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Enguany et proposem 
un viatge ben diferent. 

Tenim la certesa 
que un altre món
et descobrirem.

Tot gira al voltant
 d’obeir i manar. I
si tu no ho fas, 
hauràs
d’aprendre a
sobreviure per
poder avançar.
 
Si passes les
primeres pàgines  et
mostrarem  
quin és el motor, 
encara que
et puge la
calor. 

Relaxa’t i
trobaràs 
eròtica,
política, amor i
amistat. Tant
de bo trobàrem  
una mica d’humanitat. 

Ara et preguntem:
Què fa rodar el món?
 
Tot es resumeix  
i t´ho expliquem
amb aquest mot.

Tenir influència,
és PODER.

Donar un ultimátum,
és PODER. 

La joventut,
és PODER. 

Els diners,
són PODER. 

Ara ja coneixes  
el nostre títol d’enguany. 

Endinsa’t en aquest llibret i descobriràs tot el 
seu PODER.

INTRODUCCIÓ
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UNA 
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Una proposició filosòfica He de contar-te una cosa, tot i que possiblement ja ho saps 
i et preguntaràs, llavors, per què te l’he de contar: 
doncs, perquè cal recordar, no oblidar i endavant mirar.  
 
És tot qüestió de sentiment, fortalesa i també sororitat. 
Elles: iaies, mares, filles són part de la història. 
De la teua i de la meua i, per tant, cal fer memòria. 
 
Records presents, sembla un oxímoron, 
però tinc a la ment com si fora avui aquells dies 
quan la iaia Elena m’ajudava a posar-me les faldilles. 
 
I en aquell ajut, paraules i gestos d’estima 
de qui sap que en un temps futur 
entre totes haurem de botar més d’un mur. 
 
En eixe anar i vindre per emparar la nissaga, 
dies a la porta d’escola, vesprades a la carrera 
i nits preguntant com estava la seua fallera. 
 
Sí, perquè ella, abans filla, després mare i ara iaia 
de bon matí ja estava al casal 
preparant bunyols amb el seu davantal. 
 
I al capvespre, a casa ens ajudava 
primer les calces, sinagües i guardapeu 
el cosset, el gipó mentre murmurava “ai redeu!” 

Elles: iaies, mares, filles 
són part de la història.

LAIA BURGUET
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El que més m’agradava és quan retocava l’adreç 
-Vine bonica de la iaia que et pose bé les arracades i agulles! 
I aprofitava per a fer-me pessigolles i tota casa sonava a rialles. 

Amb la mare he mantingut aquestes tradicions, 
dies de falles quedant a sa casa com a vestidor 
ara la iaia està en tots els llocs però sobretot al nostre cor. 

Nits de plantades, premis i ofrenes 
encapçalades per aquestes dones falleres 
el sentiment de comissions, vertaderes guerreres. 
 
El bot està fet, de la gestió dels recursos a qualsevol indret. 
Noms propis per donar suport 
perxant per arribar a bon port. 
 
Susana Díaz Tejedor a la dolçaina 
Reyes Pe, Anna Ruíz o Marisa Falcó 
han dissenyat i plantat en qualsevol racó. 
 
L’olor de pólvora de la mà de Reyes Martí Miró 
pirotècnica treta a muscles de la plaça 
amb terratrèmols que han fet virar qualsevol amenaça. 
 
Quantes dones guardem dins nostre 
hem heretat els seus registres, 
dones que són les nostres il·lustres. 
 
Memòria selectiva per empoderar triomfs passats 
fermesa en el present per caminar cap a llibertats 
optimisme en el futur per albirar fermes igualtats. 
 
És poder i és voler 
dels melics que semblen donar 
aliances fermes per endavant anar. 
 
No penseu que és sols qüestió de gènere 
no podem reduir propòsits a tal simplicitat 
és un llavors, un ara i un demà. És un món alertat. 
 
Perquè poder, tenim totes i tots 
perquè la iaia Elena escalà aquell cim 
donat que la llibertat s’aprén quan l’exercim. 
 
Escolta, em deia, allà on vulgues arribar 
dona’m la mà que et guiaré 
jo, t’empoderaré. 
 
I és que, tal com apunta Fuster: 
«Ser dona és una proposició filosòfica 
abans que biològica».
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MADE IN
LA TERRETA
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Made in la terreta L a llengua és l’eina i el símbol que ens identifica com a 
societat, el mitjà amb el qual, els diferents individus 
d’un col·lectiu ens comuniquem i aconseguim 

enllestir un símbol d’identitat que ens diferencia de qualsevol 
altre conjunt social. Les i els experts xifren concretament en 
unes 7.100 les llengües existents per tot arreu del món, tot i 
que cap compta amb l’autenticitat i les característiques que 
té la nostra benvolguda llengua i que fan d’ella un fenomen 
únic i irrepetible.

Parlar-se i comunicar-se en valencià ens aporta un 
valor inigualable, un poder dialèctic que cap altra llengua té. 
La marca de la comunicació en valencià resideix en l’ús continu 
de les millors dites i expressions en totes i cada una de les 
frases que fem eixir de la nostra boca, i que per descomptat, 
cap d’elles tindria sentit en qualsevol altra llengua, o almenys, 
seria tan graciosa i original com en valencià.

El xafardeig i burla són la seu de l’ús de l’enginy 
valencià per excel·lència; a roïns no ens guanya ningú, i és que 
tenim un enorme repertori per anul·lar totalment al contrari. 
A València l’enemic no va mal vestit, “va més coent que un 
all” o “fet un drap”. No diu incongruències, “diu coses sense 
trellat ni forrellat” o “li falta un regó”. Que no ha fet bé alguna 
cosa? En valencià no s’equivoca, “és més burro que tacó”, 
“abatut” o “més poca traça que les gallines”, i si se’ns posen 
pesats direm allò de què “ens porta fregits” o “com a cagalló 
per séquia”; i naturalment cridarem ben fort: “torna-li la 
trompa al xic!” Per a posteriorment “enviar-lo a pastar fang”.

Parlar-se i comunicar-se 
en valencià ens aporta un 

valor inigualable.

TONI BONO
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Les mares valencianes, ambaixadores 
de les millors perles que la llengua ens 
dona; elles no parlen una estona, elles 
“romancegen” o “fan barret”. No estan 
orgulloses dels seus fills i filles, “estan 
desvanides” i els exclamen ben fort “me’l mire 
i no me’l veig! O repeteixen sense parar “que 
templat o templada és!” Però no tot 
són complits i paraules boniques, 
si no veuen a la descendència per 
casa durant tot el cap de setmana, 
diran que “no para en torreta” o 
“que és un perdut o perduda”. 
I si s’enfaden perquè no s’obeeix 
qualsevol ordre que donen, 
sonarà ben fort el crit dient que 
“quan et parle és com qui sent 
ploure”, o bé la típica de” parle jo 
o passa un carro?” o “és que et té 
igual huit que huitanta”. 
Ah, i molta cura amb dir alguna 
mala paraula davant d’una mare 
valenciana, per a elles no seràs un 
maleducat, sinó que “tens la llengua 
ben llarga” o “eres un malparlat o una 
malparlada”.

No oblidar que el valencià és clar i 
concís, i les mares ho saben, no adverteixen 
als fills i filles dient que es comporten en tot 
moment i no facen cap cosa mala que els 
puga posar en problemes, els miren fixament 
i amb el front arrupit diuen “coneixement!”, 
amb això ja no hi ha res més a parlar.

Podríem dir que les persones 
valencianoparlants no som molt propenses 
a utilitzar adjectius i que preferim fer ús 
d’altres construccions “made in la terreta”. 
No s’està prop,  sinó “a un tir de pedra”; 
no diem antic, diem que “és més vell que 
la tos” ni tampoc diem gros, és millor usar 
això “d’estar guaixat”. Tampoc ens avorrim, 
“estem ociosos”, ni notem cansament, 
“estem morts a canyades” o “fets pols” i, no 
cal dir-ho, no quedem de barbacoa: “anem 
de torrada o de comboi”. Els valencians i les 
valencianes no estem a prop, estem “a un tir 
de pedra”, ni anem accelerats, “ fem les coses 
a estall”, la cosa va de canviar les paraules 
per donar-li emoció a les frases, a originals 
no ens guanya cap altra llengua.

Com hem vist el recull valencià és 
infinit i podríem estar parlant d’ell al llarg 
i ample de tot aquest llibret. Ha quedat 
més que demostrat la magnitud del poder 
de comunicació i d’expressió de la llengua 
valenciana, però no és l’únic poder, a València 
en tenim moltíssims més. Els vols descobrir? 
Doncs continua llegint...

 El xafardeig i burla són la seu  
 de l’ús de l’enginy valencià  
 per excel·lència 
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LA 
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MENT
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La poderosa ment É s ben coneguda la creença que el poder de la ment 
és infinit. Però poc cas se li fa a  aquesta, ja que, si 
realment ho creguérem, no dubtaríem a explorar 

millor aquesta possibilitat amb vista a millorar la nostra vida.
La ment és una poderosa ferramenta que pot 

enlairar-nos o enterrar-nos, donar-nos alegries o afonar-nos 
en la misèria. Però desconeixem el seu funcionament exacte. 
No va vindre amb el llibre d’instruccions. I com tot aparell 
sense instruccions, ho utilitzem com bonament podem. 
La majoria de les vegades de manera intuïtiva i sense 
reflexionar sobre aquest tema.

Podria ser una creença falsa, una fal·làcia. Però, fins i 
tot, la ciència es rendeix davant l’evidència de poder explicar 
aquesta qüestió. Encara que poc inclinats a la idea que la 
ment puga ser el camí de la sanació, sí que s’ha descrit l’efecte 
placebo com el canvi que es produeix a l’organisme com a 
resultat de l’estímul psicològic induït per l’administració 
d’una substància inerta, arribant àdhuc a curar determinats 
mals. I al revés: l’alteració de l’estat mental pot portar a patir 
malalties físiques, terme conegut com a somatització.

Per tant, encara que no obre miracles, s’ha acabat 
reconeixent que el cervell contribueix de manera notable a 
la millora o empitjorament de la salut, entre altres coses.

Però, on comença i fins a on arriba aquest poder de 
la ment? Utilitzem-la i meditem un poc sobre açò. El seu poder 
va des de coses subtils com posar-li veu a l’escriptura, la qual 
cosa estàs fent ara mateix en llegir aquestes línies en silenci. 

On comença i fins on 
arriba aquest poder 

de la ment?

VÍCTOR GASCÓN
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La veu d’un narrador efímer, que només 
t’acompanyarà fins al final del text, tenint 
per a cadascú una tonalitat diferent. T’havies 
adonat?

La imaginació, que et pot evadir dels 
llocs més inhòspits i portar-te a paradisos 
acollidors. Subtileses com evocar records a 
través d’olors, i somriure per això. Alegrar-se 
en conseqüència. Apropar-nos a la felicitat. 
De zero a cent en un segon.

No obstant això, la ment és una arma 
de doble tall. I pot portar-nos a l’alegria o a la 
tristesa. Va ser Sèneca qui va dir que «sovint 
patim més en la nostra imaginació que per 
la realitat». I el món no està exempt d’aquesta 
mena de problemes, on és la mateixa ment la 
que és capaç d’emmalaltir-nos i allunyar-nos 
de l’anhelat benestar.

La ment és la que impulsa la conducta 
humana, per la qual cosa es relaciona 
amb tot allò que correspon a la interacció 
de la persona amb el món que l’envolta. 
La interpretació i organització de les 
percepcions, emocions, sensacions, somnis, 
pensaments i creences.

Per tant, per a tindre una vida exitosa 
(siga quina siga la definició d’èxit per a tu), 
és necessari aprofitar les virtuts de la ment 
i evitar que un desordre de la mateixa ens 
turmente. Ah! Però que fàcil és dir-ho. Sabem 
com fer-ho?

Han sigut vàries les disciplines que 
han tractat d’engabiar l’essència de la 
ment per a poder exposar-la i estudiar-la 
amb deteniment, però els seus esforços 
han sigut fútils. Des de la ciència fins a la 
filosofia, passant per noves tendències de 
desenvolupament personal a través de la 
reordenació mental (com el «coaching», 
sofrologia...), han intentat, en va, llançar 
llum sobre aquest tema. Però de moment 
seguim lluny de poder descobrir tot el seu 
potencial. Haurem de conformar-nos i 
continuar utilitzant aquesta eina, sense llibre 
d’instruccions, fixant-nos en els senyals 
subtils que anem descobrint pel camí per a 
poder mantenir-la amb un funcionament, 
almenys, acceptable.

 La ment és una arma de  
 doble tall. I pot portar-nos a  
 l’alegria o a la tristesa 
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ENAMORA’T 
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Enamora’t M ira’ns, com hem avançat, veritat? Quin llarg 
camí hem hagut de recórrer fins a arribar al 
punt on ens trobem en aquest exacte instant. 

Tu i jo, front a front, mirant-nos i sentint que per fi tot ha 
trobat el seu sentit. 

Recordes els nostres inicis? Que difícil resultava 
entendre allò que cop a cop anava agafant forces al nostre 
interior. Aquest rebombori de reaccions químiques que 
donaren com a resultat un dels sentiments més apreciats 
per l’ésser humà. Fent una mirada enrere, m’emociona 
veure que la valentia i la seguretat què tot acabaria eixint 
bé, ens donà la força per continuar endavant.

I és que, ens hem passat la vida buscant una espècie 
de gemma preciosa, tan valuosa i demandada per la societat, 
que de vegades no ens hem adonat que el món romania 
girant al nostre voltant. 

Des que naixem, i com si fórem una espècie de robots 
programats per a tal finalitat, iniciem un llarg camí a base 
de tota classe d’experiències per poder arribar a obtenir 
aquest gran poder que anomenem, amor. 

Ja als primers anys d’infantesa posem en marxa 
la cerca per l’amor dels nostres pares i majors, un temps 
més tard, a l’etapa escolar, el dels nostres iguals, mentre 
que a l’adolescència, és l’amor romàntic el que es converteix 
en el nostre objectiu principal. Ara bé, no és fins a la 
maduresa que atorga l’edat adulta, que aconseguim arribar 
al nostre destí.

M’encanta veure com 
somrius a l’altra banda 

de l’espill.

ARANTXA GIMENO
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I dita situació és el motiu pel qual avui 
ens tornem a reunir tu i jo de nou, cara 
a cara, front a front, després d’haver aprés 
a estimar-nos, respectar-nos i tolerant cada 
canvi que la vida ens posava al davant. Encara 
que també fent front a cada obstacle que 
amb llàgrimes i ràbia hem hagut de superar.

Però, com t’he dit en començar, 
mira’ns, ací ens hem tornat a trobar, tu i jo, jo 
i tu, amb més desenvolupament i amb un grau 
de maduresa que a la fi ens ha fet arribar a 
l’amor més gran que hi ha, a la manera més 
sana de poder estimar.

I no és cap casualitat que el lloc 
seleccionat siga aquest, i malgrat, que no ens 
hem arreglat ni pentinat per a l’ocasió, 
sent una gran emoció de veure en el que 
ens hem convertit. Per fi, gaudim d’una vida 
plena, satisfactòria i amb un llarg recorregut 
a l’esquena. 

Espera! Que ja hi estic a punt per a 
trobar-nos!

I és que, com cada dia quan m’alce del 
llit, m’encanta veure com somrius a l’altra 
banda de l’espill i poder recordar que, no hi 
ha cap poder més gran que poder estimar per 
damunt de tot, el nostre reflex, a l’altra banda 
del mirall.

 Ens hem tornat a trobar, tu i jo, 
  jo i tu, amb més desenvolupament  
 i amb un grau de maduresa 
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L’EROTISME 

SILENCIAT
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L’erotisme silenciat L ’erotisme té molt de fantasia, molt de projecció. 
Què ens dona poder? Què ens resulta eròtic? Cada 
persona de segur que té la seua pròpia resposta, 

però no oblidem que ja deia Sèneca que la persona més 
poderosa és aquella que és propietària d’ella mateixa.

El poder té un gran atractiu i és motiu de lluita 
constant. Des de temps immemorials el poder ha residit en 
la masculinitat. Els mascles convertits sempre en l’epicentre 
de la tribu. L’home prehistòric que ix a caçar vers la dona 
que es queda a criar. L’home que arriba als estudis superiors 
enfront de la dona que necessita que l’autoritzen per a 
aconseguir-ho fins no fa massa anys. L’home que avança 
en les seues ambicions mentre la dona ha d’aturar els seus 
projectes per a ser mare.

Tots aquests actes ens han abocat a identificar 
ràpidament un mascle alfa enmig d’un grup i considerar-lo 
atractiu, potent. De segur que, sense adonar-nos-en volem 
estar ben a prop d’ell. Què passa si ens trobem davant 
una dona alfa? Tenim la mateixa reacció? Sembla que no. 
Desconfiem, en el nostre dia a dia, de les dones poderoses. 
I és que, l’erotisme, acostuma a estar capitalitzat per una 
mirada masculina.

Però cal que pensem primer què és una dona amb 
poder? Pot ser, no la imaginem igual. Per a mi, és aquella 
capaç de lluitar pels seus somnis, siguen aquests els que 
siguen. Quina és la dona més poderosa que coneixes? 
T’agrada estar a prop d’ella?

L’erotisme acostuma a 
estar capitalitzat per una 

mirada masculina.

REREVERA
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Aquestes són preguntes que et fan 
capficar. Les dones poderoses solen tenir 
per darrere molts malnoms com manaire, 
malcarada, homenot. Serà per temor? I és 
que no ens oblidem, tenim una genètica 
cavernària i avui en dia, la virilitat continua 
essent un atribut de poder.

L’eròtica del poder, si estic a prop 
d’alguna persona poderosa, jo també tinc 
poder. I és que hi ha qui defineix el poder com 
l’afrodisíac més gran del món. Històricament, 
tenim un bon grapat d’exemples; Marco 
Antonio i Cleòpatra, Neró totpoderós tocant 
la lira mentre Roma es cremava, el dret de 
pernada...

Enfront d’aquesta visió sexista 
de l’eròtica del poder tenim l’arma més 
poderosa que no és altra que l’educació. 
Les xiquetes han de conéixer que poden 
perseguir els seus somnis, sense temor a 
quedar-se arraconades. Les dones han de 
saber trencar amb totes les cadenes que 
encara les oprimeixen i reconéixer que el 
poder, el tenen ben endins d’elles mateixes.

Han d’aprendre a no reprimir tot el seu 
poder, fins i tot, el que comença en l’erotisme. 
I per damunt de tot, és temps d’apreciar-se 
entre elles i teixir unes unions fortes i estables, 
tenen el món als seus peus. Cal guardar la por i 
la crítica al calaix i tancar-lo amb clau. Poden 
guiar el seu propi destí, marcar les seues 
pròpies petjades i deixar empremta en les 
pàgines de la Història.

  Hi ha qui defineix el poder  
 com   l’afrodisíac més gran  
 del món 
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AL MAL 
TEMPS, 

BONA CARA
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Al mal temps, bona cara R aimon plasmava així a la seua cançó, el poder 
de les inclemències meteorològiques a 
la nostra terra. Corria l’any 1957, quan a mitjan 

mes d’octubre el  llit del riu Túria es desbordava a 
la seua arribada a la ciutat de València perquè no va poder 
suportar la quantitat d’aigua que arrossegava, i va causar 
almenys 81 morts i copiosos danys materials.

Aquesta gran riuada, popularment coneguda 
com “la riuà” comportà la remodelació total de la 
ciutat i un plantejament diferent de les canalitzacions i 
infraestructures, desviant el Riu Túria fora de la ciutat.  
Qui no ha passejat avui en dia per l’antic cabdal del riu? 
Podem dir que s’ha guanyat la consideració de ser el pulmó 
verd que creua la capital de punta a punta i on la gent 
passeja, practica esport i desconnecta del ritme frenètic 
del dia a dia.

D’aquests fets podem concloure el poder natural 
del temps, sempre imprevisible i que no està a l’abast 
del control humà. Però també el nostre poder d’adaptació, 
quan després de l’ocorregut  fórem capaços de desviar 
el llit natural d’un riu i dur-lo cap a un altre lloc.

Retrocedint de nou en el temps, aquesta vegada l’any 
1982, la història ens du a la població de Tous, de nou al mes 
d’octubre. Aquesta vegada la presa començà a desbordar-se. 
A pesar d’obrir les comportes, la tragèdia fou inevitable 
causant 8 morts i milers de damnificats.  Dies després de 
la gran tragèdia, milers d’habitants de les poblacions 

I és que la pluja no té 
pietat, i sembla que li 

agrada la nostra festa.

TERE FONS

Al meu país la pluja no sap ploure,
o plou poc o plou massa,
si plou poc és la sequera
si plou massa és la catàstrofe...
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veïnes, Alzira i Carcaixent, encara 
romanien a dalt de les muntanyes on 
s’havien resguardat de la barbàrie. 

De “la pantanà de Tous” resultà 
la creació d’una nova població, la nova 
Tous. El trasllat forçós per a construir 
una nova presa ha dut la riquesa als 
habitants d’aquest municipi, on a més d’una 
ubicació molt més bona que l’anterior han 
aconseguit una molt bona font d’ingressos, 
ja que l’Ajuntament va aconseguir que 
l’Estat pague anualment l’IBI de la presa. 
Una vegada més queda demostrat el poder 
destructible de l’aigua i la capacitat de 
l’ésser humà de traure profit a posteriori 
de les situacions inevitables a les quals 
s’enfronta.

I què podem dir quan la pluja arriba 
a les falles? Tot un any esperant que arribe 
la setmana fallera quan comença a traure 
fum l’aplicació del Meteored o qualsevol 
altra instal·lada als aparells mòbils de 
milers de valencians i valencianes. I és que 
la pluja no té pietat, i sembla que li agrada 
la nostra festa.

Després de dos anys de pandèmia, 
l’any 2022 tornàvem a tindre falles i, com 
no, la pluja va fer acte de presència! Però 
el seu poder devastador que pot fer malbé 
el monument és incapaç de destruir el gran 
esperit faller que tenim. Ploga, trone o 
faça vent, les ganes d’aquesta festa no ens 
les lleva ningú. No podem eixir al carrer? 

Doncs ens quedem a la carpa clamant tots 
junts el premi que retransmetran des de 
l’Ajuntament! Inclús la Mare de Déu dels 
Desemparats ens va esperar una setmana 
a què li ofrenarem les nostres flors 
a Tavernes. Va ser una ofrena fora temps, 
però les ganes de traure els vestits de 
les seues fundes protectores després de 
dos anys podien amb tot.

I és que totes no vam arribar 
a temps de comprar l’impermeable faller 
de falda. A Tavernes, on es troba una de 
les poques empreses que el fabriquen, 
estaven desbordats i ben aviat van haver 
de penjar el cartell d’esgotat. Per a l’any 
que ve de segur que a moltes cases no falta 
aquest nou complement faller!

En fi, el poder del temps és 
indubtablement i veritablement fort, però 
també ho és la capacitat de l’ésser humà 
de reinventar-se, adaptar-se a les noves 
situacions i fins i tot, traure’n profit 
econòmic d’elles. 

