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Pròleg
“Qui perd els orígens, perd la identitat”

Com que a la Falla El Jardí no volem que siga així, el llibret d’enguany l’hem dedicat a recordar 
alguns dels vells ofi cis, costums i tradicions valencianes que ens han construït com a poble al 
llarg de la història. 

Així, agafant d’ací i d’allà testimonis de gent que conformen la memòria viva dels nostres 
pobles volem que estos ofi cis, costums i tradicions no caiguen en l’oblit. No estan tots els 
ofi cis, ni tots els costums ni tradicions, però és una mostra d’allò que va ser en un temps i ara 
ja no és. 

Segur que estos ofi cis que durant uns anys han sigut el sustent de famílies senceres ens fan 
traslladar-nos a eixos anys plens d’història als carrers, i que estos costums i estes tradicions 
perduraran en el temps, així com volem que perduren eixes paraules tan nostres que 
arrepleguem en el glossari. I per deixar constància d’eixos ofi cis, ens hem permés una llicència 
i en les fotos que veuran segur que reconeixan algunes cares de fallers i falleres de la nostra 
comissió. 

I com sense passat no hi ha un futur, per al nostre futur de la falla, els més menuts i menudes, 
els hem dedicat un espai on parlem d’allò que hui en dia ens preocupa molt a totes i tots: el 
medi ambient. Així que al mateix temps que juguen i s’entretenen, els donarem uns pràctics 
consells de com cuidar-lo i preservar-lo.

Per últim, i aprofi tant que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua va dedicar l’any 2019 a Sant 
Vicent Ferrer, hem volgut acostar la fi gura de tant il·lustre personatge als nostres fallers. 

Equip de llibret





Comissió Major 
Falla El Jardí

2020
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Carlos Baviera i Moreno
President 2020
Un any més estic ací dirigint-vos unes paraules i he de dir-vos que m’ompli d’orgull poder 
representar a esta comissió un any més. Estic molt il·lusionat en el projecte d’enguany, tant en 
els representants que m’acompanyen, com en els monuments i també en tots els actes que 
amb molt d’esforç ha preparat la Junta Directiva.

Carla, Inés i Tonet m’han demostrat que són uns grans representants per la il·lusió que tenen, 
els seu saber estar i anar com cal a tots els actes i la seua disposició. Augure que enguany serà 
un bon exercici tant per a ells com per a la falla.

El monument gran no és gran, és “molt gran”. Crec que els artistes Miguel Ángel Royo i José 
Mª Baixauli s’han volgut lluir i ho han aconseguit amb un tema molt vistós i colorit.

En el monument infantil hem canviat l’estil i hem apostat per l’artista Teodora Chichanova que 
ens ha fet una falla a mida, irrepetible, divertida i molt ben acabada.

Aprofi te estes línies per enviar un missatge a la meua comissió: “La faena està feta. Ara ens 
queda el millor que és gaudir de la festa sempre amb armonia i respectant el veïnat”

I ja sols em queda convidar a tota la població a compartir amb nosaltres tots els actes 
programats en este llibret.

Bones falles a totes i tots!
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Junta Directiva 2020
President                                                                                          Carlos Baviera Moreno
Vicepresident 1r i Delegat de Monument                                          Sergio Navarro Torromé
Vicepresident 2n i Tresorer                                                              Jorge Navarro Torromé
Vicepresidenta 3a, Delegada de Festejos i Delegada de Cavalcada     Trini Muñoz Bou
Vicepresident 4t, Delegat de Pólvora i Delegat de Junta Local           Juan Ramón Gil Santarrita
Secretària, Delegada de Comunicació i Delegada de Llibret              Anna Delhom Martínez
Vicetresorera                                                                                    Eva Romero Salvador
Comptadora                                                                                     Josepa Vila Cuesta
Vicecomptadora                                                                               Clara Paredes Delhom
Delegada de Cavalcada                                                                     Amparo Ferrerons Delhom
Delegades d’Indumentària i Tiquets                                                 Ángela Casas Poveda
                                                                                                        Juli Ferrerons Delhom
Delegats de Presentació i de Protocol                                               Esther Mazarro Campos
                                                                                                        Francisco Hernández Marí
                                                                                                        Ana Domínguez Ferrerons
Delegada de Joventut i Infantils                                                        Julia Domínguez Ferrerons 
Subdelegades de Joventut i Infantils                                                 Raquel García Castellano
                                                                                                        Ana Cristina Peris Chilet 
                                                                                                        Sonia Reinoso Navarro 
Delegada d’Arxiu i Bibliotecària                                                        Mª José Ricart Casas
Delegat de Cuina                                                                              Juanjo Alcaraz Morillas
Delegat de Logística i Activitats Diverses                                         Salva Sargues Muñoz
Delegats de Casal                                                                             José Sanchis Perales
                                                                                                        Pedro Benítez Madueño
                                                                                                        Jesús Ávia Soriano
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Carla Torralba i Hernández
Fallera Major 2020

Un somni que comença
ple d’alegria i color

on gaudiràs de la festa
com a Fallera Major.

Formes part d’aquesta llum
que engalana els carrers

aclarint tot el fum
que van deixant els masclets.

Amb la teua joventut
i amb el teu saber estar

lluiràs amb orgull
el que has de representar.

La lluentor dels teus ulls
i la mirada que enamora
deixaran al teu voltant

un ambient que s’enfl ora.

Eres molt volguda per tots
des dels xicotets fi ns als grans

que faríem de ninots 
per jugar a les teues mans.

Aquesta naturalitat
que transmet el teu somriure

ompliran de felicitat
els moments que vas a viure.

Gaudeix de la teua falla
i de la teua comissió

perquè sense dubte és
la millor amb distinció.

Visca la Faller Major
i visca la Falla El Jardí

Rosa Hernández i Martí.
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Entrevista a Carla

Com et defi niries?
Soc una persona vergonyosa, amable, divertida i viatgera

Com visqueres el moment en què el President et va comunicar que series la pròxima Fallera 
Major de la falla? Què vas sentir?
Quan Carlos va telefonar a ma mare per comunicar-m’ho i ma mare em va passar el telèfon, 
no m’ho podia creure i em vaig fi car a plorar de l’alegria. Sempre havia volgut ser Fallera 
Major, i en veure que per fi  este any anava a ser-ho, va fer que esclataren totes les emocions 
que portava endins. 

“Sempre havia volgut ser Fallera Major, i 
en veure que per fi  este any anava a ser-
ho, va fer que esclataren totes les 
emocions que portava endins” . 

“Sempre havia volgut ser Fallera Major, i 
en veure que per fi  este any anava a ser-
ho, va fer que esclataren totes les 
emocions que portava endins” . 

EdatEdat: 16 anys

AniversariAniversari: 7 d’octubre

Afi cionsAfi cions: Ballar

Anys de falleraAnys de fallera: 2

Acte preferitActe preferit: L’Ofrena i la Presentació

Un colorUn color: Lila 

Un llocUn lloc: Canadà

Un llibreUn llibre: El diari d’Anna Frank 

Una cançóUna cançó: Alegria de Cirque du Solei. 

Una pel·lículaUna pel·lícula: Kissing Booth

Un somniUn somni: Ser Fallera Major, un somni complit.
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Què són per a tu les Falles?
Una forma de viure, soroll, música, pólvora...

Ha canviat l’ambient de ta casa des que saps que eres Fallera Major? En què?
Sííí, ha canviat molt l’ambient de casa ja que estem tots molt més ocupats sobretot quan 
arriba el cap de setmana i tenim algun acte faller. Els dissabtes de presentacions s’ha acabat 
això de descansar després de dinar ja que en acabar comencen els preparatius per a vestir-me. 
Açò és un no parar. 

Dels actes que has viscut fi ns ara, quin t’ha agradat i emocionat més?
La presentació ja que va ser un moment molt emocionant i bonic per a mi, sobretot el 
moment que pujaren ma mare i ma tia a dir-me unes paraules. Menuda sorpresa em vaig 
emportar i que calladet ho tenien! Va ser tant emocionant eixe moment que no podia parar 
de plorar.

I dels que et queden per viure? Quin esperes amb més ganes?
L’Ofrena per a mi és l’acte més bonic i més sentit per qualsevol faller i fallera. Passar per 
davant de la Mare de Déu i oferir-li el ram és un moment molt emotiu i passar sent Fallera 
Major encara ho serà més. També espere amb molta il·lusió la Nit de la Cremà ja que és un 
moment molt emotiu per als fallers encara que també trist perquè culminarà tot el meu any 
de regnat i això em fa molta pena. 

I si parlem dels premis... Quin et faria més il·lusió guanyar enguany?
El primer premi en la falla gran, la cavalcada i el llibret encara que per a què enganyar- nos, 
m’agradaria guanyar-los tots!

I per últim, quin desig tens per a aquestes falles 2020?
Disfrutar molt de cada acte i que la meua comissió ens acompanye i ho visquen amb la 
mateixa il·lusió i intensitat que nosaltres. 
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Musa del foc         Candela García i Guillem    
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Eva Romero Salvador
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Francisco Cortés Giner
Francisco Hernández Marí
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Gabriel Ramón Vila
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Inmaculada Tomás Gradolí
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El Jardí 2020
José Varó Guillem
José Vicente Gil Santarrita
José Vicente Gómez Montoro
José Vicente Paredes Ricart
José Vicente Sanchis Vila
Josepa Vila Cuesta
Juan Carlos Bruñó Calduch
Juan Carlos Martínez Primo
Juan José Alcaraz Morillas
Juan Miguel Requena Selva
Juan Ramón Gil Santarrita
Juan Rodrigo Chilet
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Juani Delhom Muñoz
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Laura Morcillo Moreno
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Mª José Hernández Martí
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Mª Teresa Comes Muñoz
Manuel Marí Valero
María Ballester Navarro
María Galiana Fortea

María José Ricart Casas
María Murcia Hervás
María Pinza Muñoz
María Vicenta Vila Verdeguer
Marian Roche Gamón
Marisa Guarner Sanz
Marivi Marco Cabanes
Marta Mas Comes
Mati Hernández Navarro
Mercedes Ibañez Rodríguez
Mercedes Peral Vila
Miguel Ángel Mascarós Genovés
Miguel García Marí
Miguel Vila Nacher
Mª Pilar Pardo Rodrigo
Mónica Casañ Martínez
Mónica Galán Ramón
Mónica Granadero Loren
Mónica Raga Asensi
Myriam Chirivella Casañ
Nadal Romero Salvador
Noelia Ávia Soriano
Noelia Marí Corraliza
Noelia Puchades Chilet
Noelia Sanchis Verdeguer
Noelia Sena Romero
Noelia Vila Torres
Nuria Cano Garrido
Paula Chilet Sedo
Paula Delhom Romero
Paula Vila Chilet
Pedro Benítez Madueño
Pedro Sánchez Montesinos
Pepi Moreno Pinar
Rafael Primo Carbonell
Rafael Rubio Pradillo

