals.

També es continua amb la idea 
que hi ha qui exerceix la prosti-
tució perquè li agrada o perquè 
ho ha elegit lliurement.
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Prostitució, prostitución, prostitution, prostitutie...

Les dones que exerceixen la prostitució no posen en funcionament cap mena de plaer i 
tampoc exerceixen cap classe de llibertat sexual, no ens equivoquem. Les prostitutes tan 
sols estan disponibles per al plaer sexual dels seus clients.

Aquestes sofreixen coaccions, amenaces, intimidació i a més a més, en la majoria dels ca-
sos, un tercer és qui rep els beneficis de l’activitat. Per tant, més que prostitució, podríem 
anomenar explotació sexual, ja que, tot i que és cruel el nom i el signi-
ficat que aquest comporta, aquestes dones i xiquetes són 
esclaves sexuals.

L’explotació sexual contribueix a la desigualtat                       
entre   homes i dones, ja que és la dona qui es posa a la             
disposició de l’home per a poder satisfer els seus desitjos 
sexuals, i dic que és la dona perquè les dades demostren 
que hi ha major nombre de dones i xiquetes esclavitzades 
sexualment que homes, fet que agreuja les desigualtats  
entre gènere alhora de les relacions de poder.

Em negue a defendre aquest treball, em negue a poder 
participar d’un treball que marca diferències i que, 
sense cap dubte, és una marca de violència de gènere, 
ja que les prostitutes, dia a dia, reben amenaces i po-
sen la seua vida en risc en cadascun dels servicis, bé 
siga per situacions violentes o per totes les peri-
lloses malalties que poden contraure.

Quin treball pot ser defensat si la dignitat de la 
dona, la seua salut o la seua llibertat queden com-
pletament en segon terme, i sols importa els diners que 
l’home paga?
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Prostitució, prostitución, prostitution, prostitutie...

De vegades ens tornem massa racio-
nals i tractem de justificar fets injusti-
ficables en l’argument que, entre dues 
persones adultes es pot practicar tot 
sempre que ambdues estiguen d’acord. 

Però no som capaços de veure més 
enllà, veure que hi ha una superiori-
tat de l’home que, amb diners per da-
vant, compra la integritat física d’una 
dona per hores com si es tractés d’un        
empleat de la llar.

Sols amb aquests fets, em veig obliga-
da a considerar la societat que vivim, 
una societat masclista, patriarcal i a 
més a més, completament mercantilit-
zada, on si posseeixes diners, pots fer 
de tot, sense importar per a res que la 
persona estiga obligada a prostituir-se 
i viure en condicions nefastes.

Cada vegada veig a més gent presumir 
que vivim a una societat humanista, on 
el més important és el respecte    entre 
les persones i l’ajuda als més desafavorits, per tant, perquè allò que presumim siga real, 
hem d’acabar amb aquesta barbàrie. 

Si volem relacions lliures i igualitàries no podem permetre que els homes continuen com-
prant el cos de la dona, tampoc que siga l’home (el proxeneta) que controla cada moviment 
que fa la prostituta o que els homes siguen qui munten empreses maquillades que no són 
més que clubs on s’exerceix la prostitució.
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Prostitució, prostitución, prostitution, prostitutie...

Ens queda molt per fer, i sols ho podem fer si tots i totes anem cap a la mateixa direcció, la 
direcció de ser d’una vegada lliures i amb les mateixes condicions que els homes.
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:

Una mare soltera, autònoma i propietària 
del seu negoci hoteler mig en runes, a una 
paradisíaca illa grega, és la protagonista de 
Mama Mia. 

AllíAllí  ocorreran històries de joventut amb la 
visió actualitzada, i es demostrarà com el 
suport de l'entorn és indispensable per a 
poder afrontar els obstacles de la vida. 
LaLa valenna d'una dona i mare per nrar 
endavant la seua filla i el seu negoci 
gairebé sense suport extern, és el 
missatge subliminar d'aquest musical.

i el consell de la dona
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Empoderament femení,
Tavernes i el consell de la dona
per Núria Grau
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L’empoderament no és una altra cosa que el 
procés pel qual les dones, en un context on 
es troben en desavantatge per les barreres es-
tructurals de gènere ,van adquirint o reforçant       
estratègies i protagonisme en l’accés als recur-
sos, al reconeixement i a la presa de decisions a 
totes les esferes de la vida. 

Aquest procés d’empoderament de les dones 
haurà d’incorporar necessàriament una visió crí-
tica      sobre els rols i estereotips assignats pel          
gènere i sobre la manca de participació històrica de 
les      dones. Així, la dona vol deixar de tindre un rol 
secundari i busca igualtat de gènere en la seua parti-
cipació en la presa decisions en la societat.

Al llarg de la història de la humanitat, el paper que   
representava la dona davant la societat ha estat              
menyspreat respecte a la presència de l’home, i va     
impedir que les dones tingueren un tracte igualitari. 

No va ser fins a la seua participació durant la Segona Guerra Mundial, quan les dones 
començàrem a superar barreres. Així, guanyaren espais a diversos sectors que fins aquell 
moment havien estat encapçalats per homes, principalment al camp laboral.

Amb el pas del temps, els esforços de determinats moviments socials i polítics per                    
eliminar les condicions opressives a què s’ha vist sotmesa la dona durant molts anys, 
han contribuït a la concepció d’una ideologia feminista que ha impactat sobre milions de        
dones arreu del món. La rebel·lia ha estat peça clau perquè la dona assolira el seu objectiu: 
l’obtenció dels seus drets, tant el d’igualtat de gènere com el de lliure expressió dins de la 
societat moderna.

Llibret  Falla  la  Via  2020
En clau de fer 91



Els avanços en matèria d’igualtat s’han fet palés també al nostre poble, 
on l’any 2017 va quedar constituït el Consell de la Dona de Tavernes de la          
Valldigna. 

El Consell es creà amb la voluntat de promoure la participació de les dones 
en la vida política, econòmica, social, cultural i laboral, de manera que es 
conformen com a responsables i protagonistes del seu procés de promoció i 
desenvolupament. 

També vol defensar els drets de les dones, vetlant pel compliment de la lega-
litat vigent i corregint i prevenint les possibles discriminacions que pogue-

ren existir, així com fomentant la presa de consciència de les dones davant la seua pròpia 
situació global. Per últim, pretén el disseny de polítiques, plans i accions orientades a la 
igualtat d’oportunitats, com a eina d’acció política per a enfortir el procés de transforma-
ció social de les relacions de gènere a la nostra localitat.
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El món de les falles és reflex de la societat on la desigualtat entre homes i dones ha estat 
un dels principals factors per tal que les falleres no tinguem un paper de transcendència 
en les estructures més altes de poder. 

No obstant això, cal constatar que, a hores d’ara, són moltes les dones que han aconseguit 
trencar estereotips, ocupant càrrecs i llocs que abans estaven restringits per als homes 
(presidents, pirotècnics…). 

Així, podem dir que l’empoderament de les dones al món de les falles passa, necessària-
ment, per seguir avançant en la nostra participació en tota mena de tasques i continuar 
fent-nos presents en aquelles estructures on es prenen decisions.
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“Ara és 
el moment“
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Conciliació: suport de les 
institucions o de 
la família?
per Margarita Gascon
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Mare meua, aquest ritme de vida, és un disbarat!

La societat en què vivim és un món canviant. Hem passat de ser éssers pacients que           
gaudeixen del seu temps, a devoradors frenètics de cada segon que conté el dia.

Els rols, que fa unes dècades teníem com a propis, actualment els hem abandonat.
Clar exemple, la dona, qui s’hi ha vist immersa de ple en el món laboral, assumint llocs de 
treball amb alta càrrega de responsabilitat, invertint llargues jornades al seu lloc de feina.
D’altra banda, l’home també ha variat el seu rol a la societat, assumint tasques domèsti-
ques que, fins ara, estaven reservades exclusivament a l’àmbit femení. Tot i que la balança 
no està en complet equilibri, sí que ens estem apropant.

L’esperança de vida ha augmentat notablement, i encara que la qualitat també haja millo-
rat, els nostres ancians i ancianes també necessiten les cures dels més joves.
És per això que, tant des de la visió femenina com des de la masculina, hem de ser uns 
grans estrategues per tal de poder fer compatibles les nostres vides professionals i perso-
nals. O el que està de moda dir en aquestes ocasions: hem de saber conciliar.
L’AVL ens diu que conciliar és aquella acció que intenta posar d’acord o fer compatibles 
coses que semblen contràries.
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Des dels despatxos del funciona-
riat, decideixen crear una nova 
llei, la Llei de conciliació familiar i   
professional. Aquesta dictamina 
un pla de mesures que ens per-
met “conciliar” aquests dos àm-
bits, el familiar i el professional, 
que segons la definició, d’eixida 
són ben distants.

Però des de les butaques és 
des d’on tot es veu molt fàcil,       
segueixen obstinats a redactar 

un paquet de condicions que englobe 
tot el sector treballador, i done solucions factibles per 

a tots. Tant per a qui treballa en una gran empresa, com el que treballa 
en mitjana o xicoteta empresa, com el funcionari o funcionaria, com el treballador o 

treballadora per compte propi.

No cregueu que tota aquesta situació de globalització laboral és un poc difícil 
de dur a terme?

En la meua humil opinió ho veig com a una realitat utòpica per a la gran majoria de                
treballadors i treballadores i tan sols una utopia real per a alguns privilegiats i privilegia-
des.
Els qui treballen a grans multinacionals, els qui ho fan de manera telemàtica, els qui          
disposen de companys i companyes amb possibilitat de reomplir el seu lloc de treball,   
poden adaptar-se a les condicions de la llei de conciliació.
Són treballadors i treballadores susceptibles de poder demanar reducció o adaptació de 
jornada. Excedència durant uns anys, combinar treball presencial i a distància o tindre 
horaris flexibilitzats.
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Però, d’altra banda, està la resta de món 
laboral. Els qui treballen en xicoteta 
o   mitjana empresa, que no es poden               
permetre aquestes adaptacions perquè el 
seu marge, tant econòmic com de recur-
sos, no ho podria suportar.

Els treballadors i les treba-
lladores del sector terciari com 
comerços, hostatgeria, que han 
de treballar quan la resta de gent 

disposa de temps per a l’esplai.
Qui es dedica al sector agrari o ramader. Que ha d’estar a la cura de les seues pro-
duccions els 365 dies a l’any. O ha de treballar, en plena campanya de recollida, 
sense hores de descans.

El sector clínic-sanitari, qui ha d’estar en alerta les 24 hores del
 dia, siga el dia que siga, perquè no sabem mai quan emmalalti-
rem.

O els treballadors i les treballadores per compte propi, els mal 
anomenats autònoms. Qui diu autonomia dins del seu treball, poc 
en sap. Ja que sempre depenen de la quantitat i horaris dels seus 
clients o clientes. El dia que decideixen reduir el seu horari, per tal 
de conciliar, no guanyaran, però si l’han de tributar. Si redueixen la 
jornada, són clients potencials que poden no arribar. I sempre 
pensant, que el seu negoci, són ells mateixos qui l’han de con-
trolar i vigilar sense descans i no el deuen deixar en altres mans.
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Vivim a un ritme frenètic, en una societat on des de menuts i menudes, ens inculquen a ser 
altament competitius: hem de traure les millors notes a classe, conéixer idiomes, tindre 
nocions de música i/o arts plàstiques i per descomptat practicar un esport.

Si açò és el que absorbim de menuts i de menudes, és el que reflectirem en la nostra edat 
adulta.
Jo opine, que al remat, necessitem super poders, per a poder dur-ho tot endavant, més 

que una llei per a conciliar.

Volem ser altament rentables en la nostra vida professional, que ens sol ocupar, 
mínim, 8 hores al dia. En acabar aquesta jornada, arribar a casa i fer tasques do-
mèstiques. Si es tenen fills i/o filles, atendre’ls com cal. Ajudar-los amb els deures, 
preguntar-los com ha anat l’escola i les extraescolars, revisar si al llarg de la set-

mana s’ha d’acudir a alguna reunió programada pel professorat, quadrar l’horari 
per tal de poder assistir a les competicions del cap de setmana, jugar amb ells i elles 
una estoneta, acompanyar-los i xerrar durant el sopar, llegir un conte perquè 
es relaxen i acompanyar-los a descansar.

A totes aquestes taques, els hem d’afegir que de tant en tant 
hem de preparar alguna disfressa, acudir als aniversaris dels 

companys i companyes, fer un mural per a exposar en l’acadèmia 
d’anglés o escoltar-los mentre repassen la partitura musical que 
han d’aprendre per a la següent audició de Nadal.

Si el que tenim a càrrec nostre són persones majors i/o ancians o 
ancianes, totes aquestes tasques es magnifiquen, ja que també els 
hem d’ajudar, però amb l’entrebanc que amb ells i elles tot és més 

gran i difícil de manio-
brar.

I no penseu que el dia a dia acaba ací. Després 
de tot açò, hem de reservar-nos temps per a nosal-
tres mateixa i practicar esport, per a desconnectar 
del món real, llegir, relacionar-nos amb els amics i 
amigues i familiars. I si vius en parella, dedicar-se 
un mínim d’una horeta conjunta tampoc estaria 
gens malament, no cregueu?
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Ah! Se m’oblidava, és recomanable dormir 8 hores a la nit per tal de descansar com cal i 
tindre forces per a enllestir l’endemà.
Resumint: nosaltres junt amb aquesta frenètica societat, ens obliguem a ser professional-
ment actius i competitius, nodrir-nos socialment i, per descomptat, engrandir la nostra 
vida personal i familiar.

Ací deixe una reflexió: Creieu que és factible i real açò de conciliar?

Veient aquest panorama, com us he comentat, crec que el que realment necessitem és    
tindre superpoders per gestionar la nostra rutina diària. I per a eixos moments complicats, 
en els que pensem que ens n’anem a enfonsar, propose una opció: fer maletes, juntament 
amb la nostra família i anar-nos-en a viure a una illa grega, allunyada d’aquesta frenètica 
activitat.

Tan sols de pensar-ho ja m’envaeix la pau i serenitat.

Mare meua, quina tranquil·litat!

No vull acabar sense dedicar unes paraules d’agraïment dirigides a tots els iaios, iaies i 
familiars. Són ells i elles els qui, dia a dia, apliquen mesures eficaces per a poder tirar en-
davant família i treball.
Mil gràcies a tots i totes, perquè sou vosaltres, i no les institucions, els i les qui verdadera-
ment ens ajudeu a poder conciliar.
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Un  homenatge  a  Queen, a  la  seua  música  i a 
l'emblemààca figura  del seu líder,  Freddie Mercury, 
abans de la seua lamentable desaparició.
Un excel·lent recorregut per molts dels grans èxits, 
uàlitzant també l'espectacle, la coreografia i el 
vestuari exacte que a cada moment d'èxit Freddie 
Mercury i la seua banda van arribar a usar.

SeuSeu i gaudeix  d'un musical trepidant repassant la 
història de, possiblement, la banda de rock més 
versààl i carismààca de tots els temps.

La decadència
104



La reina
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La diversitat dona poder al grup
per Laia Sifres

Llibret  Falla  la  Via  2020
En clau de fer106



Ací vos deixe una pregunta: “Què és el primer que penseu quan escolteu la paraula 
QUEEN?” En el meu cas, el primer que em ve al cap no és la Reina d’Anglaterra, sinó la 
famosa banda de música britànica. 

Un grup que es va fer conegut sobretot per la seua diversitat musical, tant vocalment com 
instrumentalment. Utilitzaven diversos estils com el rock, jazz i òpera, entre altres, per a 
compondre les seues cançons. 

No és d’estranyar que aconseguiren tant d’èxit, tenint en compte qui eren els integrants: 
Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i John Deacon. Quatre persones molt diferents 
unes d’altres, però amb un nexe comú molt gran, l’amor per la música.

Doncs el mateix passa a les falles. La festa fallera va fent-se més gran any rere any. Cada 
vegada és més important, tant és així, que ja hem aconseguit ser Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat. Malgrat això, tot açò no hauria estat possible sense la col·laboració de la 
família fallera. Membres que per separat no tenim res a veure, uns són xiquets o xiquetes, 
altres adolescents, adults. Gent de diferent gènere. 

Persones que busquen fer comboi i altres que sols van per a remugar. En definitiva, el que 
ve a ser una família.
Sols em queda dir que gràcies a les falles hem trobat una porta oberta a aquesta societat 
actual, que si es caracteritza per alguna cosa, és per no ser monocolor. 

I que persones tan diferents entre elles han pogut trobar un llaç d’unió com és el desig de 
fer falla, perquè al final de tot, la individualitat sols és bona quan suma.
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La decadència de la fama
per Carol Gómez
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Com si d’un “popurri” de cançons interpretades per uns clàssics de la música com Queen, 
Pink Floyd, Abba, Witheny Houston o Loquillo entre altres, em ve al cap la trajectòria   
professionals d’aquests famosos.
I de sobte me n’adone que algun d’ells per sorpresa, entropessa amb la fama i que, tard o 
prompte, s’alça i torna, amb sort, a la seua vida normal després del pas de més o menys 
temps en aquest somni, anhelat per gran part de la societat.

I es que ja l’espanyol, Loquillo, ens parlava en una de les seues primeres cançons, del dia 
que es va trobar amb un productor que li va prometre la fama i convertir-lo, així, en una 
“Rock & roll Star”. Contava com anava a invertir fins a l’últim cèntim a promocionar-lo, 
crear una discografia, cartellera que el visibilitzara i que fóra capaç de vendre les seues 
cançons quasi sense sentir-les, només per ser la marca “Loquillo”.

Cert és, que en aquella època les cançons sí que contenien a la seua lletra, un missatge a 
transmetre i es treballaven, a diferència del que ocorre en l’actualitat que quasi no roman 
una cançó més d’un mes en els nostres reproductors de música digitals.
En aquesta mateixa cançó, Loquillo ja ens avançava que un dels objectius que tenia en 
adquirir aquesta fama era: comunicar que per fi ho aconseguia.  A més, arribà  a fer creure 
a la gent que tenia una habilitat especial, encara que realment plora com qualsevol altra 
persona.

Aquest toc humà que acabe de nomenar, es va produir una vegada adonar-se’n que dins 
d’aquest èxtasi sentiria la necessitat sobrehumana d’endinsar-se en el món de les drogues, 
que cauria algun dia i que ací estaria qualsevol dona perquè el recollira en caure.
La veritat és que poc s’equivocava en escriure aquesta cançó. Es va guanyar la fama amb 
cançons que en l’època van marcar un abans i un després. La majoria d’elles hui dia es   
titllarien de sexistes i d’incitar al consum de drogues.
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I això es va fer patent en el següent tema que us mostraré per a veure el recorregut que les 
persones que salten a la fama: Chanel, cocaïna i Don Perignon.

El món dels excessos en luxes, consum de sexe de luxe previ pagament i per a aguantar tot 
això apareix  la droga. Aquesta substància arriba un moment en què els problemes arriben 
a un punt en què s’adonen que es converteixen en problemes d’identitat, no saben qui són 
i on van. Només es deixen portar del moment, arribant a cancel·lar concerts sense previ 
avís o muntant un espectacle horrible davant de milers i milers de fans.