 La capacitat de l’ésser humà   
 de traure profit a posteriori   
 de les situacions inevitables 
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El compromís 
de la crítica

Murmurar i comentar.
Apreciar i analitzar.
Censurar i opinar.
Criticar.

A qui li dona menjar,
escriure i publicar,
de La Via es va oblidar
i el seu llibret va obviar.

Dos llibrets en pandèmia
reflectia l’article
i deixava de banda
a qui dona la llanda.

La pluja no para, recollons!
I després d’uns bons sermons
a cobert ens instal·làrem
perquè els del jurat ens visitaren.

Amb el monument acordonat
només restava imaginar.
I a dintre del casal
tot ho vam organitzar.

Murmurar i comentar. 
Apreciar i analitzar. 
Censurar i opinar. 

Criticar. 

DELEGACIÓ DE LLIBRET
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La crítica muntàrem
i als que ens dirigeixen, rebérem.
Algú es va quedar pel camí,
veges tu, quin compromís.

Sumar i restar,
dividir i multiplicar.
Mires per on mires,
els punts són impossibles de quadrar.

I mentre, per les xarxes
corrien les imatges
a l’esquerra del monument,
encara que bufava el vent.

I és que els ninots
sembla que donen vots.
Per això la tanca botem
diga el que diga el suprem.

Servisca aquesta crítica
per a reclamar
i demanar
un canvi a la nostra política.

Necessitem bases i estatuts,
sinó, estem ben fotuts.
A tots els grups animem
i des d’ací ho proclamem.

Escriure i pensar,
jutjar i criticar.
La crítica és poder,
tot açò escrit, és vertader.

 Necessitem bases i estatuts, 
 sinó, estem ben fotuts 
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Cara i creu B en sabut és per tots i totes que l’aparició de 
les màscares es remunta a l’antiguitat. La seua 
presència en les diferents civilitzacions prenia 

diferents finalitats: des de representar les pors, divinitats, 
personificar animals, tempestes, com a attrezzo en les obres 
teatrals i fins i tot amb funció punitiva. A més a més, hui dia, 
continuem veient-les en esdeveniments com el Carnaval de 
Venècia, en festejos i ritus en diferents cultures, en el camp 
professional (soldador/a, bussejador/a ...) i en alguns esports. 
La seua funció varia molt d’un aspecte a altre: des de 
la creença, l’entreteniment, el càstig, la protecció i l’ocultisme.

De totes aquestes funcions, l’ocultisme és una altra 
manera de fer-ne un ús? O cadascuna de les funcions inclou 
l’ocultisme? Sincerament, en totes les seues versions guareix 
l’anonimat de la posseïdora o posseïdor.

Aquestes màscares, objectes transformadors que 
cobreixen el nostre rostre tenen la capacitat de metamorfosi, 
de convertir-nos i conduir-nos cap a una altra realitat. Tal com 
ho podem contemplar en les arts escèniques. Ací les actrius 
i actors s’han fet servir i es fan servir d’aquests objectes per a 
donar suport o  major realitat al personatge a representar; i en 
nombroses ocasions en una disfressa, moment en què volem 
aconseguir ser aquella heroïna o heroi, bruixa o bruixot que 
la diversió ens encomana.

I quan extrapolem el seu ús a la realitat? En nombroses 
ocasions l’ésser humà n’ha utilitzat en actes vandàlics i incívics, 
cobrint la seua cara per a no ser descoberta o descobert.    

L’aparició de les 
màscares es remunta 

a l’antiguitat.

ISABEL MONTOYA
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Però, deixant a banda les barbàries de 
la humanitat, trobeu que metafòricament 
els rostres dels vostres companys i 
companyes de feina, amigues i amics o 
familiars s’han cobert amb màscares? 
Han jugat a la doble cara? Què n’amaguen?

Lectora o lector, i vosaltres?, heu 
fingit en algun moment de la vostra vida? 
Us heu convertit en allò que no desitgeu 
per a véncer una por o superar una situació 
adversa? Tanmateix, us heu deixat guanyar 
per complaure a la o el contrincant?

Com deia un gran amic meu «la vida 
són moments». Cada circumstància és única, 
particular, en què el nostre jo està carregat de 
sentiments, ideals, persones i experiències que 
determinen la teua pròpia reacció en aquesta 
realitat. D’aquesta manera, ens mostrem 
sempre com som? O és la càrrega o la incertesa 
de la resposta de l’altra persona la que executa 
el nostre dir o reacció? Som el que mostrem? 
Un munt de vegades lluitem amb nosaltres 
mateixos per donar eixida a una resposta que 
no és nostra o tal vegada perquè creiem que és 
l’esperada per l’entorn, i més enllà, per afavorir 
o donar suport a una o un altre. És el punt de 
posar-nos una màscara per a transformar-nos 
en allò no desitjat o pel contrari molt desitjat 
i executar amb poder i convicció el que tenim 
entre mans, aconseguint el nostre objectiu.

No hem d’oblidar que les màscares  
també posseeixen un poder curatiu, tant 
des d’una òptica literal com figurativa.    

Projecteu a les vostres ments a aquells 
pallassos i pallasses d’hospitals o teatres que 
trauen dels espectadors i espectadores els 
seus millors somriures. Tingueu present que 
les màscares contra les malalties contagioses 
ens han protegit i protegeixen. Considereu 
a aquells professionals que en fan ús als seus 
treballs. Visualitzeu a aquella persona que 
no trobant-se en el seu millor estat d’ànim 
mostra la seua cara més dolça per enfortir 
o donar calor a una altra que es troba 
afligida, trista, desolada. Imagineu-vos abans 
d’entrar a una sala plena de gom a gom amb 
individus esperant la vostra actuació. La teua 
finalitat és arribar a ells per a encoratjar-los, 
animar-los i motivar-los cap a una fita, un 
aprenentatge. I si en aquest moment feres ús 
de la màscara, ocultant el teu estat d’ànim, 
per aconseguir el teu propòsit en bé dels i de 
les que allí t’acompanyen? El seu poder seria 
positiu o negatiu?

I vosaltres, què en penseu?

 Heu fingit en algun moment de  
 la vostra vida? Us heu convertit  
 en allò que no desitgeu per a  
 véncer una por? 
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MINORITARIS
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Esports minoritaris R esponsabilitat, esforç, disciplina i companyerisme, 
són alguns dels valors que les persones, i en 
especial els xiquets i xiquetes, poden desenvolupar 

quan practiquen algun tipus d’activitat física que els motive. 
L’exercici no només reporta resultats positius des d’un punt 
de vista físic, sinó que també ens pot ajudar a assolir un estat 
mental òptim.

El futbol, el bàsquet o el tenis són algunes de les 
disciplines amb més arrelament social al nostre país, encara 
que això no vol dir que agraden a tots els xiquets i xiquetes, 
que poden sentir-se desplaçats si no els agraden els esports 
que practiquen la majoria dels seus companys i companyes 
o poden veure’s arrossegats a practicar-los per seguir 
la corrent a la majoria i per tant, no gaudir de la pràctica 
esportiva. Per això és important posar en valor altres 
disciplines alternatives a les majoritàries.

No ajuden massa els mitjans de comunicació, 
que només donen difusió als esports anomenats 
anteriorment. Tampoc la classe política, a la qual se li ompli 
la boca de parlar de la necessitat de donar suport a l’esport 
minoritari, però a l’hora de la veritat, són ridícules 
les subvencions que es reben per part de les administracions. 
On van les partides més altes dels ajuntaments? Clarament 
als clubs de futbol, que són els que més ingressos tenen per 
espectadores i espectadors, patrocinis, publicitat i drets de 
retransmissions esportives.

On van les partides més 
altes dels ajuntaments?

JÚLIA ANDRADA
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Esports com el voleibol, atletisme, 
gimnàstica, natació, etc... mereixen molt 
més; per no parlar de la Pilota Valenciana, 
esport minoritari i autòcton per excel·lència. 
I és que, tenim esportistes que són autèntics 
campions i campiones en aquestes 
disciplines minoritàries i que són, alhora, 
normalment autèntics desconeguts i 
desconegudes.

I l’esport femení? És esport 
minoritari? Pel temps que li dediquen 
 els mitjans de comunicació i pels diners que 
en ell s’inverteixen, podríem dir que sí. Però 
aquest debat dóna per a un article sencer.

Si busquem al diccionari la definició 
de minoritari, trobarem: «que forma la part 
més petita d’un conjunt o col·lectiu». Aquesta 
definició ens pot fer pensar en adjectius com 
feble, diferent, avorrit, irrellevant; però res 
més lluny de la realitat.

El poder dels esports minoritaris és:
→ La resiliència dels qui els practiquen, a 
pesar de la falta d’instal·lacions, 
de finançament i de reconeixement.
→ El sacrifici i la disciplina, moltes vegades 
més elevats que en altres esports majoritaris.
→ La diversitat: característica pròpia 
dels éssers humans i que suposa una 

extraordinària font de creativitat i riquesa 
per a tots  i totes.
→ La conservació del que és propi, autòcton 
i ens identifica, en el cas de la Pilota 
Valenciana
→  La personalitat; trencar amb el socialment 
establert i anar a contracorrent (xiques 
futbolistes, xics ballarins..)

I en definitiva el ser, malgrat ser 
poques i pocs, i obrir nous camins!!

 Feble, diferent, avorrit,  
 irrellevant; però res més lluny de  
 la realitat 
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Resiliència M arç de 2022, després de dos anys sense haver 
pogut traure els nostres monuments al carrer, 
l’emoció per tornar a fer-ho era immensa. 

Però l’amenaça de pluges per a la setmana fallera ens feia 
estar pendents de la informació de l’oratge en cada moment.

Ja en les primeres reunions de març es plantejaven 
diferents alternatives per a protegir els monuments 
el màxim possible, com canviar la ubicació tradicional d’on 
els plantàvem per altra més resguardada del vent; llogar 
carpes per a cobrir els monuments infantils; inclús va 
aparéixer la idea de construir una plataforma mòbil per a 
moure la falla infantil dins del cau.

El 14 de març va arribar, i amb ell els primers ninots. 
Baix la carpa i ben envoltats es va aconseguir mantenir-los 
fora de perill fins a l’esperat dia de la plantada, 
però aquesta volta, les prediccions no van errar i la pluja 
anava a acompanyar-nos aquest dia.

Malgrat això, el mal oratge no anava a guanyar 
la partida a les comissions falleres. Abillats amb 
impermeables i botes d’aigua, els fallers i les falleres no 
dubtaren a posar-se a la feina, i dirigits pels experts i 
les expertes en muntatge, fer costat per assolir que els dos 
monuments quedaren plantats i decorats abans que el dia 
16 de març acabara.

La resta de dies no van ser més tranquils. L’aposta 
que havia fet l’artista faller en el monument gran, era una 
exhibició d’equilibri, la pluja i el vent no van donar treva, 

El mal oratge no anava 
a guanyar la partida 

a les comissions falleres. 

AMPARO ALFONSO
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i els dos anys que els ninots havien estat 
emmagatzemats, els havien debilitat. 
Per això, l’amenaça que el monument podia 
caure, va planejar envoltant al mateix tota 
la setmana fallera.

Malgrat totes les dificultats, 
els ninots arribaren a la cremada lluint 
la seua fortalesa, fins al punt que ni les 
flames pogueren fer caure l’estructura 
principal de la falla gran. D’aquesta manera, 
ens demostraren que no són només 
representació de festa, sàtira i art. 
Són també representació de la capacitat de 
resiliència de totes les persones que formem 
part de les comissions falleres. Perquè 
aquest és el gran poder dels monuments 
fallers, el poder d’unir-nos per a aconseguir 
un objectiu, i davant dels obstacles que ens 
puguem trobar, persistir per a superar-los.

 Ni les flames pogueren fer  
 caure l’estructura  
 principal de la falla gran 
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LES LLETRES 

I ELS LLIBRETS 

SEMPRE
ROMANDRAN

*Aquest article ha participat en el concurs de Lletra d’Or de la FDF Junta Local Fallera*
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Les lletres i els llibrets 
sempre romandran U n món tan simple com el de les lletres pot arribar 

a guardar un poder inimaginable. Avui en dia, 
amb vint-i-sis lletres combinades d’infinitat de 

formes, podem donar-li vida a totes eixes idees que orsegen 
a la nostra ment, i a més, deixar-les escrites en qualsevol lloc 
perquè aquestes perduren eternament, i més actualment, 
que tenim a la mà multitud de ferramentes per escriure, 
emmagatzemar i compartir tots els nostres pensaments.

Des de l’any 3000 aC l’ésser humà ha deixat per escrit 
la història i tot el seu recorregut al planeta Terra, ja fora a 
tauletes d’argila, pergamins, roques... De fet, a l’antiguitat, 
les persones que sabien escriure eren les que estaven al cim 
de la piràmide de la primitiva societat estamental, persones 
com els monarques, els senadors o els generals. En definitiva, 
les persones amb poder.

Es podria dir que som persones privilegiades per 
saber escriure? Tècnicament, sí, i més si recordem que 
en alguns moments històrics ha estat prohibit tot el que 
tinguera relació amb escriure i expressar lliurement el que 
pensava cadascú. És cert que no som conscients del poder 
que l’escriptura ens pot atorgar, però hem de saber que 
les paraules utilitzades de la manera correcta poden dur a 
terme infinitat de funcions, com ara informar, convèncer, 
emocionar... i fins i tot, doldre. Una columna d’un diari, 

No som conscients del 
poder que l’escriptura 

ens pot atorgar.

EVA BONO
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un simple missatge de WhatsApp o un 
comentari en una publicació d’Instagram 
poden tindre multitud d’efectes sobre el seu 
lector si s’escriuen pròximament.

Al col·lectiu faller, emprem any rere 
any aquest poder com millor sabem, al nostre 
benvolgut llibret. Un recull de crítiques, 
narracions, poesies... escrites amb la 
intenció de defendre o oposar-se a un tema 
d’actualitat del moment, i on al cap dels anys 
podrem veure reflectida l’evolució les idees 
de la societat en cada moment; dit així, 
es podria considerar que són els llibres de 
la història de les falles.

Hom pot pensar que el llibret faller 
siga sols un llibre més a la prestatgeria, però, 
per a un faller o una fallera significa molt 
més que això. Per als fallers i falleres el llibret 
és una relíquia que ens transporta a eixes 
hores al casal, a la cercavila pels carrers de 
la localitat o a la desitjada nit de Sant Josep. 
Una relíquia que romandrà per molts anys, 
i que cada vegada que la consultem ens farà 
recordar anys fallers inoblidables.

En conclusió, podem dir que 
l’escriptura pot ser la nostra millor aliada per 
deixar l’empremta dels nostres pensaments 
en qualsevol moment, i poder tindre algun 
tipus de repercussió (si ho desitgem) en 
els lectors i lectores. Perquè en aquest 
món poques persones tindran les paraules 
necessàries per a descriure el poder que elles 
mateixes tenen sobre nosaltres.

 L’escriptura pot ser la nostra  
 millor aliada per deixar  
 l’empremta dels nostres  
 pensaments 
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EL PODER 

D´ELEGIR
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El poder d’elegir L a societat ha evolucionat i amb ella les seues 
necessitats il·limitades, i per aquest motiu existeix 
realment l’economia, perquè cal elegir. Per molts 

diners que guanyen les persones, una vegada es cobreixen 
aquestes necessitats inicials, se’n reprodueixen de noves i 
cal tornar a elegir, i així successivament.

Aparcant el seu vessant científic , l’elecció com a fet, 
és un regal. Tindre l’oportunitat de decidir entre dues o més 
alternatives amb un destí o producte que més s’adapta a 
les teues preferències, és una benedicció. Les persones que 
tenim una vida més acomodada no sabem, de vegades, donar 
el valor que es mereix.

Primerament, em ve al cap cada vegada que ens 
queixem perquè no podem adquirir alguns béns nous, molt 
més mundans d’allò que  ens pensem, on hem d’elegir entre 
ells depenent del preu, qualitat, fins i tot, la seua marca… quan 
hi ha persones un poc més lluny que lluiten per sobreviure 
i han d’elegir quin dels seus fills menja hui… Sí, per a moltes 
coses tothom pot elegir d’alguna manera o altra, n’estic 
d’acord, però a quin cost!

No obstant això , elegir és un pas a l’evolució i a la 
supervivència, des de les cavernes on s’elegien els millors 
caçadors per eixir a per menjar, fins al dia de hui, on als 
processos de selecció s’escullen els millors candidats i les 
millors candidates per als llocs de treball oferits… sempre s’ha 
d’elegir i elegir és poder, i per a elegir s’ha de renunciar… Com 
d’atractiu i perillós és el fet de tindre aquest poder, veritat?.

L’elecció com a fet, 
és un regal. 

MARIA CHULIÓ
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Durant tota la història de la humanitat 
sempre han sobreviscut les persones amb 
major fortalesa enfront d’aquelles més 
dèbils, les més ràpides front a les més lentes, 
les que més s’adapten vers les inadaptades… 
Malauradament, l’excés d’aquest poder ha fet 
a la humanitat emboirar-se en fets foscs 
i cruels. Juli Cèsar amb un gest de la seua 
mà, elegia qui viuria i qui no ho faria; Hitler i 
els milions de víctimes assassinades durant 
l’Holocaust, simplement assenyalades per 
pertànyer a una religió o raça diferent…
Aquestes persones, si se’ls pot anomenar així, 
van ser prou poderoses per a triar el destí 
d’aquestes ànimes innocents que no van 
tindre elecció. Un fet inhumà!.

Així doncs, no tots tenen el mateix 
ventall d’oportunitats i desafortunadament, 
depèn d’on nasques la vida t’ofereix més o 
menys opcions. Què em diferencia a mi d’una 
altra dona que ha nascut en una tribu enmig 
del desert de l’Àfrica? Una dona de la meua 
edat, amb les mateixes aptituds i semblants 
capacitats, iguals…estic segura que no ha 
tingut les mateixes oportunitats que he 
tingut jo, ni el seu camí ha sigut com l’haguera 
escollit ella, sinó que és el que el destí li ha 
posat davant, i pense, per què jo he sigut tan 
afortunada de nàixer ací? Per què jo i no ella?

És inevitable vincular el poder d’elegir 
a la riquesa, i no és el què elegim que ens fa 
més o menys rics, sinó la quantitat i qualitat 
de diferents camins o alternatives de les que 
podem gaudir. I aquesta riquesa tampoc és 
dinerària, al contrari, és més espiritual.

Malgrat els entorns inhòspits que 
marquen les eleccions vàries de la societat, 
hi ha persones que sempre somriuen per tot 
arreu, que desprenen alegria, principalment 
perquè són  riques, perquè han pogut triar 
el camí que han volgut o dins de les seues 
eleccions, han elegit les que les han fet feliços.

Finalment, d´això és tracta la vida, 
d’aconseguir la teua felicitat i poder elegir i 
fer “el viatge” que tu esculls, un recorregut 
que disfrutes dia a dia, amb els seus alts i 
baixos per descomptat , que al cap i a la fi, 
són obra de les teues eleccions. Tenim aquest 
poder, així que, gaudim-lo.

 Sempre s’ha d’elegir i elegir   
 és poder, i per a elegir s’ha  
de renunciar… 
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Buscant la llibertat E l poder és la capacitat d’una persona o grup d’influir 
en el comportament dels altres, malgrat que 
els destinataris de la influència no estiguen d’acord. 

Per a tindre poder s’ha d’estar en possessió d’un dret humà 
molt important: la llibertat. Així, podem dir que disposar de 
llibertat és condició necessària per a tindre poder. Com diu 
una cançó «el poder està en la llibertat». Malauradament, 
a les nostres societats hi ha moltes persones i col·lectius 
que no disposen d’eixa llibertat i, per tant, la seua capacitat 
d’exercir poder és molt limitada. Estan desproveïts i 
desproveïdes d’un dret bàsic per als humans com és 
la llibertat.

Així doncs, si partim del fet que la llibertat és un dret 
humà bàsic i primordial, en conseqüència no hauria d’estar 
condicionada ni regulada per ningú, mentre no es faça mal a 
ningú. La idea de llibertat és incompatible amb la submissió, 
perquè ser lliure faculta a les persones per tal de decidir 
la seua manera d’actuar dins d’una societat, sempre 
respectant la convivència amb els altres. En resum, podem 
dir que la llibertat és el dret que tenim les persones de poder 
escollir i no estar sotmesos a la voluntat d’un altre.

Un dels col·lectius amb manca de llibertat i, per tant 
de poder, és el de les persones immigrants, una situació 
que arranca ja en el país d’origen, però que continua en el 
de destí com una llosa que no poden llevar-se de damunt. 
Precisament és la manca de llibertat allò que impulsa a 
emigrar. Una persona pot decidir abandonar el seu país 

Precisament és la manca 
de llibertat allò que 
impulsa a emigrar. 

NÚRIA GRAU
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d’origen per diferents motius: polítics, 
culturals, familiars, econòmics, desastres 
naturals, bèl·lics, etc., però qualsevol 
d’aquests motius du implícit una manca de 
llibertat i de qualitat de vida que les persones 
intenten solucionar arriscant les seues 
pròpies vides, buscant una vida millor que 
moltes vegades no arriba.

És evident que la llibertat, i la parcel·la 
de poder que ella atorga, són drets inherents 
als humans pel fet d’existir. Si la persona, 
en la seua vida diària, no pot tindre certa 
capacitat per a elegir, deixa de ser un ésser 
humà en sentit estricte. Se li despulla d’allò 
que defineix a la persona. Les persones 
immigrants moltes vegades pateixen aquesta 
situació immoral en una societat que es 
mostra indiferent i que, inclús, tendeix a 
culpabilitzar-los injustament, sense dades 
que ho demostren, dels mals de la societat, 
en lloc de basar-se en l’empatia, el diàleg, 
l’aprenentatge mutu, i l’aprofitament de la 
riquesa multicultural i de l’esforç comú per 
fer un món millor.

 El poder  
 està en la llibertat 
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L’altaveu del futur S i tractàrem de fer una definició, es podria 
considerar el poder com la facultat o la capacitat 
de fer alguna cosa. No obstant això, no és tan senzill 

definir en quina mena de poder té cabuda la joventut dins 
la societat actual.

En parlar del poder dels i les joves, sembla quasi 
impossible separar aquest significat d’aquell del poder del 
temps. Si alguna cosa diferencia, principalment, el jovent 
dels adults és el temps que han viscut i, per tant, el que els 
queda per viure. Temps per errar, temps per encertar 
i temps per decidir lliurement qui vols ser, com vols viure 
i com és el món on vols viure.