Ramon Gimeno Sandemetrio
Raquel García Castellano
Raquel Martínez García
Raul Chilet Gimeno
Ricardo José Cuenca Aliseda
Ricardo Cervera Pérez
Ricardo José Comes Muñoz
Rosa Hernández Martí
Rosa Verdejo Gabriel
Rosana Comes Vila
Rosana Galán Alemany
Rosana Hervás Salonginos
Rosana Ruiz Ayuso-Morales
Rosana Verdeguer Navarro
Ruth Cano Hernández
Salvador Chilet Perez
Salvador Delhom Martínez
Salvador Miralles Martínez
Salvador Sargues Muñoz
Sebastián Romero Hernández
Sergio Navarro Torrome
Sergio Ribes Codoñer
Silvia Casañ Martínez
Sonia Reinoso Navarro
Soraya Olivares Casas
Susana Cervera Coscollá
Tamara Boronat Asensi
Teresa Muñoz Ricart
Toni Miñarro Lopez
Trini Muñoz Bou
Vanesa Codina Bayarri
Verónica Morcillo Moreno
Verónica Navarro Rotglá
Vicent Bort Sanchis
Vicenta Verdeguer Ricart
Ximo Baviera Muñoz
Yolanda Muñoz Bou
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Fallers Col.laboradors
Il·lm. Sr. Antoni Francesc Gaspar i Ramos 

Sr. Francisco Hernández i Chilet
Sra. Maria del Carmen Martí i Asins
Sr. Rafael Galán i Chiralt 
Sra. Fina Ramón i Delhom
Sr. Pepe Martí i Navarro
Sr. Ramón Marí i Vila

Sra. Mª José Hernández i Vila

Sr. Sergio Burguet i López

Sra. Ana Duato i Albert

Sr. Faustino Moreno i Puchades

Sra. Mélani Jiménez i Blasco

Sr. Ramón Tarazona i Izquierdo

Sra. Mª Dolores Martínez i Sanchis

Sr. José Miguel Ferris i Estems

Sr. Valero Eustaquio i Juan

Sra. Mª Pilar Pinza i Muñoz

Sr. Iván Palomares i Arastell

Sra. Mª José Hernández i Ferrer

Sr. Joan Carles Puchalt i Rodríguez

Sr. Rafael Rodríguez i Ramón

Sr. José Arias i Atilano

Sr. David Ramón i Guillén
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Recompenses Comissió Major

7
BUNYOL D’ARGENT

Alicia Ruiz i García
Azucena Muñoz i Sanfélix
Fausti López i Yañez
Francisco Pastor i Gimeno
José Raga i Cánoves
María Galiana i Fortea
Marta Más i Comes
Rosana Ruiz Ayuso-Morales
Susana Cervera i Coscollá  

BUNYOL D’OR 
AMB FULLES DE LLORER

Amparo Ferrerons i Delhom
Jesús Olivares i Muñoz
Miguel García i Marí
Ruth Cano i Hernández
Soraya Olivares i Casas

2010
BUNYOL D’OR

Alberto Vallés i Albar
Amador Cabanes i Olmos
Ángela Olivares i Casas
Carlos Baviera i Moreno
Esther Mazarro i Campos
Francisco Murillo i Alonso
Juan Carlos Bruño i Calduch
Luisel Seguí i Naya
Marisa Guarner i Sanz
Noelia Sanchis i Verdeguer
Paula Vila i Chilet
Trini Muñoz i Bou
Vicent Bort i Sanchis





Monument Gran
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De la cultura mexicana parlarem
en este monument d’enguany
i no ens podrem deixar
a estos mariatxis tant ben abillats

Amb el seu típic barret 
i cantant eixes fabuloses ranxeres
a estos mariatxis veurem
pels carrers en grans fileres.

I al son de guitarrons
acordions i guitarres
cantaran alegres cançons 
amb les seues grans veuarres

Cançons d’amor i desamor
que a tots ens enamoren
cantaran per tots els llocs
i faran que tots recorden.

L’acolorida catrina representa
en este país als morts en un gran dia
i no hi ha familia que no acontenta
els seus difunts en tan assenyalat dia.

Pintora mexicana per excel·lència
a Frida Kahlo trobarem 
com a símbol de resistència
i reflectint tot el seu patiment.

Mèxic
Tampoc en esta falla poden faltar 
els llocs on s’ofeguen les penes
i de les cantines haurem de parlar
com el lloc sagrat de converses amenes.

I amb tequila i “mezcal”
apartaran les penes 
i per un moment ni recordaran 
lligar-se bé les espardenyes.

Estos dos simpàtics mexicans
amb el seu argot tan peculiar
entre tequila i tequila
ens ho intentaran explicar 

Emiliano: “¿Qué onda compa?
Ándele chavo a ver la falla 
que es padrísima pendejo. 
Al ir a chambear la vi y 
allí me quedé con cara de what”

Epigmenio: “Deja de cantinflear 
que ya se armó el merequetengue 
y me agarraste en curva pinche. 
No me seas chingón güey 
y no mames que me vale madre. 
Vamos pues, órale”
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Entrevista als artistes fallers
Miguel Àngel Royo i José Mª Baixauli
Ells són Miguel Ángel Royo i José Mª Baixauli, els artistes fallers del monument gran. Han 
fet durant els últims anys la majoria dels monuments que hem plantat en la falla amb els 
quals hem aconseguit els primers premis en la majoria d’ells, però volem conéixer-los una 
miqueta més.

Quan anys porteu dedicant-vos a este meravellós ofici?
-Miguel: Vaig començar als 16 anys en este ofici i no he tingut cap altre. He anat poc a poc 
estudiant i formant-me fins a convertir-me en artista faller.
-Jose: Jo vaig començar també als 16 anys provant en el món de les falles, que era la meua 
il·lusió, però com sol passar, mos pares volien que estudiara i no treballara sent tant jove. 
Així que vaig anar combinant els estudis amb el món de les falles i més avant amb altres 
oficis com decorador fins a fa 15 anys que ja em vaig dedicar plenament a les falles.

Des de quan treballeu junts?
-José: Treballem junts des del 2004, és a dir, 
fa 15 anys que s’unirem perquè abans cadascú 
portava la seua trajectòria en les falles i altres 
oficis. Des d’eixe moment hem treballat junts 
colze a colze i ens ha anat molt bé. Tot este 
temps hem sabut congeniar-nos i treballar 
junts, que és molt important, perquè no tot el 
món que s’ajunta després sap treballar junt. 
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Quin és el monument que més vos ha costat plantar? Per què?
-Miguel: Va ser un que vam plantar en la vostra falla. De tots els anys que estem amb vo-
saltres, el que ens ha costat més per a muntar perquè portava molta faena, va ser una falla 
que plantàrem que anava del tema valencià. Eixa falla dugué molta faen a i va ser un poc 
complicada de transportar pels volumns que tenia. Recorde que des dels nostres tallers 
fins a la plaça on munteu ens tocà alçar tots els cables de la llum perquè tots tocaven, o 
fins i tot tallar banderes. Eixe va ser el que més va costar transportar. Eren moltes peces, 
molts grans i estaven molt elaborades. Inclús les peces de baix també eren de gran volum. 
La plaça estava plena de ninots i el dia de la Plantà anava acostant-se la gent i ens donava 
l’enhorabona per la qualitat de la falla. 

I si parlem de ninots, quin heu fet que li teniu una especial estima?
-José: El primer any que vos férem la falla que era una amb el lema “A les portes del paradís” 
(que quedàrem en segon lloc), férem una fallera amb un xiquet que se n’eixia del concepte 
normal de pedra i cartró, ja que esta peça es va fer amb treballadors i escultors de Lladró. 
Guanyàrem el premi del Ninot Indultat. Era una peça feta amb molta estima perquè en eixa 
fallera vaig caracteritzar a ma mare i per això li tinc una especial estima a eixe ninot.

“...el dia de la Plantà anava 
acostant-se la gent i ens donava 
l’enhorabona per la qualitat de 
la falla”
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Alguna anècdota que recordeu la nit de la Plantà…
-José: Me’n recorde d’una nit de la Plantà d’una falla que anava de la Xina, que s’anomenava 
“L’emperadriu del sol”. Eixa nit feia molt de vent, fins i tot a València ciutat van caure alguns 
monuments. Nosaltres per tema de temps, no poguérem endarrerir la plantà i haguérem 
d’enginyar-nos-les per a plantar-la eixa nit. Haguérem de posar molt arena en la base, inclús 
més de la normal, i me’n recorde que dalt de la peça central, que era un arbre amb un sol, 
hi havia un farol que pegava voltes i voltes.

Ens va tocar lligar-lo amb una corda a terra perquè no pegara tantes voltes. Era una 
estructura tant gran, d’uns sis metres d’alçada, que dalt del tot el sol feia de penell i les 
peces les pujàvem en cordes estirant perquè no rodaren amb la grua i es fera un bucle. La 
veritat és que eixa és la nit que pitjor ho passàrem en la plantà.

lllllllllllllliiiiii lll bbbbbb dddddddd èèèèèèèè lllll
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Esteu satisfets amb el treball que heu realitzat en la falla?
-Miguel: Sí, en quasi tots els monuments que hem plantat en la vostra comissió, estem molt 
satisfets amb el treball que hem fet. Si haguérem de valorar-les estaríem en un 9 o un 10 de 
nivell de satisfacció, sobretot en les falles grans en què solem estar sempre en els primers 
premis. En les infantils també estem satisfets encara que els resultats sempre no han sigut 
ben valorats. Totes les falles les hem fet amb molta estima. 
José: Moltes gràcies per deixar-nos este espai perquè la gent ens conega un poc més. 
Estem molt agraïts que malgrat haver canviat de Presidents al llarg d’estos anys i de Junta 
Directiva, hàgeu confiat any rere any amb nosaltres. Esperem que en siguen uns quants més 
i que disfruteu d’esta falla d’enguany dedicada a Mèxic.
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Rosana Galán i Alemany
Fallera Major 2019
I ja toca despedir-se... 
Despedida on els records de l’any faller que he passat em retornen 
un fum de somriures, però sobretot d’agraïments que vull deixar 
refl ectits en este escrit.
He d’agrair als meus AMICS i FAMÍLIA que hagen estat al meu 
costat en cada un dels actes i hagen fet que este any fora especial 
per a mi. Ho heu aconseguit, amics!
Mai podré estar prou agraïda pel temps que m’han dedicat, les paraules i rialles que hem 
compartit i quedaran per a sempre en el nostre record, així com la quantitat de regals i detalls 
que han fet que em sentira tremendament volguda, demostrant-me la importància de la 
paraula AMISTAT. Vos vull AMICS!
Igualment a la meua FAMÍLIA: mare, germans, cunyades, les meues fi lles, el meu home, oncles 
i cosins: GRÀCIES PER TANT I PER DEMOSTRAR-ME EL QUE EM VOLEU. Jo també vos vull!
Junt a Gabriela, Jorge i les muses Victoria, Cristina, Berta i Paula, tanquem un any meravellós 
en què hem tingut la sort de representar a la nostra falla en el seu 40 Aniversari i gaudir amb 
actes com les presentacions, la crida, cercaviles, entrega de premis, balls al casal, fotos, 
l’exposició del ninot a València, paelles, l’ofrena i tants més… cada acte amb la seua particularitat, 
i tots i cada un amb un bon record.
Gabriela i jo tenim la sort de continuar amb esta aventura pegant un passet més enllà i 
representant el poble d’Albal per tot arreu com a Falleres Majors de la Junta Local d’Albal per 
a l’any 2020, que ja estem gaudint junt a persones que de segur passaran a formar part de les 
nostres vides d’una forma positiva i no volem que acabe.
Agraïsc a tota la comissió fallera que hagen estat en cadascun dels actes que la falla ha 
preparat.
Desitge als nous representats per a l’any 2020, Carlos, Carla, Inés i Tonet que disfuten d’esta 
nostra festa fallera i queden en el seu record moments meravellosos.