Enmig de tota aquesta bogeria que es crea en la vida del món de la música.... i obrint 
un xicotet parèntesi en la meua anàlisi de la decadència de la fama, una cosa comuna és                  
recordar a totes les persones que fan possibles els seus concerts, maquillatges, vestuari, i 
com no, a qui es passa dies i dies en la carretera per a poder muntar els concerts, morts en 
accidents, milers de quilòmetres recorreguts i tot per passió a la música.
Per a acabar, un dels moments crucials en tota aquesta història, és el que es produeix quan 
són conscients que tot allò que tenien ja no existeix. Que es va esfumar quasi tan ràpid com 
va arribar. A diferència de molts artistes, Loquillo, no va desaparéixer com a tal, va ha-
ver-hi una transformació musical en què, l’essència del Rock and roll romania, però amb 
un toc més de cantautor i poètic.
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Una transformació que li va dirigir al seu públic més fidel però també amb una mica més 
de calma. En aquest procés de canvi va arribar a recordar aquells moments en què van ser 
els millors, i tot el viscut, marcat per una frase en el tema “cuando fuimos los mejores” i 
que van tocar el cim de la muntanya més alta que hagueren sigut capaços d’imaginar.
En aquesta cançó recorden els dies quan als bars no se’ls tancaven mai les portes i inclús 
el toc d’arrogància en què reconeixen que per ser qui eren sempre hi havia algú capaç de 
fer-los un somriure.

Recorden l’època en què els diners no s’acabaven mai. Malgrat no ser diners capaços de 
mantenir-se en el temps, que anaven i tornaven igual de ràpid, i encara pitjor es posava 
per les visites de les persones que venien fum, de la gent que els prometien ser amics i ami-
gues, venedors i venedores de somnis, de moments únics amb pastilles de colors. I això 
queda més patent encara quan ens diuen que van ser capaços de lesionar la seua joventut.
Sí, Loquillo, com molts altres han caigut en tot aquest món de consum de substàncies, sexe 
i fins i tot s’han consumit a ells mateixos. 

Molts són els casos que podria haver utilitzat en aquesta reflexió en forma de text, però per 
sort la transformació d’aquest artista no ha acabat de la mateixa manera que gran part de 
la resta, perquè la poesia, la màgia de les seues lletres li han donat una altra vida, i ha sigut 
capaç de trobar un camí fora del luxe i de la fantasia, una fama ja decadent però sostenible.

I que ens dure per molts anys.
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El Rei Lleó és una de les pel·lícules més 
famoses de  Walt Disney, i a més, va ser       
posteriorment converrda en musical a 
Broadway.

SimbaSimba viu a la Sabana amb la seua família, 
Mufasa i Sarabi, que són els reis. El seu oncle, 
Skar, mogut per l'enveja i la voluntat de     
converrr-se en rei, provoca la mort de 
Mufasa fent que Simba es considere 
culpable, i per tant decidisca fugir de les 
seues terres i buscar una nova vida. La seua 
amiamiga Nala l’ajuda a trobar, de nou, el seu 
camí: converrr-se en rei.

Tradicions i futur, d’on venim?
Hakuna Matata
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el rei lleó



Tradicions i futur, d’on venim?
per Laura Enguix
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Poques són les persones al llarg 
del nostre planeta, que els és    
desconeguda la història del musi-
cal del REI LLEÓ.

Aquesta història, en forma de      
dibuixos animats per als infants, i 
en musical per als més grans que 
els agrada l’espectacle, porta molts 
missatges morals enllestits dins del 
context general de la història i entre 
ells, la tradició, d’on ve cada persona 
i quin és el futur.

Si fem un poc de memòria, la història 
comença amb la seqüència titulada 
“El Cicle sense fi”, en el qual es fa la 
presentació en societat del jove prín-
cep de la selva, que pot comprovar 
atònit com totes les espècies de tota la 
selva acudeixen a la crida per a fer-li 
reverència al que serà el futur rei. 

L’actual rei, el pare, figura de gran autoritat, fa gestos d’aprovació enfront del que el destí 
ha marcat per a tots els lleons i sobretot per al seu fill, ell ha d’acceptar que serà rei”, “ací 
clarament s’expressa la tradició”.

Totes les persones sabem que, davant d’una emboscada feta pel mateix germà del rei, 
aquest mor, i el futur rei perd el seu camí, el seu futur, les seues arrels, i desapareix del 
regne, es deixa seduir per un estil de vida en apatia política, d’evasió de responsabilitats, 
una vida relaxada que l’allunya de la seua verdadera identitat.” Quin futur li espera?”

No obstant això, el jove príncep sempre té presents les seues arrels, i tal volta aquest 
camí desviat, sense responsabilitats, sense límits, el fan adquirir la seua autèntica perso-
nalitat per a fer front el que sempre ha sigut el seu futur: ser rei. “Les tradicions no s’han 
de mantenir sense modificar-se, s’han d’adaptar en el temps, i sempre mantenir l’essèn-
cia.” Es té present d’on venim”
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Tots tenim certa inquietud pel passat. D’una manera o d’una altra fem viatges en la memòria 
per a recordar el temps que no existeix, buscant una vida quotidiana o per a arrupir-nos en 
un temps passat millor.

La necessitat de recordar el passat es veu potenciada pels vertiginosos avanços i desenvo-
lupaments socials que vivim actualment. Un canvi continuat que deriva moltes vegades en 
una pèrdua d’identitat. Açò, unit al fenomen de globalització, espenta a moltes societats a 
lluitar per conservar el seu passat i recordar-lo en un esforç per conservar la seua cultura 
i tradicions.
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De la mateixa manera succeeix amb 
les falles, les persones necessitem certs 
ítems que ens mostren i ens ajuden a 
identificar-nos amb la nostra persona-
litat i naturalesa. El que ve sent per a la 
societat la seua cultura i història.

El passat és poderós, si no, per què      
penses que les grans potències al llarg 
de la història, sense importar de què 
part del món, han intentat esborrar, 
d’una manera o una altra, el passat dels 
pobles conquerits? Sense passat, no hi 
ha   present, no hi ha cultura, no hi ha 
identitat, no hi ha tradició. I si no tenim 
tot això.... Qui som?? D’on venim?...

Per això els pobles, s’esforcen a conservar 
el passat immaterial de la seua història, 
representat en el seu patrimoni cultural. 
Un llegat tangible que revalora al poble 
en atorgar-li tradició, i fer-lo arribar a tot el món. I una de les coses que ha 
aconseguit el nostre poble, el valencià, és que les falles siguen Patrimoni Cultural      
Immaterial de la Humanitat.

Aquest nomenament, ja és una credibilitat i prestigi, el que un dia va ser, té la seua 
representació en el present del poble, de la seua gent, de la seua tradició i cultura, 
i la seua importància dins la societat.

No és d’estranyar aleshores que li atorguem valor i ens esforcem per preservar 
eixe passat, eixa tradició, veritat? 

Ja que si per tindre’l, ser posseïdor d’una història d’un poble és important, més ho és 
desxifrar eixa tradició i poder mostrar-la, explicar-la i fer-la comprensible. Per això s’ha 
de tenir compte de treballar la comunicació de la tradició, d’educar als nostres fills i filles, 
del futur, perquè tinga la capacitat de valorar la història de la tradició i les seues arrels.
ficar-nos amb els nostres valors, amb la nostra família, la societat. Per això la parla va ser 
una peça fonamental i imprescindible en el desenvolupament i evolució de l’ésser humà.
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Encara que en un principi es trac-
tara de transmetre la història o la                   
tradició de forma oral, la seua funció 
era la mateixa que ara té per a nosal-
tres. Identificar-nos amb els nostres 
valors, amb la nostra família, la socie-
tat. 

Per això la parla va ser una peça           
fonamental i imprescindible en el 
desenvolupament i evolució de l’ésser 
humà.

Per fortuna, avui en dia ja comptem amb el patrimoni cultural, que ens evoca el passat i 
ens demostra la nostra dilatada història, ens dóna la importància i ens fa sentir orgullosos 
de pertànyer a un poble, a una tradició, a una falla, a una família fallera. 

Som perquè fórem, i esperem que siguem. Per això mantenim tradició, per a reafirmar-nos 
nosaltres mateixa.
Arriba març i amb ell l’exaltació d’un poble faller, olor de pólvora, carrers tallats que co-
mencen a lluir plens d’envelats, i sobretot comença el muntatge què més ens representa, 
el nostre monument.

Aquesta festa, aquesta tradició, té el seu origen en el segle XVIII, quan les falles es reduïen 
a muntanyes de material combustible que els fusters ja no utilitzaven i el dia del seu patró, 
Sant Josep, es cremava tot com una mena d’ofrena. 

Aquestes falles van anar evolucionant i carregant-se de sentit crític i irònic, mostrant-se, 
sobretot en els monuments fallers, escenes que reproduïen fets socials censurables.
Sobre els anys 1870 es va perseguir durament aquests fets, populars ja entre la gent de 
València. 

Aquesta pressió va fer que en l’any 1885 sorgira un moviment en defensa de les tradicions 
típiques, atorgant la revista “La Traca” premis als millors monuments fallers, i aquest 
fet va promoure la competició entre veïns i veïnes i va donar lloc al naixement de la 
falla artística.
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Ja en 1901, el mateix Ajuntament de València va atorgar els primers premis a les mi-
llors falles, i ací va ser el començament de la unió entre el passat i el present, entre 
el poble i el poder polític, evolucionant a peus agegantats aquesta festa popular en 
número, estructura i organització.

I actualment, l’any 2016, hem aconseguit que la nostra tradició cen-
tenària passe d’unes generacions a altres, i sens dubte siga un       
element de la identitat cultural de quasi tots els pobles valencians. 
Tant és així, que com hem comentat abans, les falles són declara-
des Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

Conéixer d’on venim com a societat local per a valorar el que 
som i reforçar a escala col·lectiva és la clau fonamental per a conservar 
la identitat cultural d’un poble.

“L’individu déu conéixer la seua història per a conservar la seua iden-
titat”. Virginia América López Villegas.

La vida és un cicle sense fi, i perquè així siga s’han de mantenir les tradi-
cions del passat, la nostra identitat.

Sense passat, ni tradició, no hi ha present, i sense present.... 
Qui som??.. Qui serem???



Hakuna Matata
per Alba Giner
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Som conscients del que realment 
és la felicitat?

Quan es té tot i més, costa adonar-se’n 
de les petites coses que ens regala la 
vida: una abraçada, el temps amb famí-
lia, els amics, les amigues,  una olor, un 
paisatge, rialles... Ens fem superficials i 
mai ens parem a reflexionar i sentir-nos 
privilegiats i privilegiades per tot allò 
que ens envolta i les facilitats que tenim 
en el nostre dia a dia. La cultura de consum en la que vivim fa que no anem més enllà de 
les coses materials i valorem la nostra felicitat pel que tenim, en compte de pel que vivim.
“Hakuna Matata”, és una expressió molt coneguda per tots i totes, però a la mateixa         
vegada desconeguda. 

Aquesta prové del suahili i es tradueix com a “no hi ha cap problema”. A Kenya no és difícil 
escoltar-la al llarg del dia, ja que és vist com una manera d’afrontar els problemes que els 
sorgeixen i relativitzar-los. Un estil de vida que els permet gaudir de les coses més simples, 
aquelles que haurien de ser les més importants.
Relativitzar i valorar, dues paraules que hauríem de plantejar-nos tindre més presents en 
el nostre dia a dia per tal de ser més feliços. 

I és clar que, si hi ha algun dia que els                
valencians i valencianes, fallers i falleres fem 
més nostres eixes paraules, és el 20 de març. 
Ens arriben els records i la nostàlgia d’una 
setmana que marca un abans i un després 
en el nostre calendari. Una setmana en què 
no hi ha cabuda a res que no estiga relacio-
nat amb el món faller, la diversió i viure el 
moment. Simplement les falles ens aporten 
eixa pinzellada d’humilitat que ens manca la 
resta de l’any i ens permeten fer-nos sentir 
més humans i humanes, ens permeten com-
prendre el significat complet de “Hakuna 
Matata”.
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És sorprenent com tan sols una frase el dia de la crida anunciant l’arribada de les falles pot 
provocar un sentiment tan fort d’alegria entre nosaltres i com unes flames el dia de Sant 
Josep, el sentiment de buit més trist que puguem imaginar. 

El dia 20 es produeix un desig comú: que els 360 dies que queden perquè tornen a                   
començar les festes josefines passen tan de pressa com bé ens ho hem passat els dies               
anteriors al casal. 

Desitgem ben fort que es torne a aturar el temps, que ens evadim de la realitat i comence 
la temporada d’eixir al carrer per a donar-li una gran festa de benvinguda a la primavera.
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Les falles són la música de les xarangues, les mascletades, els carrers replets 
de monuments amb la seua respectiva crítica social, són l’olor de pólvora, la 
indumentària fallera tradicional, les xocolatades... Però indubtablement les 
falles són les falleres i els fallers. 

Són una festa on tothom té el seu lloc sense cap mena de distinció. Són temps 
de tornades a casa i cares noves, hores i hores de conversa amb els amics i les 
amigues, jocs amb els més menuts i menudes, partides de truc i consells dels 
més grans... petits detalls que ens donen la clau de la felicitat.

Tot el punt material va i ve, però si ens quedem en alguna cosa, és amb nosaltres, el que  
vivim, el que aprenem, el que construïm gràcies a les experiències que es creuen en el     
nostre camí, és a dir, el que som. I les falles sense dubte, són part de nosaltres.
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La gelosia al món faller
per Beatriz Palomares
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Són tantes coses les que ens uneixen, i tan poques les que ens separen...

I és que en aquest món, el nostre món, totes i tots estem units per un petit fil que a                
l’hora de la veritat es converteix en un pont fortificat de ciment. Les persones, unides, som 
capaços de resoldre catàstrofes com riuades, caigudes de monuments o imprevistos que 
impedeixen l’activitat normal d’una falla.

Només amb l’ajuda dels nostres companys i de les nostres companyes de festa, del nostre 
veïnat i de tots i totes que veuen que, per damunt de tots, som persones amb ganes de   
gaudir i fer gaudir de les nostres tradicions.

Però no tot és un món idíl·lic. Aquest món, no és sempre “de color de rosa”. La gelosia 
és un dels sentiments més dolents. O no ho notem en l’elecció de monuments? Sempre    
competint, donant  més  valor  a un tros de cartró que als sentiments majoritaris dels 
membres de la Comissió.

I en qualsevol  acte on confluïm totes les falles, no hi ha moments en què deixem de gaudir 
del procés o l’acte per fer valdre només un trofeu? Deixem passar somriures, moments 
d’esplai i dies de molt de treball només per sobreeixir al cel més que la resta.
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Hi ha gent com Skar, que no li importen les formes, sempre que l’objectiu es complisca. 
Gent que només desitja estar dalt, tenir el “reconeixement” de ser el millor o la millor, 
sense importar trepitjar als i les que té al costat.

Les Falles no tenen el perquè ser una contínua competició, tot i que algun al·licient ha 
d’existir: gaudir de l’esforç i els moments que aquests produeixen.

O no és divertit les hores d’assaig, encara que el resultat siga diferent de l’esperat?I les 
hores de muntatges i decoracions? No valdrà més això que el premi? Si nosaltres estem        
orgullosos i orgulloses del nostre monument, què importarà el que diguen altres persones?
I totes eixes “competicions” en què hauríem de gaudir de veure l’esforç de xiquets i                   
xiquetes, dones i homes que ofereixen tot el que tenen per defendre un escut entre rialles 
i companyonia? 

Sí, guanyar està bé, però gaudir de cada moment amb tots i totes, és infinitament millor.
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Tradicions i futur, d’on venim?
per Laura Enguix
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El cicle de la vida
per Carme Martínez
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“Grans i menuts han de 
conviure en el cicle sense fi 

que ens mou a tots” 

La societat es manté estable gràcies a un cercle sense fi. Perquè nous xiquets i xiquetes 
vinguen al món, els nostres majors ens han d’abandonar; els nostres pares i mares, que 
tingueren cura de nosaltres quan érem menuts, necessiten ara la nostra ajuda en fer-se 
majors. 

Exactament el mateix ocorre a la naturalesa: els animals més grans s’alimenten dels més 
menuts, creant així una estabilitat única. 

D’aquesta manera es crea la vertadera màgia: la interdependència entre els éssers vius, 
que provoca que un gran rinoceront necessite la més xicoteta abella per poder respirar, així 
com una serp possibilita que una àguila seguisca 
tenint forces per continuar volant. La mare natura 
és sàvia, manté al nostre planeta en un meravellós 
equilibri, així, totes les persones estem connecta-
des en el gran cicle de la vida.

Alimentar-nos d’animals és una part més del cercle 
de la vida, els humans, els éssers vius més comple-
xos, ens alimentem de manera natural d’aquells 
que són més senzills que nosaltres. 

Van, per tant, les persones veganes i/o vegetaria-
nes en contra de la natura?
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El veganisme i vegetarianisme són 
opcions alimentàries que      tenen 
una recent crescuda a la nostra 
societat, cada cop són més les per-
sones que decideixen no consumir 
carn d’animals o fins i tot produc-
tes que provenen d’aquests (ous, 
llet...). 

És una decisió difícil i costosa, per-
què tot i que actualment aquest es-
til de vida està més introduït a la 
població global, no deixa de ser un 
problema en el moment d’anar a 
menjar fora. 

Per exemple, a falles, celebrem la tradicional torrada d’inici de l’estiu, o mengem el típic 
arròs al forn del divuit de març tan popular a la nostra falla. Per això, aquesta decisió de 
canviar tan dràsticament l’alimentació no deixa de ser complicada, i per tant, ha d’existir 
un bon motiu per donar-la.

El problema real no és alimentar-nos dels animals, sinó més bé, com és la vida dels animals  
que ens alimentem. És injust que es tracte els animals com 
a simples objectes, coses que només serveixen per a consu-
mir-los, quan no deixen de ser éssers vius amb semblances a 
nosaltres mateixos. 

Queda clar que alimentar-nos d’ells és una part més del cicle 
de la vida, però l’errada ve quan el procés d’alimentació dels 
humans no és ni sa ni sostenible, creant vertaders camps de 
concentració per a la cria intensiva d’éssers vius. 

Això ocorre quan són conills, pollastres o vaques les que 
naixen per a viure uns damunt d’altres en minúscules gàbies 
o quadres fins que arriba la seua mort.
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La societat està canviant, treballem conjuntament per construir un món més just: un món 
on la igualtat entre sexes siga real, on deixem de maltractar el nostre planeta, i un món on 
també deixe de fer-se ús i abús dels animals. 

Arriba el moment de continuar amb el canvi, que la població global siga conscient dels 
problemes socials que tenim perquè, com diu la cançó, aquest planeta és “nuestro gran 
legado”.



Un personatge misteriós ronda al majestuós 
palau de l’Òpera Garnier, a París. Un geni de la 
música que s'amaga darrere d'una màscara, 
avergonyit de la seua aparença, i que és capaç 
de tot per veure brillar al seu amor. 

ElEl personatge principal és una mostra 
excel·lent d'una despulla social. El món li ha 
donat l'esquena des que va nàixer perquè era 
deforme,i ha viscut en les tenebres dels 
subsòls d'un teatre, aprenent en primera 
persona com cruel pot arribar a ser la vida.
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I tu, portes màscara?
per Leila Escrihuela



Vivim en una època en què les xarxes socials 
han eclipsat el vertader sentit de l’existència i 
han amagat la realitat darrere d’un filtre. Ens 
trobem en un període que hem de mostrar el 
millor de nosaltres: la part bona, agradable i 
feliç (o, almenys, aparentar-ho). Una era en 
què l’amargor i l’infortuni s’han convertit en 
tabú.

Per tal de no presentar-nos al món tal com 
som, ens resguardem darrere d’una màsca-
ra, una mena de frontera que alcem entre 
la nostra persona i la resta de la humanitat.              
Assaborim i envegem les imatges i moments 
de felicitat dels nostres coneguts i conegudes 
en favor de la nostra aflicció, trepitjant el nos-
tre objectiu de benestar personal.

De vegades, interpretem un paper que canvia 
en funció del moment i de les persones amb 
qui estem. D’aquesta manera, entrem en un 
circuit d’autodestrucció de la nostra matèria primera, posant-nos a sobre del nostre rostre 
una màscara que ens ofega.