En grans termes, podria entendre’s també el seu 
poder quelcom com el poder de canvi. El jovent té en 
la seua mà la capacitat de ser crític i posar solució a 
les mancances que troba en la societat per aconseguir un 
món que considera millor. És evident que la joventut juga 
un paper fonamental en les lluites socials. Si als fets ens 
remetem, són nombroses les ocasions en les quals ells i 
elles són protagonistes de moviments de gran impacte en 
distints àmbits. El creixent canvi climàtic i la preocupació 
pel medi ambient, el respecte a la diversitat d’identitats 
i d’orientacions sexuals, la igualtat de gènere, la lluita en 
contra del maltractament animal... Només cal donar una 
ullada als carrers o a les xarxes socials per observar que, 
en general, la mitjana d’edat respecte a reivindicació i lluita 
social no supera fàcilment els trenta anys.

El jovent té en la seua mà 
la capacitat de ser crític.

NÚRIA MARTÍNEZ
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Així, són cada vegada més i més 
injustícies les que es donen a conéixer gràcies 
a la gent jove. Fan d’altaveu i constitueixen 
la peça clau per aconseguir un món cada 
vegada més just i igualitari per tothom.

Malgrat això, tot poder de canvi ha de 
portar intrínsec (per molt contradictori que 
semble) el poder de no canviar, o almenys, 
de decidir què és el que no ha de canviar. 
Igual d’important és adaptar-se al món girant 
com saber mantenir allò que t’ha portat a ser 
qui eres hui. El poder de la joventut també 
és, per tant, el d’aprendre del passat i el de 
no oblidar la cultura i tradicions de la seua 
terra i de la seua gent. No es pot avançar cap 
al futur sense ser conscient d’allò que va 
ocórrer anys enrere.

En parlar llavors del poder de canvi 
que implica ser jove, seria rellevant revisar 
la manera en què s’entén la capacitat de la 
joventut hui en dia. No m’equivocaria en 
afirmar que a tota persona jove li han dit en 
algun moment frases com «ja ho entendràs 
quan sigues gran» i d’altres semblants.  
I és que, és evident que en fer una analogia 
entre el poder del jovent i el poder del temps, 
sembla que l’abast d’aquest es limita sols 
al futur, però cal reivindicar que els joves no 
són només el que està per vindre, són també 
el poder del present.

Ser jove no significa ser un pla de futur, 
ni tampoc una persona en construcció. Són 
persones capaces, amb molt per aprendre, 
però també amb molt per demostrar. És de 
vital importància per a la població que 
la joventut comence a ocupar llocs de poder 
en la política, a l’administració pública, a les 
empreses... i aconseguir també que la seua 
opinió no siga infravalorada, sinó que el seu 
treball es considere igual de vàlid com 
el d’una persona adulta.

En definitiva, se’n podria parlar 
del poder de la joventut com el d’adaptar 
les normes que regeixen la societat a les 
necessitats de la gent. Establint un balanç 
entre fixar la vista al futur, al món on es vol 
arribar, i al present, al que hui es pot assolir. 
Sense oblidar mai les arrels i el que ha costat 
arribar fins a l’actualitat.

 És evident que la joventut  
 juga  un paper fonamental  
 en les lluites socials 
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Veritat P oder, poderós, apoderar, empoderat, superpoder, 
són paraules que comunament associem a 
potència, força, energia o domini. Baix estos 

significats, la humanitat històricament, ha anat ocupant, 
envaint i sotmetent els pobles i civilitzacions, pràctiques 
que, mal que ens pese, segueixen vigents, inclús pocs mesos 
després d’haver patit l’amenaça més seriosa sobre la nostra 
existència que hem pogut viure les últimes generacions.

Fa uns mesos, quan els nostres cercles de 
convivència, eren reduïts al propi domicili, sorgia una 
flameta d’esperança, que tènuement lluïa, amb l’anhel de 
què esta societat i les persones que la formem, habitants 
tots d’este blau planeta, anàvem a aprendre la lliçó que 
el destí, o algú sabrà qui, ens hi havia posat davant nostre, 
i de la que pensàvem naixeria una nova societat, més 
tolerant, més solidària, més humana.

Com diu una cançó indie que per molts moments, 
no em puc llevar del cap, no hem aprés res.

Què ens mou a fer el que fem? Què té més força, 
el poder material o aquell que no és tangible? En esta societat 
que hem anat formant i també deformant, la mentida i l’engany 
han estat la ferramenta més comunament emprada per a 
obtenir èxits, per obtenir allò que es desitja, coste el que coste, 
sense tindre en consideració com va a afectar els altres.

Voldria pensar que just ara és el moment de 
reivindicar el poder més intangible i més ferm que tenim 
els éssers humans, la veritat. Una característica pròpia de 

Una mitja veritat, 
porta també una mitja 

mentida.

JUANJO ESPÍ
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la naturalesa humana, un comportament 
pur que, sense dubte, el portem als gens des 
que naixem.

La tradició oral ens diu que els xiquets 
i les xiquetes no diuen mentides, tots tenim 
mil exemples, però és també ben cert, que 
a mentir i enganyar s’aprén amb el pas del 
temps. La condició humana no coneix més 

que la veritat, però justament, 
les entropessades que trobem 
mentre creixem, ens presenta 
la mentida com l’eina que ens 
permet esquivar un conflicte o 
proporcionar-nos un poder que 
no tenim, per tal de véncer o 
convéncer als semblants

Les mentides, convertides 
també en supersticions, han 

estat utilitzades per la humanitat com a 
justificació per ser més poderosos, per tindre 
més possessions, per ser més que l’altre, i no 
cal remuntar-nos a l’edat mitjana. Agafar un 
llibre d’història i fullejar-lo des d’aleshores 
fins als nostres temps, potser un exercici que 
ens podria treure els colors, en adonar-nos 
que ha estat recorrent, fer servir falsedats 
per a dominar, per sotmetre i en definitiva 
per tindre més poder.

Si segles abans, la ignorància dels 
pobles, era fàcilment manipulada pel 
poder, en l’actual societat, extremadament 
ben informada, a temps real podem ser 
perfectament coneixedors de tot el que està 
passant a l’altra part del planeta, inclòs fora 
d’ell, o això és el que ens creguem.

Els antics trons i púlpits, ara són 
els terminals mòbils. Hem passat de no 
tindre cap capacitat de conèixer la veritat, 
a considerar-nos propietaris de l’única 
existent, sols pel fet que ho hem vist en una 
pantalla o ens ho ha transmès un grup de 
comunicació, un portal d’internet o el primer 
youtuber o ticktocker que ens ha aparegut 
per les xarxes.

En este segle XXI, on ens creguem 
sabedors de tot, no som conscients que 
sols sabem allò que ens diuen, o ens volen 
dir. Pensem que tenim tota la informació 
al nostre abast i amb ella som coneixedors 
de la veritat absoluta, quan en realitat sols 

sabem el que volem sentir, justament per 
part de qui volem ens ho diga, siga de veres o 
no. La veritat sols la podem trobar barrejada 
i amagada entre totes les veritats que ens 
volen dir, des d’un lloc i des del contrari, 
i aconseguir trobar-la no és un senzill 
exercici. Perquè una mitja veritat, com es 
diu d’un got mig ple, porta també una mitja 
mentida.

En tots els casos, sovint acompanyada 
de la manca de criteri personal, sempre ha 
estat la falta de la veritat, eixe poder absolut 
que no ens ha arribat, el camí perquè aquell 
que precisament l’ha amagada, haja pogut 
obtenir més poder que els altres.

El nostre ric refranyer i les paraules 
dels nostres avis, diuen que amb la veritat 
es pot anar a tots els llocs, com també és dit 
que la veritat és com l’oli, sempre estarà per 
damunt, o que sobretot, els éssers humans 
venen a recórrer a la veritat quan tenen ja 
poques mentides.

Quan s’obté un triomf, mitjançant 
la mentida, guanyador i perdedor són 
coneixedors de la veritat i, en tots els casos, 
el qui té la veritat, malgrat que haja estat 
vençut o vençuda, té un poder superior, 
el poder de la veritat, eixe que no dona 
victòries immediates, sinó que amb el pas del 
temps, eixe mateix temps que posa cadascú 
al seu lloc, donarà la gran victòria, el trofeu 
d’estar en possessió de la raó.

Qui fa trampes, diu mentides o 
falsedats, pot tindre èxits i triomfs, sols fent 
servir eixe poder efímer i finit que li permet 
estar per damunt dels altres, moltes vegades 
senzillament perquè la societat li resulta més 
còmode tancar els ulls i no reconèixer 
la veritat, ni tan sols buscar-la.

La veritat és tan poderosa que només 
en el moment de ser coneguda, just en 
l’instant que floreix, és capaç de tombar des 
de l’arrel, el més gran dels imperis construïts 
a base de mentides.

 Ens presenta la mentida  
 com l’eina que ens permet  
 esquivar un conflicte o  
 proporcionar-nos un poder  
 que no tenim 
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Del poder a la 
prepotència S implificant el terme, poder és la capacitat de fer que 

una cosa siga possible. Així que, tindre poder, implica 
tindre la facultat social, legal o econòmica necessària 

per a determinar si una cosa ocorre o no.
La idea de poder està associada a la d’autoritat. 

De fet, anomenem «autoritats» als qui, mitjançant 
institucions socials i polítiques, atorguem (idealment) 
el poder de conduir-nos per a què, en nom de totes i tots, 
prenguen decisions i ens representen.

Però el poder també pot ser arrabassat per sectors 
socials o posat als peus d’interessos egoistes. D’aquesta 
manera és probable que es convertisca en una imposició 
de la mateixa voluntat en una relació que hauria de ser entre 
iguals, encara que siga en contra de tota resistència i sense 
massa fonament.

Hi ha persones que es beneficien del poder des del 
bressol, hi ha d’altres que li’l dona la societat, i altres que 
el busquen fins a trobar-lo. Exemples de les tres classes tots 
en coneguem.

Les monarquies perpetuen l’espècie dels poderosos, 
i els seus membres ja naixen amb un títol baix del braç. 
Una vida de color rosa que, des de la distància, pareix ideal. 
Encara que és difícil imaginar voler canviar l’anonimat en 
què vivim les i els simples mortals per l’aparador en el qual 
estan instal·lats a totes hores Ses Majestats. Molts pensaran 
també que és un desig estrany: buscar el poder per a perdre 
la llibertat. Però si tot va bé i no s’ofusquen en tindre i retenir 

Les monarquies 
perpetuen l’espècie 

dels poderosos.

MONTSE VILA
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més del que poden consumir ni en set vides, 
doncs bé, algú ho ha de fer, tant si val rei com 
a president.

La societat, amb el vot en les urnes, 
decideix qui tindrà el poder durant una 
temporada que ací, si tot va com cal, serà 
de quatre anys. Diuen que és la voluntat 
de canviar-ho tot a millor la què els mou 
a fer eixe pas. Inventen un bon eslògan amb 
sonoritat per atraure els votants. 
Es tapen els ulls amb un drap del color que 
els encega. Es tatuen unes sigles al cos que 
mostren sense pudor com si fora una obra 
d’art. I en tocar el bastó de comandament, 
tataxaaaan! Obtenen de forma miraculosa la 
sapiència universal. Durant una temporada 
seran els que dirigisquen les vides de 
la ciutadania amb més o menys encert. Tant 
de bo no s’enlluernen amb el poder transitori 
i mantinguen els peus a terra! I si no, pitjor, de 
més alt cauran.

I els més perillosos de tots són 
els que busquen la seua parcel·la de poder 
amb obstinació i, quan la troben, ai mare! 
Quan la troben i la fan seua, es converteixen 
en prepotents.

SI VOLS SABER ALGÚ QUI ÉS, DONA-LI 
PODER O DINERS

La prepotència és la perversió del 
poder, i pareix ben fàcil donar este pas. 
La persona prepotent actua amb la creença 
que és més poderosa del que realment és. 

Quan parla ho fa convençuda que és més 
important, més intel·ligent o més forta que 
les altres. Per allà on va aconsegueix ser 
la protagonista de qualsevol escena i farda 
de fer-ho tot millor, més gran, més bo, encara 
que no siga veritat.

Esta característica la podem associar 
a l’arrogància, a la supèrbia i als aires de 
superioritat. Els prepotents solen utilitzar de 
manera abusiva la quota de poder que tenen 
o que presumeixen tindre. Es comporten de 
manera negativa amb la resta, encara que es 
pot entendre que només és l’evidència d’una 
inseguretat profunda.

Una persona prepotent, a més de 
mirar-te sempre per damunt del muscle 
i alçant el nas, es relaciona amb els altres 
com si foren els seus subordinats, l’ama de 
les seues vides i amb la potestat il·limitada 
per a fer i desfer al seu desig. Com es creu 
el melic del món, menysprea l’ajuda,  
els consells i els suggeriments perquè se sent 
superior al que poden aportar els altres. 
Es creu per damunt del bé i del mal.

Per ètica i per normes socials, cap 
característica associada a la prepotència 
és positiva. El prepotent, al contrari que 
el poderós, presumeix del seu poder sense 
cap limitació, i trau profit de la seua fingida 
autoritat per aconseguir el seu interés i 
els seus objectius. Amb la persona prepotent 
és difícil arribar a un consens perquè no 
té el costum d’escoltar als altres, i això 
impossibilita el pacte entre els diferents 
punts de vista. No es pot raonar amb algú que 
es creu especialista en tots els temes. Els del 
seu voltant es converteixen en víctimes de 
l’abús arribant a ser ofesos si no compleixen 
i es dobleguen als desitjos de l’altre.

En definitiva, el poder mal conduït pot 
dur a la prepotència, i d›un a l›altre només hi 
ha un pas: de l’humil al superb, del tolerant 
al cregut, del dòcil a l’arrogant, del liberal a 
l’autoritari. I passar esta línia no té marxa 
enrere fins que no entropessen amb una 
paret més alta i més dura i faça l’efecte rebot.

 Inventen un bon eslògan amb  
 sonoritat per atraure els  
 votants 
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Diari d’una xafarderia 30 de març de 2022

M’han dit de cosa certa que, a una falla del poble, li 
queda poc de temps d’existir.

La pandèmia ha produït que molta gent es donara de 
baixa, i les famílies han prioritzat les activitats extraescolars 
de la xicalla, abans que una festa que dura tres dies.

Perquè no ens enganyem; tothom sabem que les falles 
són tres dies. I això amb sort, si vius a València o et coincideix 
amb el cap de setmana. Perquè la resta de l’any... pregunta a 
qualsevol, que durant l’any no hi ha activitats i menys a 
la nostra localitat. Que ho sé de cosa certa!

A més, que es tracta d’una festa de despesa, 
especialment com més a dintre vols estar. Que si sopars, festa 
d’estiu, ara fan camisetes, rifes... Això per a alguns i algunes, 
perquè pel que m’han contat, hi ha els «històrics» o les que 
«sempre ho han manejat», que ni quota, ni derrames ni res. 
Perquè «com fan tanta faena» i  «ho organitzen tot», que ala,  
debades. Que això sempre ha sigut així a tots els llocs, 
unes persones paguen i la resta organitza. 

20 d’abril de 2022

Setmana passada van fer l’assemblea general de la falla 
eixa, i quasi apareix la Guàrdia Civil i tot! Jo no estava allí, 
però m’ho ha dit una persona que, la millor amiga de la cosina 
té a l’exparella que és faller d’allí. I mare meua! M’ha dit que li 

M’han dit de cosa certa 
que, a una falla del poble, 

li queda poc de temps 
d’existir. 

BEATRIZ PALOMARES
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va dir que li van contar que la tresorera quasi 
es posa a plorar, perquè entre la quantitat de 
baixes que han tingut i que les últimes falles 
van ser passades per aigua i post pandèmia...
Quasi no van traure ni per pagar la llum 
del local!

I encara sort que ja tenien els 
monuments pagats, ja que eren del 2020, 
perquè si no, seria la primera vegada en 
les falles que és la falla qui deixa plantat a 

l’artista faller!
No han volgut desfer ja la falla 

perquè els fa vergonya, segur, 
perquè si no tenen diners, a vore 

com se les apanyen per 
al pròxim any faller. 

17 de maig de 2022

De valentes i 
valents estan fets 

els llambordins 
de l’infern, si ja 
m’ho deia  la meua 

iaia. Que no van i es 
presenten als màxims càrrecs de la Falla? 
Però si no tenen ni per a pipes! És vox populi 
que han perdut almenys 150 membres de la 
comissió, 
entre menuts i majors!

Pel que m’han dit, gent que té amistats 
ben clavades en la Junta Directiva, 
els representants pagaran les despertades i 
les xocolatades, de xaranga duran un altaveu 
portàtil, i per orquestres portaran  “un picú” 
i dos boles de discoteca. Si és que, no volen 
vore el que ja sabem la resta, que eixa falla 
està en fallida!

5 de juny de 2022

M’ha dit un amic meu que treballa de 
caixer al banc, que va vore al nou president 
de la falla per allí parlant en el director de 
la sucursal. Segur que és per a demanar un 
crèdit o inversió per a la falla. Perquè estan 
igual que estaven en tema de diners, però no 
volen parar de fer res, que ja han començat. 

Que el director del banc siga el seu 
germà, de segur que no té res a vore. Més bé, 
al contrari, igual, amb la confiança, li està 
demanant per a la falla....

21 de juny de 2022

Dissabte vaig passar per la falla 
aquesta, perquè feien una festa per a 
començar l’estiu. Pareixia un dijous de 
mercat! Hi havia gent per a donar i vendre.

Jo no em vaig quedar molta estona, 
però l’amiga de la mare de la meua veïna 
que viu a Barcelona li va contar que anaven 
en la vidriola demanant per a la festa 
perquè, aprofitant la gent que hi havia, que 
col·laboraren un poc amistats i veïnat.

A més el veí del germà , que treballa 
en la tenda de la cantonada, diu que anaven 
llibreta en mà agafant dades perquè la gent 
es fera membre de la comissió. Veges tu quin 
desficaci! Semblen eixos que van per 
les cases, falla a domicili, per descomptat!

7 de novembre de 2022

Ja han passat les exaltacions de les 
màximes representants, i mare meua, encara 
sort que estaven acabats! Dos hores pujant 
falleres i fallers, i en els playbacks? Mai havia 
vist tanta gent ballant! 

Com que, de cosa certa, m’havien 
dit que quedaven 4 gats, vaig decidir anar 
a vore-ho amb els meus propis ulls, i amb 
l’entrada col·laborar per a que no acabaren 
tan malament. Quin mal d’esquena, d’estar 
tant de temps asseguda en una butaca 
tan gran!

Quin colorit, quina imaginació i que 
divertit va estar! Crec que mai havia gaudit 
tant d’un espectacle amateur musical!

Mira com, que al final m’he acabat 
apuntant. M’han dit que jo era el membre 
634 de la comissió, i que seguien sent 
la comissió més gran de la Comunitat. 

Encara sort que m’ho deien tot de cosa 
certa, que açò s’havia acabat! Ara entenc 
el refrany: al preguntador, mentides a ell!

I com diu la gent d’ara: menys 
preguntar per internet i xafardejar, i més 
participar.  Que si alguna cosa certa hi ha en 
aquesta vida, és que el que para no va!
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Informació o faula D oncs, ja tenia pràcticament acabat el meu escrit, en 
el què les meues paraules anaven dirigides a elogiar 
la informació com a poder, com a arma contra 

la ignorància i que atorga el poder a qui puga accedir a ella 
des de la perspectiva més literal, més si cap, per la diversitat 
de canals pels quals haja pogut accedir a ella. Però no, ho he 
esborrat tot.

Sí, com ho llegiu, tal qual ho dic. El poder no està en 
la informació, està en una cosa més xicoteta, però pels seus 
efectes, molt gran. Està en qui aconsegueix afegir-li un “des 
que” i així aplegarà al poder.

Va ser diumenge 2 d’octubre. Jo em sentia afortunat 
perquè podia anar a França a fer una formació per 
a docents. Erasmus+ m’havia donat l’oportunitat d’anar 
a aprendre del sistema educatiu francès. Això implicava, 
naturalment, la meua mobilitat cap a un país amb una 
llengua i cultura diferent de la nostra. El meu francès no 
era ni de lluny el que jo necessitava per a defendre’m, 
imagineu-vos el que seria per a sentir allò que deien a les 
notícies, o per a seguir un debat a la televisió amb diverses 
persones col·laboradores en ell i aportant àmplia diversitat 
d’opinions.

- A qui li donaria la raó? 
- Quina seria la persona que més arguments aportava? 
- Amb les imatges de les notícies només, sense 
entendre ben bé el que deien... podria fer-me una idea 
clara del que realment estava passant al meu voltant?

Passem de les faules 
i mals rotllos. 

MANOLO MARIN



76 / FLV 23
PA

RT
 L

IT
ER

ÀR
IA

 →
 P

O
D

ER

Assegut al llit mentre em cordava 
les sabates vaig pensar: “ara realment jo no 
entenc tot el que diuen, però... què passa 
quan sent però no escolte? Què passa quan 
escolte, però directament em decline sense 
analitzar el que estic sentint simplement 
perquè aquest col·laborador o col·laboradora 
em cau bé, o aquella periodista ha escrit 
articles que m’agraden molt, però perquè 
el llenguatge que utilitza és més simple, però 
realment no està dient res?”

Simplement em quede tal qual, 
com abans d’haver començat a llegir, escoltar 
o veure les notícies mentre em faig el sopar.

I és que, la informació potser siga fàcil 
de donar, simplement has de dir allò que saps 
que la persona que hi ha a l’altre costat del 
canal que gastes vol escoltar, llegir o veure. I 
així s’aconsegueix allò tan estimat per 
les persones que volen ostentar poder; 
la desinformació.

Quina arma més poderosa contra 
la pacífica relació entre iguals, quina arma 
més imbatible per controlar a la societat, 
trencant els fonaments que sostenen la unió 
d’un poble per a trencar-la i dividir-la.

Al llarg de la història ha sigut el camí 
a seguir per aconseguir eixe lloc a la part més 
alta de la piràmide jeràrquica d’un poble; 
des d’èpoques més llunyanes fins a la història 
més recent, imperis s’hi han construït amb 
guerres, s’ha deixat passar fam, hem tingut 
aniquilacions massives per motius d’odi, 
s’ha permès la proliferació de màfies, s’han 
tapat corrupcions... que han tingut dues 
visions, s’ha oferit espectacles de circ 
i mantenien al poble content, s’ha fet 
creure que hi ha races humanes de diferent 
categoria amb informacions falses 

i interessades, s’ha desqualificat la diversitat 
en identitat de gènere o diversitat funcional 
de qualsevol classe. Fins i tot, s´ha fet creure 
que els diners que simplement són per al 
poble acaben en la butxaca d’algú que lluita 
sols pels seus interessos.

En tots aquests exemples i tots els que 
podria haver anomenat, la doble visió que 
hi haurà es declinarà cap a un costat o altre 
amb els següents condicionants: 1) segons 
el missatge que es done, 2) com aplegarà 
3) a qui va dirigit i 4) el tipus de llenguatge 
que utilitze… I així, amb el poder de la 
DESINFORMACIÓ se’ns farà fer creure que 
tenim la informació que volem tenir.

I així és com vaig acabar de cordar-me 
les sabates a l’hotel de Bordeus, escrivint 
la meua pròpia notícia sobre allò que els 
meus ulls estaven veient en aquelles imatges 
del noticiari de la televisió francesa.