Rosana Galán
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Premis 2019

Monument MajorMonument Major
1r Premi de la Falla Gran
1r Premi al Ninot Indultat 

Monument InfantilMonument Infantil
2n Premi al Ninot Indultat
3r Premi de la Falla Infantil

LlibretLlibret
1r Premi del Llibret

57é Premi del Llibret a la promoció i ús del valencià 
de la Generalitat Valenciana

2n Premi de la Cavalcada del Ninot

1r Premi de Playbacks Infantil en les Festes de Santa Anna 

 





Ofi cis, costums i 
tradicions
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Molts ofi cis antics han desaparegut als nostres pobles per diverses raons: productes 
fabricats artesanalment que ja no tenen ús hui en dia; modernització i industrialització del 
procés de fabricació d’alguns productes; substitució per aparells i tecnologies modernes…
 
És per això que hem volgut fer una xicoteta recopilació, a manera de diccionari, 
d’aquells ofi cis curiosos d’homes i dones que anaven poble per poble oferint els seus 
serveis, normalment de reparació o substitució del producte quan este ho requeria. 

Diccionari d’ofi cis ambulants desapareguts
Per Paquita Moreno i Anna Delhom
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Aiguader
Era la persona que venia i distribuïa aigua entre la població. L’aiguader era una professió 
molt popular en èpoques en què no estava generalitzat el subministrament d’aigua corrent.
Solien anar ajudats d’una mula i un carret, on transportaven un bon grapat de cànters, els 
omplien al riu o a les fonts properes de la ciutat i seguidament els distribuïen. L’aiguader 
anava oferint l’aigua pels carrers dels pobles i les persones interessades li compraven. També 
tenien clients fixes i quan arribaven al seu domicili omplien les gerres d’obra que hi havia 
a l’entrada o al corral de les cases.

Refrany:Refrany: Aiguaders i taverners de l’aigua fan diners.  Aiguaders i taverners de l’aigua fan diners. Fa Fa 
referència a quan s’aprofita tot al màxim.referència a quan s’aprofita tot al màxim.

Aventadora
Era una dona que anava pels carrers venent aventadors, utilitzats sobretot per 
espantar les mosques. Eren confeccionats per ella mateixa amb unes canyes fi netes 
que agafava del barranc, tallades i doblegades fi ns que quedaven unes tires d’uns 
dos centímetres. La dona anava cridant “Aventadors per aventar les mosqueeeees… 
aguileeeeta, canvie un aventador per dos espardenyes veeeelles!” I en una època 
on els diners escassejaven, el canvi d’un producte per altre, estava a l’orde del dia. 
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Botiger
Al crit de “Botiges fi neeeees, el botigeeeer!” anava pels carrers. Al no haver encara neveres, 
la botija mantenia fresca l’aigua, per tant era un recipient imprescindible en totes les cases. 
Sempre hi havia una damunt la taula i la gent bevia al galletgallet. També se l’emportaven els 
llauradors per anar al camp posada dins d’un bolsa d’espart treballada en forma de treneta i 
penjada al carro.
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Cadirer
Abans normalment en totes les cases tenien cadires de bovabova. El cadirer era un home que, 
amb pocs diners, anava per les cases al crit de “El cadireeeer!”, carregava les cadires que havia 
d’arreglar al llom, se les emportava a sa casa i una vegada reparades, les tornava. Si tardava a 
anar pel poble i les boves anaven soltant-se, els homes de la casa amb una agulla grossa que 
tenien per arreglar els sacs i un fi l gros, cosien com podien les boves soltes fi ns que anava el 
cadirer. Quan la cadira estava molt deteriorada, li canviaven tot el cul fent unes trenetes amb 
cànem (que solia haver-ne en les cases dels llauradors ja que les utilitzaven per a fer lligasses).

Refrany:Refrany: Portar un pet com un cadirer.  Portar un pet com un cadirer. Es diu d’algú que va borratxoEs diu d’algú que va borratxo.

Calciner
En aquell temps quasi totes les cases s’emblanquinaven de calç. Per això quan venia el 
bon oratge les dones començaven a pintar les parets de les façanes i els corrals. El calciner, 
doncs, tenia una faena molt important, subministrar de calç totes eixes cases. Per això, quan 
cridava pels carrers “Calçççççç!” les dones eixien i li compraven trossos de calç que després 
en una gerra gran plena d‘aigua bullien fins que el preparat el deixaven llest per començar 
a emblanquinar.

Carreter
Era l’ofici de confeccionar i també de manar carros. El carro, fins al segle passat va ser el 
transport primordial de la societat rural des de temps immemorials. La invenció dels vehi-
cles amb motor li varen fer perdre tota la rellevància. Els carreters havien de ser bons fus-
ters i bons ferrers. Era un ofici de difícil aprenentatge i per això gaudien de certa reputació 
dins el poble. El carreter pròpiament dit era qui construïa el carro i el que el restaurava i 
pintava era l’oficial.
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Carboner
Un carboner és la persona que fabrica, ven i/o distribueix carbó. Abans de la difusió de 
l’energia elèctrica, el carbó era una de les matèries més populars per a la generació de calor. 
El carbó tenia nombrosos usos: s’utilitzava a l’interior de les planxes tant en cases particu-
lars com en establiments de sastreria, en les fargues per treballar el metall, servia per a les 
estufes i forns dels domicilis i fins i tot com a combustible en els cotxes de gasogen. Car-
boner també pot referir-se al mosso que distribuïa el carbó entre els consumidors. 
Altra cosa que portava el carboner era la molinada, una espècie de carbó vegetal, obtingut 
especialment de branques de carrasca o de pi, molt menut i que s’usava per a cremar-lo 
en els brasers o conques. 

Refrany: Refrany: Gener, bon mes pel carboner. Gener, bon mes pel carboner. Fa referència al treball que té el carboner durant els Fa referència al treball que té el carboner durant els 
mesos de més fred com gener.mesos de més fred com gener.

El carro va ser durant segles el mitjà de transport per excel·lència. L’utilitzaven per treballar 
al camp, per mercadejar, també com a diligència o simplement per anar de festa. 
Les cases es varen adaptar a l’ús del carro per tal que poguera maniobrar a dins. A les 
portes s’hi posaren cantoneres per protegir les parets i a la llosa de pedra del terra de 
l’entrada s’hi feien carrils per salvar l’escaló. La porta de l’entrada es va fer més ampla per 
tal d’entrar el carro a dins, ja fora d’una masia o d’una casa senyorial.
De carros n’hi havia de diversos tipus. Un dels més habituals era el carro d’escalada, que 
servia per transportar materials de tot tipus, menjar pels animals, terra, fems, runa .... Els 
carreters també construïen altres vehicles semblants com el carret de mà o carros per a 
viatjar, com ara les tartanes.

Frase feta: Fumar com un carreter. Es diu d’algú que fuma molt.
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Era una dona que confeccionava i venia les cistelles i paneres paneres fetes amb canyes de barranc. 
Les pelaven i tallaven en canyes més finetes per poder-les treballar. També es podien fer de 
bova, que era també un material barat en aquell moment. 
Les cistelles hi havia de dos tamanys: les més grans les feien per a les dones majors i les més 
xicotetes per a les xiquetes que la gastaven els dies de Pasqua per anar al sequer a menjar-
se la mona. Les més majors l’estrenaven també per Pasqua per emportar-se el sopar quan 
anaven amb els amics i amigues i després la utilitzaven per anar a comprar o per a portar 
el menjar als homes al camp.
La panera, normalment més elaborada i feta de vimen, era una peça que tenia molts usos, 
tant s’utilitzava per posar la roba abans de planxar-la o quan s’havia de cosir, com per anar 
a comprar al mercat.
La paraula cistella prové de la forma llatina cistella, que era un diminutiu de cista. Perquè, 
efectivament, en el seu origen, una cista era un recipient gran elaborat amb vimen o juncs 
entreteixits que servia per a guardar aliments, roba o qualsevol objecte, mentre que la cis-
tella designava un recipient més menut, que s’usava sobretot per a transportar coses d’un 
lloc a un altre. Este ús ja està acreditat des de ben antic. Sant Vicent Ferrer, en un dels seus 
sermons, relatant l’Evangeli de Sant Lluc, conta que «anà lo senyor ab sa cistella a collir 
figues».

Frase feta:Frase feta: Com aigua en cistella.  Com aigua en cistella. Indica molt expressivament que un esforç és totalment Indica molt expressivament que un esforç és totalment 
inútil. inútil. 

Cistellera
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Enllustrador
Un enllustrador era la persona que s’encarrega de netejar i enllustrar el calçat, sobretot 
d’homes, utilitzant betum. Tradicionalment l’exercien persones del gènere masculí i moltes 
vegades eren xiquets que ja aprenien l’ofici des de ben menuts. Solien ocupar les portes 
dels cafés de moda per oferir els seus serveis a tots els homes que allà anaven, i així, diari 
en mà, els senyorets esperaven que estos xiquets els netejaren les sabates d’eixa polseguera 
que hi havia per alguns carrers. Va ser un ofici molt estés des de finals del segle XIX.

Drapaire
Era la persona que comerciava en draps vells, paperassa i altres objectes de rebuig. Anaven 
amb carrets tirats per un cavall o ruc. A la barana del carro duien penjada una peça de 
ferro que feien dringar per anunciar la seua presència o bé cridant els veïns que volgueren 
vendre-li draps, papers i espardenyes velles. Com que a quasi totes les cases es cosia la roba, 
es produïen molts retalls que aprofitaven per vendre o algunes vegades canviar per utensilis 
de cuina, plats, gots i altres objectes de l’escurada. 

Refrany.Refrany. Ser bo per al drapaire.  Ser bo per al drapaire. Significa alguna cosa que no és bo per a res, és a dir, que Significa alguna cosa que no és bo per a res, és a dir, que 
és inservible.és inservible.
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Esmolador
L’ofici d’esmolador era un ofici ambulant i molt antic. Els afiladors portaven una pedra 
d’esmolar en forma de roda que originalment anava acoblada a un cavallet de fusta i que 
feien girar amb els peus. També portaven un sac amb eines. Més avant este cavallet de fusta 
va ser substituït per una bicicleta. L’afilador anava de poble en poble, se situava a la plaça o 
a les cantonades dels carrers més importants i feia un soroll musical fort amb el bufacanyes 
que duia. De vegades també anava cridant: “Esmoladooooor!” Tots els habitants de la po-
blació reconeixien el soroll singular i eixien a portar-li els ganivets, les navalles o les tisores.  
El bufacanyes era un aparell musical de vent no un xiulet, que produïa una xiulada en bufar 
sobre ell, el so anava fent-se agut i de sobte amb el moviment de la mà sobre la flauta es 
lliscava pels llavis i canviava a tons greus o viceversa d’una forma completament seguida.
Hui en dia, encara podem veure per algun poble l’esmolador encara que ja a lloms d’una 
motocicleta.

Refrany: Refrany: Patir més fam que un esmolador.Patir més fam que un esmolador. Es diu d’algú que pateix fam per l’escassetat de  Es diu d’algú que pateix fam per l’escassetat de 
coses necessàries.coses necessàries.
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Fideuera
Era una dona que anava per les cases fent fideus. En un llibrell,llibrell, feia una massa de pasta 
que després passava a trossos per una màquina que portava dos corrons. La passava vàries 
vegades fins que la pasta quedava fina i després la passava per altra màquina que la treia 
en forma de fideu de mig metre de llarg més o menys. Sobre dos cadires es posaven tres o 
quatre canyes ben netes i sobre elles es penjaven els fideus a mesura que anaven eixint de la 
màquina. Quan ja estaven secs, es tallaven i es posaven en pots de vidre per a guardar-los.
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Gelatera
També anomenat en alguns pobles la polera o el polero. Era la venedora de gelats. Quan 
venia el bon temps, la gelatera amb el seu carro anava pels pobles venent els seus gelats.  
Per a contenir-los, portava un o varis depòsits plens de gel i sal perquè es mantinguera el 
fred. Dins d’estos depòsits de llautó i tapes còniques, sempre brillants, estaven els gelats que 
podien ser líquids o congelats, de sabors com de llima, taronja, maduixa o llet merengada. 
Els líquids se servien en un got que cadascú havia de portar de casa. 