Ens autocensurem. Limitem la nostra confiança. Reprimim la nostra autoestima.
Però, per què canviem totalment quan estem front un determinat grup de persones? A qui 
volem enganyar? A qui volem agradar? Amb quin objectiu? Qui ens imposa aquest paper? 
Quines són les conseqüències a què ens enfrontem?

Tot i que pot sonar a tòpic, quan una persona oblida la tasca d’interpretar, quan se sent 
lliure de ser un o una mateixa, és quan, realment, viu i gaudeix la vida amb plenitud. Les 
Falles ens brinden l’oportunitat de conéixer persones diferents de nosaltres, totes elles 
amb les seues inquietuds, les seues il·lusions, i també les seues pors. L’oportunitat de 
compartir vivències i anècdotes amb qui mai esperàvem encaixar. 
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Falleres i fallers que, de la mateixa manera que el Fantasma de l’Òpera era un misteri per 
a la jove soprano Christine Daeé, ho són també per a nosaltres.

Així, el Casal es converteix en un espai de creació d’anècdotes on tothom podem llevar-nos 
la màscara i mostrar la nostra personalitat que, de segur, connectarà amb la resta de la 
família fallera, doncs estem units per un sentiment.
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La naturalesa de l’amor
per Beatriz Palomares



No m’estimes per com soc, sinó 
per com et faig sentir.

No m’estimes pel meu volum 
i forma, sinó pel somriure que 
et provoque quan em mires de 
reüll.

No temes el soroll que provo-
que, si no estima el ritme al que 
faig bategar els cors.

Aprén a estimar-me com un    
infant, i a canvi et donaré els records de la gent gran.

L’amor, senyores i senyors, és un sentiment que no pot ser imposat a cap cosa, ni per cap 
persona. Per contra, el respecte, de propis i estranys per uns costums i tradicions, ha de ser 
una constant en les nostres festes.
Respecte no sols unidireccional cap als fallers i falleres, sinó també cap a les veïnes i veïns 
que formen la nostra demarcació, perquè elles i ells també formen part de la nostra festa, 
encara que no sempre ho hagen demanat.
L’amor i l’estima no s’imposa, es construeix dia a dia, any rere any. A uns pocs, l’estima per 
les falles els ve de forma innata i inexplicable. D’altra, la majoria, els ha estat educada des 
de les seues llars on, iaios i iaies, pares i mares, familiars pròxims o allunyats els i les han 
ensenyat el que és formar part d’una falla.

Perquè el veritable amor per les falles no dura tres dies. És aquell que s’inicia, possible-
ment, amb un sopar en què podries sentir-te estrany. Però que amb els somriures còmpli-
ces, amb presentacions d’altres membres (i la “trucaeta”, per descomptat!) fa que et vinga 
de gust repetir aquell mateix sopar.

S’engrandeix quan eres menut o menuda, i coneixes nous companys i companyes de jocs, 
aventures i algun esglai. Però no són els de classe, ni de vegades veïnat de la mateixa        
població. Són els amics i amigues de la Falla, eixos que fan que desitges que acabe l’estiu i 
tornen els dies d’assaig.
Es fa un poc costera amunt, no ho negarem, l’estima per la Falla quan et fan matinejar. 
Que si a les 6 del matí per traslladar monument. 
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A les 7 ha de quedar tot guardat. Però 
sempre reconforta quan et diuen: des-
prés amb bona companyia, d’esmorzar.
Són tants dies els que ajuden a apren-
dre a estimar, que  a  mi  em sembla 
impossible poder-los contar!

Hi ha dies, he de confessar, que la dita 
es fa palesa: “de l’amor a l’odi, tan sols 
hi ha un pas”. Són eixos dies  que el 
mòbil bull, de  tants  missatges  que                  
estan enviant. Queda molta feina per 
fer, però jo sempre veig les mateixes 
mans.

I veus com la nit es fa dia. I el dia sem-
bla que ja s’ha acabat. Fustes per pin-
tar, pedres per col·locar i no t’oblides, 
després toca agranar i guardar. Són 
aquests moments en què dius: quina 
necessitat, podent estar a casa dormint 
i descansant?

Però en eixe  moment  apareix  una       
altra estima, molt més personal. La dels 
records d’aquelles persones, que tant  
ens  han  ensenyat en aquesta família 

tan gran. Mires la cantonada i veus la carn d’un carnisser especial, i com li faltava temps 
per a portar combustible per a poder acabar. Veus pintors i pintores, que sempre estaven         
disposats a ajudar.

I algun cantant, que guitarra en mà, amenitzava tot el que calguera per a fer d’aquella       
estona un bon moment que passar. I el coeter, que tantes vegades s’haurà cremat? Ha 
creat una escola de pirotècnics i pirotècniques, que hui en dia ja compten amb més de 30 
anys.
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I és aquest el missatge a transmetre: hem d’aprendre a estimar. Una estima natural i        
sincera, que cada dia es faça més gran. 

Estimar el monument i tot el que vol representar: la sàtira, la crítica i les ganes de millorar. 
Les tradicions i costums: d’on venim i fins on volem arribar. Els nostres veïns i veïnes, el 
medi ambient i la nostra Vall. Aquest és el nostre meravellós poble, i només entre tots i 
totes el podem fer anar endavant.
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Fingiries ser una altra persona per poder 
aconseguir treball?
Victòria, una cantant d'òpera, es veu en el 
carrer i sense feina al París dels anys 30. 
Amb l'ajuda d'un cantant de cabaret es 
converrrà en Víctor.

AmbAmb un èxit en creixement, i sense cap 
sospita de la seua veritable idenrtat, 
alçarà passions i fins i tot enamorarà els 
homes poderosos de l'època.
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Pseudònims
per Amparo Alfonso



F. Caballero

G. Sand Llibret  Falla  la  Via  2020
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Si et parle de G. Sand, G. Eliot o F. Caballero, tal vegada aquests 
noms no et diuen res.
Si et dic que són personatges importants del món de la literatura 
del segle XIX, potser et fas una idea de com podien ser pel seu 
estatus social i la seua aparença.
Però, abans de continuar aquest escrit, m’agradaria plantejar-te 
una endevinalla:

“En un cotxe van un pare i el seu fill.
El cotxe sofreix un accident, mor el pare i el fill resulta ferit de 
gravetat.
És necessari operar al fill d’urgència i ràpidament és traslla-
dat a un hospital perquè siga operat per una eminència en 
medicina qui quan veu a la persona que ha d’operar, diu que 
no pot fer-ho perquè és el seu fill.
Com pot ser?”

Aquesta endevinalla es va fer viral fa poc temps en un vídeo que es va compartir per les 
xarxes socials, potser per això haja sigut fàcil per a tu trobar la resposta. O tal 

vegada no hages tingut cap problema en trobar la contestació simplement 
perquè la trobes òbvia.

Si et trobes en el punt de no saber el perquè d’eixa contestació, et     
trauré de dubtes:
L’ eminència en medicina, no podia operar al seu fill, perquè és la 
seua mare.

Ara, tornem al punt a on havíem deixat aquest article.
Si et torne a nomenar a G. Sand, G. Eliot o F. Caballero , probablement 

has canviat la imatge que tenies d’aquests personatges ( o tal vegada 
no).
G. Eliot, o George Eliot, va escriure la novel·la “Middlemarch: un 
estudi de la vida de província” que va ser publicada en 1874, és 

considerada com una de les millors obres de la literatura anglesa. 
G. Sand, o George Sand, també va deixar la seua empremta 

en la literatura, en aquest cas a França. 



Va escriure textos d’històries d’amor i de diferents classes socials, criticant les normes de 
l’ època. També va escriure textos polítics i obres que s’escenificaven en un teatre privat.
F. Caballero, o Fernán Caballero va escriure a Espanya diferents obres que destaquen 
per una extraordinària recol·lecció de cançons folklòriques, en moltes obres la presència        
femenina era molt latent.

George Eliot era en realitat Mary Ann Evans, i signava articles en el seu nom propi en un 
diari, però per al món de la ficció va adoptar la identitat masculina.
George Sand era la francesa Amantine Dupin, una de les autores més prolífiques de la seua 
època.
I com ja podeu suposar, Fernán Caballero no era el vertader nom de l’escriptora a qui son 
pare no li va posar fàcil publicar els seus escrits i per això va ocultar la seua identitat de 
Cecilia Böhl de Faber i Larrea.

Com aquests tres exemples, trobem molts altres al llarg de la història, 
i molt més recentment, en 1997, Joanne Rowling, autora de la famo-
sa novel·la “Harry Potter” escrivia baix les segles J.K. Rowling per 
a no donar pistes de la seua identitat. Inclús va arribar a publicar 
la novel·la “ The Cuckoo’s Colling” sota el pseudònim de Robert            
Galbraith, amagant-se baix un nom d’home; en aquest cas pretenia 
allunyar la sospita de ser la mateixa autora que l’anterior novel·la.
També trobem exemples de l’ús de pseudònims d’homes per part 
de dones en la pintura. És el cas de la pintora nord-americana Mar-

garet Keane, qui durant la primera etapa de la seua trajectòria 
artística va vendre les seues obres sota el nom i signatura del 

seu home, Walter Keane; i Marietta Robusti, filla de Jaco-
po Robusti, més conegut com el Tintoretto que signava les 
seues obres com M.R.

J. K. Rowling
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Són diferents els motius que porten a aquestes extraordinàries dones a ama-
gar-se baix un nom masculí. Històricament la literatura ha sigut cosa d’homes, 
però no perquè les dones no escrigueren, sinó perquè, com 
en molts altres àmbits, els homes que controlaven aquest 
món s’encarregaven de vetar-les l’accés. 

Elles, per a evitar prejudicis sexistes i aconseguir ser publicades i llegi-
des, es veieren obligades a ocultar la seua vertadera identitat. Durant el 
segle XIX, les que s’atrevien a publicar amb el seu nom propi rebien mol-
tes crítiques, perquè estaven extrapolant el paper signat per a elles en la 
societat.

Una altra raó que s’apunta per a escriure baix un pseudònim, és per a protegir la vida per-
sonal. Era molt comú que crítics i lectors assumiren els llibres escrits per dones com auto-
biogràfics, per això, si escrivien indicant qualsevol element sexual, considerat poc apropiat 
per a una dona de la societat, elles serien jutjades.
En èpoques més recents, el fenomen de la segmentació entre “la literatura per a dones” i 
la “literatura per a homes” també contribueix a buscar altres identitats per a ser llegits per 
un públic determinat, inclús,  hem trobat el cas contrari com és el cas del periodista Sean 
Thomas Vínox, o l’argelià Mohammed Moulessehoul.

I si parlem del món de les falles? Les falles han sigut durant molt de temps, un món marcat 
per la separació de gènere en diferents tasques. 
Fa 20 anys, una dona ho tenia difícil per a treballar en el taller d’un artista faller perquè 
requeria molt esforç físic, per això les volien només per a les tasques més senzilles com 
arreplegar el cartó o pintar. No podien ni anar a la cafeteria del gremi per a esmorzar amb 
els seus companys.
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Reyes Martí, la primera dona que disparà una mascletada

FOTO: PIROART.COM
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En el cas de les pirotècnies, es podien trobar dones en els despatxos, però cap dins de la 
gàbia disparant una mascletada.
Els càrrecs directius de presidents i vicepresidents de les comissions falleres eren ocupats 
per homes, no obstant això les secretaries i vicesecretaries eren ocupats per dones.

En els exemples que hem anomenat, és difícil per a una dona amagar-se baix un pseudò-
nim masculí, per tractar-se de tasques en què el personatge és molt visible. El que sí s’ha 
pogut observar en els últims anys, és que els treballs que realitzaven les dones en segon 
pla, i baix l’ombra d’un home, com l’artista que pintava els ninots d’una falla, la pirotècni-
ca que preparava el muntatge d’un castell o la fallera que s’encarregava de labors d’orga-
nització de la seua falla, han passat a ser visibles i en nom propi.

Així, hui en dia, podem parlar i coneguem a Maria Caridad Pinto Ferrer com la primera ar-
tista  en obtenir el carnet del Gremi d’Artistes Fallers; de Reyes Martí, la primera dona que 
disparà una mascletada (foto en pàgina anterior)  i de Paqui Romero Lozano, la primera 
dona que va entrar a formar part de la Junta Central Fallera de València.

FOTO: PIROART.COM
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Els anys 80 i el moviment LGTBI
actual
per Emma Peris



No podem parlar de la dècada dels anys 80 sense que termes com “virus de la sida”, “malal-
tia”, “Stonewall” i “revolució” es nomenen; i aquest fet no canvia encara que ens centrem 
en la història i l’evolució del moviment LGBTI, mostra de la importància d’aquest en la 
societat.

Els anys 80 foren una època màgica, contradictòria i plena de canvis. Amb la mort de la 
dictadura, la població espanyola se n’adona que de sobte no té barreres i comença a desco-
brir, o almenys a no amagar, la seua pròpia llibertat. Comença així “La Movida Madrileña”.

És aleshores quan, s’inicia una nova etapa per al moviment LGBTI i per a parlar d’açò,   
primerament cal que parlem de l’origen d’aquest acrònim, on hi ha lletres referents a 
l’orientació i l’atracció sexual i lletres referents a la identitat de gènere, com a continuació 
expliquem:

Les dues primeres lletres representen a part del col·lectiu homosexual: La lletra “L”, de 
lesbiana, es refereix no sols a dones amb una atracció sexual envers altres dones, sinó 
també a la comunitat lèsbica. Mentre que la “G” representa la paraula gai, que es refereix a 
homes amb atracció envers altres homes; encara que aquest terme també s’ha usat antiga-
ment per a englobar a persones de qualsevol gènere que foren homosexuals, utilitzant-se 
com a sinònim d’aquest.
El terme bisexual és representat per la lletra “B” i es refereix a qualsevol persona amb una 
orientació sexual envers persones del seu mateix gènere i envers persones que no siguen 
del seu gènere.

I fins ací les lletres que parlen d’orientació, la B, la G, i la L, ja que la I i la T són lletres que 
fan referència a la identitat de gènere.
Pel seu costat, el terme transgènere es representa a l’acrònim per la lletra “T” i s’empra 
per a designar una persona que no es correspon amb el sexe que li assignen en nàixer. És 
a dir, que si a una persona quan naix li assignen que és una dona, i aquesta persona és 
transgènere, significa que realment no és una dona, sinó que és un home trans, abreviació 
de transgènere. Si aquesta mateixa persona a la qual se li assigna el sexe femení en nàixer, 
fos una dona, es consideraria una dona cis, abreviació de cisgènere.
També cal clarificar que una persona no és més o menys trans per decidir tractar-se amb 
hormones o operar-se, ja que aquesta decisió és totalment personal i sobretot perquè com 
ja hem explicat, els genitals no determinen el gènere. 
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L’altre terme, representat per la grafia “I” és el d’intersexual, que pot ser o no inclòs en 
l’acrònim LGBTI. Aquest s’aplica a persones que han nascut amb característiques sexuals 
que no els determinen com a persones del gènere masculí o del gènere femení.

Els termes representats per l’acrònim no és exclusiu d’un altre i per tant, una dona trans 
pot ser lesbiana, i un home trans pot ser gai.
Algunes persones parlen del terme “pansexual”. Així, de manera simplificada, la                      
pansexualitat es refereix a la capacitat d’estimar algú independentment del seu sexe. La                       
veracitat d’aquest terme és un tema polèmic perquè els seus defensors, al·leguen que la                     
pansexualitat i la bisexualitat no són el mateix,  ja  que  la  pansexualitat  no fa distinció 
enfront de les persones trans. Però diferenciar entre les persones trans i les persones cis, 
és transfòbic per si. Per tant, considerar que les persones heterosexuals, les homosexuals 
i les bisexuals si fan distinció, és considerar que les dones trans i els homes trans són dife-
rents de les dones cis i els homes cis i per tant és transfòbic.

Abans havíem nomenat paraules representatives en el context històric dels 80 i ara              
parlarem d’alguna d’elles, començant per Stonewall.
El 28 de juny del 1969 suposa un punt d’inflexió per al col·lectiu. Un punt d’inflexió que 
deixa enrere el triangle rosa que se’ls posava a les persones homosexuals als camps de 
concentració nazi, les penes de presó, les discriminacions, els exterminis, les pallisses, les 
repressions i persecucions…
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Ens traslladem a Nova York, anys setanta. Les autoritats no   
donaven llicència per a servir alcohol als bars freqüentats per 
homosexuals, però davant de la negativa
d’aquests de complir la norma, la policia tenia una excusa per 
a realitzar batudes
i assetjar als clients. Aquella nit del 69, una d’aquestes             
irrupcions en el bar Stonewall Inn va desencadenar l’alçament 
dels homosexuals contra les forces policials.

Des d’aquella nit, la vida de molts gais i lesbianes, així com la 
cultura en la qual vivien, va canviar dràsticament. Les mostres 

públiques i les manifestacions on exigien respecte i ser tractades 
com a persones independentment de la seua orientació sexual es 

van fer més que evidents.
A partir de la commemoració dels disturbis de Stonewall s’originà 

el dia internacional de l’orgull LGBTI,  en què actualment milers 
de persones defensen els seus drets. Així, aquella nit de juny es 

va convertir i encara perdura com un cita i un símbol del començament en la lluita pels 
drets dels homosexuals, de fet, en 2016 va ser declarar monument nacional pel president     
Obama.

En contraposició de l’avançament del col·lectiu per aconseguir respecte i igualtat, apareix 
l’era de la SIDA a finals dels anys setanta i vuitanta. A causa de l’aparició d’unes taques de 
color rosat en el cos dels infectats, la premsa va començar a cridar a la sida «pesta rosa», 
apuntant a més als homosexuals, encara que aviat es va fer notar que també la patien al-
tres col·lectius com els immigrants haitians als Estats Units, els usuaris de drogues injec-
tables, els receptors de transfusions sanguínies i les dones heterosexuals.

Els perjudicis descrits van suposar un pas enrere en l’acceptació del fet homosexual. Totes 
les víctimes de la malaltia en els primers moments van patir una estigmatització.
D’altra banda, l’epidèmia va causar un gran impacte en la comunitat gai, ja que gran part 
d’una generació es va veure afectada i els supervivents van haver de veure com companys 
i amics morien abans de l’aparició dels tractaments antiretrovirals. Des d’aleshores el llaç 
vermell simbolitza la lluita contra la SIDA. Va suposar així mateix un canvi en els costums 
sexuals de la majoria; ja que quan es van conéixer les vies de contagi es van haver d’incor-
porar mesures de protecció, generalitzant l’ús del condó.
En 1990 la O.M.S va retirar l’homosexualitat de la classificació estadística internacional de 
malalties i altres problemes de salut.

Barack Obama
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Des de llavors els homosexuals ja no poden ser discriminats per considerar-los malalts o 
trastornats, ni han de patir les perilloses teràpies de reorientació sexual, encara que els 
detractors de l’homosexualitat segueixen considerant que es va retirar de la llista no per 
criteris científics, sinó per les pressions polítiques de les organitzacions homosexuals. No 
obstant això, aquesta és només la teoria.

Avui, més de vint anys després, aquestes teràpies, denigrants i perilloses per a imposar 
l’heterosexualitat a les persones homosexuals, estan permeses en 41 estats dels Estats 
Units, i joves nord-americans continuen sent víctimes. Hi  ha  estudis que recullen els       
intents de suïcidi de molts d’ells i sols alguns poden superar-ho i ara lluiten per eliminar 
aquests tractaments inhumans al seu país.