No sé si em creureu, fins i tot, no sé si 
jo mateix em crec el que us he contat, però 
és el que ara mateix he pensat i de ben segur 
que alguna cosa vos hauré fet capficar, 
així si em debateu aquestes paraules, de ben 
segur que acabareu estant amb una BONA 
INFORMACIÓ, perquè amb un bon esperit 
crític no ens deixarem manipular i sempre 
voldrem fugir dels “fakes news” o com diguem 
a la nostra terra i és una paraula ben bonica... 
Passem de les faules i mals rotllos.

 ...Què passa quan sent però no escolte?    
 Què passa quan escolte, però  
 directament em decline sense analitzar  
 el que estic sentint 
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Música i falles É s molt atrevit a dir que la música té el poder 
d’organitzar, orientar i decidir sobre els nostres 
sentiments? No soc cap expert en aquest camp, 

però si m’atreviria a dir que gran part del nostre estat d’ànim, 
els nostres sentiments, el nostre dia a dia, està molt marcat 
pel tipus de música que escoltem. Stefan Koelsh és un músic, 
sociòleg, neurobiòleg, doctor en neurociència i professor de 
psicologia musical de la Universitat de Berlín, i va dir: “Conec 
a molta gent, fins i tot jo mateix, que no haguera sobreviscut 
sense la música. És increïblement poderosa i hem d’anar amb 
compte que no siga utilitzada de mala manera”

Admire la magnífica harmonia creada entre la música, 
com a llenguatge universal, que tothom entenem i sentim, 
i la nostra magnífica festa, les Falles. Quants records van 
associats a una melodia, a aquella cançó que ens trasllada 
a temps passats, al nostre primer bes, la meua primera nit, 
les meues primeres falles, al record d’aquell estimat amic 
que ja fa tant de temps que no veiem, al familiar que ja no 
es troba entre nosaltres? Tants i tants records, situacions 
entranyables, tot possible per aquestes notes, perfectament 
harmonitzades amb la seua mètrica perfecta. La protagonista 
d’aquestes línies, la música. L’eina perfecta, el conducte que 
ens fa transformar els nostres sentiments, evocar emocions, 
riure i plorar, ella és la música.

Un o una, quan sent als músics tocar un pasdoble, 
la cançó de moda o simplement música, s’imagina en fila, 
ja estem de cercavila, les falleres amb els seus vestits amb 

Les falles sense música, 
no serien falles. 

MELANI I JOSE
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tant de colorit, grans i xicotetes, totes 
desfilant, ballant i gaudint de la nostra festa, 
omplint els carrers de la ciutat, donant 
llum, color, brillantor, elegància, però 
sobretot, felicitat, juntament amb la xaranga, 
interpretant una melodia incansable i molt 
necessària. Tot és un acord perfectament 
elaborat perquè la nostra ment es pose en 
situació de tot el que s’acosta, les Falles.

Tal com hem descrit, la música té 
el poder de deprimir-nos i d’ajudar-nos a 
eixir de la depressió, de millorar el nostre 
llenguatge ja des de la infància. La música 
ajuda a persones malaltes com el pàrkinson, 

però també ens ajuda a accelerar el nostre 
cor, a fer-nos tremendament feliços, 
profundament alegres o tristos. En definitiva, 
la música és imprescindible en les nostres 
vides, la música ens fa gaudir d’una festa molt 
nostra, de tots els valencians i valencianes i 
ens fa més feliços si cap. Així és el poder de 
la música, ens dona color, llum i alegria. 
La vida sense música no seria vida; les falles 
sense música, no serien falles. Aquesta 
perfecta unió entre música i festa, a la qual 
hem d’aliar-nos a ella, per a ser més feliços si 
cap, i fer un món millor.

Que sone la música..........

 La música té el poder de   
 deprimir-nos i d’ajudar-nos 
 a eixir de la depressió, 
 de millorar el nostre   
 llenguatge ja des de  
  la infància
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La meua estrella “ Primera dona en aconseguir un primer premi 
en secció especial”, “Artista fallera emergent 
aconsegueix la medalla d’or”.

Recentment, es parlava d’ella per tot arreu, 
les notícies es feien ressò dels seus èxits en tota la província 
de València i, fins i tot, en les terres veïnes de Castelló 
i Alacant. Després d’anys recollint primers premis a 
les places de tots els pobles de la zona, havia aterrat a 
la capital, i assolia la més gran distinció com a professional.

El primer monument que va construir fou per a 
la seua comissió: una falleta infantil menuda i plena de detalls, 
basada en les constel·lacions. Des d’aleshores, totes les falles 
que eixien del seu taller tenien un ninot d’una estrella com a 
característica comuna. Quan va dissenyar una sobre el circ, 
el ninot central era un mag, i una estrella brillant eixia del seu 
barret. Un altre monument tenia com a figura central una 
estrella de mar, perquè tractava sobre la vida marina. En altres 
ocasions havia col·locat l’estrella al tutú d’una ballarina, 
el quadern de dibuix d’un xiquet, o en un gerro antic d’una àvia.

Aquell any, l’exitosa falla del primer premi es titulava 
“Conte contat, conte acabat”, i una xicoteta estrella lluïa 
brillant al collar de la princesa que protagonitzava  
el monument.

Després d’haver recollit tan esperat guardó, un 
munt de periodistes l’esperaven amb micròfons i càmeres 
preparats. Quan li preguntaren el perquè de les estrelles, 
va respondre:

Un recordatori de 
cartó-pedra d’allò que 

han deixat al món. 

CARME MARTÍNEZ
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“Fa més de cent anys, el meu besavi 
participava en la falla que s’organitzava 
al barri. En aquells moments, les veïnes 
i veïns cremaven al mes de març mobles que 
ja no usaven per a celebrar el començament 
de la primavera. Però un any, a ell se li va 
ocórrer construir una xicoteta estrella 
per col·locar aquell munt de cadires i estants 
antics. Amb quatre pals de fusta i pintura 
groga va dissenyar el que seria el primer 
ninot de la història de les falles.  
Des d’aleshores, cada any la gent aportava a 
la falla ninots que feien amb les seues pròpies 
mans, utilitzant elements que trobaven a 
casa. Així aparegueren els primers artistes 
fallers de la ciutat, entre ells, el meu besavi.

Com podreu imaginar, ell, i més tard 
el meu avi, foren els que m’introduïren en 
aquest món del disseny i construcció de 
les falles. Amb ells vaig visitar per primera 
vegada un taller, vaig fer el meu primer ninot 
 i el meu avi fins i tot em va ajudar en 
el disseny de la meua primera falla. L’estrella 
que incloc sempre als meus monuments és 
el meu homenatge personal a ells dos, 
al regal que em feren apropant-me a 
aquesta professió que tant estime.

Però al mateix temps, m’agradaria 
que fora també un homenatge per a totes 
les persones que ja no estan, un recordatori 
de cartó-pedra d’allò que han deixat al món. 
Els i les nostres majors són responsables 
directes de tot el que tenim, com també 

ho són de la nostra festa fallera. Elles i ells 
establiren les bases del que avui som. 
Les estrelles dels meus monuments 
desapareixen cada 19 de març en forma 
de foc i cendra, però el seu significat no es 
perd. El mateix passa amb la gent que mor, 
perquè deixen aprenentatges, experiències 
i vivències en forma de records vius al cor 
de totes les persones que les han estimat. 
Aquest és el poder de les estrelles.”

Estic segura que totes les lectores 
i lectors d’aquesta història teniu una 
estrella que brilla especialment a les 
nits. La meua sempre seràs tu, ueli.

 totes les falles que eixien  
 del seu taller tenien un  
 ninot d’una estrella com a  
 característica comuna 
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Any d’eleccions L a paraula poder és un terme molt ampli i es fa servir 
en multitud d’àrees. En aquest cas, ens cenyirem al 
poder polític, que és la capacitat que té una persona 

o un conjunt d’elles a sotmetre a un altre conjunt de persones 
i que accepten les decisions preses.

Des del punt de vista de la ciència política, el poder es 
pot resumir en dues perspectives.

La primera entén el poder polític com un recurs 
disponible, cosa que es posseeix i es fa servir per algú, 
com una persona, les institucions, l’Estat, etc. S’imagina 
com una eina que és utilitzada per qui el reté per assolir uns 
objectius determinats.

L’altra perspectiva defensa que el poder polític és un 
efecte de relació. En aquest cas no es parla de possessió del 
poder, sinó que per beneficiar-se’n cal estar ben posicionat, 
ja que procedeix d’una bona situació. Tots els representants 
implicats tenen a veure en la relació que neix en el poder dels 
uns sobre els altres. No només els qui es beneficien de 
la relació, sinó també els qui són els perjudicats que acaten 
la posició de supremacia dels altres.

A la pràctica totes dues es relacionen.  Encara que 
des de fora es puga veure que un grup en sotmet un altre de 
forma clara, darrere aquest acte de poder, hi ha un entramat 
de relacions entre els sotmesos que són els que finalment 
permeten que aquesta situació es duga a terme.

Això és el que ens diuen els escrits, però voldria 
passar-ho al món de les falles.

És normal que hi haja 
més ninots polítics en 

els anys electorals.

XIMO PONS
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La base dels monuments fallers, i en 
correlació la de les falles, és la crítica.

Crítica política satírica o més cordial? 
Ninots d’aspecte amable o més àcids? 
Hi ha de tot, dependrà de cada artista i 
de la comissió, encara que l’etapa de les 
falles innocents, sense mordent crítica, 
sembla haver-se superat, encara que mai 
no serà com a l’origen. Les falles són una 
festa nascuda de les classes populars, que 
expressava una identitat de classe i de 
barris, i la primera reacció del poder va ser 
prohibir-les o controlar-les.

A finals del XIX va canviar la percepció 
de la festa per part de la burgesia i els 
intel·lectuals, que van passar de veure-la 
com un fenomen bàrbar a alguna cosa més 
identitària i, per tant, a cuidar, per la qual 
cosa a partir de llavors comencen a ser 
un senyal d’identitat de València i els seus 
pobles. Als anys 30 del segle passat hi havia 
falles que abasten tot el conjunt ideològic.

El franquisme va trencar amb aquesta 
pluralitat, de manera que com més popular 
era, més dura era la censura. La Dictadura va 
premiar des del principi les falles apolítiques, 
artificials, que van acabar sent més 
costumistes i tradicionals, donant lloc a un 
exemple diferent del dels seus principis.

Ara estem molt millor que fa 20 o 
30 anys. Hi ha més diversitat ideològica i 
també estètica. Una altra cosa és que la base 
seguisca sent la que és. Es continua premiant 
el mateix, però hi ha més diversitat. Cal saber 
mirar-les i fer-ho sense prejudicis.

Malgrat això, l’essència de la falla és la 
crítica i això no ho podem perdre, i com que 
avui la política és més espectacle que mai 
i això es nota a les falles, de vegades es diu 
que sempre posem polítics a les falles, però 
és normal: a qui voleu que cremem? Per això 
mai no s’indultaria el ninot d’un polític.

Alhora, les falles són un gran aparador 
i els polítics busquen estar representats a 
les falles i de vegades s’enfaden si no tenen el 
seu ninot perquè, en general, als polítics no 
els disgusta eixir a les falles. Tot i que, és com 
tot, quan la crítica és amable s’ho prenen bé 
però, si és molt dura, els pot molestar. Es diu 
que les falles no donen un regidor, però si el 

pot treure, ja que un ninot mai no pot ser un 
homenatge al polític, si ho és, no és un ninot. 
La falla ha de dir coses i ha de mossegar. 
Després podeu estar més o menys d’acord 
amb la crítica.

És un lloc de representació i 
escenificació on el poder es posa en escena. 
És un ritual que és a prop del poble i es pot 
fer de forma més elegant i subtil o de forma 
més grollera. Les falles són transversals i 
sempre, històricament, són llamineres per 
als polítics d’esquerres o de dretes. Tots 
l’utilitzen de manera més o menys digna, més 
o menys legítima, perquè, com hem dit, és un 
aparador, per la qual cosa és normal que hi 
haja més ninots polítics en els anys electorals.

Ha de tenir molt a veure amb l’eròtica 
del poder. Allà baix hi ha el poble i jo estic a 
dalt, soc el patriarca/matriarca que està per 
damunt de vosaltres, però alhora participe, 
us defense i us protegisc, el monument és un 
lloc perfecte perquè, d’una banda, escenifica 
el poder i de l’altra, representa la connexió 
imaginària d’aquest poder amb la gent.

Es diu que les falles són apolítiques 
o que haurien de ser apolítiques, es diu que 
si eres polític no has d’estar al capdavant 
d’una falla, però la veritat és que sempre hi 
ha hagut polítics al capdavant de les falles, i 
fins i tot s’ha aprofitat la tirada de la falla per 
entrar en política. La veritat és que depenem 
en gran part de l’ajuntament, ens volen 
dirigir, ja que les juntes locals depenen d’un 
regidor, d’un partit polític. El poder polític el 
tenim sempre darrere del nostre clatell, però 
les falles vam néixer per ser crítiques, per 
dir i explicar les veritats dels pobles, sense 
importar allò que ens puguen dir o ens puga 
passar, som la millor arma política que tenen 
els ciutadans i les ciutadanes, els habitants 
d’un poble i d’un barri, ja que sabem realment 
quins són els problemes que tenim i hem 
d’aprofitar aquesta situació, hem de seguir 
amb l’ànima dels nostres avantpassats que 
van muntar la primera falla.

 Les falles són una  
 festa nascuda  
 de les classes  
 populars, que  
 expressava una  
 identitat de classe  
 i de barris
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El poder 

dels diners
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El poder dels diners A l llarg de la història, l’ésser humà ha intentat 
donar-li sentit a la seua existència de diferents 
maneres. Així, ho ha buscat per mitjà de la religió, 

per la cultura, per l’amor, per la qualitat de vida, pel fet de 
dominar regions, per llegats, per colonialismes, per imperis 
i per moltes coses més. Tot amb la finalitat de trobar la tan 
desitjada felicitat.

Doncs bé, la felicitat implica cobrir les necessitats que 
una persona té, independentment de la seua natura.

Tots aquests entramats, com la recerca de la felicitat i el 
cobriment de necessitats com a instrument d’obtenir-la, 
són construccions socials que s’han creat a partir de les 
relacions establertes entre els éssers humans. Entramats 
que porten a conflicte les persones, pel fet que l’ésser humà 
sempre està disposat a obtenir més del que té.

Entrem, per tant, en un tema complex. Com bé 
podem deduir no totes les persones podem, pel nostre 
compte, obtenir recursos que ens satisfacen totes les nostres 
necessitats. Problemàtica que deriva de la insatisfacció 
crònica de l’ésser humà de tindre cada cop més i més. 
Per tant, és necessària la cooperació entre persones perquè 
cada necessitat de cada una quede coberta.

És per açò, que entra en joc tant el paper dels diners 
com el de la llei de l’oferta i la demanda.

Parlarem primer de la llei de l’oferta i la demanda. 
Aquesta ens explica que, una persona que té qualsevol necessitat 
per satisfer, busca que la necessitat en qüestió siga satisfeta

La felicitat implica 
cobrir les necessitats 

que una persona té.

MARCIAL CORTÉS
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Els diners tenen el seu origen des 
de temps immemorables. Aquests no ha 
de ser el que tothom coneguem com a 
monedes i bitllets, sinó que ha de ser un mitjà 
d’intercanvi de béns i serveis que aporte el 
valor corresponent al tracte entre persones.

L’ésser humà, per pura construcció 
social és egoista, manipulador, gelós i 
ambiciós. Aquest és l’únic ser viu que agafa 
més del que necessita per a viure. En canvi, 
els altres éssers vius no ho fan. Açò, pot 
explicar-se per mitjà del desig d’immortalitat 
que els humans tenim.

En totes les religions i creences hi ha 
teories sobre la immortalitat de les persones, 
sobre la superposició que tenim respecte a 
la resta que formen el que anomenem món. 
Totes aquestes teories que des de l’antiguitat 
perduren, han sigut maneres d’entendre 
la vida que les ments humanes han creat 
i que han aportat un desig incontrolable de 
cada cop ser millor que la resta d’éssers vius. 
Cosa que es trasllada també a les relacions 
entre les persones.

Una persona que gaudeix d’autèntic 
poder que li permet decidir sobre qualsevol 
escenari i permet alterar aquest segons 
el seu beneplàcit, és sinònim a una persona 
que ostenta una gran riquesa. Els diners són 
aquell instrument, que tal com està format 
avui dia el món, t’atorguen realment poder.

Per tant, els diners són allò que 
majoritàriament mouen el món.

Allò que està clar, és que els diners 
modifiquen les decisions de les persones, 
la qual cosa li atorga a aquests un poder 
de decisió enorme. Per a mi, és el poder de 
decisió més gran que existeix.

Les decisions estan subjectes als 
diners, perquè aquests són els qui permeten 
satisfer les nostres necessitats.

És per açò, que els partits polítics 
estan condicionats als alts mandataris de les 
grans empreses i no poden fer les reformes 
adequades per al bon funcionament tant 
econòmic com social.

Al llarg de la història i més 
concretament al llarg del segle XX i el 
començament del XXI es veuen exemples 
clars de com els diners condicionen les 
decisions de poder dels polítics. Com s’han 
produït guerres per interessos econòmics 
i com cada cop el món està condicionat a un 
simple paper.

Si se’m permet una reflexió personal, 
la situació està molt difícil de resoldre. 
La solució al problema dels diners és molt 
fàcil però molt complicada d’executar. 
I és que avui en dia, la gran concentració 
de la riquesa l’ostenta un 1% de la població 
mundial, mentre que l’altre 99%, la majoria 
es troba quasi sense recursos per poder 
viure. Per tant, seria allò millor llevar-li a qui 
més té per a donar-li-ho a qui menys té, però 
com bé hem repetit en el text, l’ésser humà 
és gelós, ambiciós i cobdiciós, i aquell qui té 
diners és qui fa les lleis, perquè gaudeix de 
poder. Per tant, seguint la natura de l’ésser 
humà, òbviament no es llevarà els diners per 
a donar-los de manera altruista.

Així, el fet d’aconseguir diners i el fet 
de poder decidir sobre la nostra vida, amb la 
vista posada en la mort, ens condiciona de tal 
manera que les nostres decisions i accions 
estan orientades a la millora de la nostra 
qualitat de vida i la recerca de la felicitat.

 Els diners són aquell    
 instrument, que tal com   
 està format avui dia el món,  
 t’atorguen realment poder 



FLV 23 / 93

És el poder 

de la falla

*Aquest article ha participat en el concurs de Lletra d’Or de la FDF Junta Local Fallera*
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És el poder de la falla Falleres i fallers! Xiquetes i xiquets! 
Sentiu allò que ressona? 
És el PODER DE LA FALLA. 
 
Records de quan érem infants, 
d’amistats, jocs i rialles 
plenes tinc les mans. 
 
Música i cercaviles, pólvora i coets 
la gent corre a guaitar al carrer! 
 
Moments viscuts al llarg d’una vida, 
brollen els sentiments a flor de pell. 
Com si d’una teràpia es tractara: 
perquè és el poder de la falla. 
 
Quina alegria, quin goig 
veure treballar a aquesta gent, 
diferents generacions conviuen 
compartint cultura i tradició amb el jovent.

 
 

D’amistats, jocs i rialles 
plenes tinc les mans. 

ÁNGELA BELLVER
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D’engranatges ferms fets i fetes estem, 
èpoques d’incertesa hem passat 
però amb força seguim endavant, 
és el poder de la falla.
 
Tic-tac, tic-tac 
el temps no es para, 
i mirem al futur amb esperança 
perquè som i serem una gran falla. 

 El temps no es para, 
 i mirem al futur amb  
 esperança perquè som i   
 serem una gran falla. 
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SOMIA
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Somia S omiar. Tothom somiem. Els somnis formen part 
transversal de la nostra vida. Potser més del que 
ens agradaria admetre.

I quan parle de somnis no em referisc a la successió 
de fets i imatges poc probables que passen al nostre cap 
quan dormim... No.

Somiar va més enllà: somiar tracta sobre el 
pensament que t’ompli la ment quan veus una estrela fugaç 
travessar el cel nocturn. Somiar tracta sobre allò que 
penses abans de bufar les espelmes que adornen el pastís 
d’aniversari. Sobre allò que imagines la nit del 23 de juny, 
en botar la foguera i banyar-te els peus a la mar.

Els somnis són aquells desitjos profunds que 
 el nostre cor no sempre vol acceptar.

Socialment els somnis estan lligats a la infància. 
Hem aprés des de ben menudes i menuts que un titella es 
podia convertir en un xiquet de veritat, que 101 dàlmates 
cabien en un adossat menut al centre de Londres, que un 
elefant orellut podia volar i que una casa plena de globus 
podia fer-ho també.

Els preguntem als xiquets i a les xiquetes què els 
agradaria ser de grans, els insistim en el fet que demanen 
un desig quan els cau una pestanya o quan troben un trèvol 
de quatre fulles. I pel contrari, quan ens fem grans i ens 
creixen les ales, som més independents i tot un món de 
possibilitats ens envolta... deixen de demanar-nos 
que somiem.

Somieu fort i sense 
filtres, per descobrir allò 

que us apassiona. 

EMMA PERIS
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Està clar que no és el mateix somni el 
que té la meua cosina amb 9 anys: representar 
Espanya a l’esgrima als jocs olímpics, que el 
que pot tindre el meu avi amb 81: menjar-se un 
entrepà de figatells amb formatge a l’esmorzar 
dels dimarts amb els amics. Però entremig, de 
somnis, n’hi ha molts.

De menuts i menudes ens ensenyen 
que sobra desitjar alguna cosa amb molta 
força, encreuar el dit cor sobre l’índex, 
tancar els ulls i desitjar-la amb molta 
claredat perquè es faça realitat. De més 
majors ens adonem que les coses no 
funcionen sempre així. Quan ens trobem 
immersos en la vida adulta, costa somiar. 

Tal vegada li posem més filtres per no 
deixar-nos pujar als núvols. Hi ha coses 
que no ens podem permetre, com agafar les 
nostres pertinences i viure un any a Egipte.

Sols hi ha un moment en què ens 
permetem donar regna solta a la nostra 
imaginació i és quan comprem els bitllets 
de loteria. És estrany. Sabem que la 
possibilitat que ens toque és completament 
i absolutament remota, però així i tot, 
continuem jugant.

Arriba l’hivern, s’acosta el sorteig de 
loteria i de sobte ens trobem envoltats de 
conversacions murmurades, «si em tocara 
la loteria viatjaria a l’Àfrica», «jo, en canvi, 
em compraria un xalet a primera línia 
de la mar» «jo llogaria una autocaravana 

i recorreria el País Basc»... diuen entre 
xiuxiuejos, com si el fet de compartir allò 
que desitgen en veu alta posara en risc 
el mateix desig.

Tots i totes tenim somnis i pocs 
ens atrevim a tancar els ulls i fer un bot 
endavant. Sé el que estareu pensant... «Tenim 
responsabilitats», «no podem pensar tan sols 
en nosaltres», «tenim feina...»