RefranyRefrany. Gelats i llepolies, fan mal a les criatures. . Gelats i llepolies, fan mal a les criatures. Vol dir que els gelats i les llepolies pel Vol dir que els gelats i les llepolies pel 
seu alt contingut de sucres, poden fer càries en els xiquets, engreixa i pot llevar les ganes seu alt contingut de sucres, poden fer càries en els xiquets, engreixa i pot llevar les ganes 
de menjar.de menjar.
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Granerer
Era fa uns anys un ofici indispensable, ja que en una època on el carrer i el corral eren de 
terra i s’havien d’agranar tots els dies, la palma de granera, anava gastant-se i arribava un 
punt que la palma es quedava curta. Quan açò ocorria, arribava el granerer carregat amb 
palmes, cordells, pals, una corbella xicoteta i un punxó penjat a l’esquena i se les emportava 
per apanyar-les. Agafava el pal i col·locava en la punta unes tires de palmes de margallómargalló, 
apegava una roda de cordell i lligava les palmes una i altra vegada fins que feia la granera, 
deixant feta una tira de cordell d’uns set centímetres tan ben arreglada que pareixia que 
estava apegada.
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 Granotera
La granoteraaaaa! cridava la dona que venia granotes per carrers i mercats, considerat en 
aquells temps un menjar molt fi i exquisit i amb poc de greix. Tapades en draps dins d’una 
cistella, les portava ben netes i arregladetes i a punt per a guisar, normalment en sopes.

Herbasser
Era l’home que segava l’herba, el ferratge per als animals però sovint també s’encarregava 
de repartir-la per les cases, ja que en moltes d’elles hi havia haques i matxos. L’herbasser, 
damunt d’un carro ple de garbesgarbes d’herba, les anava deixant diàriament a la porta de les 
cases que li la demanaven. Moltes vegades, si els amos no estaven, passava el cap de set-
mana a cobrar-la.

Refrany.Refrany. Febrer, herbasser.  Febrer, herbasser. Al mes de febrer, igual que al gener, creix molta herba pels ban-Al mes de febrer, igual que al gener, creix molta herba pels ban-
cals i hi ha abundància.cals i hi ha abundància.
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Llanterner
Originàriament servia per a referir-se a les persones que es dedicaven a encendre i apagar 
les llanternes (els fanals hui en dia) que il·luminaven les vies públiques. Esta forma prové 
del llatí laternarius, que ja s’usava en l’antiga Roma amb el mateix significat. Però, amb el 
temps, la paraula llanterner passà a designar també l’artesà que es dedicava a reparar els 
atifellsatifells de llanta (anomenat actualment llanda). Abans no es tirava res, sinó que, quan algun 
objecte patia algun desperfecte, s’arreglava i se li donava nova vida durant algun temps. 
Com que les conduccions d’aigua també eren de llanda, el llanterner també s’ocupava de 
fonts, canonades, aixetes i cisternes. En molts llocs, a este ofici se li diu actualment fontaner, 
derivada de font.
En totes les cases la majoria dels estris de cuina, la safa, el poal, l’arruixadora, la ferrada, el 
llibrell o el calder per fer la paella, eren de ferro o llanda. 
El llanterner era un home que recorria els carrers i les places dels pobles pregonant a crits 
els seus serveis. Allà on era requerit improvisava el seu taller, ja fos un pati de veïns, un 
portal o el mateix carrer. Assegut a terra, el primer que feia era sanejar la part picada, per al 
que es valia d’una llima basta fins deixar llustrós i brillant les vores del forat. Quan el forat 
era xicotet, amb un poc d’estany el tapava, si este era molt gran retallava amb les tisores un 
trosset de llanda que soldava en el mateix a manera de pedaç.
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Pelleter
Era un home que anava per les cases arreplegant les pells dels conills. Com que en totes 
les cases hi havia animals per a menjar, molts diumenges, dia de paella per excel·lència, es 
matava un. Quan es matava el conill, la pell no es tirava. S’apegava en una paret del corral 
perquè s’assecara i s’esperava que vinguera el pelleter a per elles. A vegades es venien i 
d’altres es canviaven per qualsevol objecte útil per a la cuina. 

Lleter
Era l’home que anava venent la llet de casa en casa. A la matinada, després de munyir les 
vaques, els ramaders omplien lleteres de zinc o porcellana i al matí estes eren recollides per 
les persones que s’encarregaven de la seua venda. Dalt d’un carro tirat per rucs, transpor-
taven els bidons. Les dones eixien a la porta de casa amb gerres perquè els les ompliren 
amb la llet. 
Els avançaments tècnics i les múltiples exigències sanitàries, van anar minvant un ofici tan 
dur com a tradicional, fins que es va convertir només en un record més d’un passat no tan 
llunyà.
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Sereno
Era un vigilant nocturn que rondava els carrers dels pobles cridant “Ave Maria Purísima… 
les vint-i-quaaaatre (o l’hora que fos)… sereeeeno”. Entre d’altres funcions que tenia era 
intervindre en les baralles de borratxos freqüents a la nit, perseguir els lladres, avisar el 
metge en cas de malaltia o obrir els portals de les cases durant les hores nocturnes. En els 
pobles de llauradors, el sereno tenia una missió afegida, vetllar perquè els llauradors, que 
normalment havien d’alçar-se prompte, no s’adormiren. És per això que abans de gitar-se 
el llaurador, en el banquet de davant de sa casa, feia unes ratlles amb carbó que indicaven 
l’hora que s’havia d’alçar. Portava el sereno un fanal i una llança amb punta de ferro anom-
enada pica. 

Matalafer
L’ofici de matalasser era un ofici molt artesanal que es remunta al segle XIV. Fins a 
l’arribada dels matalassos de materials sintètics, els més comuns en qualsevol casa eren els 
de llana. La llana d’estos matalassos s’enduria amb l’ús durant mesos, i era necessari cridar 
el matalafer perquè batollara la llana i la desendurira per poder ser usat com el primer dia. 
Però no era faena fàcil la del matalafer, ja que abans de cardar la llana, calia traure-la del 
matalaf. En això moltes vegades ajudaven les dones de la casa, que inclús abans que arribara 
el matalafer ja tenien la llana treta del matalaf, rentada i assecada al mig de la casa. Una 
vegada estovada la llana procedia a tornar-la a dins de la tela, procurant que estiguera per 
igual per tots els llocs. Després posant altra tela per damunt, començava a cosir els cantons. 
Cada mig metre, hi havia uns traus per on passava unes betes, que lligant-les amb un llaç 
impedien que la llana es movera d’un costat a l’altre.

Dita valenciana.Dita valenciana. Fer i desfer, la faena del matalafer.  Fer i desfer, la faena del matalafer. S’usa figuradament per a referir-se a una S’usa figuradament per a referir-se a una 
faena considerada inútil, perquè com a conseqüència de decisions contradictòries algú s’ha faena considerada inútil, perquè com a conseqüència de decisions contradictòries algú s’ha 
vist obligat a desfer coses que abans havia fet.vist obligat a desfer coses que abans havia fet.
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Auca “Arts, ofi ci i gremis” publicada per Miquel Borràs a València l’any 1578
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Amb el ressorgiment de les ciutats al segle XI, es va desenvolupar en elles la labor dels artesans. 
Esta producció artesanal estava regulada i els artesans estaven ben organitzats.
Poc a poc els qui treballaven un mateix ofi ci es van anar instal·lant en el mateix lloc, i açò va 
fer que es denominaren així els carrers o barris on desenvolupaven majoritàriament la seua 
activitat. 
Els artesans que eren anomenats mestres o menestrals, del llatí menesteral, ‘home d’algun 
ofi ci’, s’agrupaven en corporacions d’ofi cis que en el segle XV es van transformar en gremis, 
organitzacions que tenien cura de la formació dels artesans i defensaven els seus interessos 
econòmics i professionals. També controlaven l’excés de producció i marcaven els preus.
Treballaven en xicotets tallers dirigits per un mestre artesà de qui depenien els ofi cials, 
artesans que havien demostrat el domini del seu ofi ci mitjançant una prova i cobraven un sou 
reduït, i els aprenents, xiquets i joves que estaven aprenent l’ofi ci i solien viure allotjats i 
alimentats pel mestre en sa casa. 
Però el taller acomplia altra funció també, ser el lloc on es venien els productes artesanals, és 
a dir, era com una botiga. Per això en la façana es retolava el nom de l’ofi ci i un símbol del 
producte, molt útil este últim ja que la majoria de la població no sabia llegir. 
Els gremis van anar creixent en importància fi ns a arribar a controlar gran part de l’economia 
de les ciutats. No obstant, l’accés estava limitat i era molt costós entrar i gaudir dels privilegis 
associats. Van començar a decaure cap al segle XVIII, tot i que encara es mantenen, especialment 
en algunes professions (gremi d’actors, gremi de transportistes, gremi de fl equers, gremi 
d’àrids...)
 

Els ofi cis i els gremis
en la València Medieval
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Carrers amb noms d’ofi cis
Si d’ofi cis desapareguts parlem, no poden faltar tots aquells ofi cis relacionats amb eixe 
esplendorós passat medieval. Així ciutats com València, que es va convertir en el segle XV en 
un dels principals centres comercials i fi nancers de la Mediterrània, destacava per la gran 
quantitat d’artesans que treballaven per a respondre a la creixent demanda de productes 
manufacturats. Artesans que fabricaven a mà i amb unes senzilles ferramentes, qualsevol 
objecte necessari per a la vida diària: teixits, ganivets, objectes de pell… 
La petjada d’aquells antics treballs artesanals encara persisteix en la ciutat de València, i 
també en alguns pobles, en els noms dels barris i carrers. Així passejant per alguns dels barris 
més emblemàtics de Ciutat Vella, podem reviure el passat gremial de la ciutat a través dels 
noms de les seues places, barris i carrers plens d’història. Farem només una xicoteta recopilació 
d’alguns d’aquells vells ofi cis, alguns d’ells desconeguts actualment.

Barri de VellutersBarri de Velluters
El barri de Velluters deu el seu nom a l’ofi ci majoritari dels seus residents: l’ofi ci seder (velluter 
en valencià), i de l’alta concentració de telers que allà tenien lloc.
Durant el segle XV i XVI, esta indústria es desenvolupa a la ciutat al mateix temps que el barri 
es forma i s’adapta a les necessitats de la seda. Allò més habitual eren els xicotets tallers situats 
en l’última planta de les cases, l’andana, formada per bigues de fusta que servien per a posar 
els canyissos on es criava el cuc de seda.
No és debades que el principal monument de la ciutat, la Llotja de la Seda, reba este nom, que 
mostra la puixança d’esta indústria des del segle XIV fi ns al XVIII.
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Carrer dels AssaonadorsCarrer dels Assaonadors
Deu el seu nom al gremi d’artesans que curtia i assaonava les pells per a llevar-los el pèl. Els 
assaonadors eren els que compraven les pells ja netes als blanquers per tal d’iniciar-ne la 

transformació en cuir, un procés d’adobament que durava 
uns quants mesos. El seu origen el té en el verb assaonar, 
realitzar les operacions d’adob i d’acabament de les pells i 
dels cuiros.