El moviment LGBT porta lluitant i treballant per aconseguir l’equiparació de drets des del 
final del segle XIX. Així que una vegada es va aconseguir la despenalització de l’homose-
xualitat, s’ha obtingut el reconeixement de les unions civils i el matrimoni entre persones 
del mateix sexe. S’equiparen així, els drets de les parelles homosexuals als de les hetero-
sexuals pel que fa a legalitat, beneficis fiscals, cobertures socials de la parella, etc.
El primer estat del món en legalitzar els matrimonis homosexuals van ser els Països Baixos 
en 2001. Espanya ho faria el 3 de juliol de 2005.

A partir de la dècada dels noranta, l’acrònim LGBT esdevingué cada vegada més popu-
lar. Així i tot no sols les quatre lletres de l’acrònim engloben totes les persones que no 
segueixen la norma cis heteronormativa (homes cis, amb dones cis i viceversa) que havia 
sigut socialment imposada durant molts anys.
Alguns acrònims també inclouen, com hem explicat abans, la I que significa intersexual, o 
la A, que significa asexual; encara que algunes persones també l’utilitzen com straight ally 
(aliat heterosexual) per a les persones que tot i ser heterosexuals col·laboren amb el movi-
ment LGBT, encara que moltes altres consideren que aquest no és l’ús adequat, ja que els 
heterosexuals no són formalment part del col·lectiu.

El terme conjunt LGBT no genera un consens perquè hi ha persones que no consideren 
que lluiten pels mateixos objectius, ja que uns tracten sobre l’orientació sexual i altres    
sobre la identitat de gènere. De forma similar, alguns intersexuals volen ser inclosos en els 
grups LGBT i prefereixen el terme “LGBTI” mentre uns altres insisteixen que no són part 
de la comunitat LGBT i desitjarien que no se’ls inclogués com a part del terme.
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Moltes persones han intentat trobar 
un terme genèric per reemplaçar 
els nombrosos abreujaments exis-
tents. Per a això s’han intentat usar 
paraules com «queer» i «Arc de 
Sant Martí», però no s’han adoptat 
de manera generalitzada.
Hi ha part del col·lectiu que creu 
que agrupar-se per orientacions no 
heterosexuals perpetua el mite que 
ser gai/lesbiana/bi fa a una perso-
na deficientment diferent d’altres 
persones.

La lluita del col·lectiu ha estat patent, però encara continua. La  censura  homofòbica    
existeix, la sexualització i classificació  de  molts  productes  segons  gènere també és un 
inconvenient, així com  que  moltes  persones consideren que existeix una ideologia de 
gènere que es pot imposar.
Tots aquests fets donen lloc a què després d’anys i anys de lluita, persones com el president 
Trump propose legalitzar l’acomiadament al treball amb motiu de l’orientació i identitat 
sexual; promovent així la discriminació.

Si parlem d’invisibilització del col·lectiu, no sols parlem de temps antics, també de temps 
presents. A l’actriu Kristen Stewart li van aconsellar que amagués la seua bisexualitat i a 
la seua parella per a tindre més èxit al cine. Tot açò sense mencionar que tots els perso-

natges amb els quals els xiquets i xiquetes 
poden identificar-se són cis heteronorma-
tius. No hi ha cap princesa, ni cap príncep, 
ni cap superheroi, ni cap superheroïna que 
no seguisca la falsa “normalitat” imposada 
socialment.

El que passa és que per a canviar la societat 
i eliminar la discriminació s’ha de canviar 
la base. 
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Es necessita educació en els col·legis sobre gènere, persones cis i trans i qualsevol part del 
col·lectiu. Educar perquè tots els xiquets i totes les xiquetes sàpiguen que els seus cossos, 
identitats i orientacions són vàlids i que tots i totes mereixem respecte. Ja que així, les 
persones que en la infància i adolescència, així com les més grans que no encaixen en la 
normal social majoritària, no caldrà que s’amaguen i entendran que és el que els ocorre. 
Perquè si el teu fill és gai, ho serà encara que no t’agrade, i el mateix passa amb les xiquetes 
lesbianes, les persones trans i qualsevol part del col·lectiu LGBTI.

Però actualment no sols tenim problemes, també victòries. És cada vegada més freqüent 
que hi haja vàters als llocs públics que no sols siguen d’hòmens i dones. Si no que siguen 
neutres. Perquè quan una dona trans utilitza el vàter igual que una dona cis, no hauria de 
ser pressionada per a no fer-ho.

El mateix passa amb els perfums o els joguets: perquè hem d’encasellar en perfums de 
dona i d’home, o joguet de xiquet i de xiqueta? A què fan olor els homes, i les dones? Sols 
és màrqueting. Màrqueting i etiquetaria per sexes. La qual cosa suposa una normativitat 
que no sempre es compleix. Com els passa a les persones del col·lectiu LGBTI.
Perquè el canvi està també a les nostres mans i amb xicotets detalls es pot fer molt, per 
exemple: si una persona trans et diu que el seu nom és d’una determinada manera, encara 
que el nom que li van posar en nàixer no siga el mateix, respecta-la. No li preguntes pel 
seu nom real. Perquè ella ja considera que el seu nom és el real, el que la persona decideix 
i no aquell que li imposen.

Llibret  Falla  la  Via  2020
En clau de fer158



Llibret  Falla  la  Via  2020
En clau de fer 159



160



LLIBRET  
INFANTIL

161



La fada Caragol és la guardiana de tots els animals. Dels que boten i dels que 
s’arrosseguen, dels que naden i dels que volen, dels que corren i dels que no 
es mouen en tot el dia.

Últimament està preocupada perquè a la bústia de queixes estan arribant-li 
molts missatges. Una tortuga amb mal de panxa es lamenta perquè s’ha 
menjat un plàstic pensant-se que era una medusa. 

Un eixam complet d’abelles es planyen de tant com els costa trobar flors 
per a fer la dolça mel. Un elefant es vol querellar contra el dentista que l’ha 
deixat desdentat. Una girafa plora quan conta que, per molt que allargue el 
coll, ja no troba fulles tendres. 

Un ramat d’ovelles expliquen que han de fer kilòmetres i kilòmetres per a 
veure brossa fresca.
Tots coincideixen en el fet que, abans que els humans es cregueren els amos 
del món, era millor. 

Estan carregant-se el planeta i, a no ser que deixen que els animals        
mantinguen el cicle de la vida, la natura es girarà en contra d’ells.
Què podem fer? Pareix que el món està canviant. Com podem protegir el 
medi i viure en harmonia? 

A la pàgina següent us deixem l’índex d’algunes lectures:
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La fada Caragol
per Montse Vila



-Reciclar

-Estalviar aigua

-L’hospital dels joguets

-Coses al carrer

-Els arbres

-Fufú ja no té por

-El ratolí “Pérez”

-Nela la cabra

-El canvi climàtic arriba a La Valldigna

-Apaga el llum

-Món marí
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Estalviar aigua
per Carme Martínez



L’aigua és una de les coses més meravelloses que tenim. Com faria la meua 
àvia eixos macarrons tan bons amb tomaca, si no pogués bullir-los amb 

aigua? I eixe gotet d’aigua fresqueta quan arribe a casa després de jugar 
amb els amics i amigues? Com podria netejar-me després d’un dia 

a la platja si no tingués aigua a la dutxa? I els bombers, el 19 de 
març, tampoc podrien apagar el foc de la falla!

L’aigua ens fa falta per a tot, i tenim molta sort de poder disposar 
d’ella sempre que volem. Imagineu obrir l’aixeta per netejar 

una peça de fruita, i que no sortís ni una goteta d’aigua; o que 
la nostra mascota tingués set, i no poguérem posar-li aigua 
al seu bol; o  ,potser,  que  s’incendiés  la muntanya  i no es 

    pogués apagar.

Doncs en alguns països del món, hi ha xiquets i          
xiquetes  que  no  han  tingut  tanta  sort  com       
nosaltres. L’aigua no és tan fàcil d’aconseguir a les 

seues cases com ho és a les nostres. Alguns d’ells i elles 
han de caminar molt de temps per poder omplir 
les   marraixes d’aigua d’un pou, i fins i tot alguns 
es posen malalts per no poder beure.

Que  tal  si  tractarem  d’ajudar  a  aquests  xiquets  
i   xiquetes i les seues famílies? Si nosaltres estalviarem 

l’aigua que disposem, per a ells i elles seria més fàcil poder 
tenir-ne.
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Amb aquestes 
idees, de segur 

que és molt més 
senzill!

 DUTXA DE DUES CANÇONS:

A tots i a totes ens encanta dutxar-nos escoltant música. Cantem, ballem 
i  ens divertim  mentre usem  l’aigua per  a  estar  nets i netes.  Per  
no   malgastar molta aigua mentre ens dutxem, a partir d’avui les dutxes 
només poden durar dues cançons!

Entra a la dutxa, encén la música, i quan acaben les dues cançons, serà 
hora d’apagar l’aigua!

 DUTXEM EL COTXE: 

De la mateixa manera que nosaltres ens dutxem, al nostre cotxe també 
li agrada fer-ho!  Segurament  els  nostres  pares i mares porten el cotxe 
a  netejar, però d’això ens  podem encarregar nosaltres, i estalviar molta   
aigua! De segur que és molt divertit!

Només ens farà falta una safata amb aigua, esponges, sabó, escuma i moltes 
ganes de passar-ho bé! 
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 REUTILITZEM L’AIGUA: 

Durant  el  nostre dia a  dia, tirem  molts  litres d’aigua sense utilitzar: 
bullim pasta o verdures i després tirem aquesta aigua a la pica; ens dutxem 
i mentre esperem que l’aigua es calfe, deixem caure molta aigua freda; ens 
omplim un got d’aigua del que només bevem la meitat i tirem la resta. 

Que tal si busquem una altra vida per a aquesta aigua?

Només necessitem: 

-Un cossiol.

-Unes llavors de flors, plantes, fruites o verdures.

-Una regadora.

-Arena.

Plantarem les nostres  llavors, i només   podrem  regar-les  amb  aigua 
reutilitzada. De segur que ens ix una planta fantàstica! 
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Reciclar
per Laura Bellver



RESIDU, TU SAPS ON VAS?

Ja sabem la importància que té reciclar i la necessitat de fer-ho bé per po-
der mantenir viu el nostre planeta. “Reduir, reutilitzar, reciclar” són les 
accions clau en la gestió de residus.
 Aquest és el símbol internacional del reciclatge, el coneixeu?

Mireu els avantatges de reciclar:

• Utilitzem un residu per obtenir un nou material.
• Evitem malbaratar materials que encara poden aprofitar-nos.
• Reduïm el consum de matèries primeres.
• Reduïm l’ús d’energia.
• Reduïm la contaminació atmosfèrica.
• Reduïm els abocaments que contaminen els nostres aqüífers, rius, mars 
i oceans.
• Reduïm les emissions de gas i així controlem l’efecte hivernacle.

Coneixem molts materials que poden ser reciclats, com el plàstic i el vidre 
entre altres. Però, podem reciclar un got que es trenca? I les parts d’un or-
dinador?
Fixa’t i descobriràs un fum de possibilitats a través d’aquests contenidors:
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CONTENIDOR ORGÀNIC, de color marró. 
Heu d’abocar-hi les restes de menjar, les closques, el 
café, les bossetes de les infusions, els escuradents…

CONTENIDOR DE PLÀSTICS, de color groc. 
Per a reciclar llaunes de ferro, botelles i taps 
de plàstic, taps de metall, embolcalls de film 
i d’alumini.

CONTENIDOR DE VIDRE, de color verd. Fàcil! 
Recicla-hi vidre de qualsevol classe!

Llibret  Falla  la  Via  2020
En clau de fer170



CONTENIDOR DE PAPER I CARTÓ, de color blau. Aquest és molt famós! Ací 
tirem els fulls de paper que ja no necessitem, però també, caixes de sabates, 
de cereals, diaris vells. Per cert, heu provat d’envoltar un regal en paper de 
diari vell? Queda genial i cuidem un poc més el medi ambient!

CONTENIDOR DE PILES, pots trobar-los en molts llocs com supermercats i 
grans superfícies! No deixes passar ni una pila!

CONTENIDOR DE MEDICAMENTS, necessari perquè no arriben els medica-
ments a cap ésser viu.
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PUNT VERD O ECOPARC, ara sí que us deixe bocabadats: mireu tot el que 
podeu portar! CD i DVD, discs de vinil, espirals de llibreta, petits aparells 
electrònics, càpsules de café, bombetes de baix consum… Al nostre poble en 
tenim un!

CONTENIDORS ESPECIALS per a residus 
com l’amiant, molt  tòxics  per a les perso-
nes i que necessiten ser retirats amb molta 
cura. És un treball de molta qualificació!

CONTENIDOR D’OLI, de color taronja.
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CONTENIDOR PER A LA RESTA DE DEIXALLES, de color gris, verd obscur… 
En ell abocarem bolquers, compreses, tampons, baietes, llapis, bastonets de 
les orelles, llima de les ungles,…

De segur que ja sabeu on tirar cada cosa per fer del nostre poble un lloc mi-
llor per a viure!
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Món marí
per Laura Bellver
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NADEM I SALVAREM EL MÓN!

Diuen que on hi ha aigua, hi ha vida! Així que acompanyeu-me i descobri-
rem algunes qualitats que fan que l’aigua siga essencial per al món:

• Constitueix el 75% de tota la superfície del nostre planeta i només el 
3% és potable.
• Intervé en la regulació del clima.
• És fonamental per a tots els éssers vius del planeta.

Coneixeu el cicle de l’aigua? Veniu amb mi i recordem-lo!

El procés comença a l’atmosfera per evaporació i després, l’aigua torna a la 
terra gràcies a la condensació i a la precipitació.
Per desgràcia, aquest cicle de l’aigua s’altera per culpa de la contaminació! 
I sabeu què és el més contaminant i perillós per al medi marí? Cada bossa 
que utilitzem per a comprar, la canyeta del suc de l’esmorzar, l’embolcall 
de l’entrepà, les botelles d’aigua d’un sol ús…
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D’aquesta manera poden arribar a rius o d’altres vies fluvials i, fins i tot, al 
sistema de clavegueram de zones urbanes. Una vegada a la xarxa subterrà-
nia, la destinació final serà la mar, per molt lluny que ens trobem d’ella.

Els plàstics que usem cada dia poden acabar als mars i oceans encara que 
els dipositem correctament al contenidor groc.  Així,  a  causa d e l’acció 
del vent i la pluja, aquests residus  arriben  a  la mar, fins i tot, quan els    
llencem a l’abocador correcte.



El plàstic ha inundat les nostres vides i quan arriba als oceans flota i tarda 
dècades a degradar-se. 

Així, gràcies als corrents marins, es mou per tot el planeta. Quan els           
objectes de plàstic arriben al medi marí tarden anys i anys a degradar-se. 
Aquest fet condiciona que cada any puguen arribar a morir fins a un 
milió d’aus, peixos, tortugues i balenes. Algun d’aquests éssers vius no mor, 
però emmalalteix a conseqüència de la ingesta de plàstics o per quedar-se 
atrapats en ells. 

De plàstics n’hi ha tants que, empentats pels corrents marins, estan              
formant autèntiques illes com l’anomenada Trash Vortex en el Pacífic, que 
és més gran que l’estat de Texas. A més, molts animals confonen els plàs-
tics amb aliments. Per això, o moren o els contenen en els seus estómacs 
i la lenta descomposició d’aquests materials en partícules tòxiques, acaben      
impregnant la cadena alimentària. D’aquesta manera, la mar ens tor-
narà allò que estem abocant-li en forma de malalties i al·lèrgies.

Així que recordeu: el món marí comença a casa de cada habitant de la 
Terra.
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Apaga el llum
per Beatriz Palomares



Aquesta vesprada, mentre berenava a casa dels meus iaios, sobtadament se 
n’ha anat la llum. Jo, que tan a gust em menjava el meu entrepà mentre 
esperava que la llet es calfara, i veia els dibuixos animats!
- Iaio! Iaia! Que la tele s’ha apagat! I la llet s’està gelant de nou!
- Bé, és normal que la televisió no vaja. No hi ha electricitat. I si la llet es 
gela, t’ensenyaré una cosa que tenim guardada.
El meu iaio i la meua iaia es posaren mans a l’obra: la meua iaia va fer 
una candela amb oli d’oliva i cotó, mentre el meu iaio treia un foguer de 
gas per a calfar la llet del berenar.
- Què és això? Quina llum fa! Com ho has fet? Vull aprendre iaia!

- Mira: amb un poc de cotó humit amb oli, i un plat vell... Màgia! Tenim 
una candela per fer llum! O com pensaves què ho feien els que vivien a la 
cova del Bolomor? A cas creus que tenien peretes a la cova? El foc era la seua 
forma d’escalfar-se i il·luminar. Però aquesta, és una tècnica més depurada, 
que si no, podem incendiar casa!
Dies després, a l’escola, ens van explicar el que m’havien ensenyat el iaio i 
la iaia. I ens van començar a explicar: sabeu el què? Com havia canviat 
tot amb el temps:

Si inicialment era amb foc com s’il·luminava, després i gràcies a investi-
gadors com Gramme, Tesla, Bell o Edison l’electricitat va començar a tenir 
aplicacions quotidianes amb les quals no ens havíem parat a pensar.

I és que: què és el primer que fem en alçar-nos? Encendre el llum de 
l’habitació. I després: obrir la nevera i calfar la llet. I en el meu cas, per a 
arribar fins a escola: l’ascensor em facilita el camí des del quart pis fins al 
carrer.
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I això em va fer pensar: quina alternativa hi ha a l’electri-
citat? Perquè sempre he sentit dir als majors que apague els 
llums, que la factura és alta!
El foc sembla bona opció, però el fum .... millor ho deixem 
per a Falles, que en casa em fa feredat!

I el que contaren a arts, el molinet del vent decorat? Si ens remetem a 
temps no tan antics, hi havia per tot arreu, fins i tot hi havia qui els crida-
va que eren gegants! L’eòlica ja estava inventada i nosaltres sense fer-li cas!

I això de construir coves a la muntanya, o guardar menjar a excavacions? 
En ciències ens han explicat que ho feien perquè la terra manté la tempe-
ratura, és l’energia geotèrmica! La natura està del nostre costat!
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Si alguna em sembla una bona alternativa, i quasi em sembla un  tresor 
en les nostres  localitats, és  sense dubte una a la que no prestem massa 
atenció (fins i tot m’han dit els meus pares que un impost li han posat). I 
és que, qui no es posa al sol quan té fred, o obrí la finestra per a millorar la 
il·luminació? 

I molts sense creure, que el sol és el nostre aliat!
Una que m’han explicat diverses vegades, i que encara no sé ben bé com va, 
és l’energia feta amb aigua: si sempre han dit que aigua i electricitat són 
perilloses, com poden col·laborar? I és que amb el moviment de l’aigua, 
també una alternativa podem trobar.

La meua ment ja ha iniciat el canvi: més llum natural, peces d’abrigar i 
calefacció natural. Per a la bici: una dinamo que el meu iaio m’ha deixat. 
I a casa: apaga els llums, la natura t’ho agrairà!
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L’hospital dels joguets
per Laura Bellver



Conten les velles i vells que abans de l’apari-
ció de la tecnologia, les xiquetes i els xiquets no 
s’avorrien mai i sempre trobaven alguna cosa 
a fer. El seu joguet més poderós era la imagi-
nació i el millor lloc per a jugar era l’aire 
lliure. Així, del parc baix de casa feien la seua 
llar i de la muntanya, la seua aventura més 
delirant. 

Habitual era portar- se bé i demanar als Reis 
d’Orient joguines que pogueren utilitzar-se al   
carrer, nines artesanals i pilotes.            
A més, amb qualsevol material, aquelles xiquetes i xiquets 
tenien la capacitat de crear nous joguets.