Ja ho sé. No us ho negaré. Però esteu 
enfocant-ho malament.

El vertader poder dels somnis no 
comença en complir la vivència desitjada i 
acaba amb ella. El vertader poder dels somnis 
està en el fet de somiar per si mateix. En el fet 
de poder gaudir plenament i sense filtres de 
tot allò que ens apassiona. El poder del somni 
no es troba en complir-lo, sinó que comença 
amb el desig, amb l’espera, amb la incertesa, 
amb la il·lusió... no és un somni complit més 
vàlid que un que no ho està.

I aleshores, tot allò que passe entre 
el que has somiat i el que has viscut serà un 
regal. Gaudir del camí és un regal. No sols 
complir el somni.

Jo vos convide a tancar els ulls, 
entrecreuar els dits i somiar. Però de debò. 
Deixant els filtres arrere. No importa que 
no siga realista somiar en tocar el terra del 
planeta roig. Perquè la il·lusió que t’embarga 
en imaginar-ho és on resideix el verdader 
poder dels somnis.

Als més majors us dic que somieu molt. 
Somieu fort i sense filtres per descobrir allò 
que us apassiona. Somia sense por. I sobretot 
gaudiu del fet de somiar, de desitjar. Perquè 
ja som adults, sabem què somiar una cosa i 
aconseguir-la són dues coses diferents. Però 
mentre somiem som més feliços.

 Quan ens trobem immersos  
 en la vida adulta, costa  
 somiar 
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Als més menuts i menudes vos dic que, per a vosaltres, 

tot allò que somieu està al vostre abast. Perquè com deia 

Walt Disney:

 “
S
i p

ots som
ia

r-
h
o

, 
p

o
ts

 fer-ho”.



SABEU QUI ÉS WALT DISNEY?

D oncs, ara us contaré un poc la seua 
història.

Walt Disney fou un dibuixant, 
productor i director de pel·lícules de dibuixos 
animats nord-americà. Va nàixer el 1901 
a Chicago i, des de ben menut, tenia un gran 
interés per aprendre a dibuixar, per això, 
va anar a diferents acadèmies per a millorar 
la seua tècnica.

Quan tenia 22 anys va fundar, amb el 
seu germà, la seua pròpia empresa, la Disney 
Brothers Studio, amb la intenció de realitzar 
pel·lícules de dibuixos animats.

Ací fou quan creà el ratolinet al qual li 
va posar de nom Mortimer, però la seua dona, 
li va aconsellar que li canviara el nom per 
Mickey.

I, sabeu què? Els primers anys del segle 
XX, el cinema era mut, però quan Walt Disney 
estava creant les seues primeres pel·lícules, 
va ser quan s’inventà el cinema sonor, 
així que ell mateix va posar veu a Mickey. 
De fet, va estrenar la primera pel·lícula amb 
so de la història titulada, Willie en el vaixell 
de vapor. L’èxit fou enorme!

Des d’aleshores, va anar creant més 
pel·lícules de dibuixos animats, 
les quals deixaren de ser en blanc i negre per 
convertir-se en color. I, a poc a poc, 
van nàixer nous personatges com l’ànec 
Donald, Pluto o Minnie.

Ja per l’any 1939 va decidir realitzar 
el primer llargmetratge de dibuixos animats 
de la histèria de cine, que fou La Blancaneu 
i els set nans.

I després d’aquesta, va dur a terme 
més pel·lícules que de segur heu vist alguna 
vegada, com Pinotxo, Bambi, La Ventafocs, 
101 Dàlmates, La Dama i el Vagabund...

Cal destacar el fet que sempre adaptà 
les versions originals dels contes tradicionals 
als infants. Així, per exemple, el conte original 
de la Ventafocs (o Cendrellosa), conta el fet 
que les germanastres es tallaren els peus 
perquè caberen a la sabata que la Ventafocs 
havia perdut durant el ball amb el príncep. 
Disney, omet aquest passatge i presenta 
les germanastres amb uns peus immensos!

Als anys cinquanta, Disney va 
inaugurar un immens parc d’atraccions 
a Califòrnia anomenat Disneyland. Anys 
després, es van construir Disney World i 
Eurodisney i, durant la seua vida, 
va aconseguir vint-i-sis Òscars!

I més curiositats... Sabíeu que el rumor 
que el cos de Disney havia estat criogenitzat 
fins que els avanços científics el retornaren 
a la vida és completament fals? És una 
llegenda falsa, ja que hi ha constància tant de 
la mort de Disney (l’any 1966) com de la seua 
posterior incineració.

Eva Vercher
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Els i les protagonistes d’aquests contes ens demostren 

el valor i el coratge que tenen per superar les seues 

dificultats i fer front a les adversitats de la vida, 

superant-se i fent realitat els seus somnis.

Endinsa’t, llegeix. gaudeix, somia i no oblides mai 

que tu també pots!

Recorda:

JO PUC



T ’imagines celebrar Sant Valentí amb la mateixa 
persona 95 vegades? Aquest és el cas dels nostres 
personatges. Mickey i Minnie Mouse seran, 

probablement, els dos personatges animats més coneguts 
del món, però segur que ben poques persones saben com va 
començar la seua història.

Per una part, Mickey Mouse va ser creat el 18 
de novembre de 1928. És la primera figura Disney que 
va aparèixer i actualment és l’emblema de la marca. Walt 
Disney es va inspirar per a Mickey Mouse en un ratolí 
domesticat en el seu escriptori en «Laugh-O-Gram Studio” 
a Kansas City, Missouri. En 1925, Hugh Harman va dibuixar 
uns esbossos de ratolins al voltant d’una fotografia de Walt 
Disney. Aquests els van inspirar a crear un nou personatge de 
ratolí per a Disney. «Mortimer Mouse” havia sigut 
el nom original de Disney per al personatge abans que la seua 
esposa, Lillian, el convencera de canviar-lo i, finalment, 
va nàixer Mickey Mouse.

Per altra part, Minnie Mouse és l’eterna novia de 
Mickey i al costat d’ell va debutar en «Plane Crazy”, el 15 de 
maig de 1928, encara que va aconseguir l’èxit al costat de 
Mickey en el tercer episodi dels dos, “Steamboat Willie”. 
El seu nom original durant els anys de creació va ser 
Minerva Mouse, però més tard es va canviar al nom actual. 

Amb els anys aquest personatge s’ha convertit en una de les 
icones més famoses de Disney, junt al seu amor.

La història d’amor de Minnie i Mickey també 
va ocórrer fora de les pantalles i les revistes de 
còmic. Russi Taylor (la «veu» de Minnie) va ser l’esposa 
de Wayne Allwyne (l’actor que interpretava la veu de 
Mickey Mouse). Es van casar en 1991 i van estar junts fins 
a 2009, quan va morir Wayne.

És indiscutible que l’amor d’aquests personatges és 
etern i molt real, i segur que perdurarà molts anys més a 
la pantalla i al cor de molts xiquets i xiquetes.

Mickey i Minnie 
Mouse seran els dos 

personatges animats més 
coneguts del món.

CARLES CHAPA

Mickey i Minnie, 95 anys junts
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D e segur que saps qui són Donald i Daisy, sens dubte 
uns dels dibuixos animats més famosos del món 
i de la història de l’animació.

Tot començà un 9 de juny del 1934, quan el dibuixant 
Dick Lundy creà a Donald, un ànec de caràcter positiu davant 
la vida, però molt temperamental quan les coses no li van bé. 
La seua forma de parlar és molt peculiar i una característica 
seua fonamental. Va conéixer el seu amic Mickey Mouse un 
11 d’agost de 1934 a la pel·lícula “La gallineta sàvia” i des d’eixe 
dia li té cels perquè ell vol ser la mascota més famosa de 
Disney, cosa que va aconseguir l’any 1949 i durant un temps 
va ser l’estrela de la companyia. Ha participat en més de 200 
animacions a la seua vida entre pel·lícules, curtmetratges, 
sèries i altres, arribant a guanyar un Oscar de Hollywood 
l’any 1943.

Va conéixer a Daisy, el seu amor, el 7 de juny de 1940 
quan va aparéixer a la pel·lícula “Mr. Duck steps out”. 

Daisy va ser creada per Carl Barks l’any 1940 i té un 
caràcter semblant a Donald, és optimista davant la vida, 
sofisticada i femenina, però temperamental i amb el geni curt 
quan alguna cosa no li agrada.

Amb el temps va anar guanyant força a Disney i hui és 
un dels personatges més importants de la companyia.

L’atracció amb Donald va ser immediata i començaren 
a tindre cites, però el caràcter fort dels dos va fer que foren 
una mica desastroses i no acabaren bé. Malgrat tot això, 
l’amor acabà triomfant i vuitanta-dos anys després són una 
parella indestructible. Esperem que algun dia vinguen a la 
nostra terreta.

Senyor Walt Disney, per a quan una visita de Donald 
i Daisy a les Falles de València?!!!

Per a quan una visita 
de Donald i Daisy a les 
Falles de València?!!!

ROSA I JOAN

Donald i Daisy



CONTES
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LA BELLA
I LA BÈSTIA
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Perquè una persona siga diferent o lletja, no s’ha de fugir 

d’ella. Aquesta història ens ensenya a estimar, respectar, 

ajudar i ser amables. Ens transmet la importància de 

la bondat, el coratge i l’amabilitat. 
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L a Bella i la Bèstia és un conte que representa que 
perquè una persona siga diferent o lletja no s’ha de 
fugir d’ella.

Bella és una dona aventurera que li encanta llegir 
llibres i deixar volar la seua imaginació.

Gaston és un dels personatges de la història, que es 
pensa que és guapo però, és un egoista perquè li va tirar 
un llibre a terra i li va dir que no podia llegir perquè si no, 
començaria a inventar alguna cosa.

I va aparéixer a sa casa per a casar-se amb ella. Bella ni 
tan sols ho sabia i a més, no volia.

Quan el seu pare anava cap a la fira d’inventors, 
el seu cavall s’equivocà de direcció i va arribar al palau de 
la Bèstia, que semblava abandonat. Quan va entrar i va 
veure tot buit, va seure a la butaca i començaren a eixir 
personatges màgics. L’estora es va posar baix dels seus peus. 
També acudí de seguida el ciri. I es presentaren, encara 
que el rellotge no volia perquè deia que l’amo del Castell, 
“la bèstia” s’enfadaria tant que els mataria o pitjor, els faria 
alguna cosa que ningú sabia.

Quan el cavall del seu pare tornà tot sol a casa, Bella va 
saber que alguna cosa mala havia passat i va decidir eixir 
a buscar-lo. Va trobar el Castell i s’oferí a intercanviar-se per 
son pare, quedant-se presonera de la Bèstia.

En el Castell coneix un muntó de personatges màgics i 
descobreix perquè el Castell està encantat: perquè el príncep 
li va negar ajuda a una dona major. Així, si cauen totes 
les fulles de la rosa màgica, res tornarà a la normalitat.

A poc a poc, Bella i la Bèstia es fan amics i s’enamoren.
Aleshores, la Bèstia diu que l’estima, però ja és massa 

tard perquè tota la gent del poble, amb Gaston al capdavant, 
volen matar-lo. Gaston diu a la gent que la Bèstia agafarà 
els seus xiquets i les seues xiquetes a la nit i se’ls emportarà 
com si anara a fer-los molt de mal. Ningú sap que ell ha aprés 
a ser millor persona gràcies a Bella i a respectar a la gent.

Al final la flor cau per complet, però la Bèstia ha aprés 
a estimar a Bella.

La història acaba bé per a totes i tots els protagonistes: 
La Bèstia es transforma en un príncep; Bella pot estar amb 
ell i també amb Maurice, el seu pare; i totes les persones que 
habiten el Castell, tornen a la seua forma original: la tetera 
(Sra. Potts) és la mestressa del palau, la tassa (Chip) és el seu 
fill, el ciri (Lumiere) un refinat maitre i el rellotge (Din Don) 
un panxudet majordom…

Després de tota la història han aprés a estimar, 
respectar, ajudar i a ser amables.

LA HISTÒRIA NO TÉ FI I LA IMAGINACIÓ NO S’HA 
D’ACABAR MAI !!!!!! 

Perquè una persona 
siga diferent o lletja no 

s’ha de fugir d’ella.

LOLA GASCÓN

La bella i la bèstia
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Activitat

Quin missatge ens voldran dir Bella  i Bèstia?

T’atreveixes a desxifrar-lo?

Escriu ací el missatge:
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BLANCANEU 
I ELS SET

NANETS
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El triomf de l’amor i la bondat pot amb el sentiment 

d’egoisme i enveja, que sols et porten a ser una persona 

trista, mala i que sempre està enfadada. 
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U na vegada hi havia una xiqueta molt bonica, que es 
deia Blancaneu.

Sa mare era la reina, però es va morir i, aleshores, 
van nomenar reina a qui seria la seua madrastra.

La nova reina tenia un espill màgic, i ella li preguntava: 
espillet, espillet, qui és la més bonica del regne? I l’espill li 
contestava: la més bonica del regne eres tu. Però, Blancaneu 
es va fer major, es va tornar més guapa que la reina, i quan 
li va preguntar a l’espillet: qui és la més bonica del regne? 
L’espillet li va contestar tu eres bonica, però en el regne hi ha 
una dona que ho és més que vos.

La reina es va enfadar perquè Blancaneu era més 
guapa que ella, i li va dir que era lletja.

Blancaneu se’n va anar perquè li tenia por a la reina, 
com la reina no va poder agafar-la va enviar un caçador perquè 
l’atrapara i la matara,  però no va funcionar perquè el caçador 
va tindre pena d’ella i la va deixar anar en direcció al bosc.

Allí va acampar a la nit. Els animals del bosc li tenien 
por, però quan va començar a cantar li van mostrar el camí 
cap a la caseta dels set nanets, que es deien Rondinaire, 
Dormiló, Feliç, Tímid, Mocós, Mut i Savi. Blancaneu no sabia 
que els nanets vivien allí, i quan van tornar de treballar i van 
veure la porta oberta, es pensaven que era un fantasma!

La van cuidar fins que la reina es va adonar que 
encara estava viva, es va disfressar de venedora i li va regalar 
una poma enverinada en la caseta dels nanets, quan la va 
mossegar va caure i pareixia morta, i això van pensar 
els nanets.

Els nanets li van fer una tomba de cristall i la van 
portar al bosc perquè els animalets s’acomiadaren, va anar 
un príncep i com la va veure tant, però tan bella, la va besar 
als llavis i com era el seu príncep blau es va despertar.

Des d’aleshores van viure junts i feliços. 
 
 
 
 

Espillet, espillet,
qui és la més bonica 

del regne?

IRIS FUERTES

Blancaneu i els set nanets
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Activitat

Recordes el nom dels nanets?  En aquesta sopa de 

lletres els trobaràs.

Anima’t.

Davall la sopa de lletres teniu una ajudeta.
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FELIÇ - TÍMID - MUDIT - MOCÓS - SAVI - RONDINAIRE - DORMILÓ
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Dumbo, el xicotet elefant que va nàixer amb unes orelles 

gegants, no mira més enllà: les seues orelles són gegants i 

és diferent de la resta d’elefants. S’oblida de conéixer-se a 

ell mateix i de saber quines són les coses que el fan especial 

i sentir-se únic: Volar. Sort que el seu amic Timoteu li 

ensenyarà el valor de l’amistat i que l’aspecte físic no és 

el que realment importa.
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Q uan el fill de la Sra. Jumbo, anomenat Dumbo, va 
obrir els seus ulls, la resta d’elefants s’emocionaren 
i felicitaren la mare. Però, prompte tots quedaren 

bocabadats en veure la grandiositat de les orelles de l’elefant. 
Així, el xicotet elefant va ser el centre de burla: pareix un 
monstre! deien alguns, no és un elefant! deien els altres...

En pocs dies al poble va arribar el circ i tots els animals 
desfilaren pels carrers. Els últims a eixir foren els elefants i 
entre ells hi era el xicotet Dumbo.

El dia de la desfilada Dumbo estava molt content, 
però de sobte va entropessar amb les seues gegants orelles 
i va caure a terra. Els xiquets i xiquetes que estaven allí 
van començar a cridar, estirar-li les orelles i fer-li burla. 
La seua mare farta de veure el que li feien al seu fill, els va 
banyar amb la seua trompa. Quan l’amo del circ va veure el 
comportament de la mare, no va dubtar a tancar-la en la 
presó per un temps i aleshores Dumbo es va quedar a soles. 
Però, en eixe moment va aparèixer un ratolinet anomenat 
Timoteu que ràpidament es va fer amic d’ell i el va ajudar a 
defendre’s de la resta d’elefants.

Un dia el ratolinet li va dir a Dumbo, les teues orelles 
pareixen ales, estic segur que pots volar amb elles. Dumbo no 
creia que això fora veritat. Però el ratolinet era cabut i un dia 
van anar a la muntanya per provar si podia volar. Van provar 
una vegada i una altra, però l’elefant no aconseguia volar. 

Una nit, Dumbo, va somiar que volava i quan va despertar va 
pensar quin somni més bonic havia tingut. Així que va tornar a 
intentar volar, però altra vegada va fer fallida. En eixos moment 
uns ocells que es trobaven per allí li van donar una vareta 
màgica per a poder volar. Aleshores, Dumbo va intentar volar 
i va aconseguir planejar per dalt la copa dels arbres.

Molt contents, els dos amics, anaren  al circ per 
demostrar a tots els animals que Dumbo, era un elefant que 
podia volar.

Van haver d’esperar fins a la funció de la nit i amb 
el circ ple d’espectadors, Dumbo va enlairar-se les seues 
orelles i va començar a volar amb la vareta que li havien 
donat els ocells. De sobte en una maniobra de vol la vareta 
li va caure a Dumbo, ell es va esglaiar molt, ja que pensava que 
era capaç de volar gràcies a la vareta. Però això no era veritat, 
ja que l’elefant va continuar l’espectacle sense caure al sòl.

En acabar l’actuació, totes les persones assistents 
aplaudiren i el felicitaren; així va ser com l’elefant va tornar 
a tindre confiança amb ell mateix. A més l’amo del circ va fer 
que la seua mare eixira de la presó i va canviar el seu nom 
al circ i ara s’anomenaria «Circ Dumbo». Van recórrer tot 
el país per a presentar a l’únic elefant que sabia volar.

Les teues orelles 
pareixen ales, 

estic segur que pots 
volar amb elles.

ALEIX I GUILLEM

Dumbo
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Activitat

Elegeix per a cada trosset de Dumbo una tècnica 

de grafisme que hi ha als requadres de baix 

i ompli el dibuix. Per a cada tècnica pots utilitzar 

un color.
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PINOTXO
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El conte de Pinotxo, un titella de fusta que somiava ser 

un xiquet de veritat, ens ensenya valors com el respecte, 

l’esforç, la responsabilitat i l’amistat. Ha de demostrar que 

és valent, honest i desinteressat. 
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Pinotxo

G eppetto va esculpir un titella que era un xiquet. 
Però ell tenia moltes ganes de tindre un fill. La Fada 
Blava l’escoltava i a la nit va fer que Pinotxo poguera 

moure’s i parlar, però li va dir que devia demostrar ser bon 
xiquet per a deixar de ser de fusta. Pep el Grill va prometre 
que l’ajudaria a aconseguir-ho.

Geppetto, en despertar, es posà tan content que li va 
prometre que el cuidaria i va vendre unes poques coses per 
comprar-li el llibre de l’escola i així que Pinotxo anara a ella. 
Però, tornant un dia a casa, va saber que hi havia un teatre de 
titelles i va vendre el llibre per a poder comprar l’entrada. 
El director el va vore i li va dir d’eixir a l’escenari. Després el va 
tancar en una cambra per a què no poguera tornar a casa. 
Al final va aconseguir escapar i arribar a casa, però va 
començar a dir mentides a Geppetto i li anava creixent el nas. 
Al final va dir la veritat i el seu nas va tornar a ser el de sempre. 
Passat un temps, uns xiquets el van convèncer per anar 
a un lloc estrany on tots jugaven i cridaven. Però a poc a 
poc s’anaven convertint en burros. 
Una vegada més, Pep el Grill va ajudar a escapar a Pinotxo 
i al tornar a casa no van trobar a Geppetto perquè havia eixit 

a buscar-lo en un vaixell que va ser engolit per una balena. 
Pinotxo i Pep el Grill van eixir a buscar a Geppetto en una 
barca. Van entropessar amb la balena que també se’ls va 
engolir i trobaren a Geppetto dins. 
Per a eixir van fer una fogata en l’interior de la balena que 
al final va començar a esternudar i els va tirar fora. 
Al tornar a casa, Pinotxo li va contar tota la veritat 
a Geppetto. Va aparèixer la Fada Blava i va convertir a 
Pinotxo en un xiquet de veritat per haver salvat a Geppetto i 
haver demostrat el seu amor. 
Pinotxo, Geppetto i Pep el Grill van formar una família i van 
ser feliços per sempre.

Geppetto va esculpir 
un titella que era 

un xiquet.

VEGA SALA
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Activitat

Ompli els espais en blanc amb els personages del 

conte de Pinotxo. Recorda que en cada fila i columna 

no es pot repetir cap personatge.

De segur que ho aconsegueixes!
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PETER PAN
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La història de Peter Pan, un xiquet que mai creix i sempre 

va acompanyat de la seua fada Campanilla, ens ajuda 

a tindre confiança en un mateix i així poder aconseguir 

qualsevol meta que ens proposem. Els somnis són el motor 

de la vida per viure amb alegria i felicitat.



FLV 23 / 125

L a pel·lícula de Peter Pan conta la història de la 
família Darly, ells vivien a Londres i tenien 3 
fills: Wendy, Miguel i Juan.

A Wendy, la filla major, li agradava contar històries als 
seus germans: de Peter Pan, Garfio i els xiquets perduts. 
Ells creien plenament en aquestes històries, però el pare 
pensava que eren ximpleries.

Una nit, quan els pares havien d’assistir a una festa, 
deixaren sols als seus fills amb la seua gossa, Nana, que feia 
de mainadera. Mentre ells dormien, va aparèixer a la finestra 
de la seua habitació Peter Pan i la seua fada, Campanilla, a la 
recerca de l’ombra que havia estat furtada per Nana una nit 
quan anava a escoltar els contes de Wendy.

Wendy es despertà en sentir el soroll que feia Peter 
intentant apegar la seua ombra i l’ajudà cosint-la als seus peus.

Aquesta li contà que estava molt trista perquè ja no 
compartiria habitació amb els seus germans, ja que son pare 
deia que era major, Peter li digué que anara amb ell al país 
de “Nunca Jamás”, perquè allí mai creixeria. Campanilla, 
en sentir això es posà un poc gelosa i començà a fer soroll i 
despertà a Miguel i a Juan, que també volien anar amb ells. 
Peter els va dir que sols havien de pensar coses boniques 
i amb ajuda de pols daurada de fada volarien. I així fou, 
començaren a volar i els tres seguiren a Peter fins a 

«Nunca Jamás”. Una vegada aplegaren a l’illa, on estava 
fondejat el vaixell de Garfio. Aquest volia venjar-se de Peter, 
per haver-li tallat la mà i tirar-li-la al cocodril.