Carrer de la BlanqueriaCarrer de la Blanqueria
Un blanquer era un menestral que tenia l’ofi ci de fer les operacions preliminars per adobar 
les pells. La transformació de les pells animals en cuir requeria un laboriós procés que 
desenvolupaven tres professionals diferents de manera consecutiva: primer els blanquers, 
seguidament els assaonadors i per últim els diversos menestrals que en feien sabates, selles 
de muntar, bosses, etc. El nom de blanquer prové del fet que les cambres on treballaven 
estaven sempre emblanquinades a causa de la calç que 
empraven en aquest ofi ci. Les blanqueries s’establien sempre 
als afores de la ciutat per la pestilent olor dels cuirs i sempre 
propers al corrent de les aigües d’algun riu o sèquia per a 
la seua utilització.

Carrer de CaixersCarrer de Caixers
Eren aquells que fabricaven caixes, arques, armaris i baguls per a la roba. Construïen caixes 
de fusta grans que encara hui es conserven com a peces de museu en antigues cases de 
València. Anteriorment es va anomenar carrer Capsers, que eren els que es dedicaven a 
treballar objectes de fusta prima com a caixes xicotetes, rateres i altres minúcies.
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Carrer de CabillersCarrer de Cabillers
Al contrari del que es puga pensar, no té res a veure amb el 
carrer de Cavallers.  Situat entre el fi nal del carrer de les 
Avellanes i la plaça de la Reina era els carrer on s’ubicaren els 
que es dedicaven a treballar les perruques i postissos de pèl. 

Carrer de la Capelleria Carrer de la Capelleria (hui en dia de la Sombrerería)
Un capeller, barretaire o barreter era un menestral que tenia l’ofi ci de fer i/o vendre capells. 
La fàbrica o botiga corresponent rep el nom de capelleria (forma preferent) o de barreteria. 
La majoria dels artesans que fabricaven els barrets estaven concentrats en este carrer, situat 
pels voltants de l’església de Santa Caterina, confeccionaven els barrets o gorres de llana, seda 
o fi l.

Carrer dels CordellatsCarrer dels Cordellats
El cordellat, corder o soguer era aquella persona que tenia com 
a ofi ci fer cordes i sogues de cànem. El nom del carrer situat al 
costat de la Llotja, es relacionat amb els cordells i la seua 
fabricació, de fet era un assentament gremial de comerços de 
cordells i d’espart utilitzats també en les tradicionals espardenyes.

Carrer dels CorredorsCarrer dels Corredors
S’anomena així en record dels corredors o veuers, persones que feien d’intermediàries en 
operacions mercantils o subhastes, tot percebent una comissió o corretatge.
A partir del s.XIV es van distingr diverses classes de corredors segons les mercaderies i segons 
les formes de venda:  el corredor de coll i el corredor d’orella. Les corredories, fi ns als decrets 
de Nova Planta (1707-16), depengueren dels consells municipals, els quals limitaven les places 
i fi xaven els corretatges, comissions o retribucions que percebia el corredor en una operació 
comercial.
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Carrer de la CorretgeriaCarrer de la Corretgeria
Un corretger és un menestral que tenia com a ofi ci fer o vendre corretges o que preparava les 
pells per poder-ne fer. Era un dels ofi cis més pròspers ja que guarnien la major part dels 
corretjams i arreus per a les cavalcadures de les cavalleries.

Carrer de la FarinaCarrer de la Farina
S’anomena així recordant la gran quantitat de magatzems 
de gra i farina que tenia la ciutat de València en este carrer. 
Els fariners eren aquells que venien farina o tenien comerços 
de farina.
 
Carrers dels FlassadersCarrers dels Flassaders
És l’ofi ci dels qui teixien fl assades o mantes de llana i les venien. Al principi es van constituir 
en un gremi propi, però posteriorment es van unir al dels teixidors de la llana.

Carrers dels Manyans
Eren les persone que fabricaven i ajustaven panys, claus i 
altres objectes de ferro. També apanyaven forrellats de portes, 
armaris i baguls. 

Carrer dels SedassersCarrer dels Sedassers
Era l’artesà que feia sedassos o que els venia. El sedàs, també anomenat garbell, era un utensili 
consistent en una tela clara muntada en un cércol normalment de fusta, que servia per a 
separar les parts més grosses de les més fi nes d’una matèria pulverulenta o granular. 

Carrer de la TapineriaCarrer de la Tapineria
Un tapiner era un menestral que tenia com a ofi ci la fabricació i venda de tapins, una mena 
de sandàlies de tela fi na amb una sola de suro grossa posada entre altres dos de cuiro.
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Els costums arreplegats en estes línies són fruits dels records que tinc d’una època 
que recorde amb molta enyorança. Costums que hui en dia han quedat només en la 
memòria de tota una generació que li va tocar viure uns temps diferents, ni millors ni 
pitjors, simplement diferents.  Cert és que alguns d’ells només perviuran en la memòria 
col·lectiva de cada poble, d’altres encara els podrem rescatar i fer que perduren en el temps. 

Els nostres vells costums...
Per Paquita Moreno 
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Dissabte dia de la neteja
Dissabte era el dia de la setmana en què es netejava a fons la casa. Així que de bon matí, les 
dones de la casa s’alçàvem i després d’arreglar els animals i granera en una mà i espolsador 
en l’altra, anàvem netejant el corral, les habitacions, la cuina i com no el carrer, que, com que 
la majoria eren de terra, s’alçava una gran polseguera que només aconseguíem dominar amb 
una bona arruixada. 
D’este costum, el costumari valencià ens ha donat una expressió molt curiosa: fer dissabte, 
que signifi ca això mateix, fer la neteja a fons d’una casa.

Cria dels cucs de seda
No hi havia casa on no es criaren cucs de seda. Les cases, sobretots les de l’horta, tenien en 
l’últim pis andanes o cambrescambres en estructures de fusta i canyes on criaven els cucs, els capolls 
dels quals eren venuts en el Cap i Casal. Esta cambra era l’espai idoni per a esta activitat, la 
conversió de cuc a palometa de la seda, ja que a l’estar en la part alta de la casa, aïllava als cucs 
de seda de la humitat i de la fredor de la terra. 
Els cucs es col·locaven sobre un llit de grans quantitats de fulles 
de morera per a la seua alimentació, dispostes en taules de fusta 
formant prestatgeries que sustentaven diferents nivells de 
canyissos sobre els quals les erugues vivien durant les primeres 
setmanes, fi ns que començaven a elaborar el capoll on es tancaven 
per a transformar-se en una crisàlida. 
S’alimentaven únicament de morera, arbre d’origen asiàtic de 
fulles verdes que va arribar al nostre territori des del sur d’Itàlia 
gràcies als mercaders italians a fi nals del sigle XIV. Ràpidament va 
començar a estendre’s el seu cultiu, conformant els paisatges del 
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Confecció de sabó
El sabó era un producte molt preuat i car i és per això 
que en quasi totes les cases en lloc de comprar-lo, el 
solíem fabricar reutilitzant els solatges de l’oli quan es 
guisava. El procés era molt fàcil, però requeria molta 
paciència i sobretot molta cura, ja que s’ultilitzava sosa 
càustica que mesclada amb l’oli prèviament calfat en 
una caldera de coure gran i remenant durant una bona 

estona, obteníem una massa espesa, que després d’emmollatlar-la i deixar-la assecar uns 
quants dies, donava com a resultat un sabó que les dones usàvem per a rentar la bugada.bugada.

territori de l’entorn de pobles i ciutats de les hortes valencianes que s’havien especialitzat en 
la cria del cuc de seda. En el pas del temps, la morera va contribuir a transformar el paisatge 
agrari de zones de regadiu i comarques senceres com L’Horta de València, la Safor o la Ribera 
del Xúquer. 
Xiquets i dones teníem un paper important en la cria, ja que en la fase inicial érem les 
encarregades de collir les fulles de morera que servirien d’aliment als cucs abans que es 
tancaren en el capoll. També érem part activa en la cocció dels capolls, l’extracció del fi l i 
l’obtenció de la fi bra de seda. 
L’última fase de la cadena productiva de la seda era la confecció dels teixits en els telers, a 
càrrec dels teixidors i velluters. No hi ha cap dubte que l’activitat sedera generava una gran 
quantitat de llocs de treball, ja que passava per moltes fases. L’elaboració d’este teixit de gran 
qualitat associat al luxe i a la riquesa, molt preuat per la monarquia, l’aristocràcia, la burgesia 
i l’alta jerarquia eclesiàstica per a exhibir la seua importància per mitjà de la indumentària, va 
ser una de les principals activitats econòmiques de València des del segle XV al XVIII. 
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La sega de l’arròs
En el mes d’agost, quan més calor feia, començàvem a baixar de l’andanaandana els sacs per a posar-
los a punt per a arreplegar i guardar l’arròs. Els miràvem molt bé per si tenien algun forat o 
descosit. Els trencats els posàvem en un muntó per a 
començar a arreglar-los. Als que tenien un forat xicotet, 
agafàvem fi l del mateix teixit que el sac i féiem un solsitsolsit, 
i si el forat era més gran, dels sacs vells tréiem algun tros 
que cosíem a la part de dins. També preparàvem les 
mantes que utilitzàvem per tapar l’arròs quan estava al 
sequer per evitar que es banyara de la rosada de la nit. 
Fins que es van inventar les màquines per a plantar i 
segar l’arròs, els arrossers treballaven molt. Començaven 
posant en llibrells l’arròs a remulla uns dies fi ns que el gra unfl ara perquè quan es dipositara 
en la terra, grillara prompte. Així s’aconseguia el planter, que és el que durant uns dies es 
plantava per tot arreu. 
Per a portar a cap estes feines, venien homes de fora del poble, que com cada any eren els 
mateixos a la fi , en ma  casa tinguérem una estreta amistat amb ells. Tant era la relació que 
dormien en la porxada de la casa amb màrfeguesmàrfegues i mantes. 
Quan ja estava l’arròs segat, el portaven a la trilladora en la qual, si hi havia cua, podien passar-
se tota la nit esperant que els tocara el torn. Quan ja acabaven de trillar el portaven al sequer, 
però com que no teníem sequer propi, mon pare sempre li tocava buscar-ne un. Allí al sequer 
estava l’arròs uns dies assecant-se. Si feia ponent amb un dia n’era prou, però si estava núvol, 
es necessitaven almenys un parell de dies. Quan véiem que el pis estava calent, amb dos 
rascletes escampàvem l’arròs que llauràvem cada quart d’hora, i quan ja estava sec, el posàvem 
al cabàs per acabar abocant-lo al sac.
Carregats els sacs d’arròs al carro, el portàvem a casa i poc a poc, l’anàvem pujant a l’andana 
i així ja teníem arròs per a tot l’any.
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Com que en aquell temps no existien els hivernacles, quan venia l’hivern, hi havia verdures 
que no hi havia. És per això que a l’estiu, quan hi havia abundància de verdura en l’horta com 
tomates i pimentons i no els podíem consumir, els féiem en conserva. 
La tomata la pelàvem, li tréiem un poc el caldo i la tallàvem en trossets. Després embotides 
en potets de cristalls o en xicotetes botelles de llimonà, els posàvem a bullir en una caldera 
mitjana.
Les tomates també es podien penjar en l’andana i així sempre que en necessitaves alguna per 
a sofregir en disposaven d’una. Mon pare les collia en rabet, els passava un fi l i les penjava en 
un lloc de l’andana normalment fresc on li pegara l’aire que feia que poc a poc anaren assecant-
se.
També féiem pimentons en conserva. Després de torrar-los en una tela metàl·lica que posàvem 
damunt del foc, els pelàvem davall de l’aixeta, els tallàvem a tires i els posàvem a dins dels 
potets o botelles de cristall. El procés era el mateix que amb la conserva de tomata. 
I si els pimentons o les tomates es collien verdes, també solíem posar-les en salmorra o 
vinagre.