Així, dissenyaven ninots amb un mitjó vell, soldadets 
que saltaven en un paracaigudes de bossa de plàstic o, fins i tot, una pilota 
amb quatre draps vells. Qualsevol element que ja no servia a casa era útil 
per trobar un altre ús més divertit.
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I què passa en aquests temps? Ordinadors, tauletes, telèfons i rellotges          
intel·ligents saturen la bústia reial. Els  parcs s’han quedat buits, on està 
la   infància? Els joguets s’acumulen als trasters, escolteu i veureu com se 
senten els seus plors! I si els ajudem? 

Comencem per traure’ls, netejar-los i preparar-los, de ben segur açò els 
farà sentir contents. Nines, trens, helicòpters, carrets de bebé; pilotes, espa-
ses,    cotxets, cuines i jocs de construcció. Ensenyeu-los el carrer! I  si  estan   
trencats, no passa res, podem  inaugurar  al  nostre  poble l’ Hospital dels 
Joguets.
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Allí aprendríem a reutilitzar-los i estimar-los, a aprofitar-ne cada part, a 
compartir-los i fer-ne un consum responsable i compatible amb la natura. 
Podríem omplir el parc dels joguets de sempre i també de nous, producte de 
la nostra imaginació:

-Trens fets amb caixes de cartró pintades. 

- Bitlles reutilitzant envasos de plàstic. 

- Calidoscopis construïts amb rotllos de paper de mà. 

- Pots decoratius ratllant guixos de colors. 

- Xiulets amb pinyols de préssec. 

De ben segur que si ho intentem, crearem un fum d’entreteniment i ens 
ho passarem d’allò més bé. I seran els nostres joguets, pensats i fets per     
nosaltres!   Les opcions són infinites, no hi ha cap límit. I si volem inter-
canviar-los, reparar-los o donar-los més vides els acompanyarem fins a 
l’Hospital dels Joguets. Eixa serà la seua llar. Ens atrevim?
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Els arbres
per Jessica Talens

      



Conta la llegenda que fa molts anys en un xicotet poble de l’Índia 
vivien els seus i les seues habitants molt feliços.

Els homes passaven tot el dia fora de casa treballant; les dones, els xiquets i 
xiquetes, de matí, anaven al bosc per tal de recollir els fruits i fulles d’un 
arbre anomenat Ginkgo que utilitzaven per curar les malalties.
En el bosc els xiquets i les xiquetes ho passaven molt bé, ajudaven a les seues 
mares i jugaven amb els animalets que trobaven.

Un dia mentre estaven al bosc, van veure uns homes que portaven uns 
camions i unes màquines molt grans per a tallar els arbres i així vendre’ls 
i guanyar diners.

Les mares, els xiquets i xiquetes es van disgustar molt. Doncs
no volien que tallaren els seus arbres!

D’on agafarien els fruits? I on anirien a jugar? 
Aquells arbres eren molt importants per al seu poble i no volien 
que ningú se’ls emportara.
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Les dones no estaven contentes en allò que  havien  vist  i van  anar  a 
parlar amb l’alcalde perquè els ajudara a impedir que talaren els arbres, 
però l’alcalde no els va fer cas.

Aleshores, les dones van decidir que de bon matí anirien al bosc, se sepa-
rarien en grups i encerclarien un arbre i  l’abraçarien  molt  fort  com 
a protesta. Així quan els homes arribaren per a talar els arbres no ho          
podrien fer, ja que elles no ho permetrien.

Quan  els  homes  van  arribar al bosc i veieren a les dones, els xiquets i 
xiquetes abraçats als arbres es van enfadar molt.
No podien talar els arbres!
I no van tenir més remei que anar-se’n i no tornar mai més a aquell bosc.

Chipko Movement  
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D’aquesta manera les dones del poble van demostrar 
als taladors d’arbres que no estaven d’acord amb 
el que anaven a fer.

A partir d’aquell moment naix el 
moviment CHIPKO, que significa 
abraçar. I açò és elque feien aquest 
poble, abraçar la natura per a no 
destruir-la.
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Coses al carrer
per Jessica Talens



Hui és un dia d’eixos que no m’agrada gens! El 
meu pare i la meua mare es tornen bojos pro-
vant-me roba! 

Jerseis i dessuadores, pantalons i jaquetes que 
tinc dins l’armari per comprovar que tot em 
ve bo! 

Pense que és una tradició, ja que quan arriba 
el canvi d’oratge sempre repetim la mateixa 
situació. 

Però tot no queda ací, sovint és tema de conversa 
entre adults: que si uns ja han canviat la roba, 
els altres diuen que farà  fred i encara tindran 
la roba d’hivern guardada i inclús de vegades 
parlen que sí l’han canviada però encara els 
resta llavar-la. 

En definitiva, coses de majors que acabaré fent 
jo alguna vegada, encara  que, actualment, 
preferisc  jugar  amb  les  meues  joguines  que  
provar-me roba. 

Però, sabeu què? Malgrat que no m’agrade, aquest 
any estic il·lusionat i tinc un pla!
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Coses al carrer
per Jessica Talens



L’altre  dia  a l’escola, la meua        
mestra, que és molt llesta, ens va          
informar d’un moviment anome-
nat “Keep Bristol Warm”. 

Els voluntaris i les voluntàries 
d’aquest moviment se solidaritzen 
amb les persones sense sostre i deixen 
bufandes, barrets, guants i jaquetes 
entre  altres  coses d’abric, en llocs 
visibles dels pobles i ciutats amb una 
etiqueta que diu: “No estic perdut, si 
em necessites, agafa’m”. 

La  seua finalitat  és  que aquestes 
persones, davant les onades de fred 
que hi ha durant l’hivern, tinguen   
peces  de  roba  al  seu abast per a   
protegir-se de les baixes temperatu-
res. 

A més a més, la meua mestra ens ha dit  que  a les xarxes socials s’ha fet ressò 
d’aquesta iniciativa i han  compartit fotografies i missatges d’agraïment.

Aleshores, he pensat que tota la roba que em vinga menuda o ja no utilitze 
la penjaré en els arbres que hi ha al passeig de baix de casa meua.  

Així, si algun xiquet o xiqueta li agrada o no la necessita en eixe moment, 
podrà agafar-la, utilitzar-la i deixar-la en un altre lloc quan ja no la gaste 
o no li vinga bona perquè altres persones continuen fent-ne ús.  Quina 
idea més bona he tingut!

“NO ESTIC PERDUT, SI EM NECESSITES, AGAFA’M”
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Però, i si a més de les peces de roba ho férem també amb altres objectes que 
no utilitzem? 

Si  tot allò que no utilitzem ho poguerem deixar al carrer perquè altres 
persones li donaren un nou ús. Seria fantàstic! He  de contar als meus 
pares aquest pla, de segur  que els agrada i podem posar en marxa aquesta 
iniciativa.

Al cap em venen els dies de falles! No sé volsaltres com vestireu, però jo 
quan isc de casa duc posada un muntó de peces roba, semble una ceba  per 
anar a la despertada i quan arriba a migdia ja em sobra tot i he d’anar 
llevant-me- els corfolls tal com avança el dia: que si primer em lleve la 
jaqueta, seguidament el polar faller, a continuació la dessuadora,  després 
de botar als castells inflables la samarreta interior... i així fins a quedar-me 
amb una camiseta i la brusa fallera la qual no me la deixe oblidada per 
res del món!

“NO ESTIC PERDUT, SI EM NECESSITES, AGAFA’M”
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Fufú ja no té por
per Montse Vila

194



Hi havia en aquell temps que les bèsties parlaven, els arbres cantaven i les 
pedres caminaven un poble molt, però que molt fester. Tots els esdeveni-
ments els feien grans de la mateixa manera: amb sorolls. Tant donava que 
fóra estiu com hivern, la nit la feien dia i del dia un infern.

Començava l’any nou amb un gran castell de focs d’artifici que anuncia-
va el que acabava i el que estava per estrenar. Tot el veïnat es reunia a la 
plaça major i a les dotze en punt, menjaven raïm i es posaven a cantar i 
a ballar fins a la matinada.

Fufú ja feia una estoneta que s’ho esperava. Ho pressentia perquè al carrer 
tot era un anar i vindre de gent amb xiulets i rialles que a ell li pareixien 
massa estridents. El pobre gosset passava la primera nit de l’any com en 
passaria moltes més: davall del llit de la seua ama maleint i preguntant-se 
el perquè d’aquell rebombori.

I encara no havia caigut el primer full del calendari, començava la festa 
més gran. Cada setmana, ploguera o fera sol, hi havia dos dies que Fufú no 
parava de tremolar i de buscar un lloquet on amagar-se. 

- Quina mala sort tinc d’haver 
nascut en este poble! Per què tot ho 
festegen amb trons?
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S’adonava que en sa casa començava a estar tot més regirat: el menjador es 
convertia en un vestidor ple de lluentons i randes que ni podia mirar ni 
tocar. L’ambient s’impregnava d’una olor àcida que omplia el seu nasset 
i no el deixava respirar i era llavors quan el cor se li accelerava perquè ja 
sabia el que anava a ocórrer: les maleïdes falles havien arribat!

L’ama de Fufú se l’estimava molt i tenia molta cura d’ell: el passejava, li donava 
de menjar, el rentava, el portava al veterinari quan estava malaltet, jugaven 
junts, inclús dormien en la mateixa habitació. 

Però tenia un gran defecte: era fallera i no només tres dies, no, esta afició li       
durava tot l’any. No hi havia festa que a Vega li agradara més que esta. 
Disfrutava els divendres amb els amics i amigues al casal, l’exaltació de la fallera 
major era una data de les més importants, no es perdia ni una de les disfresses 
de la cavalcada del ninot, i quan arribava la setmana de falles, lluir el vestit de 
fallera era per a ella el millor que li podia passar. 

La veritat siga dita, com Fufú la veia tan contenta i feliç, li semblava una          
princesa de conte de fades  amb  eixe  pentinat  tan estrany i les faldes que li 
arribaven arran de terra. Si no fóra perquè d’eixa manera no se li podia ni acos-
tar als    faldons...

Els últims dies de l’hivern s’esgotaven i la primavera espentava obrint-se 
pas. Amb bona lletra Vega omplia el tercer mes de l’any amb anotacions 
que es feia per no oblidar totes les activitats que estaven programades i a les 
que no volia faltar: crida, cavalcada del ninot, xocolatades, jocs, lliurament 
de premis, ofrena, missa, mascletades, cercaviles i crema dels monuments. 
I a Fufú seli arrissaven els cabells només de llegir aquells lletrerets.

- Però si encara queda molt de temps 
per al mes de març! És que ja s’acosta 
altra vegada sant Josep?
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-Què li puc fer? Què li puc donar? Si 
almenys sabera com explicar-li que no 
deixaré que li passe res...

Tot es trabucava la setmana gran. Els passejos es feien a deshores i no eren 
tan llargs ni habituals, no podia dormir totes les hores que estava acostumat 
pel rebombori que hi havia per casa, inclús un dia Vega es va oblidar de 
posar-li aigua fresca al gosset.

La xiqueta no era indiferent al canvi que es produïa en el caràcter de la 
seua mascota. Estava més nerviós, de qualsevol cosa s’espantava i no volia ni 
eixir al carrer. Vega estava preocupada perquè Fufú li fugia i es refugiava 
en qualsevol raconet.

Els dies passaven i la por de Fufú anava a més. Ja no obrien les finestres i 
les persianes estaven baixades perquè ni els raigs del sol pogueren entrar.
Un bon dia, a Vega se li va ocórrer una idea. 

I si apuntava a Fufú a la falla? I si el feia faller? Ella no li tenia por als 
coets ni als masclets. És més, cada dia es despertava a  la matinada per 
a disfrutar de les despertades que corrien pels carrers del seu poble tirant 
caixes i caixes de trons de bac. Ella s’ho passava d’allò més bé! Va pensar que 
aquella era la solució per llevar-li la por al seu gosset.
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Dit i fet. L’endemà es va plantar en el casal i li va dir a Paco que donara 
d’alta a un nou falleret. De  camí  a casa es va parar en una tenda per 
comprar a Fufú un regalet. Més contents que unes castanyoles entre els dos 
van obrir el paquet. Això és el que l’animalet volia, poder acompanyar la 
seua ama en la  festa  i poder  entendre  a  què venia el rebombori que 
l’angoixava mentre ella no estava al seu costat.

Fufú ja no té por, Fufú ja és faller!

I tot això que us he contat ha passat i no ha passat. Si no ha passat és     
mentida i si ha passat és veritat.
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Dedicat a totes les persones que estimen els animals
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El ratolí “Pérez”
per Estrella Peris



Tot va començar en una vesprada freda d’hivern. Plovia a borbolls i ens 
quedarem a casa dels meus avis perquè els nostres pares treballaven. Jo     
tenia al voltant d’uns 7 anys i en eixe moment  estava a punt de caurem  
la meua primera dent i em passava tota l’estona menejant-me-la a l’espe-
ra que caiguera. Fins que a la fi va arribar el moment més esperat. 

Tot i el dolor, me n’alegrà molt i corregué a ensenyar-li-la a tothom: els 
meus cosins, la meua germana i els meus avis. Com que  era la més xico-
teta de tota la casa quan ensenyava la dent  cadascun d’ells  em contaven  
els regals que els havia deixat davall del coixí. 

Mentre escolta les seues anècdotes se me va ocòrrer un pla, era molt senzill!  
Havia de  quedar-me desperta tota la nit per a atrapar el ratolí i així es 
convertiria en la meua nova mascota.

Marta, la repel·lent núvia de la meua cosina que aquell dia estava amb 
nosaltres, em digué que es tractava d’un ésser extremadament hàbil i que 
només apareixia quan tothom estava dormit, per això, era impossible atra-
par al ratolí Pere, així que no fora tan ingènua.
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Però en eixe moment una bola de pelatge gris i llarga cua, va passar pel 
meu costat, corria tant que semblava que portara un coet al cul. Els més 
xicotets ens llançarem per a agafar-lo seguits dels majors, que al cap d’uns 
minuts es van resignar a ajudar-nos perquè deixàrem d’armar tant es-
càndol.

Finalment l’aconseguirem agafar, el vam posar en una caixa de cartó que 
tenia uns forats, fets prèviament, perquè el rosegador poguera respirar. A 
continuació  pluja va cessar i eixirem  a jugar amb el fang sabent que la 
meua àvia ens renyaria per tornar a casa tots bruts.
La meua germana, que a vegades és una mica acuseta, va cridar el meu 
pare per a dir-li que havíem caçat al ratolí Pérez, que jo me’l volia quedar 
i que m’havia caigut la dent. 

Quan la meua germana em va passar el mòbil jo ja estava preparada per 
a un bon regany per part seua. Però contra tot pronòstic, el meu pare sols 
em va comunicar que aqueixa nit dormiríem allí, ja que els meus pares 
tenien coses importants a fer després del treball.
Una hora i mitja després d’acomiadar els meus cosins, el meu avi ja tenia 
fet el sopar. Vam veure la televisió, i una estona després em vaig acomiadar 
dels meus avis i de la meua germana per a anar-me’n a dormir. Era pri-
merenca i no estava cansada, no obstant això, em trobava impacient per 
veure quin regal m’anava a portar el meu nou amic.
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Vaig agafar la caixa del saló i vaig pujar a la meua improvisada habitació, 
vaig posar la caixa als peus del llit . Durant una estona  vaig estar parlant 
amb ell per a després deixar-lo de nou en el seu allotjament i tombar-me 
en el llit observant els dibuixos que hi havia en el sostre fins que no sé molt 
bé en quin moment em vaig adormir.

L’endemà al matí vaig despertar, i immediatament vaig buscar davall del 
coixí a l’espera de trobar el meu súper regal especial, però l’única cosa que 
hi havia era una carta. Malgrat la desil·lusió, vaig començar a llegir la car-
ta, que amb una lletra extremadament semblant a la del meu pare, deia:

A la meua benvolguda xiqueta, sé que et feia molta il·lusió estar amb mi i 
creu-me quan et dic que a mi també m’agradaria estar amb tu. Però el meu 
treball m’ho impedeix, ja que he de recollir les dents dels xiquets i xiquetes 
i posar-los  un regal. Per això li parle a un cosí llunyà meu sobre com de 
divertida i intel·ligent eres perquè ell et faça companyia d’ara endavant, 
has de cuidar-lo i estimar-lo molt igual que ell t’estimarà i serà el teu con-
fident, el seu nom és Bigotis i està esperant-te en la cuina.

Molts besos “Pérez”

Des de llavors, Bigotis va ser el meu millor amic, no era un ratolí sinó 
un hàmster, però tot siga dit, ell era molt més bonic i més ràpid, cada dia     
entrenava en la seua roda i quan el  tréiem de la gàbia per a netejar-la 
corria per tota la cuina i es parava sempre davall de la taula; ho mossegava 
tot, absolutament tot, per això al final li vam posar un mossegador en la 
gàbia després de comprar-li una més gran.

Els hàmsters no són animals afectuosos, és més, els primers dies Bigotis no 
ens deixava tocar-lo. Per això, a l’hora de menjar, em posava una mica del 
seu menjar perquè quan vinguera a menjar, s’acostumara a l’olor de la 
meua mà i així no tinguera por.
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Nela la cabra
per Emma Peris
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Hola! Em diuen Nela, i sí, ja sé que és un nom 
ben bé estrany. La meua mare me’l va posar per 
la meua àvia, i no, no és que ella es digués així, 
sinó que la seua infància havia sigut marcada 
per un ésser viu ben especial amb aquest nom.

La meua mare sempre ha treballat molt i la 
meua àvia es feia càrrec de mi. Jo, nit rere nit, 
insistia en què em contara anècdotes viscudes a 
la granja, i ella, ben pagada, m’omplia el cap de 
moments meravellosos en què les grans prota-
gonistes eren, sense dubte, les cabres de les quals 
ella 
tenia cura.

Així que quan de ben menut em preguntaven 
què era el que jo volia ser de gran, no responia 
granger, com la meua àvia, sinó que responia 
cabra. Cosa que a la meua mare li divertia molt.
D’ací ve la meua gran obsessió amb les cabres; I sobretot amb “Coronela”, la 
cabra que em dona el nom i la més excepcional de totes.

Nela, la cabra i no jo, va nàixer una nit que feia por. El vent bufava tan 
fort que feia cruixir les parets de l’estable i els llamps il·luminaven la casa 
per dins, però sols durant uns instants abans que l’obscuritat tornara a 
aparéixer. La meua àvia va contar trenta-dos cabres abans que Coronela 
nasqué; després ja no hi hagué cap més.

Tots els matins, a l’estiu, la meua àvia treia les cabres a pasturar, o almenys 
això és el que el meu besavi i a la meua besàvia creien que feia. Perquè la 
realitat era ben distinta.

Com feia bon temps, la meua àvia deixava a les cabres pasturar al seu desig 
i ella amb dues amigues més anaven a banyar-se a un llac, estancament 
d’aigua natural, que hi havia no molt lluny de casa. 
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Per estrany que parega, les cabres no es van perdre cap dia. De fet no             
necessitaven que ningú els fera de guia; de ben menuda, la cabra Coronela 
les cuidava, tenia una presència i un saber estar especial. No feia falta que 
belara molt, un “beeee” més fort que un altre, una mirada i començaven 
a caminar. 

I, des de ben petita, les cabres la seguien. Primer la seua mare i després les 
altres. Per això, la meua àvia li va posar aquest nom: Coronela.
Un matí d’estiu com qualsevol altre, la meua àvia i les seues amigues es van 
trobar pel camí del llac l’estanc. La meua àvia conta que aquell estiu era 
molt calorós i que les vegades que havia plogut es podien comptar amb els 
dits de sols una mà, i així i tot en sobraven. 