Peter ensenyà a Wendy les sirenes, que tant li 
agradaven, allí s’adonà que Garfio havia capturat a 
la princesa India, i anava a matar-la, però Peter lluità 
contra Garfio  i salvà a la princesa i la portà amb el seu pare. 
Ho celebraren amb una festa amb els xiquets perduts. 
Mentrestant, Garfio pensà que capturant a Campanilla, 
que estava enfadada amb l’arribada de Wendy, seria l’única 
manera de descobrir l’amagatall de Peter, mentre Wendy, 
contava contes sobre el que és una mare als xiquets perduts, 
foren capturats pels pirates.

Quan Campanilla s’adonà de tot el que anava a 
fer Garfio, de seguida va anar a avisar a Peter perquè salvara 
als xiquets perduts de ser menjats pel cocodril. Peter volà 
fins al vaixell i tots junts lluitaren contra Garfio i els pirates i 
aconseguiren que se n’anaren de l’illa per a sempre.

Finalment, Peter agafà el vaixell pirata i amb l’ajuda de 
la pols daurada de Campanilla volaren fins a Londres per a 
dur a Wendy i als seus germans a casa.

En arribar a casa dels seus pares els xiquets anaren 
corrent per a contar totes les aventures viscudes.

Peter ensenyà 
a Wendy les sirenes, 

que tant li agradaven.

ALBA ARTÉS

Peter pan
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Activitat

Sabries unir cada ombra amb el personatge de conte 

de Peter Pan que li correspon?

Peter Pan

Campanilla

Wendy

Capità Garfi

Cocodril
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LA
 VENTAFOCS
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El conte de la Ventafocs reflecteix la rivalitat de dues 

germanastres en contra d’una jove humil i treballadora que 

lluita per ser feliç sense rebre res a canvi. Demostra que 

tenint coratge i bondat pots arribar a aconseguir 

els teus somnis.
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U na vegada hi havia una xiqueta que vivia molt 
feliç amb els seus pares, però la seua mare va 
emmalaltir i, finalment, va morir.

Poc temps després, el seu pare, que pensava que 
necessitaven una dona a casa, es va casar amb una vídua 
que tenia dues filles. Prompte, l’home es posà malalt en un 
dels seus viatges de treball i també va morir. Després, tot 
va canviar; la madrastra i les germanastres començaren a 
menysprear-la i utilitzar-la com a serventa.

Tenia l’habitació més freda de la casa i, per això, 
de vegades dormia davant la xemeneia, d’ací que les 
germanastres li posaren el malnom de “La Ventafocs” i moltes 
vegades anava bruta de cendra.

Al regne on vivien, hi havia un príncep que buscava 
dona per a casar-se i s’organitzà un gran ball al qual estaven 
convidades totes les joves. Ella, molt entusiasmada i pensant 
que també podria anar a la festa, es va arreglar un bonic 
vestit de sa mare. Tant la madrastra com les germanastres, 
es burlaren d’ella i fins i tot li trencaren el vestit i se 
n’anaren al ball, deixant-la plorant desconsoladament i 
sola a casa.

Com que era una jove molt bona i dolça, aparegué 
la seua fada protectora, qui va transformar la seua roba 
en un preciós vestit i li donà unes sabates de cristall i una 

meravellosa carrossa. En ser tot allò havia estat creat per 
la màgia, l’advertí que a les dotze de la nit, tot tornaria a ser 
com abans.

Quan entrà al palau, el príncep s’enamorà d’ella de 
seguida, ballaren, rigueren i gaudiren molt junts. De sobte, 
començaren a escoltar-se les campanades: ja eren les dotze 
de la nit. La jove se’n va anar corrent, deixant el príncep sol, 
sense dir-li el seu nom i, amb les presses, perdé una de 
les sabates de cristall.

El príncep, enamoradíssim, va decidir que aniria casa 
per casa a provar eixa sabata a totes les joves i així trobaria 
la seua estimada. Quan arribà a sa casa, la madrastra va 
intentar que no se la provara, però no ho va aconseguir i 
“La Ventafocs” se la va posar i tots comprovaren que li 
encaixava a la perfecció.

Així és com finalment, va triomfar la bondat i l’amor. 
I, conte contat, conte acabat i aixeca la mà si t’ha agradat. 

Moltes vegades anava 
bruta de cendra.

ALBA SERRANO

La Ventafocs
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Activitat

Juga al Kahoot de la Ventafocs

Amb qui vivia la Ventafocs??

Amb el seu pare El seu gat

A les 7h. del matí

Un anell Una sabata de cristal

A les 5h. de la vesprada

A les 12 del migdia

La fada

La madastra 
i les germanesEls ratolins

Abans de les 12h. 
de la nit

El rellotge La carrossa

Amb el rei

Amb un xiquet de poble Ningú volia ballar 
amb ella

Amb el príncep

Amb la seua àvia que 
era malvada

Amb la seua mare i les 
seues germanes

Amb la madastra i amb 
dues germanes

Qui lo va donar el vestit a la Ventafocs?

A quina hora havia d’eixir del ball la Ventafocs?Amb qui va ballar la Ventafocs?

Què va perdre la Ventafocs quan eixia del ball?
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BAMBI
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La seua història ens parla del viatge que totes les persones 

emprenem cap a l’edat adulta, deixant enrere la innocència 

de la infantesa. Aquest viatge pot tindre moments 

dolorosos, però si els afrontem amb coratge, valentia i amb 

l’ajuda de les persones que ens estimen, 

podem tirar endavant.



FLV 23 / 133

U n matí primaveral, en el més profund del bosc, a 
l’eixida del sol, tots els seus habitants començaven 
a obrir els ulls i estirar-se. Bé, tots menys un, 

el Senyor Brúfol. Ell anava a dormir, però no el deixaren. 
El soroll i els crits d’alegria anunciaven el nounat, el príncep. 
Un xicotet cérvol a qui li posaren de nom Bambi.

Els primers dies, la mare acompanyava Bambi a 
explorar l’entorn, descobrir colors i reconèixer sorolls.

Però, amb allò que realment passava grans i divertits 
moments de jocs i riure, era amb els seus amics Tambor, 
el conill i Flor, la mofeta.

Una vesprada, de sobte, una llum ràpida es va veure 
al cel, seguida d’un soroll molt fort. Tots els habitants van 
córrer a refugiar-se de la forta pluja que començà a caure.

Un matí càlid, mare i fill passejant pel camp es 
trobaren amb Faline i sa mare, començaren a jugar i saltar 
mentre les mares raonaven.

De sobte, un grup de cérvols grans corria travessant 
el bosc i darrere, per terra i aire, tots els animals del bosc 
corrien també al crit de perill.

- Fugen dels caçadors, Bambi, són molt perillosos - li 
explicava la mare.

Un dia les fulles canviaren de color. Arribà la tardor. 
A Bambi li agradava jugar amb tanta fulla a terra.

Molts animals s’afanyaven per acabar de construir 
les seues llars abans l’arribada de l’hivern.

I l’hivern va arribar, i la neu també. Bambi i Tambor 
s’ho passaven d’allò més bé patinant sobre el gelat llac i 
tirant-se boles de neu. Flor preferia dormir calenteta a 
la seua llar.

Quan el gel anava fonent-se i no feia tant fred, Bambi i 
sa mare eixiren a passejar. De sobte, sentiren uns sorolls secs.

- Corre Bambi, corre!
La mare va voler salvar Bambi. Però a ella li va 

encertar una de les bales dels caçadors.
Després de córrer i córrer s’adonà que estava sol al 

mig del bosc.
- La mare no tornarà fill meu.
El pare, el cérvol més savi del bosc,havia anat a salvar-lo.
La primavera va tornar, i Bambi i són pare es reuniren 

amb tots els habitants del bosc. Però sobretot amb Tambor, 
Flor, el Senyor Brúfol i l’estimada Faline, que es va convertir 
en la seua núvia.

Una vesprada un foc fort amenaçava les vides de 
tots els habitants del bosc. Els amics i les amigues que tant 
s’estimaven. I amb totes les seues forces els va guiar fins 
al riu, on pogueren salvar-se.

A poc a poc el bosc va tornar als colors de sempre.
Bambi, el jove príncep del bosc, estava molt content de 

veure a tota la seua gran família junta.

La mare va voler 
salvar Bambi.

JAUME VERDÚ

Bambi
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Activitat

Troba les set diferències que hi ha en aquestes 

imatges.
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ALÍCIA AL PAÍS 
DE LES 

MERAVELLES
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Els límits solament existeixen a la ment i quan tu decideixes 

arribar a qualsevol objectiu que et proposes, sorgeix dins de 

tu la convicció i la força necessària per a trencar totes les 

barreres. Així que, si desitges alguna cosa, lluita per ella. 
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A questa novel·la va ser escrita pel 
britànic Charles Lutwidge Dodgson, conegut amb el 
pseudònim Lewis Carrol. En ella ens narra 

les aventures d’una xiqueta, Alícia.
La història comença contant-nos que Alícia es 

troba en un bosc. Amb ella estava la seua germana molt 
concentrada llegint un llibre. Alícia estava desesperada per 
l’avorriment. De sobte, descobreix un conill vestit i amb un 
rellotge de butxaca. Sense pensar-s’ho decideix perseguir-lo. 
Entra al cau del conill i comença a esvarar-se per un túnel 
que la condueix a un món irreal.

Quan arriba a aquest món beu el líquid d’una botella i 
comença a fer-se molt menuda, o pel contrari menjar-se un 
pastís i créixer fins a 2 metres. Després d’aquesta situació, 
desesperada, es posa a plorar perquè no comprenia el que 
passava. En aquest moment entra en acció de nou el conill el 
qual li deixa un ventall amb el qual aconsegueix tornar a 
la seua estatura. Però, a conseqüència de les seues llàgrimes, 
queda inundada tota la casa i apareix immersa en un mar on 
naden junt amb ella diferents animals del bosc.

Una i mil aventures li succeeixen sense sentit. Coneix 
un ratolí, un dodo, arriba a casa del conill, torna a beure de 

la botella, augmenta la seua mida, xafa el conill, des de fora 
de casa del conill li tiren panets perquè reduïsca la seua 
grandària i alliberar el conill. Posteriorment, troba un cuc 
sobre un xampinyó gegant amb qui manté una conversa on 
tenen punts de vista diferents i no arriben a cap acord. 
A continuació arriba a casa de la Duquessa, la qual tenia en 
el servici un lacai amb cap de peix i un altre amb cap de 
granota, a més un bebé que acaba convertint-se en porquet 
i un gat, el gat de Cheshire. Aquest últim la convida a visitar 
al Barreter i a la Llebre de Març. Ella accepta i va a 
la recerca d’aquests, amb els quals pren té, i quasi 
aconsegueixen tornar-la boja.

Seguidament, arriba a un jardí, el jardí de la Reina 
de Cors, la qual era molt autoritària i tenia al seu servei 
un exèrcit de cartes. Ella arreglava qualsevol assumpte 
decapitant a aquell o aquella que ella creia que li feia 
la contrària. En aquesta escena torna a aparèixer el conill, la 
Duquessa i el gat d’aquesta. La Reina empresona a 
la Duquessa per arribar tard a la partida de croquet i a 
més convida a Alícia a formar-ne part d’aquest joc. Mentre 
juguen apareix el gat de la Duquessa, la Reina ordena la seua 
decapitació, la qual cosa era impossible perquè no tenia cos. 
Alícia aconsella a la Reina que traga de la presó a la Duquessa 
perquè explique aquest fet. La Reina accepta i l’allibera. 
Entre la Duquessa i Alícia s’estableix una bona relació. 
La Reina espanta la Duquessa, i envia a Grifo que porte 
a Alícia fins a una tortuga la qual li contarà la història d’unes 
llagostes de la mar. Ella també aprofita per a narrar-li tot 
el que li havia succeït.

Finalment, Grifo du a Alícia a declarar a un judici on 
jutgen a la Sota de Cors, la possible lladre dels pastissos que 
havia cuinat la Reina. Tot es complica quan la Reina dicta 
la sentència i Alícia diu que no està d’acord amb ella. 
Aleshores, la Reina, ordena la seua decapitació. Just quan 
anaven a agafar-la les cartes Alícia desperta al costat de 
la seua germana. Tot havia sigut un somni.

Aquesta és una de les històries més fantàstiques que 
he llegit. Totes les escenes són un sense sentit, la imaginació 
en pura essència. Pots extraure reflexions com els prejudicis, 
el poder, i per damunt de tot, creure en un mateix i defensar 
les teues idees.

Si teniu l’oportunitat de llegir-la o de veure la pel·lícula 
raoneu cadascuna de les seues aventures.

Alícia estava 
desesperada per 

l’avorriment.

LAIA VILA

Alícia al país de les 
meravelles
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Activitat

Ajudaries a Alícia a trobar el camí fins arribar al conill?

Endavant!
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101
DÀLMATES
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El conte de 101 dàlmates és una aventura que ens porta 

a comprendre el valor de l’amistat, malgrat el perill. Però 

sobretot, l’estima per la família i el respecte als animals.
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A questa història va passar fa molt de temps al cor de 
la ciutat de Londres, on vivien feliços dos preciosos 
i encantadors dàlmates, Perdita i Pongo, en una 

caseta del centre de la ciutat, amb els seus amos, Anita i Roger. 
Tenien al seu servei una dolça senyora, ja gran, anomenada 
Nani. Aquell dia, Nani havia netejat acuradament el soterrani, 
ja que Perdita estava a punt de donar a llum. Pongo i Roger van 
esperar al saló, plens d’impaciència, el gran esdeveniment. Per 
fi es va obrir la porta del soterrani i va aparèixer Nani. 
Ja havien nascut!!! Precisament aquella nit, la malvada Cruella 
de Vil va anar a visitar Anita, la seua antiga amiga del col·legi. 
Quan va veure els cadells, els va voler comprar tots.

-No estan en venda -va respondre Roger assenyalant 
la porta.

Aleshores, enfadada, es va dirigir a casa dels seus 
esbirros, Horaci i Gaspar, i els va exposar el seu malvat pla. 
Aquella nit, com sempre, Roger i Anita van anar a fer una 
passejada pel parc, després de deixar els cadells adormits 
i a la cura de Nani. Quan Horaci i Gaspar els van veure 
allunyar-se van entrar a la casa, van tancar Nani i van ficar 
en un sac els gossets.

En tornar Roger va trucar a la policia, els cadells 
havien desaparegut. Però Pongo i Perdita van pensar que 
la “crida del crepuscle”, el “telèfon gos”, seria de més ajuda.        

El seu missatge va acabar sent escoltat per un gran danés, 
que vivia als afores, i es va encarregar de passar-ho així a 
altres gossos, i així va arribar a tots els racons del país.

Per fi la notícia va arribar fins al Coronel de la granja 
al costat de la mansió de Vil, que els va buscar i els va trobar.

-Escolta... GUAU, GUAU, GUAU! Els han trobat en una 
antiga masia -va dir a la Perdita.

Els dos gossos es van posar en marxa i van córrer 
fins que finalment van arribar a la granja del Coronel i els 
seus companys. Quan van entrar a la casa, els esbirros de 
Cruella estaven veient la televisió. Encara no havia arribat el 
terrible moment: havien de matar els cadells. Els van trobar i 
sigil·losament per un forat van anar sortint un a un sense que 
Horaci i Gaspar se n’adonaren. Però després van començar 
a buscar per tots els racons.

-Allà hi són! -va cridar Cruella que arribava en aquell 
moment.

Els gossets espantats van començar a córrer mentre el 
gat i el cavall, amics del Coronel els donaven el seu merescut. 
Passaren la nit a l’estable amb les vaques, elles els donaren 
llet als cadells i es van quedar adormits sobre la suau i 
perfumada palla. Mentre el collie va comunicar el seu pla 
a Pongo i Perdita: Els amos del meu amic tenen un magatzem i 
davant de la porta estarà aparcat un camió de mudances. 
Us hi ficareu i us portarà a casa vostra.

L’endemà es van dirigir al magatzem, però malgrat 
els esforços de Pongo per esborrar les petjades de la neu, 
els seus enemics les van trobar. Però el camió ja havia 
arrencat direcció Londres amb els gossets. Cruella furiosa 
va seguir el vehicle, però va relliscar en un revolt i el cotxe va 
quedar destrossat a la cuneta.

Mentre a casa, l’Anita estava decorant l’arbre de Nadal 
i en Roger la mirava trista a la butaca. De sobte:

-GUAU, GUAU!
-Són ells! -cridà Anita – Hi ha noranta-nou cadells!
Ens quedem amb tots!
- I com que aquesta casa és molt petita, en comprarem 

una altra de més gran al camp i ens quedarem amb els 
101 dàlmates!

Aquesta història va 
passar fa molt de temps 

al cor de la ciutat 
de Londres.

LEIRE FONS

101 Dàlmates
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Activitat

Esbrina aquest mots encreuats i trobaràs algunes 

paraules relacionades amb el conte dels 101 Dàlmates.

HORITZONTALS   
1.Personatge malvat del conte. 
3. Parella canina de pongo.

VERTICALS
2. Raça dels gossets protagonistes.
4. Peça de roba que volia fer cruella amb la pell dels gossets.
5. Color de les taques de la pell dels gossets.
6. Nom de l’amo del gossets pongo.

3

6

1 4

2

5
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Activitat

Ara que ja coneixes alguns contes de Walt Disney, 

series capaç d’escriure un conte curt amb un dels seus 

personatges?

Tira el dau i prova sort! De segur que et queda genial!

Quan el tingues envia’l a l’adreça electrònica 

contacta@fallalavia.es  

Amb els contes que rebem, farem una exposició durant 

la setmana fallera. Pots fer, també,  un dibuix!



144 / FLV 23



FLV 23 / 145

El joc de l’oca dels contes

Instruccions per a 2, 3 i 4 jugadors i jugadores.

 

• Llença el dau i avança tantes caselles com indique 

el número.

• Contesta a la pregunta del número que t’haja 

tocat. Si encertes, et quedes en la casella. Si falles, 

retrocedeixes dues caselles i esperes al següent 

torn.

• Si caus a la casella del TREN, passes directament 

al següent TREN (De TREN a TREN i sempre 

viatgem) i tornes a tirar.

• Guanyarà el primer o la primera que aplegue 

a la meta.

• Us recomanem que abans de començar a jugar, 

llegiu bé els contes al nostre llibret. Si no recordes 

la resposta de la pregunta d’algun conte, 

pots tornar enrere i rellegir-lo. 

 

A jugar!
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1. Qui portava un rellotge de butxaca?
2. Qui són els amics de Bambi?
3. Per què es va enfadar la Reina amb Blancaneus?
4. Com li diuen a la mare de Dumbo?
5. Què li encanta a Bella?
6. Per què li deien la Ventafocs?
7. A quin any va ser creat Mickey Mouse?
8. Qui va crear a Donald?
9. On viuen Wendy, Miguel i Juan?
10. Què era Pinotxo abans de convertir-se en xiquet?
11. On va ocórrer la història?
12. De TREN a TREN i sempre viatgem
13. Què li passa a Alícia quan es menja el pastís?
14. De qui fugen els cérvols?
15. Qui va dirigir a Blancaneus a la caseta dels 7 nanets?
16. Amb què va entropessar Dumbo el dia de la desfilada?
17. A quina fira anava el pare de Bella quan es va perdre?
18. Qui va transformar la seua roba en un preciós vestit?
19. Qui va crear a Mickey Mouse?
20. En quina pel·lícula coneix Donald a Mickey?
21. Què buscava Peter Pan dins de casa Wendy?
22. Què li creixia a Pinotxo quan deia mentides?
23. A què es dedicava Roger, l’amo del dàlmata?
24. De TREN a TREN i sempre viatgem
25. Què fa Alícia amb el Barreter i la Llebre de Març?
26. Quan arriba l’hivern, amb què es diverteixen Bambi i Tambor?
27. Quina fruita li van donar a Blancaneus?
28. Què va fer la mare de Dumbo als xiquets i les xiquetes?
29. Per què el castell estava encantat?
30. A quina hora havia de tornar a casa?
31. Qui és Minnie?
32. Què va guanyar l’any 1943?
33. Contra qui lluita Peter Pan?
34. Quin animal es va engolir a Geppetto?
35. Quin nom tenen els dos dàlmates protagonistes?
36. De TREN a TREN i sempre viatgem
37. Què li passava a qui li feia la contrària a la Reina de Cors?
38. Qui és Faline?
39. Qui va besar a Blancaneus?
40. Qui va ensenyar a volar a Dumbo?
41. Com li diuen al ciri i al rellotge?
42. Què va perdre quan se’n va anar corrent?
43. Quin era el nom original de Minnie?
44. Quin dia va conéixer a Daisy?
45. Amb ajuda de què van poder tornar volant a la casa de Wendy?
46. Com van poder eixir de dins la balena?
47. HAS GUANYAT!!!
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Respostes del joc de l’oca dels contes
1. El conill blanc.
2. Tambor i Flor.
3. Perquè era la més bonica del regne.
4. Sra. Jumbo.
5. Llegir llibres i deixar volar la imaginació.
6. Perquè anava bruta de cendra.
7. 1928
8. El dibuixant Dick Lundy.
9. A Londres.
10. Un titella de fusta.
11. A Londres.
12. De TREN a TREN i sempre viatgem
13. Que creix fins a 2 metres.
14. Fugen dels caçadors.
15. Els animals del bosc.
16. Amb les seues orelles.
17. A la fira d’inventors.
18. La fada protectora.
19. Walt Disney.
20. La gallineta sàvia.
21. La seua ombra.
22. El nas.
23. Era pianista.
24. De TREN a TREN i sempre viatgem
25. Prendre el te.
26. Patinant sobre el gelat llac i llançant-se boles de neu.
27. Una poma
28. Els va banyar amb la trompa.
29. Perquè el príncep li va negar l’ajuda a una dona major.
30. A les 12 de la nit.
31. La núvia de Minnie.?
32. Un Oscar de Hollywood.
33. Contra el Capità Garfi.
34. Una balena.
35. Pongo i Perdita.
36. De TREN a TREN i sempre viatgem
37. El decapitaven.
38. La núvia de Bambi.
39. Un príncep.
40. El ratolinet, Timoteu.
41. Lumière i Ding Dong.
42. Una sabata.
43. Minerva.
44. El 7 de juny de 1940.
45. Amb la pols daurada de Campanella.
46. Fent una fogata i la balena va esternudar.
47. HAS GUANYAT!!!





RACÓ FALLER

#SomiSeremLaVia
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La il·lusió de reconquerir els carrers amb jocs, rialles, converses, cercaviles, música i 
pólvora... La intenció que es mantinga de forma perenne. La nostra festa està més viva que 
mai. Així doncs, la volem disfrutar i comboiar a tothom perquè la gaudisquen amb nosaltres.