També era molt habitual que en les cases 
les dones prepararen confi tats de 
qualsevol tipus: de tomata, de corfa de 
meló d’alger, de prunes, de codonyat o de 
moniato, anomenat també pataca que 
quan venia el Nadal utilitzàvem per a fer 
els pastissets de moniato tant típics 
d’estes festes. 

La conserva i els confi tats
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Una de les il·lusions quan s’apropava Pasqua era comprar-se espardenyes, una cistella i fer-
se un davantal molt bonic per a anar a menjar-se la mona als sequers.sequers. Per a ma mare era un 
maldecap perquè n’havia de fer quatre i cadascun diferent a l’altre, i tot es portava en secret, 
ja que la gràcia era pegar el colp el dia de Pasqua amb el millor modelet. 
El diumenge de Pasqua, després d’anar a “l’Encuentro” ens reuníem les amigues en la casa que 
tocava dinar. La vespra havíem anat a comprar tot el que ens feia falta. 
Només dinar, agafàvem la corda i la cistella de la mona i amb el davantal i les espardenyes 

posades, com diu la dita 
“més contentes que una 
Pasqua” ens anàvem als 
sequers a berenar i jugar.
Per aquell temps cada 
colla tenia un nom, la 
meua recorde que ens 
déiem la “Penya del llaç” 
i ens agradava posar-nos 
un llaç que féiem 
nosaltres mateixa amb 
paper de seda de colors. 

Jugàvem a la corda cantant aquelles cançons populars com “Joan Petit quan balla”, “A mi niña 
le gustan los xavos” o “Estaba el señor Don Gato” i excepte el temps que s’asséiem a menjar-
nos la mona, tota la resta el passàvem jugant a la corda o cantant cançons. També era típic 
jugar a la Tarara en grans rogles. 
I a poqueta nit, tots cap a casa a sopar amb la colla, jocs i a dormir. Açò ho féiem durant tres 
dies seguits i acabàvem esgotadíssimes. 

Diumenge de Pasqua
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La mona que ens menjàvem el dia de Pasqua sobretot, també la 
solíem fer en casa amb pasta feta amb farina, oli i sucre. També 
féiem les mones amb la pasta del panquemao perquè ens agradava 
més. Al mig posàvem un ou bollit que per a fer-lo de colors el 
bollíem junt a fulles d’encisam o ceba per fer-los verds o rogencs.
I després els que més ens agradava quan acabàvem de menjar-nos-
la era esclafar l’ou en el front d’alguna amiga i amic que estava en 
eixe moment despistat i cantàvem allò de “Ací et pica, ací et cou i 
ací t’esclafe l’ou!”. Quins temps d’inncocència!

La mona de Pasqua

En l‘època de la meua infància i joventut, tots vivíem en planta baixa i rara era la casa que 
no criava animals. La majoria al poble tenien carro i cavalls, i molts, eren llauradors o vivien 
del camp. 
En ma casa, teníem molts animals ja que teníem un corral molt gran i ens ho podíem permetre. 
També teníem la pallissapallissa, que era on guardàvem la palla per als animals. 
En el corral teníem tres galliners. Un amb gallines i pollastres, en altre amb conills i en l’últim, 
teníem ànecs. Després estaven les tres porcateres, una per a la bacona, una altra per a la cria, 
i la tercera per als porcs (recorde que en teníem dos ben grans). I al fons del corral, estava 
l’estable amb l’haca. 
Cada dia estos animals donaven molta faena per arreglar-los, per això quan les xiques érem 
ja més fadrinetes, era una de les faenes que solíem fer abans d’anar a l’escola. Així de bon matí, 
entre dos, amb cabassos, una forca i un lligó, tréiem el fem de les porcateres i galliners. No 
debades déiem allò de “tindre més merda que el pal d’un galliner”, perquè brutes estaven, i 
plenes de fem, també. Després agafàvem palla seca que prèviament havíem esmicolat en 
trossets menuts i l’escampàvem pel terra. 

La cria d’animals



78

La matança del porc era un costum i una 
tradició ancestral que en l’actualitat s’ha 
perdut en la majoria dels pobles valencians. 
Simbolitzava una manera de viure dels nostres 
avantpassats i era una excusa perfecta per a 
reunir-se famílies senceres, veïns i veïnes, colles 
d’amics, xiquets i xiquetes.
La matança es convertia en un ritual de 
preparatius i treballs que es repetia anualment 
i que començava ja amb la compra i criança 
del porc, però també suposava unes condicions de vida pròpies d’una economia de subsistència: 
es menjava d’allò que cadascú tenia o produïa.
Amb la criança d’un porc s’estalviàvem un bon grapat de diners en la compra de la carn per 
un costat i per l’altre s’autoabastíem uns mesos o fi ns i tot un any sencer amb els productes 
càrnics que eixien d’eixe animal que en alguns casos arribava a pesar 14 arroves (160 kgs.) tot 
i que normalment en pesaven 9 o 10.
La millor època per fer la matança era l’hivern quan calia carn fresca per les celebracions de 
Nadal i quan les activitats a les granges es veien molt reduïdes havent passat ja l’època de les 
collites. Així s’efectuava majoritàriament entre els mesos de novembre i gener, sobretot durant 
este darrer mes. 

La matança del porc



79

Normalment eren els homes els que mataven i tallaven els animals i les dones (matanceres) 
les que posteriorment preparàvem els diversos productes, que es dividien entre els que calia 
menjar prompte i els que eren per a conservar i consumir durant la resta de l’any com els 
embotits o els fumats.
El dia que es feia la matança, es reuníem tots en la casa on mataven el porc i començàvem els 
preparatius Quan ja estava el porc arreglat, ben sofrimat i net, s’esquarterava i es treien les 
peces de carn. El llom i tota la carn es feia a talladetes i es cuinaven fregits amb oli i  després 
es conservaven amb oli en gerres de fang. Hi havia famílies que els pernils els posaven amb 
sal per curar-los i tindre’l per al companatge d’entrepans. De la resta de carn i cansalada es 
feien els embotits com les botifarres, blanquets, llonganisses i fi ns i tot del fetge es feien els 
fi gatells, una mescla del fetge i trossos de carn magra molt especiada formant una espècie de 
mandonguilla grossa que s’embolcallava amb mesenteri de porc, és a dir, la mantellina que 
recobreix l’estómac del porc, i que encara es continua fent en molts pobles. 
Cal tenir present que la carn provinent de la tradicional festivitat de la matança era l’única 
carn que en moltes cases menjàvem en el transcurs de l’any, ja que en aquell moment no hi 
havia carnisseries.

El refranyer popular també recull refranys 
referits a la matança del porc.  

Per Sant Martí mata al porc i enceta el vi.
Per Sant Martí deixa el porc de grunyir.
Per Sant Andreu la matança per tot arreu
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Les nostres velles tradicions...

Si parlem de tradicions referides al poble valencià en podríem incloure moltes. Farem un 
breu repàs per festes, música, balls típics i jocs tradicionals valencians. Les festes i balls que 
ací arrepleguem encara es continuen celebrant arreu de pobles i ciutats. Dels jocs infantils, 
però, malauradament només en tenim el record de com es jugaven, però actualment i gràcies 
a l’esforç de l’escola s’estan intentant recuperar perquè els xiquets i xiquetes els coneguen i no 
caiguen en l’oblit. 
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Els calendaris estan plens de festes, dies que es consideren importants per diversos motius: 
religiosos, socials, sentimentals, etc

Amb els nous temps, l’agricultura perd prioritat i el seu lloc és omplert per la tradició cristiana. 
Sorgeixen d’esta manera un grup de festes centrades en el ritual agrari, com la benedicció 
d’animals o les festes de la collita, que acaben convertint-se en la festa grossa o festa major 
de molts pobles.

Per això, en format de calendari i situant-les en l’època de l’any que se celebren,  hem volgut 
recordar algunes d’eixes festes populars que tenen una llarga tradició i no deixarem passar 
l’oportunitat de fer un breu recorregut per eixes festes que vertebren el nostre territori. 
Les hem introduït amb alguns dels refranys populars que indiquen que els dies (però sobretot 
les vesprades) es van fent cada vegada més llargs

Calendari de festes populars
Per Anna Delhom
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Per celebrar les festes de Sant Antoni, Canals construeix i encén una de les fogueres més 
impressionants de les que es fan a casa nostra. La monumental construcció fa uns 18 metres 
d’alçada, té una forma cònica perfectament treballada i s’encén el vespre del primer dia de les 
festes.

A Canals la festa comença molts dies abans de 
Sant Antoni, amb la construcció de la foguera. 
Durant la mitjanit del 8 de desembre, dia de la 
Immaculada, els festers munten els cavalls 
engalanats i arrosseguen fi ns a la plaça Major el 
que serà primer tronc de la foguera. L’acte, que 
s’anomena “Entrà de la Primera Soca”, tanca 
una jornada en què centenars de persones han 
pentinat els boscos propers, fent la major 
quantitat de llenya possible. Les setmanes 
següents, els camions s’encarreguen d’anar 
portant la fusta recollida, que s’apila a la plaça 
on hi ha la foguera.
Des d’el primer dia de l’any i fi ns el 13 de gener, 
té lloc la construcció de la foguera, una tasca 
encapçalada per quadrilles de podadors i 
dirigida per un mestre expert. 

Gener
“Per sant Antoni, un pas de dimoni”

Sant Antoni a Canals
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A primera hora del matí la coetà i la cercavila 
desperten la població i els festers, acompanyats de 
les autoritats assisteixen a la missa solemne. Al fi nal 
es reparteix el tradicional pa beneït i el matí conclou 
amb una mascletà. 
El fervor religiós es mostra en tot el seu esplendor 
durant la processó. És una marxa multitudinària on 
els “vítols” al sant se succeeixen un darrere l’altre. 
El dia 16 de gener, a les nou del vespre, Canals viu 
un dels moments festius més importants. La foguera 
s’encén solemnement desprès que s’haja cantat el 
primer “vítol” a l’església. La plaça espera impacient 
els festers que, per grups, calen foc a la torre. La 
foguera crema durant tota la nit. 
Ofi cialment la festa conclou el 18 de gener amb el 
que es coneix com el “Dia dels Parells” i “Les Voltes”. 
La denominació evoca el temps en què es llaurava la 
terra per honrar el sant i en l’actualitat consisteix en 
la tradicional benedicció dels animals, al matí i una 
passejada dels festers a la vesprada, repartint dolços 
i joguines pels carrers de la vila
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Foguera de Sant Antoni de Canals
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Febrer
“Per Sant Blai, un pas de cavall”

Porrat de Sant Blai de Potries
Al calendari festiu de la Safor poques festes tenen l’arrelament i acceptació popular del 
conegut Porrat de Sant Blai a Potries. Des de fa segles, i any darrere any, són milers les 
persones que acostumen a anar a l’església dels Sants Joans, on es conserva una relíquia del 
sant, per passar-se-la per la gola, mentre se 
senten cantar els gojos a sant Blai i s’encén una 
candela a la seua capella. D’esta manera es 
compleix amb el ritual de protecció perquè el 
sant els guarde dels mals de la gola. 
A este sant i màrtir se li atribueixen infi nitat de 
miracles, però potser el més conegut siga aquell 
quan se li acostà una mare amb el seu fi ll que 
s’ofegava amb una raspa de peix i sant Blai el va 
curar de morir ofegat, per esta raó sant Blai és 
considerat un sant taumaturg, protector de les malalties de la gola. 
El Porrat de Sant Blai no s’entendria sense la gran varietat de parades en els diversos mercats 
de la terra, d’artesania, d’associacions i la mateixa Fira d’Atraccions.
No podem parlar d’este Porrat sense parlar de l’Olleta del Porrat de Sant Blai, un plat de calent 
que a més d’ajudar a combatre el fred de febrer també fa recordar la cuina valenciana més 
tradicional. Els diversos comerços del municipi, a més, ofereixen els millors dolços basats en 
aquells que utilitzaven en el segle XVII, segle de la fundació d’esta festivitat, amb productes 
com és la canyamel.