Així que ella es moria de ganes de tirar-se a l’aigua fresqueta. Recorde que els 
ulls de la meua àvia brillaven en aquesta part del relat. Supose que, com a 
mi, li agradava molt banyar-se amb les seues amigues. Ella reia i baixava 
el to de veu quan em contava la història i, xiuxiuejant com si fos un secret, 
em contava que perquè  la seua mare, la meua besàvia, no sospitara, el 
que feia era nadar nua a l’estanc. Ella conta que se sentia molt valenta de    
nadar així. Sense por ni vergonya que algú les poguera veure.
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Aquell dia, quan portaven poca estona nadant a l’aigua, un núvol ben 
gros va tapar el sol. El vent bufava diferent. Ella s’espantà de seguida doncs 
sabia que significava aquell canvi sobtat de temps: tempesta d’estiu. Estava 
molt preocupada, no sabia com trobar a Coronela i les altres, ja que elles se 
n’anaven i elles decidien tornar.

Eustàquia, la filla de la fornera, li va estirar del braç ben fort. No s’ho podien 
creure: allí, a tan sols uns metres d’elles, Coronela i la seua colla de cabres 
tornaven soles cap a casa. Al costat de la meua àvia es va aturar Coronela, 
la va mirar, i després de fer-li una cabotada, com si l’avisara que es donara 
pressa, va continuar caminant. Aleshores es va sentir el primer tro.
La primera gota de pluja que va caure, ho va fer sols després que l’última 
cabra travessara la porta de l’estable. Aquella nit, que encara plovia, el meu 
besavi va felicitar la seua filla per haver-hi estat atenta i per haver tingut 
cura de les cabres.

Aquella va ser la primera vegada que va passar una cosa estranya. Corone-
la no havia complit els dos anys i la meua àvia no n’havia fet vuit.

Des d’aleshores, si la meua àvia intentava traure el ramat i Coronela no es 
movia, sabia que plouria. Si tornava abans d’hora, també ho sabia. I així va 
ser com Coronela es va convertir en la meteoròloga de la família.
Un temps després, concretament havent passat tres estius i mig, alguna 
cosa semblava no anava massa bé. Aquell estiu havia sigut calorós com pocs 
i feia setmanes que no veien un sol núvol. La calor era palpable i Coronela 
i la seua colla de seguidores, és a dir, les cabres, pastaven tranquil·les i ben 
plantades fins a aquella setmana.
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Fins i tot, la meua àvia començava a dubtar de les capacitats de Coronela 
amb els factors meteorològics, ja que feia tres dies que, encara que eixia de 
l’estable a pastar, no s’allunyava de la casa de cap manera i, com ja he dit 
abans, no hi havia cap indici de pluja.

Aquell migdia les cabres van eixir de l’estable com qualsevol altre dia, però 
en lloc d’anar-se’n a pastar, el que Coronela va fer és entrar a casa. La 
meua besàvia, que estava a la porta, no s’ho esperava i quan menys es va 
adonar, Coronela estava al corral.

La meua àvia i la seua mare es van quedar sorpreses en veure-la. Amb 
el cap, com si fos un gosset, espentejava als conills cap a fora del corral. Al 
principi la meua besàvia va començar a mormolar-li, però així i tot, 
Coronela va seguir amb el que feia. La meua àvia va deixar que fes el que 
volgués i la cabra va espentejar al conill fins a les escales. Després va alçar 
el cap i va mirar a la meua àvia una estona ben llarga. I aleshores ella ho 
va saber!
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Hores després, el riu es va desbordar, va inundar el poble i fins i tot va      
entrar a les cases. Quasi mig metre va entrar en algunes i la casa de la 
meua família també es va veure afectada, la meua àvia ho va entendre. 
Li havia costat molt convèncer als seus pares però gràcies a Coronela, les 
cabres, els conills i les gallines estaven a la planta superior. Tota la casa feia 
olor de granja però això havia sigut un mal menor. Gràcies a Coronela tots 
s’hi havien salvat.

Les estacions han anat passant, ella li contava les històries de la cabra Coro-
nela a la meua mare i també a mi. I ara jo vos ho conte a vosaltres.

I tu, que em lliges pots pensar que tot era casualitat, com la meua mare. O 
bé pots pensar que la cabra Coronela estava lligada al temps, a les tempestes, 
als trons i als llamps, fet que la convertia en un animalet ben peculiar.
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El canvi climàtic arriba
a La Valldigna!
per Laura Bellver



Tothom parla del canvi climàtic, però, i les xiquetes i els xiquets? Què en 
sabeu? Des de la infància i l’adolescència teniu molt a dir i fer. 

Reflexioneu un moment: a quantes persones podeu convéncer per millo-
rar el nostre entorn? Coneixem que la terra s’escalfa cada dia una mica 
més i açò contribueix al fet que moltes espècies animals i vegetals es troben 
amenaçades. Penseu en els ossos polars i la resta d’animals que habiten els 
pols. Com ho faran per sobreviure si desapareix el gel?

A nosaltres també ens afecta aquesta crisi climàtica. Així, la nostra mar, 
la Mediterrània, veu com la seua temperatura puja any darrere d’any. Ai 
pobra Valldigna, cada vegada amb més sequera! On estan les nostres fonts, 
aquelles que coneixien les nostres iaies i iaios? I els ullals? I el riu Vaca? 

I és que xicotets canvis de temperatura tenen conseqüències molt grans 
en la natura i en els éssers vius. Si analitzem quines coses fa la humani-
tat que condemnen al planeta de segur que ens sorprenem: les activitats 
humanes que emeten més gasos d’efecte d’hivernacle són l’electricitat, el 
transport, la indústria, la ramaderia i l’agricultura. Destrucció de boscs, tall 
d’arbres, incendis...
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Què podem fer les falleretes i els fallerets de la Falla La Via?
Per mitjà de les pàgines del llibret hem aprés a estalviar aigua i a reciclar, 
col·locant cada deixalla al seu lloc. 

Hem descobert com ajudar a salvar el món marí i també a compartir jo-
guets i donar-los una segona vida. I quina sorpresa ens hem emportat amb 
la cabra Nela, que prediu l’oratge i el ratolí més famós de tots els temps! 

Ens hem adonat que els arbres són éssers vius i que poden ajudar-nos cada 
dia i també que tot allò que no necessitem pot ser molt valuós per a una 
altra persona. I nosaltres, falleretes i fallerets, també hem esbrinat que les 
nostres mascotes poden passar-ho mal durant la setmana fallera!

Us proposem una missió, un projecte pel planeta! Aquesta aventura s’ano-
mena Una Via per a tothom. Així, buscarem la forma de fer falla de ma-
nera sostenible, amb construcció i no devastació. Serem una falla que lluite 
per la naturalesa i també pel món animal.

Per exemple, ja fa uns anys encetàrem una campanya per reduir l’ús i 
abús dels gots de plàstic durant la setmana fallera. I si aquesta iniciativa la 
duguem a terme durant tot l’any?

Gràcies a les xarxes socials i a la missatgeria instantània també hem reduït 
la utilització de paper. I ens agradaria molt que l’Ajuntament disposara 
d’un lector instantani d’entrades i així poguérem portar-les als nostres 
telèfons!

I què dir dels nostres fidels amics i amigues? Les portes del nostre Casal es-
tan obertes de bat a bat, ens acompanyen en reunions, assajos i participen 
d’unes quantes sorpreses. Cuidem-los i pensem en ells cada vegada que fem 
explotar un coet, gràcies a la seua presència La Via és més humana que 
mai. Mil i un projectes podem dur endavant, només necessitem xiquetes i 
xiquets, sàvia jove que faça circular aquest tren.
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Ens acompanyes en aquest viatge?
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Racó faller
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Fallera Major de Tavernes 2020
Cristina Martí Martínez
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President Falla la Via 2020
Manolo Marín Martínez

Estimats fallers, falleres, amics i amigues de la Falla la Via.
Durant tot l’any treballem des de la Junta directiva que presidisc per a 
gaudir, en unió, de les nostres volgudes festes josefines.

Cada delegació ha dut a terme les seues funcions per a que tota persona 
que ha volgut aquest any formar part de la comissió, tant infantil com 
adulta, se sentira com a casa i part de la família fallera de La Via. I així 
continuarem aquests dies de convivència al nostre casal.

S’ha treballat molt per tindre tot el que us oferim, amb una bona intenció 
i una bona organització  per no deixar res a la sort. Però com sempre, ne-
cessitem la vostra col·laboració per a dur-ho a terme, així com, la vostra 
participació perquè els èxits no deixen de regnar en el nostre dia a dia.

Des d’ací vull donar les gràcies a totes les persones que formeu part        
d’ aquesta gran família fallera; perquè ací cada persona té un valor per 
a la nostra falla.

Per a finalitzar, vull expressar el meu desig: que gaudim de les nostres 
festes amb harmonia i germanor, i que res pare el nostre amor per les 
festes de Sant Josep.

Bones falles!

El vostre president
Manolo Marin Martínez
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JUNTA DIRECTIVA FALLA LA VIA
EXERCICI 2019/2020
PRESIDÈNCIA

President: Manolo Marín Martínez

Vicepresidència d’Activitats Diverses: Javier Sala Fajardo

Vicepresidència de Gestió Interna, Comissions Major i Infantil: Sergio Jareño Estruch

Vicepresidència de Cultura, Promoció Lingüística i Igualtat: David González Santana

Vicepresidència d’Economia: Àngela Bellver Bosch

Vicepresidència de Gestions Externes i Institucionals, Contractes i Protocol: Javier Fons Meló

ADMINISTRACIÓ

Secretària: Montse Vila Vercher

Tresorer: Juan Bautista Grau Magraner

DELEGACIONS

Delegació d’Economia: Marisa Alberola Vidal, José L. Merenciano Ibáñez, Luís Montoya Juan

Delegació de Loteria: Paco Peris Colom

Delegació de Setmana Fallera: Javier Fons Meló, Toni Franco, Raquel Ferrando, Alba Fayos

Delegació de Cens i Recompenses: Dolores Escrihuela Tobaruela, Paco Palomares Sales

Delegació de Protocol i RRPP: Núria Grau Meló, Raquel Company Grau,  Antonio Sanchis                
Gimeno, Lupe Aguayo Hoyos

Llibret  Falla  la  Via  2020
En clau de fer218



Delegació d’Activitats Diverses: Sara Palomares García, Amparo Alfonso García

Delegació de Matinal: Ximo Verdú Sala, Roger Verdú Magraner

Delegació d’Oktober: Juan Gómez Bertomeu

Delegació de Muntatges: Ismael Sánchez Pachés, Vicent Llinares Escrihuela

Delegació de Comunicació: Beatriz Palomares Sanchis, Elisa Palomares Sanchis

Delegació de Cercaviles i Xaranga: Javi Sala Fajardo, Víctor Gascón Sánchez

Delegació de Cavalcada: Laura Enguix Palomares, David González Santana

Delegació de Cultura, Llibret, Promoció Lingüística i Igualtat: Tere Cremades Talens,                                     
Jessica Talens Magraner, Tere Fons Meló, Carme Martínez Grau, Laura Bellver Bosch, Vero 
Peris Paula

Delegació de Presentació: Paco Grau Brines, Àngela Bellver Bosch, Anna Kavanagh, Laia Si-
fres Fons

Delegació de Gestió Interna, Pirotècnia i Esports: Sergio Jareño Estruch, Fernando Vila                 
Bataller, Carlos Caba Vásquez

Delegació de Gastronomia: Toni Juan Petit, Encar Mafé Sales

Delegació de Casal, Tiquets, Barres i Caixes: Juan San Francisco Ciscar, Tomás Castelló               
Bononad, Mila Cebolla Pérez

Delegació d’Infantils: Kiara Fernández Sánchez, Maria Espí Escrihuela

Junta Local Fallera : Encarna Araujo Martínez
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Sona la música amb força,
amb melodia d’alegria,

anuncia una bona notícia.
Melani: Fallera Major de la Via.

Somnis i anhels enrere han quedat
aquest any, ja és tota una realitat.

Melani observa al teu voltant,
la Vall mirant està,

la gran bellesa que té davant.

Eres tendra com una flor,
fallera de gran sentiment i de tot cor.

Eres com un univers musical,
on  dona igual que sone el Fa, el Sol o el Do,
en tota la teua persona es compon el millor.

El teu somni és compartit 
per centenars de persones.

Llàgrimes d’alegria a punt de marxar 
en veure’t, a dalt del tron, 

sent nostra FALLERA MAJOR.

Fallera Major 2020
Melani Cremades Giner
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Sembla com si fos ahir, quan tenies poc més de 3 anys i anaves per la passarel·la amb un 
gran coixí, per tal de fer-me arribar la banda de fallera major de la nostra falla. 

 Ja han passat 25 anys!

Sé que des d’aquell moment, per molt petita que eres, és on va començar la teua il·lusió 
d’arribar algun dia a ser la nostra Fallera Major, i com tot en aquesta vida requereix pa-

ciència, i com diu la dita: “la constància és la clau de l’èxit”. 

Per fi arribat el teu any, Melani, ja eres Fallera Major de la nostra estimada Falla La Via. 
Res t’ha parat per a ser una gran fallera: no ha estat cap impediment viure i criar-te a 

Cartagena. Sempre la mare i el pare t’han ensenyat a estimar la terra valenciana, la seua 
cultura i les seues tradicions. 

Sé que estàs ben orgullosa d’ells, de tot el que t’han ensenyat. Saps massa bé que amb tu 
estarem al cent per cent, que res et faltarà. Tu tan sols has de gaudir d’aquest meravellós 
any. D’ell guardaràs records inesborrables, plors d’alegria, rialles, festa, foc i flames que 
es convertiran en cendres, cendres que seran com si foren perles de les més preciades.

 
Així que estigues atenta a tot el que ara no ha fet més que començar. Desitjar-te un feliç 

regnat que amb totes i tots nosaltres compartiràs. ENHORABONA BONICA MEUA.

Tere Cremades

Ja eres fallera Fallera Major!
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Aurora Àbalos  Enguix
Lupe Aguayo Hoyos
Neus Aguilar Gascón
Carmen Agustí  Vidal
Silvia Agustí  Vidal
Rosabel Alberola  Escrihuela
Silvia Alberola  Grau
Marisa Alberola  Vidal
Amparo Alfonso  Garcia
Yaiza Alfonso  Vidal
Alma Almiñana  Palomares
Carmina Almiñana Roman
Natalia Alonso  Ruiz
Claudia Andrada  Alberola
María Vicenta Andrada  Galiana
Maria Gemma Aragonés Tornero
Encar Araujo  Martínez
Maria José Artola  Roses
Eva Barasoain  Vila
Celia Basset  Vercher
Angela Bellver  Bosch
Laura Bellver  Bosch
Gemma Blasco  Borràs
Mati Blasco  Parets
Amparo Bó Chover
Aitana Bononad  Boronat
Paula Bononad  Cuellar
Margarita Bononad Fuster
Naroa Bononad Torres
Raquel Bover  Llopis
Sofia Bravo  Arana
Carmen Brines  Arlandis
Carmen Brines  Grau
Teresa Brines  Grau
Mónica Camarena  Escrihuela
Paula Carbó Bixquert
Estefania Carbó  Climent
Laura Cardona  Delfa
Vanesa Cardona  Delfa
Yolanda Cardona  Romero
Cristina Carnero Ramos
Margarita Castelló Bononad
Danae Cebolla  Pastor
Mila Cebolla  Pérez
Teresa Pilar Chàfer Bixquert
Maria Chàfer  Sanchis
Claudia Chorro  Lecube
Maite Chover Martí
Maria Chulio Giner
Ainhoa Company  Garcia
Idoia Company Garcia
Raquel Company  Grau
Carmen Corella  Martínez
Tere Cremades  Talens
Estrella Enguix  Hernández

Pilar Enguix  Hernández
Laura Enguix  Palomares
Isabel Escrihuela Bastida
Amparo Escrihuela  Bosch
Leila Escrihuela Lena
Rosabel Escrihuela  Palomares
Amparo Escrihuela  Tobaruela
Dolores Escrihuela  Tobaruela
Maria Espí  Escrihuela
Júlia Espí Ripoll
Elena Esteve  Bononad
Merche Estruch  Mansanet
Alba Fayos  Mongort
Kiara Fernández  Sánchez
Mar Fernández  Soler
Maria Ferrando  Alberola
Raquel Ferrando  Almiñana
Amparo Ferrando  Bononad
Lorena Ferrer  Gimenez
Leticia Ferrer  Sanfelix
Tere Fons  Meló
Míriam Fons  Palomares
Aurora Fonseca Palomares
María Fornás  Lluesma
Desiré Fuster Peiró
Lola García  Almiñana
Belén García  Cholbi
Dolores García  Otero
Natàlia Gascón  Egea
Andrea Gascón  Mora
Carmina Gascón Palomares
Fabiola Gascón  Palomares
Margarita Gascón Palomares
Marina Gascón Sifres
Silvia Gascón  Torres
Alexandra Gil Asunción
Mari Carmen Gil  Ferrer
Lupe Gimeno  Martí
Arantxa Gimeno  Sánchez
Esther Gimeno Serra
Alba Giner  Pastor
Paloma Giner  Pelegrí
Dulce Maria Gómez Bosch
Carolina Gómez Escrivà
Emma Gómez  Escrivà
Laura Gómez  González
Mariola Gómez  González
Ana María Gómez  Vercher
Teresa González Chàfer 
Mariola González  Estruch
Carla González Salvador
Chelina Grau  Artigues
Beatriz Grau  Bixquert
Ana Grau  Company
Victoria Grau  Company
Alma Grau  Escrihuela

Falla la Via: FALLERES
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Laura Grau  Escrivà
Andrea Grau  Magraner
Sandra Grau  Magraner
Maria José Grau  Meló
Nuria Grau Meló
Fanny Grau  Noguera
Margarita Grau  Noguera
Tania Grau Salom
Lupe Hernández Estruch
Ana María Hijarro  Vercher 
Veronica Ibañez Moreno
Carmen Juan Bó
María Desamparados Juan  Fons
Amparo Juan  Petit
Anna Kavanagh  Cardona
María Llacer  Almiñana
Anna Llacer  Sansaloni
Eva Llinares  Aguayo
Angela Llinares  Asunción
María Llinares  Asunción
Alba Lobo  Meló 
Marta Lozano Mejias
Encarna Mafé  Sales
Pepa Magraner  Escrihuela
Maria Magraner Talens
Juli Martí  Cuñat
Fiona Martínez  Faherty
Carme Martínez  Grau
Nuria Martínez  Grau
Andrea Melis  Escrivà
Angela Melis  Escrivà
Andrea Meló  Clar
Carolina Meló  Pelegrí
Angela Merenciano Peris
Isabel Mifsud  Grau
Isabel Montoya  Juan
Maria Amparo Montoya  Juan
Reme Monzo  Garay
Cristina Mora Alberola
Sonia Morant  Mafé 
Júlia Moreno  Grau
Anna Muñoz Llorens
Eva Muñoz  Llorens
Alexandra Muñoz  Oliver
Laura Nacher  Blasco
Patricia Nogueira  Sanchis
Sara Palomares Garcia
Neus Palomares  Gascón
Carmina Palomares  Grau
Dulce Palomares  Grau
Júlia Palomares Llinares
Carmen Palomares  Meló
Silviana Josefa Palomares  Meló
Maribel Palomares Saez
Beatriz Palomares Sanchis