Des dels colors de la nostra senyera fins als produïts per les encegadores llums dels 
focs d’artifici, les nostres festes estan plenes de sensacions i emocions indescriptibles, que 
són necessàries viure per poder entendre i apreciar la nostra essència. L’alegria, la germanor 
i el respecte es donen cita als carrers de la nostra ciutat, que s’omplin de cares conegudes, 
somriures i converses.

Unes festes plenes d’artesania. Ací, la indumentària, la pólvora, la música i les flors 
adquireixen un protagonisme particular; fins i tot, els més creatius, poden expandir la seua 
imaginació amb els encisadors escrits del nostre llibret, que ens fan somiar altres mons, i 
sovint, reflexionar sobre  nosaltres mateixa.

Tot un any ple d’estímuls que cobren el seu màxim auge en la setmana fallera, donant 
pas, amb la crema dels monuments, a una reinvenció contínua.

En la nostra demarcació, totes i cadascuna de les delegacions treballen constantment 
i de manera coordinada, per posar a punt cada esdeveniment, que es preparen amb cura i 
estima, amb la finalitat de compartir totes aquestes sensacions amb tot el món.

I el nostre casal... Àgora de cohesió social, sense diferència d’edat, sexe o procedència. 
Amb les seues portes obertes, dona la benvinguda a qualsevol persona que vulga passar-ho bé 
i/o col·laborar perquè tothom gaudisca de la festa. Tot açò, i molt més, són les nostres falles. 
La nostra festa. El nostre patrimoni cultural. I volem que totes i tots pugueu conéixer-les i 
gaudir-les al màxim.

Per això, aprofitant l’oportunitat que em dona el càrrec de president de la Falla La 
Via per poder dirigir-me a tothom, us done la benvinguda, a totes i tots, a la nostra comissió. 
Igualment, vos anime a emocionar-vos amb nosaltres i gaudir de cada esdeveniment, preparat 
a consciència i amb entusiasme.

El president

Víctor
GASCÓN SÁNCHEZ

SALUTACIÓ PRESIDENT
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Si el camí es fa en caminar,
la falla es fa, Angie,
a prop de tu,
vivint-la de la teua mà.

Aquella xiqueta rosseta,
i que no podia estar quieta
ja va ser una vegada
la nostra reineta.

De nou els teus ulls brillen,
la teua boca somriu,
el teu cor batega ben fort.
Arriba el desig tan somiat!
Enguany ens representaràs
i a més d’una persona esgotaràs.

Alegre, cridanera i lluitadora,
valenta com la pólvora.
Sorprèn-te, balla i gaudeix.
Viu aquest moment amb emoció,
obri els ulls de bat a bat;
el teu any ha arribat.

És un gran honor
saber que aquest any
cridarem ben fort,
Angie, Fallera Major!

Laura Bellver Bosch

Àngela
BELLVER BOSCH

FALLERA MAJOR
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Mai et veiérem quan eres xicotet inclinar-te ni tenir afició pel món de les falles. 
Tal vegada perquè nosaltres no l’havíem viscut i no us ho poguérem transmetre, a tu i al teu 
germà. Eres una persona tímida amb molt de sentit del ridícul. Trobaves dolent participar 
en qualsevol acte. Però, la vida i els seus camins et portaren a conéixer a Laura, que sí que 
portava sang fallera a les venes. Ella t’introduí en aquest món que t’ha encisat per complet 
i t’ha canviat. Has trobat en la Falla La Via amigues, amics, ambient, companyia. En fi, tot un 
món que t’ompli i com ens digueres una vegada: “Mamà, jo ací sóc feliç”.

Et referies no només a la falla, també al poble de Tavernes i a la seua gent. Has trobat 
l’equilibri que totes i tots busquem i no sempre aconseguim.

Quan ens digueres que eres el President de La Via, ens va sorprendre la notícia, però no 
ens va estranyar. Era un pas més per sentir-te més endins, si cap, del dia a dia faller.

Sabem que gaudiràs i esperem que li dones a la falla i a la seua gent tota la generositat 
i estima que tu sents per ella i portes a dintre.

Sole i Quino

Per a
VÍCTOR
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Hola, Angie.

Ens resulta molt difícil escriure’t unes paraules. Estem a un poble 
i tothom et coneix i sap com eres. Tens moltes llums i algunes ombres. Sabem que no t’agrada 
que et posen floretes. Però ho intentarem.

De xicoteta eres un “trasto”, ho saben bé les persones més majors 
de la falla. Un dels mestres que tingueres a l’ Alfàndec ja et va dir que “anaves per a advocada”. 
No es va equivocar. També ens deia que sempre volies eixir-te’n en la teua.

El que no sabien, és la capacitat que tens per a canviar-ho tot a millor i el nivell de 
tolerància que has aconseguit.

I si parlem del teu amor per la falla... L’estimes des que nasqueres, estimes tot allò que 
l’envolta, bé siguen majors o xiquetes i xiquets, 
les disfresses, les festes... Sempre has estat preparada per a ballar als playbacks i per a posar-
te el vestit de fallera, encara que continues renegant bona cosa 
quan toca pentinar-te.

Fa molts anys que volies ser fallera major. Des d’aquell any 1998, quan fores infantil, 
no hi ha hagut falles que no hages pensat en repetir en el càrrec.

Per fi ha arribat el teu any i de la mà de la teua fillola i neboda. Queda dir-te que 
gaudisques cada moment i que nosaltres estarem sempre al teu costat.

Desitgem que sigues molt feliç.

Et volem.                  El papà i la mamà

Per a
ANGIE
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Un fabulós viatge ja comença
i si d’ell volem gaudir
una màscara veneciana
haurem de lluir.

La màscara garantirà l’anonimat
en tantes ocasions desitjat.
Misteri, intriga i secret,
desitgem que tot siga discret.

Blanca, universal i coneguda;
la màscara bauta fou concebuda
per a les classes poder mesclar
riquesa i pobresa sense diferenciar.

Els llavis silenciats amb un botó
patiren les dones amb la moretta,
ni parlar ni demanar auxili podien.
Tampoc fer cap petó.

I la màscara per tothom temuda
i només per la ciència vençuda:
la dottore plague impressiona
i la seua història apassiona.

Si el nostre monument envoltem
una parella de iaios escodrinyarem.
Celebren el seu aniversari,
i recorden el seu particular rosari.

En góndola van de passeig
i diuen amb un xiuxiueig:
Que no s’assabente el gondoler
que les pensions les ha furtat un bandoler.

Coneixem un dimoni
que a un àngel no sap estimar.
Si em llegeixes seràs testimoni
de tot allò que desitge erradicar.

Ací us mostrem
dos ratoners valencians.
Com podeu apreciar
de gossos no volem parlar.

I aquestes dues dones enfrontades
ens ensenyen dues manades.
Només es posaran d’acord
quan ens vulguen fer un bon forat.

Com les papallones ens volem;
estimant a qui desitgem.
Lliures hem de volar
i sense censures poder parlar.

Amb aquest arlequí,
aquesta comèdia toca al seu fi.
Grotesc, àcid i singular,
sembla que aquesta ciutat el vol imitar.

I arribem a la nostra figura central,
de mirada angelical,
demana silenci o
d’alguna cosa ens vol avisar?

Si ho voleu esbrinar
la nostra demarcació
haureu de visitar
i la crítica us convidem a revisar.

Anonimat
ARTISTA:  Pere Baenas
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PRESIDENT
Víctor Gascón Sánchez

VICEPRESIDENT PRIMER
Javier Sala Fajardo

VICEPRESIDÈNCIA D’ ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ
Luís Montoya Juan

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PROMOCIÓ  LINGÜÍSTICA, IGUALTAT I 
COMUNICACIÓ
Margarita Gascón Palomares

VICEPRESIDÈNCIA DE GESTIÓ ACTES, CASAL I LOCALS
Sergio Jareño Estruch

VICEPRESIDÈNCIA D’ACTES OFICIALS I  PROTOCOL
Joaquín Pons Grau

VICEPRESIDÈNCIA D’INFANTILS, CADETS I CAVALCADA
Isabel Montoya Juan

VICEPRESIDÈNCIA DE GESTIONS EXTERNES, CONTRACTES I FESTES
Javier Sala Fajardo

SECRETARIA
Montse Vila Vercher

TRESORERIA
Batiste Grau Magraner

→ Delegació d’Economia
Luís Montoya, Marisa Alberola

→ Delegació de Loteria
Paco Peris, Antonio Sanchis

→ Delegació de Cens i Recompenses
Dolores Escrihuela, Elisa Palomares

→ Delegación d’Organització i Suport
Lupe Aguayo, Pepe Peris, Vicent Vercher, Luís Gascón, Vicent Llinares, Àngel Bellver

→ Delegació d’Infantils i Cadets
Alba Fayos, Carol Meló, Belinda Corts

MAJOR 2023
JUNTA DIRECTIVA
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→ Delegació de Setmana Fallera i Tiquets
Laura Enguix, Maria Chulió

→ Delegació de Quotes
Paco Palomares, Antonio Franco

→ Delegació de Llibret, Valencià i Xarxes.
Tere Cremades, Beatriz Palomares, Jéssica Talens, Carme Martínez, Vero Peris, 
Tere Fons, Laura Gómez, Laura Bellver

→ Delegació d’Igualtat
Àngela Bellver, Núria Grau, Vero Peris, Jéssica Talens, Laura Bellver

→ Delegació En Marxa
Amparo Alfonso, Sara Palomares, Marta Peris, Sonia Ramírez, Àngela Bellver, 
Melani Cremades, Gemma Blasco, Jéssica Talens, Laura Enguix, Alba Fayos, Vero Peris, 
Laura Bellver, Raquel Ferrando, Mila Cebolla, Carme Martínez.

→ Delegación d’Orquestres i Festes
Antonio Grau, Anna Kavanagh, Toni Franco, Neus Palomares

→ Delegació Multimèdia
Àlex Blasco, Maria Espí

→ Delegació de Matinal
Ximo Verdú, Roger Verdú, Pepa Magraner

→ Delegació de Muntatge i Manteniment
Jesús Alberola, Vicent Llinares, Paco Bixquert, Mario Marrades, Tomás Castelló, 
Tomàs Castelló Jr.

→ Delegació d’Oktober Viafest
Juan Gómez, Tere Cremades

→ Delegació de Gastronomia
Toni Juan, Joe Giner

→ Delegació de Xocolate
Margarita Bononad, Carmen Palomares, Amparo Juan, Santi Palomares

→ Delegació de Casal
Lupe Aguayo, Mila Cebolla, Amparo Salvador, Juan San Francisco

→ Delegació de Protocol
Estefania Carbó, Raquel Company

→ Delegació de Cercaviles, Estendards i Xaranga
Ximo Pons Arroyo, Encar Araujo, Iker Vila Montoya

→ Delegació de Relacions Públiques
Antonio Sanchis, Manolo Marín

→ Delegació de Presentació
Fanny Grau, Kiko Torres

→ Delegació de Playbacks Majors
Anna Kavanagh, Vero Peris

→ Delegació de Playbacks Infantils
Melani Cremades, Àngela Bellver, Carme Martínez, Alba Giner, Maria Espí

→ Delegació de Pirotècnia
Fernando Vila, Joe Giner

→ Delegació de Carrossa i Cavalcada
Raquel Ferrando, Manolo Marín, Marta Peris, Laura Enguix

→ Delegació d’Esports
Carlos Caba, Mario Pons

→ Delegació de Carpa, Monuments i Decoració
Javier Fons, Raquel Ferrando, Alba Fayos, Chelina Grau
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MAJOR 2023
COMISSIÓ

Ábalos Enguix, Álvaro
Ábalos Enguix, Antonio
Ábalos Enguix, Aurora
Aguayo Hoyos, Lupe
Aguilar Gascon, Neus
Agusti Vidal, Virgilio
Alberola Artola, Jordi
Alberola Clar, Francisco
Alberola Escrihuela, Rosabel
Alberola González, Jesús
Alberola Grau, Silvia
Alberola Marrades, Mario
Alberola Vidal, Jordi
Alberola Vidal, Marisa
Alfonso García, Amparo
Alfonso Vidal, Yaiza
Almiñana  Palomares, Alma
Almiñana Paches, Marco
Almiñana Roman, Carmina
Almiñana Sanchis, Àlex
Almiñana Sanchis, Julio
Alonso Ruiz, Natalia
Álvarez Fernández, Jorge
Andrada Alberola, Claudia
Andrada Alberola, Júlia
Andrada Alberola, Miquel
Andrada Galiana, Mª Vicenta
Andrada Galiana, Miguel
Andrada Vercher, Miguel
Araujo Martínez, Encar
Artes Mizzi, Justo Jose
Artola Roses, Maria José
Barasoain Vila, Eva
Basset Vercher, Celia
Bellver Bosch, Àngela
Bellver Bosch. Laura
Bellver Estruch, Ángel
Benavent Talens, Albert
Biosca Grau, Javier
Bixquert Climent, Francisco
Blasco Borras, Alejandro
Blasco Borras, Gemma

Blasco Parets, Mati
Bo Chover, Amparo
Bo Palomares, Ximo
Bono Bosch, Antonio
Bono Cruz, Odin
Bono Grau, Victor
Bono Sifres, Antonio
Bono Sifres, Eva
Bononad Cuellar, Paula
Bononad Fuster, Margarita
Bononad Roca, David
Bononad Torres, Naroa
Bosch Magraner, Marta
Bravo Arana, Sofia
Brines Arlandis, Carmen
Brines Grau, Carmen
Caba Vasquez, Carlos Javier
Cabrera Sales, Paco
Caldes Vilar, Elies
Camarena Escrihuela, Mónica
Camarena Palomares, Pau
Carbó Bixquert, Paula
Carbó Climent,Estefania
Cardona Candela, Salvador
Cardona Delfa, Laura
Carnero Ramos, Cristina
Casanova Noguera, Luis
Castelló Bononad, Margarita
Castelló Bononad, Tomás
Castelló Grau, Tomás
Cazorla Granado, Cristina
Cebolla Pérez, Mila
Chafer Bixquert, Angeles
Chafer Bixquert, Enrique
Chafer Ferrando, Enrique
Chafer Sanchis, Maria
Chova Bravo, Nicolas
Chova Gomez-Elegido, Eduardo
Chover Cañamas, M. Angel
Chover Gresa ,Candela
Chover Martí, Maite
Chover Montoya, Sergi

Chover Montoya, Vicent
Chulió Giner, Maria
Climent Ibor, Juane
Company García, Ainhoa
Company Garcia, Idoia
Company Grau, Raquel
Corella Martinez, Carmen
Coronas Magraner, Jose Mª
Cortes Cremades, Marcial
Corts Poves, Belinda
Corts Sánchez, Aitor
Cremades Giner, Melany
Cremades Laparra, Alfredo
Cremades Talens, Teresa Pilar
Del Toro Ciscar, Álvaro
Diago Sala, Jose Ignacio
Diez Sanchis, Helena
Domenech Escrihuela, Maria
Donato Merí, Marc
Donato Merí, Pau
Enguix Hernández, Pilar
Enguix Paches, Ximo
Enguix Palomares, J. Manuel
Enguix Palomares, Laura
Escrihuela Bataller, J. Bautista
Escrihuela Bosch, Amparo
Escrihuela Delfa, Oscar
Escrihuela Escrihuela, Marc
Escrihuela Lena, Leila
Escrihuela Llinares, Javier
Escrihuela Miñana, Mar
Escrihuela Palomares, Rosabel
Escrihuela Tobaruela ,Amparo
Escrihuela Tobaruela, Dolores
Espí Escrihuela,Carlos
Espí Escrihuela, Maria
Espí Gascón, Juan Jose
Espí Selfa, Àlex
Esteve Grau, Vicente
Estirado Palomares, Julia
Estornell Sala, Anna
Estruch Brines, Paco
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Estruch Mansanet, Merche
Estruch Verdu, Joan
Fayos Mogort, Alba
Fayos Montagud, Pau
Fernández Rosa, Juan
Fernández Sánchez, Eric
Fernández Sánchez, Kiara
Fernández Sendra, Alex
Ferrando Alberola, Maria
Ferrando Almiñana, Raquel
Ferrando Bononad, Amparo
Ferrando Brines, Carlos
Ferrando Grau, Robert
Ferrando Grau, Salvador
Ferrando Pallas, Salvador
Ferrando Ramis, Aurora
Ferrando Sanchis, J. Antoni
Ferrando Serra, Ana
Ferrer Sanfelix, Leticia
Fons Meló, Francisco Javier
Fons Meló, Maria Teresa
Fons Palomares, Miriam
Fons Selfa, Joaquin
Fonseca Palomares, Aurora
Fornas Castellote, Ezequiel
Franco Estruch, Antonio
Franco Vercher, Antonio
Fuertes Sapiña, Jorge
Galvez Movilla, Noelia
García Almiñana, Lola
García Cholbi, Belén
Garcia Otero, Dolores
Gascón Bononad, Luis
Gascón Egea, Natalia
Gascón Mora, Andrea
Gascón Mora, Mónica
Gascón Palomares, Carmina
Gascón Palomares. Fabiola
Gascón Palomares, Margarita
Gascón Sánchez, Víctor
Gascón Sifres, Marina
Gilabert Cañigral, Jaume
Gimeno Escribano, Juanjo
Gimeno Martí, Lupe
Gimeno Sánchez, Arantxa
Gimeno Serra, Esther
Giner Esteve, Jose Eduardo
Giner Pastor, Alba
Giner Pelegrí, Paloma
Giner Tur, Jordi

Gómez Bertomeu, Juan
Gómez Bosch, Dulce Maria
Gómez Gandia, Susana
Gómez Gonzalez, Laura
Gomez González, Mariola
Gómez Sansaloni, Ivan
Gómez Sansaloni, Quino
Gómez Vercher, Ana M.
González Estruch, Mariola
González Juan, Marina
González Salvador, Carla
González Santana, David
Grau Alepuz, Vicent
Grau Artigues, Chelina
Grau Artigues, Maria
Grau Bixquert, Beatriz
Grau Borrás, Antonio
Grau Brines, Francisco Javier
Grau Company, Ana
Grau Company, Victoria
Grau Escrivà, Laura
Grau Grau, Joaquin Ángel
Grau Juan, Vicent
Grau Magraner, Andrea
Grau Magraner, Juan Bta.
Grau Magraner, Sandra
Grau Meló, Núria
Grau Morente, Jose
Grau Noguera, Fany
Grau Noguera ,Margarita
Grau Palomares, Josep
Grau Salom, Tania
Grau Sanchis, Joaquin
Grau Servà, Antonio
Gutiérrez Grau, Andrés
Hernández Estruch, Jaume
Hernández Estruch, Lupe
Hijarro Vercher, Ana Maria
Ibañez Moreno, Verónica
Jareño Estruch, Sergio
Juan Bo, Carmen
Juan Fons, Maria 
Desamparados
Juan Gómez, Tonet
Juan Petit, Amparo
Juan Petit, Antonio
Juan Petit, Carlos
Kavanagh Cardona, Anna
Landete Talens, Julia
Langa Gascon, Raúl

Llacer Almiñana, Maria
Llacer Sansaloni, Anna
Lledó Blasco, Carmen
Llinares Aguayo, Eva
Llinares Alonso, Jose Rafael
Llinares Asunción, Maria
Llinares Escrihuela, Vicente
Llinares Ferrando, Josep
Llinares Grau, Jose Emilio
Llinares Mafé, Juan
Llinares Martín, Hugo
Lobo Meló, Adriana
Lobo Meló, Alba
Mafé Sales, Encarna
Magraner Escrihuela, Pepa
Magraner Talens, Maria
Marín Cano, Manolo
Marín Martínez, Manuel
Martí Cuñat, Juli
Martínez Carbó, Alba
Martínez Grau, Carme
Martínez Grau, Maria
Martínez Grau, Núria
Martínez Navarro, Carmen Mª
Martínez Sifres, Marcos
Masanet Benavent, Jordi
Mateu Almiñana ,Alma
Mateu Juan, Jaume
Melis Escrivà, Andrea
Melis Escrivà, Àngela
Meló Ferri, Aida
Meló Pelegri, Carolina
Merenciano Ibañez, Jose Luis
Merenciano Peris, Àngela
Merenciano Peris, Vicent
Mifsud Grau, Isabel
Montero Palomares, Vera
Montoya Alberola, Fran
Montoya Alberola, Hugo
Montoya Alberola, Luis
Montoya Grau, Luis
Montoya Juan, David
Montoya Juan, Isabel
Montoya Juan, Luis
Montoya Juan, Mª Amparo
Monzo Garay, Reme
Moreno Grau, Julia
Muñoz Jiménez, Julián
Muñoz Llorens, Eva
Muñoz Oliver, Alexandra
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Nacher Blasco, Laura
Nogueira Sanchis, Patricia
Noguera Talens, Vicent
Pachés Blasco, Inmaculada
Palomares Adsuara, Mario
Palomares Garcia, Sara
Palomares Gascón, Neus
Palomares Grau, Carmina
Palomares Grau, Dulce
Palomares Llinares, Julia
Palomares Meló, Carmen
Palomares Meló, S. Josefa
Palomares Sales, Francisco
Palomares Sanchis, Beatriz
Palomares Sanchis, Mª Elisa
Palomares Torres, Mª Vicenta
Palomares Vidal, Anabel
Palomares Vidal, Maria
Palomares Villalba, Mª José
Palomares Villalba, Margarita
Pastor Naya, Davinia
Peiró Donato, Júlia
Peiró Enguix, Alan
Pérez Arlandis, Mª José
Pérez Chirinos Marzal, Jose A.
Pérez Chover, Gemma
Pérez Mifsud, Eugenio
Pérez Mifsud, Vicente
Perez Palomares, Maria
Pérez Rodriguez, Manolo
Peris Colom, Francisco
Peris Colom, Jose
Peris Ferrando, Emma
Peris Ferrando, Estrella
Peris Mafé, Estrella
Peris Monteagudo, Mª Carmen
Peris Paula, Marta
Peris Paula, Verónica
Peris Ripoll, Estrella
Peris Ripoll, Luz
Peris Vercher, Fernando
Plancha Sales, Amparo
Plancha Sales, Salvador
Pons Arroyo, Ximo
Pons Bosch, Lola
Pons Garzo, Vicent
Pons Grau, Amor
Pons Grau, David
Pons Grau, Joaquin
Pons Grau, Roberto

Pons Grau, Ximo
Pons Hernández, Celia
Pons Hernández, Joaquin
Pons Hernández, Luis
Pons Peris, Mario
Puig Corella, Carlos
Puig Corella, Natalia
Puig Pérez, Julio
Ramirez Arlandis, Sonia
Regalado Juan, Sole
Rodriguez Magraner, Carlos
Roig Garcia, Ana
Romero Chafer, Marta
Rubio Blasco, Miriam
Ruiz Marín, Javier
Sala Carbó, Eros
Sala Fajardo, Javier
Sala Fajardo, Sergi
Sala Peris, Juan Miguel
Sala Roqueta, Julia
Sales Aleixandre, Francisco
Salom Giner, Salvador
Salom Schroder, Elina
Salvador Tomás, Amparo
Sánchez Muñoz, Pepi
Sánchez Paches. Ismael
Sánchez Peris. Álvaro
Sánchez Peris, Inés
Sanchis Brines, M. Carmen
Sanchis Gimeno, Antoni
Sanchis Gimeno, Maria Elisa
Sanchis Porro, Mara
Sanfrancisco Ciscar, Juan V.
Sanfrancisco Ibañez, Melodi
Sansaloni Balaguer, Isabel
Sansaloni Felis, Rafael
Sansaloni Pellicer, Isa
Sansaloni Pellicer, Maria
Santabarbara  Estruch, Mabel
Sapiña Fons, Joan
Sapiña Talens, Juan Agustin
Serra Alberola, Noel
Serra Manclús, Aurora 
de les Neus
Sierra Lledó, Cristina
Sifres Fons, Laia
Sifres Fons, Sandra
Sifres Gregori, Vicente
Solanes Armengol, Beatriz
Sosa Susaya, Paula

Talens Alberola, Neus
Talens Gimeno, Àngela
Talens Magraner, Jéssica
Talora Ramirez, Ruben
Timor Ortiz, Alejandro
Tormo Plancha, Aitana
Torres Franco, Joan Fran
Vercher Chofre, Alejandro
Vercher Escrihuela, Eva Maria
Vercher Gonzalez, Valentín
Vercher Manclús, Valentín
Vercher Porta, Encarna
Vercher Porta, Vicente
Vercher Salom, Rosana
Verdú Magraner, Roger
Verdú Sala, Ximo
Vidal Gimeno, Ana
Vidal Pons, Óscar
Vidal Tur, Encarna
Vieco Torrent, Elia
Vila Bataller, Fernando
Vila Magraner, Javier
Vila Montoya, Iker
Vila Vercher, Montse
Vila Vercher, Pep



RACÓ
INFANTIL
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Aquest any faller és molt especial per a mi, ja que tinc el plaer de ser el president 
infantil de la Falla La Via i, a més,  tinc el goig de poder dirigir-me a vosaltres des d’aquesta 
pàgina del llibret faller de 2023.