Fira de Sant Blai
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Sant Blai a Albal
No podem deixar de parlar de la festivitat de Sant Blai a Albal, patró del poble junt a Santa 
Anna i que en els darrers anys la seua celebració ha agafat gran importància.
A l’igual que a altres pobles Sant Blai és venerat per ser el protector dels mals de gola, per això 
des de fa molts anys es manté la tradició d’anar a l’ermita de Santa Anna a posar-se oli beneït 
en la gola per no caure malalt en tot l’any. El porrat, que es ven en diverses paradetes muntades 
en l’esplanada de l’ermita, també és un producte típic d’este gran dia. 
Des de fa un anys, esta festivitat és acompanyada d’un mercat medieval, que es munta pels 
voltants de la plaça del Mercat i un fi ra dels comerços i associacions del poble. També té lloc 
una romeria al sant en què participa tota la població. Amb el pas dels anys, esta tradicional 
romeria s’ha convertit en un referent cultural i festiu al poble i constitueix un dels principals 
esdeveniments d’interès d’esta festivitat. 

Ermita de Santa Anna. Albal
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Març
“Per Sant Benet el sol toca les parets”

Setmana Santa Marinera
És la celebració de la Setmana Santa en la ciutat de València, en particular al districte de 
Poblats Marítims, als barris del Grau, el Cabanyal i el Canyamelar. Des de 2011 és festa d’interès 
Turístic Nacional.
La seua celebració es remunta al segle XV. Van ser pescadors i mariners del Grau i el Cabanyal-
Canyamelar els quals van iniciar les manifestacions públiques de fe en la Passió, Mort i 
Resurrecció del Senyor, d’ací el seu apel·latiu.
Des d’aleshores quan s’acosta la primavera, els veïns i veïnes d’estos ancentrals barris de 
pescadors i mariners es preparen per a celebrar la festa gran en les seues parròquies, carrers 
i cases, on reviuran els moments de la passió, mort i resurrecció de Jesucrist. 
Inicialment les imatges que participaven en les processons representaven el Natzaré, al Crist 
i sa Mare Dolorosa. Esta trilogia d’imatges 
representa la manifestació més clara de la 
relació de la Setmana Santa Marinera amb 
la mar.
La presència d’estes imatges en les 
processons, quedava completada amb la 
participació de personatges bíblics 
recordant alguns dels últims moments que 
va viure Crist a la terra.
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Abril
“Abril fi nat, hivern acabat”

Miracles de Sant Vicent
Declarats, en 2015, pel Consell de la Generalitat Valenciana, Bé d’Interés Cultural Immaterial, 
els miracles de Sant Vicent Ferrer són representacions teatrals infantils al·lusives al sant 
valencià, fetes als carrers de València, en escenaris artesanals, els altars de Sant Vicent. Es 
representen en valencià i tenen un marcat caràcter didàctic i hagiogràfi c que les fa culminar 
amb alguna lliçó moral. 
Estes representacions es realitzen durant 
les festes patronals del sant i són 
protagonitzades per xiquets i xiquetes. 
Els altars començaren ja al segle XV, 
concretament l’any 1461, quan Joan 
Garrigues construí un altar al carrer de la 
Mar de València, segons Marc Antoni 
d’Orellana. Segons la tradició, el 1359 
Sant Vicent Ferrer, xiquet de 9 anys, va fer 
el miracle de guarir Antoni Garrigues, qui 
aleshores vivia a la placeta dels Hams, propera al domicili dels Ferrer. Després de la canonització 
de Sant Vicent, Joan Garrigues, fi ll del susdit Antoni Garrigues, alçà el primer altar amb una 
imatge del sant i una inscripció. Amb el temps, la devoció al sant es va anar recarregant 
d’elements ornamentals i els altars es van barroquitzar amb fl ors, teles vistoses o fi gures 
decoratives; així, els actes van adquirir llavors una dimensió social i pública. Sembla que cap 
a fi nals del segle XVI, la seua popularitat era ja inqüestionable. Per això, malgrat els intents de 
la monarquia borbònica per la seua supressió al llarg del segle XVIII, els miracles es van 

Representació dels miracles de Sant Vicent
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consolidar com a propis i genuïns de la ciutat de València i hui en dia encara continuen 
representant-se el dilluns de mona.
El text i l’escenifi cació guarda un cert parentesc amb els entremesos i els misteris del Corpus. 
No obstant, és curiós destacar que estos altars en els seus inicis no tingueren res a vore amb 
el teatre i, si han aplegat a tenir en els miracles la seua forma més representativa i expressiva, 
ha sigut com a resultat d’una sèrie de transformacions a què s’han vist sotmesos els propis 

altars. Així d’esta manera passaren d’allò més plàstic 
a allò genuïnament dramàtic.
Els primers textos dels miracles que es conserven 
daten de principis del segle XIX. Així, el primer d’ells 
data de 1801 i està imprés en la impremta de Joseph 
de Orga, a València. Titulat Coloqui entre el Retor 
de un Poble, Cento y Quelo sos Parroquians, és 
l’explicació del miracle representat en l’altar del 
carrer del Mar. 
En este mateix altar consta la representació també 
dels dos miracles que li continuen a este: El fi ll de 
l’especier del P. Luis Navarro, imprés en 1817 també 
a València i La font de Lliria, imprés en 1822 i tornat 
a publicar el 1847.
Altres miracles també molt coneguts i representants 
fi ns als nostres dies foren Drama de la preciosa 
muerte de San Vicente Ferrer, Patrón de esta ciudad 

y reyno acaecida en Vannes de Francia, de Miguel Magraner y Soler, Poesías y milacre del altar 
del Pare Sen Vicent Ferrer, de Vicente Clérigues, El selós arrepentit, Anónim o Milacre de Sen 
Visent Ferrer que se representa... Anónim. 
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Altar de la pila baptismal de SantVicent Ferrer
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Característiques dels miracles de Sant Vicent
No cal assenyalar que l’objectiu immediat dels miracles és sempre el mateix: escenifi car un 
miracle del Sant.
D’esta manera, el fet miraculós és sempre el centre de l’obra i al voltant d’ell, i sobretot 
precedint-lo, es teixeix una trama més o menys còmica amb aportacions costumistes. 
Evidentment tot açò demanda la presència de personatges secundaris no directament implicats 
en el miracle, però necessaris per al desenvolupament dramàtic.
La qualitat dels textos, no sols ser excessiva, però aconsegueixen quadres de costums on els 
personatges destaquen de forma defi nida. Sant Vicent Ferrer és sens dubte la fi gura estelar i 
la seua persona es veu realçada per facetes molt celebrades com la inefable caritat, l’interés 
per la salvació de les ànimes o la capacitat per aconseguir el penediment, la pau i el perdó. 
Quan el confl icte apareix sota la forma d’alguna complicació, la fi gura del Sant miraculós és 
el deus ex machina que ho resol de forma prodigiosa, ve siga el miracle de la curació, conversió, 
resurrecció, acceptació de la voluntat de Déu o resolució de la malifeta.
Però altres fi gures es repeteixen amb freqüència i formen contrast amb la del Sant. El fraile 
motilón, el seu acompanyant, l’avar o ambiciós, el devot del Sant, el descregut i sorneguer que 
sempre acaba humiliat i convertit.
El més popular de tots estos personatges és el motilón, o germà lego, constant acompanyant 
de les aventures del Sant. El realitat és el babau o graciós heretat del teatre barroc i constitueix 
una prova inequívoca del barroquisme dels miracles. Este company, golut, materialista, poc 
sofrit, es presenta com a contrast de l’espiritualitat i grans virtuts del Sant. 
Els personatges femenins que apareixen són quasi inexistents ja que durant molt de temps els 
intèrprets quasi exclusius eren masculins. 
Les escenes d’este teatre en general són vives, senzilles, dinàmiques, directes, plenes de gràcia 
i, a vegades, amb una certa malícia elemental. Característiques que els imposa el públic 
destinatari, eminentment popular i infantil.
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L’extensió d’estes peces no sol sobrepassar la mitja hora, i per la simplicitat dels caracters, 
també es pot emparentar amb el sainet, sobretot aquelles que busquen amenitzar l’acció amb 
agudesa verbal, o les al·lusions costumistes plantejades sota la forma de crítica amable.

Miracle de la Font de Llíria
Conta la tradició que per aquell temps va esdevenir a la vila de Llíria una gran sequera. La 
font que donava aigua als habitants s’havia quasi esgotat i per la séquia no discorria ni un raig 
d’aigua. Com en altres calamitats precedents, la gent del poble havia d’anar directament al 
brollador per a proveir-se agafant l’aigua amb tot tipus d’envasos.
Consternada la població que freqüentment era delmada per terribles pestes, esgotats els 
precs i tots tipus d’oracions, el veïnat no sabia què fer.
Va ser en estos moments quan arribaren a oïdes dels habitants de la vila els fets extraordinaris 
que envoltaven la fi gura del sant i a mitjans agost, reunit el poble en Consell i atrets pel renom 
del taumaturg, acordaren anar a buscar-lo perquè els consolara en la seua afl icció, ja que eren 

coneixedors que Déu no havia 
negat mai cap gràcia demanada 
per intercessió del miraculós Sant.
Sant Vicent es trobava en la Vall 
d’Albaida el dia 20 d’agost just 
quan els jurats de la vila li 
exposaren la seua súplica. El sant, 
amb la seua infi nita bondat, 
retornà cap a València i quasi 
sense descans, marxà cap a Llíria 
on arribaria el 26 d’agost. 
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Ermita de Sant Vicent a Llíria
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A lloms d’un ase, creuà l’horta lliriana que oferia en eixos moments un aspecte desalador per 
la falta d’aigua que regara els camps. Tot el poble isqué a rebre’l a les portes de la vila, i el 
primer que va disposar Sant Vicent va ser un dejú col·lectiu, i durant tres dies els va preparar 
amb precs i sermons, exhortant-los a l’oració i a la penitència i a tenir fe en els designis de 
l’Altíssim.
Al dia següent, 30 d’agost, seria la visita al brollador. De bon matí i després d’oir misa celebrada 
pel mateix sant, anaren en processó resant les lletanies dels sants.
Arribats allí Sant Vicent va recórrer l’exhaust brollador i enfront de l’Ull Redó, i al peu de 
l’olivera que perpetua el seu nom, els va exhortar a l’oració i a la penitència. En acabar i 
després de beneir les aigües, es va produir el portentós miracle i l’agua va començar a brollar 
de manera abundant. És així que el sant va prometre que a partir d’eixe moment, el cabal del 
brollador augmentaria o disminuiria, però que per a beure mai els faltaria.
I així és com fi ns al dia de hui no ha parat de rajar aigua de tant miraculós brollador. 