María Elisa Palomares Sanchis
Maria Vicenta Palomares Torres
María Palomares  Vidal
María José Palomares  Villalba
Margarita Palomares  Villalba
Davinia Pastor Naya
Fanny Peiró  Bataller
Júlia Peiró Donato
Gemma Perepérez Escrihuela 
Maria José Pérez  Arlandis
Gemma Pérez  Chover
Maria Pérez  Palomares
Emma Peris  Ferrando
Estrella Peris Ferrando
Estrella Peris  Mafé
Maria Carmen Peris  Monteagudo
Marta Peris  Paula
Verónica Peris  Paula
Estrella Peris Ripoll
Luz Peris  Ripoll
Amparo Plancha  Sales
Amor Pons  Grau
Celia Pons Hernández
Natalia Puig  Corella
Sonia Ramírez  Arlandis
Sole Regalado Juan
Montserrat Roig  Villalbalba
Marta Romero  Chàfer
Míriam Rubio Blasco
Júlia Sala Roqueta
Esperanza Salas Dohan
Elina Salom  Schroder
Amparo Salvador Tomàs
Pepi Sánchez  Muñoz
Ines Sánchez Peris
Maria Carmen Sanchis  Brines
Maria Elisa Sanchis  Gimeno
Mara Sanchís  Porro
Melodi SanFrancisco  Ibáñez
Isa Sansaloni  Pellicer
Maria Sansaloni  Pellicer
Mabel Santabárbara  Estruch
Aurora de les Neus Serra Manclus
Laia Sifres  Fons
Sandra Sifres  Fons
Beatriz Solanes  Armengol
Zaida Soler  Sánchez
Paula Sosa Susaya
Neus Talens  Alberola
Àngela Talens  Gimeno
Jessica Talens  Magraner
Eva María Vercher  Escrihuela
Encarna Vercher Porta
Rosana Vercher  Salom
Montse Vila Vercher
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Alvaro Ábalos  Enguix
Antonio Ábalos  Enguix
Virgilio Agustí  Vidal
Francisco Alberola Clar
Jesús Alberola  González
Jordi Alberola  Vidal
Marco Almiñana  Pachés
Alex Almiñana Sanchis 
Julio Almiñana Sanchis
Juan Alfredo Altur  Company 
Jorge Alvarez  Fernández
Miguel Andrada  Galiana
Miguel Andrada Vercher
Justo José Artes Mizzi
Angel Bellver  Estruch
Albert Benavent Talens
Francisco Bixquert  Climent
Alejandro Blasco Borrás
Ximo Bó Palomares
Antonio Bono  Bosch
Victor Bono Grau
Antonio Bono  Sifres
Alexandre Bononad Boronat
David Bononad Roca
Carlos Javier Caba  Vasquez
Ivan Canet  Sánchez
Salvador Cardona Candela
Luís Casanova  Noguera
Tomás Castelló Bononad
Tomás Castelló  Grau
Enrique Chàfer  Bixquert
Enrique Chàfer  Ferrando
Eduardo Chova Gomez-Elegido
Miguel Angel Chover  Cañamás
Batiste Ciscar Grau
Juane Climent Ibor
Santiago Climent  Talens
José María Coronas  Magraner
Marcial Cortés  Cremades
Aitor Corts  Sánchez
Alfredo Cremades  Laparra
José Antonio Cremades Talens
Bruno De la Calle  Trueba
Alvaro Del Toro Ciscar

José Ignacio Diago  Sala
Ximo Enguix  Pachés
José Manuel Enguix Palomares
Juan Bautista Escrihuela  Bataller
Salvador Escrihuela  Durà
Javier Escrihuela  Llinares
Juan José Espí Gascón
Alex Espí Selfa
Vicente Esteve  Grau
Paco Estruch  Brines
Joan Estruch  Verdú
Pau Fayos  Montagut
Juan Fernández  Rosa
Eric Fernández  Sánchez
Àlex Fernández Sendra
Roberto Ferrando  Alberola
Carlos Ferrando  Brines
Andreu Ferrando Ferrer
Salvador Ferrando Grau
Salvador Ferrando  Pallàs
Cesar Ferrando Talens
Francisco Javier Fons  Meló
Joaquín Fons  Selfa
Ezequiel Fornás  Castellote
Antonio Franco  Estruch
Antonio Franco  Vercher
Salvador Garcia Ferri
Luís Gascón  Bononad
Victor Gascón  Sánchez
Jaume Gilabert  Cañigral
Juanjo Gimeno  Escribano
José Eduardo Giner  Esteve
Juan Gómez Bertomeu
Iván Gómez  Sansaloni
Quino Gómez  Sansaloni
Joan González  Chàfer
Rubén González  Palomares
Juane González Sansaloni
David González  Santana
Vicent Grau Alepuz
Antonio Grau  Borrás
Paco Grau  Brines
Joaquin Angel Grau Grau
Juan Bautista Grau Magraner
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José Grau Morente
Guillem Grau Palomares
Josep Grau  Palomares
Hector Grau  Sala
Joaquin Grau  Sanchis
Antonio Grau  Servà
Luís Guijarro  Navarro
Ivan Hernández Estruch
Jaume Hernández Estruch
Sergio Jareño  Estruch
Antonio Juan  Petit
Carlos Juan  Petit
Daniel Kavanagh Cardona
Raul Langa  Gascón
José Rafael Llinares Alonso
Vicente Llinares Escrihuela
José Emilio Llinares  Grau
Juan Llinares  Mafé
Hugo Llinares  Martín
Manolo Marín  Cano
Jordi Mansanet Benavent
José Luis Merenciano Ibáñez
Hugo Montoya  Alberola
Luís Montoya  Alberola
Luís Montoya Grau
David Montoya Juan
Luís Montoya  Juan
Juan Bautista Mota Fernández
Julián Muñoz  Jiménez
Joaquin Ordiñana Sancho
Mario Palomares  Adsuara
Marcos Palomares Martínez
Francisco Palomares Sales
Pascual Palomares Vidal
Alan Peiró Enguix
Eugenio Pérez Mifsud
Vicente Pérez Mifsud
Manolo Pérez Rodríguez
Francisco Peris Colom
José Peris Colom
Fernando Peris Vercher
José Peris Vercher
Juan Plancha Burguera
Salvador Plancha Sales

Gabriel Poler Sotoca
Jorge Pons  Arroyo
Ximo Pons  Arroyo
David Pons Grau
Joaquin Pons Grau
Roberto Pons Grau
Ximo Pons Grau
Joaquin Pons  Hernández
Luís Pons Hernández
Mario Pons Peris
Carlos Puig  Corella
Julio Puig Pérez
Eros Sala  Carbó
Javier Sala Fajardo
Sergi Sala Fajardo
Juan José Sala Llinares
Juan Miguel Sala Peris
Salvador Sala Sala
Francisco Sales Aleixandre
Salvador Salom Giner
Joan Benjamín Salom Plancha
Ismael Sánchez  Pachés
Antoni Sanchis  Gimeno
Juan Vicente Sanfrancisco  Ciscar
Rafael Sansaloni  Felis
Francesc Sansaloni Tur
Juan Agustín Sapiña Talens
Noel Serra Alberola
Vicente Sifres  Gregori
Joan Talens Torres
Joan Miquel Tarrasó  Giner
Alejandro Timor  Ortíz
Isaac Tormo García
Joan Fran Torres Franco
Daniel Vercher Blasco
Alejandro Vercher Chofre
Valentín Vercher  González
Valentín Vercher  Manclús
Vicente Vercher  Porta
Roger Verdú  Magraner
Ximo Verdú Sala
Oscar  Vidal  Pons
Fernando Vila Bataller
Javier Vila  Magraner
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Hola a tots i a totes, amics i amigues de la Falla la Via.
És un honor per a mi dirigir-me a vosaltres com a President 

Infantil de la nostra falla.

En primer lloc, vull agrair a la meua família el suport re-
but des del moment en què vaig decidir presentar-me com a 
President Infantil. Així mateix, a la comissió de la falla per 

la confiança dipositada en mi per ostentar aquest càrrec.

Jo vinc del caliu d’una gran tradició fallera i tenia el gust 
d’experimentar aquesta sensació, i de quina millor manera 
que agafat de la mà de la meua germana Laia, qui serà en 

aquest exercici faller la nostra Fallera Major Infantil.

Espere acompanyar-vos a cada acte tal com es mereixeu i que 
gaudim d’aquesta festa fallera al màxim. Una Festa que neces-
sita de tots i de totes, de cadascun i cadascuna de nosaltres al 
cent per cent: els divendres de sopar al casal, a les activitats 
preparades per la delegació infantil, als diversos actes i a un 
munt de vivències que us esperen al nostre casal, al nostre 

carrer i al nostre poble junt amb la resta de falles.
Animeu-vos i participeu! La diversió està assegurada!

Molt bones festes, i donem pas a les falles de 2020!

President Infantil 2020
Iker Vila Montoya
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JUNTA DIRECTIVA INFANTIL
FALLA LA VIA
EXERCICI 2019/2020

President: Iker Vila Montoya

Vicepresident 1r: Vicent Grau Juan

Vicepresident 2n: Tonet Juan Gómez

Secretari: Fran Montoya Alberola

Tresorer: Aleix Alberola Talens

Comptador: Vicent Merenciano Peris

Delegats d’Esports: Carlos Espí Escrihuela
                                Àlvaro Sánchez Peris
                                Hugo Carbó Bixquert
                                Joan Sapiña Fons
                                Jordi Alberola Artola
                                Miquel Andrada Alberola
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Delegades Actv. Diverses: Paula Ortega Muñoz
                                           Maria Domenech Escrihuela
                                           Carmen Lledó Blasco
                                           Júlia Andrada Alberola
                                           Vera Montero Palomares

Delegades i Delegats: Jordi Tormo Plancha
                                    Anabel Palomares Vidal
                                    Josep Llinares Ferrando
                                    Aitana Tormo Plancha
                                    Ferran Lledó Blasco     
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Fallera Major Infantil 2020
Laia Vila Montoya

Fa onze anys
La Via veié nàixer

una xiqueta dolça i valenta,
fallera de cap a peus.

Amb una mirada clara
i un somriure permanent,

la teua cara reflecteix
allò que tota xiqueta fallera
es vol arribar a convertir: 

ser FALLERA MAJOR INFANTIL.

Futur i tradició
van de la mà  amb tu.

Família, amigues i amics
estem plens de satisfacció.

Eres tu, LAIA,
oberta i espontània,
a qui tant estimem,

Gaudeix i somnia,
no perdes detall.

El tren de la Via arranca
amb tu i Iker al capdavant.

Obri els ulls de bat a bat,
emplena de records el teu cor,

un any meravellós
està a punt de començar.
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Laia, aquest és el teu any!

Innombrables són les experiències que  Laia  ha  viscut  a la Falla la Via. Dies de jocs,      
rialles, coets, disfresses, balls, xocolatades, i un munt d’emocions indescriptibles han fet 

que considerara el nostre casal com a la seua segona casa. 

De la festa fallera, tot li agrada: sopars  de divendres, proclamacions, presentacions, 
cavalcades, cercaviles, ... No se n’ha perdut cap! Sembla inesgotable i sempre li pareix un 
bon moment per vestir-se de valenciana. Així, des que va nàixer, Laia ha anat compartint 
totes aquestes vivències amb alguns fallers i falleres que ara són part molt important de 

la seua vida.

No és d’estranyar que algun dia, la meua Laia, arribara a ser Fallera Major Infantil. I és 
que, a banda de ser una  xiqueta ben  fallera, també té arrels  familiars  que en aquest 

sentiment l’acompanyen. Els seus pares formen part de la comissió i treballen de valent 
per  fer possible  que  la  falla  vaja endavant. A més, hem  tingut a la  nostra  família  

Presidents Infantils i Majors, així com una Fallera Major i una Fallera Major Infantil. Per 
tant, la xiqueta no preguntava si podia o no ser FMI sinó: “Quan seré jo Fallera Major?”

Doncs bé, ja ha arribat eixe moment tan esperat per ella.
Laia, aquest és el teu any!

Tots sabem que serà un any inoblidable. L’alegria que contagies, les ganes de passar-ho 
bé i de gaudir cada moment faran que aquestes falles siguen irrepetibles. 

La teua espontaneïtat i determinació, i la dolçor que sempre t’acompanya aconseguiran 
que portes a terme totes les tasques que el teu regnat requereix. A més, sé que assistiràs 

a cadascun dels actes amb un somriure a la boca; que treballaràs de valent perquè els       
fallerets i les falleretes se senten ben representats; que faràs amics i amigues allà on 

vages, tant  a la nostra falla com a les altres; i que amb el pas de temps cuidaràs i mantin-
dràs eixos amics i amigues com ja fas ara.
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A més, tens la sort de compartir aquesta experiència amb el teu germà com a President 
Infantil. I com no, també tindràs al teu costat, en tot moment, a la resta de la teua famí-

lia, doncs no volem perdre’ns cap detall! 

T’assegure que les experiències que visques aquest any t’acompanyaran la resta de la 
teua vida i sempre quedaran en el record com a una cosa meravellosa.

Viu amb intensitat cada moment! Enhorabona, bonica meua!

Amparo Montoya Juan
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Rosa Àbalos  Clar
Mireia Alberola  Artola
Alma Almiñana  Meló
Marta Álvarez Vercher
Júlia Andrada Alberola
Carla Aparisi Rodríguez
Alba Artes  Grau
Naia Artesero  Pérez
Paola Benavent  Pastor
Àngels Blasco Gascón
Mercé Blasco Gascón
Aurora Blasco  Verdú
Martina Bó  Palomares
Eva Bono  Sifres
Lola Bononad  Garcia
Vera Bononad  Garcia
Adriana Brines Garcia
Natalia Canet  Garrido
Nela Cardona Burguet
Candela Chover  Gresa
Andrea Company  Grau
Alejandra Cremades  Blasco
Berta De la Calle  Fornás
Alba Devesa  Grau

Helena Diez  Sanchis 
Amparo Doménech  Escrihuela
María Doménech  Escrihuela
Ainoa Enguix  Regalado
Rosa Escrihuela  Chover
Valeria Escrihuela  Gil
Vega Escrihuela  Gil
Carla Escrihuela  Gómez
Mar Escrihuela  Miñana
Paula Espí  Selfa
Laura Esteve  Cardona
Júlia Estirado  Palomares
Anna Estornell  Sala 
Leire Fons  Jiménez
Paula Fonseca  Escrihuela
Iris Fuertes  Enguix
Anna Garcia  Ferri
Maria Garcia  Palomares
Lola Gascón  Bellver
Andrea Gimeno  Fons
Blanca Gómez  Naval
Eva Gomis  Llinares
Marina González  Juan
Daniela González  Llorca
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Angela Grau  Castelló
Sara Grau Castelló
Amparo Grau  Juan
Victoria Herreras Garcia
Claudia Herrero Pérez
Dulce Juan  Gómez
Carla Juan  Martorell
Luna Kavanagh Bover
Júlia Landete Talens
Ana Langa  Grau
Carmen Lledó  Blasco
Martina Llinares Escrihuela
Adriana Lobo  Meló 
Vera Montero  Palomares
Diana Muñoz Alario
Sara Muñoz Alario
Júlia Nadal  Hijarro
Paula Ortega Muñoz
Carla Ortiz  Peiró
Marta Ortiz  Peiró
Anabel Palomares  Vidal
Naiara Palomares  Zafrilla
Emma Pons Cervera
Bel·la Puig Berenguer

Gala Puig Berenguer
Carmen Ruíz  Marín
Neus Sala Alfonso
Vega Sala  Barasoain
Nora Sala  Chofre
Onna Sala  Gascón
Marta Sala Mifsud
Carla Sales Grau
Carla San Antonio  Maso
Paula San Antonio  Maso
Júlia Sansaloni  Sansaloni
Alba Serrano  Chofre
Elsa Serrano  Chofre
Empar Talens Vidal
Aitana Tormo Plancha
Alba Tormo  Solera
Júlia Torres  Sala
Adriana Traviño Bó
Júlia Traviño Bó
Paula Valero  Ferrer
Daniela Vercher  Cardona
Aitana Vila  Hijarro
Maria Vila  Hijarro
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Adrià Àbalos  Clar
Jordi Alberola  Artola
Aleix Alberola  Talens
Guillem Alberola  Talens
Miquel Andrada  Alberola
Pau Artes  Grau
Javier Biosca  Grau
Adrià Bixquert  Nacher
Adrià Blasco Verdú
Xavi Bó  Salvador
Odin Bono  Cruz
Jesús Borràs  Grau
Joan Camarena  Palomares
Pau Camarena Palomares
Borja Canet  Garrido
Hugo Carbó  Bixquert
Adrián Casanova  Grau
Pol Castelló  Magraner
Carles Chapa  Cebolla
Nicolás Chova  Bravo
Manolo Chover  Gresa
Joan Chover Meló
Sergi Chover  Montoya
Vicent Chover  Montoya
Aidan Corts Granados

Marco Cremades  Blasco
Neco De la Caller  Fornás
Pau De la Calle  Fornás
Marc Donato Meri
Pau Donato Meri
Àlvaro Durà  Talens
Àlex Enguix Garcia
Joan Escrihuela  Chover
Carlos Espí  Escrihuela
Àlex Esteve Cardona
Àngel Estirado  Palomares
Jaume Estruch  Verdú
Robert Ferrando Grau 
Roger Ferrando  Grau
Dani Fons Peiró
Gael Franco Sanchis
Toni Franco  Sanchís
Jordi Fuertes  Enguix
Ferran Gascón Bellver
Derek Gil  Company
Javier Giner  Tur
Jordi Giner  Tur
Alexandre Gomar Ruzsan
Biel Gómez Gandia
Àlex Gomis Llinares
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Javi  González  Morant
Antonio Grau  Àbalos
Ximo Grau  Estruch
Vicent Grau  Juan
Tonet Juan Gómez
Michael Kavanagh  Bover
Ferran Lledó  Blasco
Andre Llinares  Ferrando
Josep Llinares  Ferrando
Alan Llinares Grau
Enrique Llinares  Grau 
Alejandro Martin  Peiró
Einar Martínez Company
Leo Martínez Company
Kilian Martínez  Sansaloni
Marcos Martínez  Sifres
Antoni Merenciano  Olivares
Vicent Merenciano Peris
Fran Montoya  Alberola
Sergi Nadal  Hijarro
Alejandro Ortega  Muñoz
Gabriel Ortiz  Pastor
Miguel Ortiz  Peiró
Carles Palomares Pellicer 
Adrià Palomares  Zafrilla

Alexandre Pons Cervera
Roc Pons  Palomares
Alan Pons  Peris
Pau Rodríguez Climent
Carlos Rodríguez  Magraner
Enzo Rodríguez Palomares
Javier Ruiz  Marín
Guillem Sala  Alfonso
Alvar Sala  Chofre
Sergi Sala  Gascón
Juanjo Sala Mifsud
Iker Sala Ruiz
Álvaro Sánchez  Peris
Marc Sansaloni  Sansaloni
Andreu Sapiña  Fons
Joan Sapiña  Fons
Moises Selfa  Grau
Andreu Soriano  Sales
Pau Talens  Alberola
José Miguel Talens  Vidal
Ruben Talora  Ramírez
Jordi Tormo Plancha
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NADONS NADONS

Enzo Martínez Company

Einar Martínez Company

Àlex Gomis Llinares

Biel Gómez Gandia

Sara Muñoz Alario
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NADONS NADONS

Àlex Enguix Garcia

Enzo Rodríguez Palomares
Àlex Esteve Cardona
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Recordatori
Sara Palomares Garcia 
FALLERA MAJOR 2019
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Igual que Dorothy al «Mago de Oz», aquesta història comença amb un somni en el qual 
apareix una xica,  que semble ser jo, i que  llueix  unes sabates  molt  especials però, al 
contrari de Dorothy, no són roges. Són unes sabates amb un teixit ple de flors i colors i 
es troba en una nit màgica. S’engalana amb un vestit preciós i es troba acompanyada de 
molta més gent.