Arribar fins ací no ha sigut fàcil, darrere deixem uns anys de pandèmia que van 
paralitzar la festa fallera. Però, ha pagat la pena esperar, i és que mai haguera imaginat que ser 
President Infantil em portara a viure tants moments inoblidables, i això que encara no hem 
arribat la setmana fallera. I és que, els majors tenen raó: falles són tot l’any. Per això, vull agrair 
a la comissió de la Falla La Via que haja dipositat la seua confiança en mi per representar a 
la falla que m’ha vist créixer.

Des d’aquestes línies vull fer una crida a les xiquetes i els xiquets perquè en les falles 
de 2023 gaudim de tot el que implica la festa fallera fins a arribar a la nit de la crema. M’he 
assabentat que la junta directiva i les diferents delegacions treballen de valent per organitzar 
diferents actes... pareu atenció a les xarxes socials!

Abans d’acomiadar-me vull dir-vos que les portes del nostre casal estan obertes de bat 
a bat per a rebre a totes les persones que vulguen participar de la nostra festa juntament amb 
les Falleres Majors, Angie i Lola i el nostre President Víctor.

Una forta abraçada del vostre President Infantil.

Aleix 
ALBEROLA TALENS

SALUTACIÓ PRESIDENT INFANTIL
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Fallera major,
Fallera major...
De quina falla?
De La Via, de La Via...

Amb només dos anys
i aquesta cançoneta
ens avisares que un dia
series la màxima fallereta.

Quantes ganes tenies,
mil vegades ho has demanat!
Lola, prepara’t,
el millor any ha començat.

A través dels teus ulls sincers
viurem unes falles divertides.
Disfresses, rialles i cercaviles
ompliran cada moment.

Deu anys t’han donat
per estimar incondicionalment
la teua falla i
sobretot, la seua gent.

Amigues, amics i família
exclamarem ben fort
i a una veu
Lola, Fallera Major Infantil!

Laura Bellver Bosch

Lola
GASCÓN BELLVER

FALLERA MAJOR INFANTIL
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Els que et coneixem sabem les ganes que tenies d’arribar on ets al món faller. Sabem, 
que per la teua forma de ser, per la teua alegria i saber estar, seràs un president infantil 
d’altura. I que, els xiquets i xiquetes de la Falla la Via no poden tindre millor representant per 
a les falles del 2023.

Per contar un poc de tu he de dir que eres faller des de la naixença, que alguns ens 
haguera fet molta il·lusió que avançares un poc el teu naixement, però no, vas esperar i un 19 
de gener arribares al món, omplint a tota la família de felicitat, i amb molt poc temps de vida, 
l'oncle Roger et mostrà al món faller.

Des d’aleshores has viscut les falles amb intensitat, participant en tot allò que has 
pogut, i sempre esperant que arribara el teu any. Vens d’una família ben fallera on no han 
faltat representants, i és que ho portes a la sang.

Doncs, ara ha arribat el teu moment, el de viure al màxim cada acte, cada despertada, 
cercavila, sopar, dinar… És hora d’escriure la teua història fallera com a president. 

Segurament que ja hauràs sentit més d’una vegada que el temps passa molt de pressa, 
doncs sí, guarda a la ment tots els grans moments que ja has començat a viure, i gaudeix, 
sobretot gaudeix.

Que dir del bon equip que formeu els i les representants, vos espera un gran any! 
Però hi ha una personeta especial que està al teu costat prenent bona nota de tot, per seguir 
les teues passes. El teu vicepresident et mira amb lupa!

En nom de tota la família sols ens queda dir-te que estarem al teu costat en tot, 
compartint alegries i emocions, ja que nosaltres també volem formar part d'aquesta història.

T'estime. 

La tia Esther

Per a
ALEIX
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Quan els focs artificials anunciaven que el moment de cremar la falla arribava, 
tu començares a voler eixir al món. Encara estaves a l'hospital i, al Casal, en un sopar de 
divendres, celebraven amb el "uelo" que una nova fallereta havia nascut.

Tens un nom ben poderós, el nom de les teues dues besàvies. Dues persones alegres, 
familiars i molt cuineres. La "uelita Lola" va ser una de les primeres bunyoleres de la falla i no 
es va perdre cap de les teues primeres actuacions. De segur que allà on estiguen, 
hui somriuen.

Des de ben xicoteta tenies clar que un dia anaves a ser fallereta major infantil i ens 
ho recordaves ben sovint. El teu primer acte va ser al braç de la tia, ja fa onze anys! T'hem vist 
créixer massa prompte, això sí, ho has fet al barri de Lepant. Fins i tot, els primers anys, quan 
vivíem a València, no volies perdre't cap moment a la falla. Ens feies anar al vol per poder 
assajar els playbacks, disfressar-te, vestir-te de fallera...

Ens has tret mil i un somriures, com quan aparegueres amb les tres ratlles del pentinat 
fetes perquè havies acompanyat a la tia i tu també volies. O quan demanares una nina i tu 
li feies les ratlles, o quan besaves l'escut de la banda.

Qui bé et coneix sap que eres ben desperta, alegre i un poc renegona. A la falla t'hem 
vist fer pràcticament qualsevol cosa: ballar, jugar, plorar, pintar, fer una mona, tirar coets... 
I el que més t'agrada últimament, cuidar de les falleretes i fallerets més xicotets. Sabem que 
estàs transmetent-los la teua il·lusió.

Tens molta sort, Lola. La teua família t'acompanya en aquest viatge; has aconseguit 
que tots formem part del teu somni. El "uelo" que li cau la bava mirant-te, la "uela" que ha de 
tenir-ho tot a punt, el iaio que està boig amb tu, la iaia que deixa València per a viure-ho tot 
des de dins, Ferran que està disfrutant de cada acte i vol eixir en totes les fotos i la tia, la teua 
padrina. Aquest camí el feu de la mà i això farà que siga més bonic encara. I tota la resta de 
la família, ties, tios, cosinets i cosinetes, segur que no deixaran d'acudir al teu costat en cada 
moment.

A més, tens una bona colla d'amigues i d'amics, i amb Aleix i Guillem, fareu aquest any 
ben especial. Heu crescut junts, compartiu ja mil i una vivències, anècdotes i moments.

Només ens queda dir-te que faces teu el carrer, que gaudisques de cada moment i que 
assaborisques cada acte. Desitgem que aquestes falles es convertisquen en un record que 
sempre atresores dins teu. 

Papà i Mamà

Per a
LOLA
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PRESIDENT
Aleix Alberola Talens

VICEPRESIDENT PRIMER
Guillem Alberola Talens

VICEPRESIDENT SEGON
Guillem Sala Alfonso

SECRETARIA
Vega Sala Barasoain

TRESORERIA
Laia Vila Montoya

COMPTES
Javier Giner Tur

DELEGACIÓ D'ESPORTS
Andreu Sapiña Fons
Ferran Lledó Blasco
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 MAR PONS GASCÓN PAU CANET SOLANES
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RIVER MIGUEL MONTOYA

 LIA CANET COMPANY

HUGO ALMIÑANA TARRASÓ

 MARTINA GRAU SERRANO
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Amb aquest lema
us presentem enguany
un recorregut ple d'emoció.

Un món de fantasia, d'aventures,
de cinema, amistat i somriures.
Deixa volar la teua imaginació
i gaudeix d'aquesta animació.

En aquesta falleta trobaràs
els cartells originals
d'unes pel·lícules genials.
Continua i els descobriràs.

Un joc ben divertit hem preparat,
obri els ulls i para atenció.
Llums, càmera i acció.
Que comence la funció!

Enmig d'un bosc ben frondós
trobem al cérvol més famós.
Amb Bambi molts camins recorrerem
i a un grapat d'animalets saludarem.

La Ventafocs quasi no us pot saludar
de tanta feina que li han manat.
Fregar i fregar, amunt i avall,
ni un moment té per a descansar.

Espillet, espillet,
qui és la xiqueta més bonica?
Aquella que cuida i canta
a cada animalet.

Blancaneu li diuen
i és amiga de set nanets
amb uns noms ben cridaners
i coneguts per tot l'univers.

Imagines viure amb 101 gossets?
Ací et presentem a Pongo i Perdita
i també a algun dels seus fillets.
Compte, no els espantem amb els coets.

Din Don marca les hores
amb alegria i bon humor.
Amb Lumière no para xarrar
i fer córrer aquest rumor.

Una flor màgica
les seues fulles perdrà.
Però finalment serà testimoni,
i assistirem a un matrimoni.

Els animalets del circ
esperaven impacients el seu naixement!
Però, l'ésser viu que parlem
alguna cosa tenia diferent!

Buscant la seua ombra
a Wendy i als seus germans
volant es va emportar
al País de "Nunca Jamás".

Contra Garfio va lluitar
i els xiquets perduts va salvar.
I amb l'ajuda de "Campanilla"
a Londres van tornar.

Amb un tros de fusta
son pare el va fabricar.
Però com era tan mentider
el nas se li va estirar.

Dins d'una balena
el grill i ell van acabar.
Però amb una fogata
es van poder escapar.

Darrere un conill blanc,
perseguint-lo sense parar,
entra per un forat
que la condueix a un món irreal.

Coneix molts personatges,
tots bojos com a gats.
I a una Reina de Cors
que a tothom vol empresonar.

I fins ací el nostre recorregut.
De segur, que has deixat volar la teua 
   [imaginació,
i has conegut els contes i els personatges
que omplin de vida la nostra 
demarcació!

Llums, càmera 
i acció!

ARTISTA : Borja Lorente
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F allerets, falleretes, fallers i falleres. 

Qui em diria que les falles 2020 em 
canviarien la vida per complet? Que seria 
la protagonista de la història? Que viuria 
moments únics? Que estaria envoltada per 
grans persones?

 Més de dos anys han passat d’ençà 
que els nostres presidents, Iker i Manolo, ens 
nomenaren com a Falleres Majors de la nostra 
falla, la Falla La Via, a Laia i a mi. I mireu! 
Ja estem ací! A punt d’acomiadar-nos! 
Aquests dos anys m’han marcat per a sempre, 
i és per això que vull compartir amb tots 
vosaltres tot el que he viscut. Comence 
pel principi!

Arriba el dia més esperat per a tota 
fallera, la nit de la crida telefònica.

No podia estar més nerviosa i 
il·lusionada de saber que el meu somni, 
representar a la nostra falla, estava a punt 
de complir-se. I així va ser, la telefonada es va 
produir. I és per això, que des d’ací vull donar 
les gràcies de tot cor a la nostra comissió per 
brindar-me l’oportunitat de viure les falles 
com a representant de la nostra falla: 
M’HEU FET LA PERSONA MÉS FELIÇ 
DEL MÓN!

Tota aquesta experiència 
queda arrodonida amb els i les meues 
acompanyants que s’han mantingut en tot 
moment a la nostra ombra, sí, aquestes 
persones que passen desapercebudes, 
que han estat presents des del primer 
moment i mai m’han deixat. Sí, sou vosaltres, 
la meua família, amigues i amics. GRÀCIES!!! 
Gràcies per ser els i les meues confidents, 
per traure’m un somriure quan més ho 

necessitava, per donar-me el suport i per fer 
que cada moment fora inoblidable i únic.

Recorde amb molt de sentiment l’1 
i 2 de febrer de 2020. El cap de setmana de la 
meua exaltació i la de Laia. En eixos dies la Falla 
La Via es va tenyir de BLANC, BLAU, MORAT 
I VI i per damunt de tot d’un fum de colors de 
cada falleret, fallereta, faller i fallera. La casa 
de la cultura es va engalanar perquè nosaltres 
rebérem la nostra banda, la que anàvem a lluir 
amb orgull durant aquell any, acompanyades 
pels nostres presidents al capdavant.

Tinc presents aquells dies amb emoció 
i molta estima, uns dies en els quals es 
mesclaven moltes sensacions, però d’entre 
elles escull: GRATITUD I ESFORÇ.

Gràcies a la comissió i a les diferents 
delegacions per fer que aquella setmana 
tinguera unes nits inoblidables.

Gràcies a Iker i Manolo per eixos 
moments junts, 
per animar-nos sempre que ho hem 
necessitat, pels somriures, plors i també 
alguna gresca, que després es convertia en 
abraçada, però, sobretot, gràcies per formar 
part d’aquests anys.

I aplega el més esperat per a tots 
nosaltres, el mes de MARÇ, i amb ell la Crida. 
Moment en què la nostra Fallera Major 
de Tavernes, Cristina, acompanyada pel 
seu president Ximo, anuncià: “ FALLERS I 
FALLERES JA ESTEM EN FALLES!!!!” I ara 
sí que sí! Començaven les nostres falles! 
L’exposició del ninot, mascletades, el soroll 
dels instruments, el casal ple de gom a gom, 
caps de setmana replets 
d’actes i festes ... 
Però de sobte, un silenci. Quiets! Tots i totes 
a casa! 

Un record 
des del sentiment

MELANI
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Ens quedàrem paralitzats. Aquelles paraules em van impactar 
i mai les haguera volgut escoltar. Moments durs, moments en 
què vàrem traure totes les nostres forces i ens unirem 
els quatre representants junt amb tota la comissió perquè 
la flama de la nostra festa no quedara a casa, i encara que 
fora virtualment, arribara a cada indret de la nostra terra.

Passaren hores, minuts, segons, dies, mesos...  
ins al dia que ens donaren l’oportunitat de gaudir i reviure 
la festa fallera. Tornar a vestir-nos de valencians i 
valencianes amb un complement nou, el recordeu? 
La mascareta, però això era el que menys importava. 
Tornar a sentir la calor de la gent de la nostra falla era el més 
emotiu i necessitat per a nosaltres. Veure el Saló la Font ple 
amb l’acte de canvi de banda i del nostre 40é aniversari era 
símbol que les falles començaven de nou! Per tot açò vull 
agrair a cadascun dels nostres fallers i falleres, tant a infantils 
com a majors, l’estima que tenen per la falla i que han fet que 
poguérem reprendre el nostre viatge!

I així, la maquinària del nostre tren començava de nou 
a marxar per la via, semblava un somni inabastable, però ara 
era una realitat. La nostra festa tornava al carrer! Sens dubte 
van ser unes falles màgiques. Sí, la força de la tempesta ens va 
acompanyar, però la vostra empremta i valentia, fallers 
i falleres, la va enderrocar. Sou únics i úniques. Mil gràcies des 
del sentiment més profund per acompanyar-nos,  
per animar-nos i per encoratjar-nos!!!! Per omplir de llums 
de colors els nostres cors en la setmana fallera!!!!

Si algú m’haguera preguntat com anaven a ser 
aquestes falles, mai les haguera imaginat així. Estic orgullosa 
de la vostra resposta.

Així que, amb la pregunta de si tornaria a repetir-les: 
“SÍ!, UNA I MIL VEGADES MÉS!!!!!!!



180 / FLV 23
RA

C
Ó

  F
AL

LE
R 
→ 

20
23



FLV 23 / 181

J a han passat tres anys des d’aquella setmana d’abril, 
quan el meu germà, com a President Infantil, 
em telefonava des del casal de la falla i em preguntava: 

“Laia, vols ser la Fallera Major Infantil de la Falla La Via per a 
l’any 2020?”. Jo, atacada pels nervis, plena de sorpresa i goig, 
vaig respondre amb un SÍ rotund.

D’aquesta manera, van transcórrer diversos actes 
per a presentar-me a la comissió com a futura representant: 
la demanà, la proclamació i la meua exaltació. Em trobava 
en el vagó del tren del meu somni. Un recorregut on estaria 
acompanyada pels fallerets i falleretes de la falla i on el meu 
germà i jo junt amb Melani i Manolo aniríem al capdavant. 
Un tren carregat de combustible i energia, tot enllestit per 
a emprendre un nou recorregut on a cada estació 
s’evidenciava com els meus desitjos i els del meu germà es 
convertien en realitat.

Uf! Quan recorde aquells mesos un fum de papallones 
revolten pel meu estómac, un nuc es diposita a la meua gola, 
la pell del meu cos tota arrissada. I sabeu per què? Perquè 
les imatges que em venen al cap són: la satisfacció dels meus 

pares, la il·lusió dels meus iaios, 
el comboi de les meues ties i oncles, la gresca 
de la meua família fallera i el joc incansable 
d’amics i amigues. I per damunt de tot, 
les nits en què el meu germà i jo parlàvem 
hores i hores imaginant-nos tot el que faríem 
i viuríem com a representants de la falla 
i sempre els dos junts agafats de la mà!

I si de records parlem, arriba el 
moment de traure aquell que no vull 
reprendre. Aquell que va rompre les 
sensacions, sentiments i anhels abans 
descrits. El record en què el tren s’aturava 
de sobte. En què el xiulet de la màquina 
ens advertia que alguna cosa no anava bé, 
que la seua missió era retornar-nos a casa. 
Refugiar-nos i protegir-nos a la nostra llar. 
Mai ens ho haguérem imaginat! El tren es 
detenia! La festa s’anul·lava! Als carrers 

desapareixia qualsevol espurna fallera!
Era moment de confiar i entendre que per damunt de 

tot està la vida, sense aquesta no hi ha res. I és per això que 
ens esforçàrem totes i tots en complir les mesures sanitàries. 
Però, per quant de temps? Dies, quinzenes, mesos...  
Tal vegada anys?

I així ens trobàrem en una època d’aïllament. 
Tanmateix, l’esperit del nostre tren, que es trobava quiet 
a l’estació, emanava consol i ens enviava amb força unió. 
Falleres i fallers rebérem aquesta empenta. Des de les 
nostres cases, virtualment, projectàrem l’essència fallera. 
Les xarxes s’encarregaren d’inundar els domicilis de 
confiança, fent que la fragància valenciana bategara els cors 
i els omplira d’esperança.

Moltíssimes gràcies per l’esforç i feina de totes 
aquelles persones que ens ajudaren des del primer moment. 
Poguérem sentir les nostres falles i evadir-nos del que ens 
envoltava. Orgull pels fallers i falleres que no es van detenir 
mai i malgrat que la situació era estranya projectaren jocs, 
activitats, música i balls.

Tres anys per 
al record

LAIA



182 / FLV 23
RA

C
Ó

  F
AL

LE
R 
→ 

20
23

Gràcies per organitzar! Gràcies per 
participar! Gràcies per acompanyar-nos 
i abraçar-nos virtualment! Gràcies per estar 
ahí! Gràcies per mil i una connexions de 
rialles i gaudi!

I ara, ací, recolzada al sofà de la meua 
casa, ordinador en mà i classificant les fotos 
del drive, sembla que aquell temps fora 
un record de fa molts anys. Els moments 
posteriors han sigut tan bons i grans que han 
eclipsat aquell passat.

Mare meua! Quines imatges veig 
al meu davant? Els premis dels nostres 
llibrets, les fotos del 40é aniversari de la falla 
(moment en què Iker i Manolo ens imposaren 
la banda de Falleres Majors del 2022 a 
Melani i a mi), la cavalcada del ninot al nostre 
casal, dies de fideuades i torrades, cercaviles 
amb xaranga... I és que, la festa fallera va 
anar impulsant-se amb vigorositat i solidesa 
després d’aquella aturada. Com en un sospir, 
arribàrem a l’esperada setmana fallera del 
2022. Com us la podria descriure? Quines 
paraules utilitzar per reflectir-la? L’oratge 
ens ho va posar un poc complicat. Però, 
com ja demostràrem en 2020, no hi ha 
res que soterre la PASSIÓ FALLERA! Una 
comissió amb ganes de reviure l’esperit de 
la nostra festa va fer que tots plegats baix 
l’envelat de la carpa, per les inclemències 
del temps, ens reunirem allí mateix per a 
fer despertades, xocolatades, jugar, menjar, 
trucar, vestir-nos de gala, cantar i ballar. 
És a dir, celebrar que la festa josefina havia 
tornat!!! Espectacular!

I així, amb la mel a la boca, vull agrair 
de tot cor a tots vostés l’esforç, les hores 
dedicades i tots els moments viscuts.  
I a Manolo, Melani i Iker els moments 
compartits. El somni s’ha fet realitat!

I recordeu, que el tren de la Falla la Via 
està en marxa!

PASSATGERES I PASSATGERS 
AGAFEU-VOS ALS SEIENTS QUE EL TREN 
DE LA FALLA LA VIA PREN DESTINACIÓ!

PRÒXIMA PARADA: LES FALLES 
DEL 2023!
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COL·LABORADORS
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Volem donar les gràcies a totes 
les empreses col·laboradores 

que continuen ajudant 
a la Falla La Via



Esperem amb aquest llibret 
haver-te entretingut.
En algun poder t’hauràs reconegut
encara que siga per un minut.

Si fins ací has arribat,
has de saber
que el Viatge no ha acabat; 
els monuments encara no s’han cremat.

Per això, t’esperem al casal, 
al barri de Lepant.
Obrim La Via de bat a bat
i que tot el seu PODER
isca endavant.

Delegació de llibret, valencià i xarxes