En una altra imatge es veu a aquesta mateixa xica que, amb la casa plena de familiars, 
amics i amigues, rep una telefonada en què una veu  li proposa ser la Fallera Major de la 
seua falla per a l’any 2019 i ella amb un somriure i una alegria desmesurada, sense pen-
sar-ho dues vegades, contesta: clar que sí, acceptant el càrrec de representar a la seua falla.

A partir d’aquell moment comença un viatge amb infinites parades que mai desapareixe-
ran de la seua memòria i és que, des d’aquell moment, el tren on ha pujat ja no va a parar.
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La primera i segona parada són la Demanada i la Proclamació en les quals eixa xica és 
proclamada com a Fallera Major de la Falla La Via i està rodejada de moltíssima gent, tots 
i totes amb la mateixa cara de felicitat que ella.

La tercera parada, i una de les més importants i emocionants per a ella, arriba el 10 de 
novembre de 2018 amb la seua presentació com a fallera major i tots els moments previs 
amb els preparatius i sorpreses que durant tota la setmana li van aplegant. Al somni es veu 
l’emoció que viu aquesta protagonista rient al mateix temps que plora d’alegria i emoció 
en veure com el seu somni es fa realitat. Hi ha molts moments clau en eixa màgica nit però 
ella es queda amb el moment de veure, després de molts anys, al seu pare i al seu germà 
vestits de fallers per a fer-li entrega de dues de les coses més significatives per a una fallera 
major: la banda i el pergamí.
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Acompanyant al seu germà va una personeta, a qui ella li diu «precioso», que és l’alegria 
de casa i que també va vestit de falleret per primera vegada: el seu nebot. L’única persona 
que no apareix vestida de fallera és la seua mare però des del pati de butaques l’observa 
amb la mateixa emoció que la resta  de  familiars i és  gràcies  a tots  ells  que la nostra  
protagonista ha complit el seu somni.

Un altre moment molt especial és quan  dues de les seues amigues són  una la mantenido-
ra i l’altra la presentadora donant-li una gran sorpresa que l’emociona més si cap i veure 
a tots els seus familiars, amigues i amics acompanyant-la en aquella felicitat. És una nit 
MÀGICA.
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Després d’aquesta nit comença a haver-hi més i més actes i amb tots apareix amb un 
somriure d’orella a orella: la Cavalcada del Ninot vestida com una princesa de contes; 
la Crida on oficialment cridem a tots els valencians i valencianes que ja estem en falles; 
la Matinal de motos on el nostre casal s’omple de motos, moters i moteres. Uns  10  dies   
després aplega la setmana fallera amb l’emoció que això comporta per a tota fallera i faller. 
Setmana de cansament però de molta il·lusió i en la qual l’esgotament passa a un segon 
pla. Eixa setmana ha estat plena de viatges a València a diverses actes activitats, desper-
tades, xocolatades i un no parar d’actes fins que arriba la Crema dels nostres monuments.

L’Ofrena a la Mare de Déu és un dels dies que més emociona a la nostra protagonista: 
entrar a la Plaça Major per oferir-li a la Verge les seues flors és un moment que no es pot 
descriure amb paraules. Una vegada la falla està cremada, eixa xica amb les seues sabates 
especials, té un rostre un poc més trist i amb llàgrimes als ulls se n’adona que eixe somni 
està arribant a la seua fi, tot i que no sap que això no és així i que encara queden molts 
moments per viure.
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Al somni també apareixen imatges d’altres moments com Oktober Viafest on el seu casal 
es converteix en una autèntica festa alemanya; el dia del faller i de la fallera, les «torrades» 
de març amb concurs d’allioli i la de juny; el  dia  que van anar a veure la «mascletada» 
convidats per la pirotècnia Crespo; i un milió més de moments que és impossible nomenar.

Com Dorothy a la pel·lícula, en eixe camí coneix a moltíssima gent que se suma a aquella 
aventura i que des d’eixe moment formaran part de la seua vida per  sempre.
Entre eixes persones es veuen  tres especials, que l’acompanyen en tots eixos moments que 
ha viscut. Eixes tres persones són Júlia, que és una xiqueta encantadora i que porta unes 
sabates iguals a les d’ella i Manolo i Tonet que també són encantadors i que, tot i que les 
seues sabates no són iguals a les d’elles, també en porten unes que han aguantat i viscut 
tots eixos moments i que sempre estan pendent que res els falte. Al costat d’aquestes tres 
persones estan els seus familiars que ara pot dir, que ja formen part de la seua família, ja 
que no sols han estat junts en actes fallers sinó que també han fet algun viatge i s’ho han 
passat genial.
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A eixe somni també apareixen unint-se a aquesta gran aventura cinc xiques que visten 
les mateixes gal·les i representen a les seues falles. Entre elles els diuen les «petit suis» i 
han format una gran família i una preciosa amistat al costat dels cinc xics que sempre les 
acompanyen i en els que hem compartit molts i divertits moments durant aquest temps.

També apareixen totes les falleres i fallers que formen la seua falla i que l’han fet sentir 
com a casa i part d’eixa gran família que és la Falla La Via. Mai falta un somriure, suport, 
festes, música, bons menjar però sobretot germanor per part de tots els membres d’eixa 
gran comissió.

Com tot somni, sempre hi ha un inici i un acabament i aquest somni també aplega a la seua 
fi. Però no és un final definitiu sinó un final com a protagonista del somni, ja que aquesta 
xica continuarà vestint aquelles sabates especials per molts anys més però ja formant part 
de la Cort d’Honor de la qual va eixir aquell 28 d’abril de 2018  i  torna feliç i contenta 
d’haver viscut aquest somni de fades i de passar a formar part de la història de la seua falla. 
Aquesta vegada el cor el té ple de persones i moments que mai desapareixeran de la seua 
memòria.

Visquen les Falles i que visca la Falla La Via.
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Recordatori
Júlia Andrada Alberola 
FALLERA MAJOR INFANTIL 2019
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En un tancar i obrir d’ulls un any ha passat i quasi no m’he assabentat! I  això  que  he  
gaudit del meu càrrec el màxim temps possible. La nostra Presentació va ser la primera de 
les falles passades i enguany serà l’última. Això és el primer que vaig pensar, només vaig 
saber que havia estat elegida FMI de la Falla La Via del 2019. Quina sort!! Perquè si alguna 
cosa m’agrada de veres, és vestir-me de fallera i fer comboi!
Em demanen que faça un recordatori de l’any que ha passat i si em pose a pensar,em        
venen al cap PERSONES i MOMENTS.

Moments d’alegria, d’emoció, de por, d’esgotament i perquè no dir-ho, també de tristesa.
L’alegria del dia de la trucada telefònica, quan les meues amigues van vindre a arreple-
gar-me a casa per fer juntes el xicotet camí que hi ha d’allí fins al Casal de la Falla; la         
Demanà, la Proclamació i el “dia d’ensenyar-ho”.
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“. Junt a amb amics, amigues, familiars, falleres i fallers ens ho passàrem de categoria; el 
dia de la Presentació, quin sol que lluïa, casa plena de tota la gent que estime i que m’esti-
ma per fer-me costat en un dia que mai oblidaré i la Setmana Fallera si segueix,no acabe.
L’emoció de veure el meu avi Miguel ser el meu mantenidor i el parlament tan bonic que 
em va fer, la meua germana Clàudia vestint-se de fallera per acompanyar-me i veure el 
meu germà Miquel portant l’estendard de la Falla el dia de l’Ofrena. Són moments que em 
posen un nus a la gola.

La por d’equivocar-me en el discurs de la Presentació, de caure malalta o de no poder 
aguantar el ritme de la setmana fallera i en definitiva, d’estar a l’altura d’aquesta falla.
L’esgotament de la Setmana Fallera; una setmana llarga, amb viatges a València, desper-
tades, xocolatades i un no parar d’actes fins a la Cremà de la nostra falla gran.
I la tristesa de despertar-me el dia 20 i veure que ja havia acabat tot.
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I PERSONES. Persones que m’han acompanyat en aquest breu però intens viatge i l’han 
fet possible i especial.
La família: els meus pares que m’han deixat complir aquest somni, els meus avis que han 
ajudat molt perquè fóra possible i germans, oncles, ties, cosins i cosines que han estat en 
cada acte fent-me costat.

Les meues amigues i amics, divertits, sorollosos i superfallers i superfalleres: acompan-
yant-me en cada acte i fent temps al meu costat fins que cremaren la falla gran, quan ja no 
quedaven forces; no puc oblidar-me del Caloret de la Via: eixa quadrilla de supermares i 
superpares que igual es fan un polar a “desconjunt”, ens preparen postres per a xuplar-se 
els dits o guanyen el 1r Concurs d’Albades de la Falla. Per no parlar del sopar del divendres 
al Casal que ja s’ha convertit en un clàssic.
La família fallera: Sara, Manolo, Tonet, Carol, Dulce, Toni i Dolceta. Sona a tòpic, veritat? 
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Doncs aquestes persones ja formen part de la meua família, espere que per a tota la vida. 
Hem compartit un mateix somni i el temps que hem passat junt ens ha unit molt. Que bé 
ho hem passat de viatge a Caniles, a Xàbia i assaborint les paelles de Toni!
Les falleretes majors infantils de les altres Comissions, cinc xiquetes que a penes coneixia 
i amb qui he compartit molts i divertits moments al llarg d’aquest any.
I per últim, els fallers i falleres que treballen tot l’any per la falla desinteressadament: 
responsables de protocol, OktoberFest, Llibret, playbacks, cavalcada, carrossa, Matinal 
Motorista i com no, les cuineres que cada diumenge preparen dinars casolans per a tots 
aquells amics de la falla que vulguen passar el diumenge en família. Si no heu baixat mai, 
és un bon pla per als diumenges d’hivern.
Torne feliç i contenta a la Cort de la qual vaig eixir fa un any, amb el cor ple de persones i 
moments que quedaran per a sempre en el meu record.
Visquen les Falles i visca la Falla La Via!!!
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Monument gran 2020
       Pere Baenas
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Crítica falla gran 2020       

TAVERNES ÉS UN MUSICAL

La benvinguda us donem
a un espectacle meravellós.
Viurem i compartirem
festes i emocions.

Només cal abandonar la realitat
i els somnis seran veritat.
Passeu endavant i escolteu:
Tavernes està de festival.

Al centre us presentem
al nostre director.
Sembla enfadat
i ens vigila capficat.

Diuen que no es creu
l’obra que li han encomanat.
Un musical no sembla,
ni tampoc una obra d’art.

I és que pobres de nosaltres
un alcalde no escollit ens ha tocat.
Ara sí que toca cridar ben alt:
GAUDIM DEL PARTIT MÉS VOTAT!

El Kit Kat de la Vall
és un club grandiós,
governat per un personatge
que es creu meravellós.

Ambient no li’n falta,
assistents uns quants.

Alguns espectadors en streaming
no arriben mai fins al final.

I és que al Saló de Plens
tot pot succeir:

enfrontaments i acusacions,
mentides i manipulacions.

Una nova formació
el poder vol assolir.

Semblen missions impossibles,
els del somriure miren impassibles.

A mitjanit, com els gats,
es prenen les decisions.
Després ens sorprenen
algunes inauguracions.

Com a gossos i gats,
els polítics sempre estan enemistats.

Res millor que publicar-ho
a les xarxes socials i al pardal de la Vall.

Supercalifragilisticoespialidoso...
Més d’una paraula màgica

haurem d’invocar
per a Tavernes poder jugar.
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Crítica falla gran 2020       

Quins engronsadors més complicats
trobem distribuïts per tot arreu.
Mary Poppins es pregunta
com baixar d’ací dalt.

Un canvi de vent necessitarem
per posseir una ciutat adaptada,
encara que a tots els programes apareix
després de les eleccions  s’esvaeix.

Qui la persegueix
l’aconsegueix.
I ell ha dit
que ja està ací.

Ara mateix no sembla
el rei del ball.
Més aviat el príncep
de les xarxes socials.

I és que a Tavernes podem gaudir
del seus plies particulars.
Amb els seus escrits
esborra somriures sense patir.

Afortunats som a la Vall
d’estar banyats per la Bella Mediterrà-
nia.
I quines bestieses fa l’Ajuntament
per oblidar-la i abandonar-la?

Una platja llençada a perdre,
una Goleta esborrada.

Alceu-vos habitants i rescateu
Bella de les mans de Bèstia.

No podem oblidar
l’accessibilitat a la mar.

Associacions s’han de crear 
per a poder reivindicar.

Necessitem una platja accessible
per a tota la gent gaudir,

voreres amples
i un tràfic regulat.

Ara sí, llancem brillantina!
Colors i música endavant.

Preparar-vos gent de Tavernes:
ja inaugurem la nostra piscina.

Sembla mentida
tan gran instal·lació.

Ai, quina fantàstica ficció
i quina llàstima d’inversió.

Culpa teua, culpa meua.
La gent de la Vall

en altres pobles
aprén a nadar.
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Crítica falla gran 2020       

La vida continua,
és el cicle natural.
No patiu ni ploreu,
tot se solucionarà.

Tota la terra que hui banya el Sol 
ja era dels nostres avantpassats.
Hui la reguem i abonem
de manera natural, gràcies als festivals.

Abonament sa
i poc curiós,
però que dona motiu a qui el fa
per estar ben orgullós.

Reina de la Selva,
Reina del panorama musical,
Tavernes és Reina,
Reina dels festivals.

Com mana la tradició,
un aplaudiment ben fort
fins ací la funció,
l’espectacle ha de continuar.
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Monument infantil 2020
       Juan Carlos Moles
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Crítica falla infantil 2020       

LA FADA CARAGOL

Aquesta Gran Fada Caragol
a totes i tots ens vol              

representar.
És la Mare Natura,

sàvia i amorosa per igual.

Al camp ningú s’escarota
acompanyat per la seua   

mascota.
Jocs i rialles assegurades,
vivències a la memòria 

gravades.

Les abelles representen un ball
mentre juguen a l’amagatall.

Respecteu-les i de segur
la dansa malament no     

acabarà.

Si mires atentament,
al bosc trobaràs
un gran bolet,

acollidor i discret.
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Màgia blanca i bona
farà aquest bruixot
amb un gran perol

i un bon garrot.

Els animals tenen por
d’allò que fem la humanitat

i vigilen des de l’altura
com va canviant la natura.

   
De canvi climàtic

tothom parla.
Protesta la granota 

perquè no plou ni gota.

Arriba la primavera,
flors, llum i calor.

Aquest caragol
trau les banyes al sol.

Arbres i flors donen vida,
ombra i fresqueta per a respi-

rar.
Ací la fada s’amaga
quan no vol suar.
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La xiqueta tranquil·la està
perquè troba en el seu gos

un bon amic
i un gran guardià.

Aquests peluixos
col·laboren amb la Natura.
Saben que només en tenim 

una
i que cal tenir cura.

Senyora del Bosc:
sabem que a vora teua

protecció i amor
no ens faltarà.

Reduïm, reciclem i               
reutilitzem.

Les falleretes i els fallerets de La 
Via,

a això ens comprometem.
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Recompenses Majors de la Junta
Central Fallera

DISTINTIU  D’ARGENT 
JULIO ALMIÑANA SANCHIS
TOMÁS CASTELLÓ BONONAD
BRUNO DE LA CALLE TRUEBA
ROBERTO FERRANDO ALBEROLA
JOSEP GRAU PALOMARES
JORGE PONS ARROYO
LEILA ESCRIHUELA LENA
ALMA GRAU ESCRIHUELA
Mª VICENTA PALOMARES TORRES
LUPE HERNÁNDEZ ESTRUCH
CARMEN AGUSTÍ VIDAL
ENCAR ARAUJO MARTÍNEZ
ALBA FAYOS MOGORT
SANDRA SIFRES FONS

DISTINTIU D’OR 
JUAN FERNÁNDEZ ROSA
NATALIA ALONSO RUÍZ
MERXE ESTRUCH MANSANET
MARIA CHULIÓ GINER
MATI BLASCO PARETS
JULI MARTÍ CUÑAT
MARGARITA BONONAD FUSTER

                        

DISTINTIU D’OR
I FULLES DE LLORER 
ALAN PEIRÓ ENGUIX
JOSÉ MANUEL ENGUIX PALOMARES
CARMEN BRINES ARLANDIS
TERESA BRINES GRAU
MARÍA FORNÁS LLUESMA
CHELO GRAU ARTIGUES
ROSANA VERCHER SALOM
PATRICIA NOGUEIRA SANCHIS
BEATRIZ SOLANES ARMENGOL
EVA Mª VERCHER ESCRIHUELA

DISTINTIU D’OR
AMB BRILLANTS 
FRANCISCO ESTRUCH BRINES
FRANCISCO JAVIER GRAU BRINES
MARIA JOSÉ GRAU MELÓ
MARISA ALBEROLA VIDAL
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Recompenses Infantils de la Junta 
Central Fallera

DISTINTIU  D’ARGENT
INFANTIL 
ADRIÀ BIXQUERT NACHER
CARLES CHAPA CEBOLLA
ROBERT FERRANDO GRAU
ROGER FERRANDO GRAU
TONI FRANCO SANCHIS
JAVIER GINER TUR
JAVIER GONZÁLEZ MORANT
KILIAN MARTÍNEZ SANSALONI
ALAN PONS PERIS
CARLOS RODRÍGUEZ MAGRANER
PAOLA BENAVENT PASTOR
VALERIA ESCRIHUELA GIL
ANNA GARCÍA FERRI
MARÍA GARCÍA PALOMARES
EVA GOMIS LLINARES
CLAUDIA HERRERO PÉREZ
MARTA SALA MIFSUD
PAULA VALERO FERRER
MARÍA VILA HIJARRO
PAULA FONTSECA ESCRIHUELA

                        

DISTINTIU  D’OR
INFANTIL 
JOSÉ MIGUEL TALENS VIDAL
MIGUEL ALEXEY SELFA GRAU
ENRIQUE LLINARES GRAU
MIGUEL ANDRADA ALBEROLA
PAU TALENS ALBEROLA
JORDI FUERTES ENGUIX
ALEIX ALBEROLA TALENS
GABRIEL ORTIZ PASTOR
GALA CAMARENA ESCRIHUELA
MARINA GONZÁLEZ JUAN
NAIARA PALOMARES ZAFRILLA
ALBA ARTES GRAU
JÚLIA ANDRADA ALBEROLA
LEIRE FONS JIMÉNEZ
CARLA SAN ANTONIO MASO
PAULA SAN ANTONIO MASO
ANABEL PALOMARES VIDAL
PAULA ESPÍ SELFA
PAULA ORTEGA MUÑOZ
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Donem pas a la publicitat.
Les nostres benvolgudes empreses 
col·laboradores que, any darrere any, 
ens atorguen el seu suport i ajuda i fan 
possible que este llibret arribe a les  
vostres mans.

Moltes gràcies a tots i totes!
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Ford Ka+ Accve
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Ford Ka+ Accve

Decoración, Parquets y Pavimentos técnicos

PAPELES DECORATIVOS-REVESTIMIENTOS MURALES-MOQUETAS-FELPUDOS...
Passeig País Valencià, 26 - 46760 (Tavernes de la Valldigna)

Avda. Reino de Valencia,5 - 46005 (València)
Tel.: 96 283 75 66 - Móvil 673 620 092 - www.benizael.com - síguenos en  f
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C/Salmeron,  5-Entr.
46760 Tavernes  de la  Val ld igna ( València)

angela@lexsolucionslegals .com

616 828 081  

w w w.lexsolucionslegals .com  

Plaça de l’Esglèsia, 16 bajo
Tel.: 606 286 728 - 96 283 79 02

46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA (VALENCIA)

www.marganoguera.com - mainnydiseny@hotmail.com
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