La font de Llíria
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Maig
“Per Sant Urbà, un pas de gavilà”

Creus de Maig
Creu, el tres de maig la trobareu, diu 
un refrany valencià. I és així com cada 
any, el 3 de maig, dia de la Santa Creu, 
són molts pobles que celebren esta festa 
ornamentant les creus, de fl ors. L’origen 
d’esta celebració està en la commemoració 
del trobament de la Creu de Jesús per 
Santa Helena, la mare de l’emperador 
Constantí.
La tradició que dóna lloc a la celebració 
naix quan els jurats de la ciutat de 
València van decidir erigir creus de pedra 
per a marcar els límits de la ciutat. Durant el segle XX moltes d’estes creus es guarnien amb 
fl ors i motius primaverals. Després del derrocament de les muralles, es van començar a 
muntar creus artesanals en commemoració d’este fet.
Originàriament se celebrava la festa l’1 de maig, però es va retardar dos dies per la nova festa 
obrera i es va fer coincidir amb la festa d’antany. Des dels anys quaranta se celebra un concurs 
en què es premia les creus millor elaborades. Les falles, associacions culturals, germandats 
religioses i altres col·lectius, són els protagonistes d’esta festa que ornamenta els carrers els 
primers dies de maig.
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Juny
“Corpus sia alabat, que fa el dia llarg”

La Processó del Corpus 
El Corpus Christi és una festa que es remunta al segle XIV i que en els seus orígens, els 
estaments de ciutadans retien homenatge a la Sagrada Forma. La seua principal fi nalitat era 
proclamar i augmentar la fe de l’església en Jesucrist present en el Santíssim Sacrament. 
En un primer moment la processó es realitzava dins de les esglésies, però més tard, al 1355 el 
bisbe de València va promoure la seua eixida als carrers de la ciutat. Però no serà fi ns el 1372 
que la festivitat començarà a prendre rellevància i solemnitat. És en este moment quan 
comença a afegir-se la música i els balls i danses, així 
com els nombrosos gremis que existien, presència 
que fou constant fi ns a la segona meitat del segle 
XVIII.
Hui en dia la processó continua organitzant-se com 
segles abans. 
Obri la processó la guàrdia municipal seguida de les 
roques, estructures de fusta que porten grups escultòrics que al·ludeixen a relats bíblics o de 
sants com la Roca Diablera, la Roca de Sant Miquel o la Roca de la Puríssima entre d’altres, i 
els carros de l’enramà que tiren murta per tot el recorregut. 
A continuació desfi len “Cabuts i gegants”, que signifi quen la veneració al Santíssim de tot el 
món, tan alts com menuts. Els quatre gegants que en el seu origen eixien, representaven els 
quatre continents que es coneixien: Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica. Sembla que fi ns el 1780 
formaven part de la processó desfi lant a continuació dels gremis i per davant dels timbalers, 
però a partir d’este any es prohibeix que participen en ella per irreverents, però el poble 
burlant l’ordre municipal, els fa desfi lar abans que isca la processó, cosa que es continua 
mantenint en l’actualitat.

Cabuts i gegants. Processó del Corpus. 
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Segueix el grup de danses com: 
- La Moma i els momos: - La Moma i els momos: Representa la Virtut i els set pecats 
capitals, que en la dansa signifi ca la lluita, i a la fi , el triomf 
d’aquella sobre estos.  
- La Magrana:- La Magrana: Els dansaires que van vestits de calabresos, 
representen en realitat els jueus, que en acabar la dansa quan 
s’obre la magrana, rendeixen acatament a l’Eucaristia. La 
dansa és una de les moltes versions dels balls de cintes, dels 
quals existeixen exemples en diverses localitats valencianes.
- Els Pastorets:- Els Pastorets: Representa el Misteri del Rei Herodes i els seus 
dansaires.  
- Els Cavallets: - Els Cavallets: Dansa que probablement s’inspira en les 
evolucions i ornaments eqüestres realitzats des de l’edat mitjana en commemoracions i 
homenatges. Esta dansa l’executen els xiquets vestits de moros, indumentària evocadora dels 
turcs o àrabs que fi guren en el seguici dels Reis d’Orient amb la signifi cació que, fi ns i tot els 
infi dels, fan testimoniatge de la seua adoració al Santíssim Sagrament. Cadascun d’estos 
dansaires duu un cavall de cartró que dóna nom a aquest grup. Sembla que l’origen d’aquest 
ball es remunta a l’any 1615.
La processó pròpiament dita comença amb la Senyera i després li segueixen la creu arquebisbal, 
parròquies, gremis i personatges de l’Antic i Nou Testament.
Altra part molt important de la processó són els misteris, una espècie d’entremesos a mode 
d’auto sacramental, però més lleugers, festius i assequibles al gran públic amb una intenció 
didàctica i narrativa que narra els esdeveniments bíblics que es representen.
Segueixen els Cirialots i convidats militars i civils. Serà la Custòdia la que tancarà la processó 
i darrere d’ella l’Ajuntament, l’Arquebisbe de València, els bisbes i autoritats civils i militars.

La Moma i els Momos
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 Juliol
“A darrers de juliol, una hora menys de sol”

La Batalla de Flors
La Batalla de Flors de València és una desfi lada de carrosses sobre les quals es munten 
decorats temàtics.
Introduïda en 1891 per iniciativa de Pasqual Frígola, baró de Cortes de Pallars, va començar a 
celebrar-se al passeig de l’Albereda, a imitació d’uns combats lúdics semblants que se celebraven 
amb gran esplendor a Niça, a la Costa Blava, durant les seues festes de Carnestoltes, i que 
després també s’exportarien a altres ciutats europees i espanyoles.
En els seus orígens, només hi prenia part la burgesia valenciana, que hi mostrava la posició 
social a través del valor dels carruatges i dels cavalls, de la bellesa de les ornamentacions fl orals 
i de la riquesa dels vestits. 
Ràpidament, la Batalla de Flors es va convertir en el festeig més distingit i alhora popular de 
la Gran Fira, i es va confi gurar com una gran fi ta social i espectacle per al conjunt de la ciutat. 
De fet, la Batalla de Flors es va mantindre com un dels principals actes festius i socials de l’era 
daurada de l’antiga Fira, que transcorre 
entre fi nals del segle XIX i el primer terç 
del segle XX.
La Batalla de Flors s’obri amb un seguici 
encapçalat per la Policia Municipal de gala 
i a cavall. Després, comença la cavalcada 
valenciana, que consta de música de tabal 
i dolçaina, seguida de portadors de joies i 
pomells i de gropes de parelles abillades 
amb vestits a l’antiga.
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Tot seguit, comença la desfi lada de les carrosses i els cotxes lleugers. Després d’una segona 
volta en què s’entreguen els premis a les millors carrosses i cotxes, es dispara una carcassa 
anunciadora. És en eixe moment quan de veres comença la Batalla de Flors, consistent en 
l’intercanvi de clavellons a manera de projectils entre les carrosses, els cotxes i el públic fi ns 
que la disparada d’una segona carcassa anuncie que s’ha acabat la lluita.
La Batalla de Flors ha sabut combinar la tradició fi ral, l’arrelament valencià i la disposició al 
canvi, fet que ha possibilitat que es conserve com el patrimoni festiu que és.

Carrossa participant a la Batlla de Flors l’any 2015
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Agost
“A la Mare de Déu d’agost, a les set ja és fosc”

El Sexenni de Morella
El Sexenni és una festa que se celebra a Morella (els Ports, País Valencià) en honor a la Mare 
de Déu de Vallivana. Esta festa té lloc cada sis anys la darrera quinzena d’agost.
L’origen se situa al segle XVII, en temps d’epidèmies. Després de més de vint anys d’epidèmies 
que assolaven el municipi i els voltants, un grup de notables de la vila junt amb trenta germans 
vestits de penitència van decidir fer una rogativa fi ns a l’ermita de la Mare de Déu de la 
Vallivana. Així el prior proposà portar la imatge de l’ermitori fi ns a la ciutat i el 31 de desembre 
d’aquell mateix any és passejada la imatge de la Verge. Compta la llegenda que els malalts van 
recuperar la salut, fi ns al punt que l’epidèmia va remetre per complet.
En agraïment al miracle, els morellans en general, i concretament els camperols, el justicia, 
jurats i Consell de Morella, van fer solemnes festes i decidiren, segons acord de 14 de febrer 
de 1673, celebrar perpètuament cada 6 anys un novenari en acció de gràcies a la Mare de Déu 

de Vallivana. És des d’este moment que el 
Sexenni se celebra quasi de manera 
ininterrompuda. 
La processó és l’element central de la festa 
on participen els diferents gremis de la 
vila, amb les seues imatges i personatges 
bíblics i en el fi nal, desfi len la bandera de 
Vallivana, els Alets, els gremis de segon 
ordre i la creu de la Basílica. Durant la 
processó, es llegeixen les Relacions o 
versos dedicats a la Verge, dintre d’un 
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Dansa de les gitanetes
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artefacte conegut com la Taronja, similar a la Magrana d’Elx, que s’obre en quatre grillons 
quan passa la Patrona. Quan es descobreix, apareix un xiquet xicotet vestit de Sant Miquel 
que li canta uns versos.
Les danses també són un element molt important de la festa. Es representen a la Processó 
general per cada un dels gremis. Totes les danses s’interpreten amb dolçaina i tabal, excepte 
en la Corroquina, que es treu rondalla i cantants. El ritme de totes les danses de dolçaina i 
tabal, excepte unes variacions mínimes, és sempre el mateix. Llevat de la Corroquina i els 
Torneros, els passos de les altres danses són iguals.
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Setembre
“Per Sant Mateu, tant s’hi veu com no s’hi veu”

La festa de la Verema de Requena
La Festa de la verema, són les festes centrals i més populars de Requena que se celebren 

durant l’última setmana d’agost i primers dies de setembre. La seua durada és de 5 dies, 
encara que en realitat Requena es vesteix de festa durant molts més dies. Els dies anteriors a 
la Festa de la Verema se celebra la Fira en honor a la patrona la Verge dels Dolors.
Entre els seus innombrables actes més representatius, cal 
destacar la Proclamació de la Reina i Corts d’Honor, la popular 
Nit de la Surra, el Trepitjat de raïm i Benedicció del most, 
l’Ofrena de Flors i Fruits a la Verge dels Dolors, la Cavalcada 
de carrosses o la Cremà del Monument al Vi.
Però a més durant els cinc dies de festa es poden veure pels 
carrers les comissions de la Festa de la Verema, que en 
cercaviles i, acompanyades de les seues respectives bandes 
de música, recorren tota la ciutat i especialment els carrers i 
fondes engalanades. Dames i comissionats, Reines i Presidents 
dels respectius Barris de Requena i una Reina Central 
acompanyada del seu President Central, tots ells, conformaran 
la comitiva que ompleix de llum i color tota Requena, lluint 
els seus vestits típics.
Paral·lelament a tot això se celebra la Fira Requenenca del Vi (FEREVIN), on quasi tots els 
productors de vi de la localitat exposen els seus millors productes. 
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Octubre
“Per Sant Bernat, el sol no entra pel forat”

La Mocadorà de Sant Donís
És una celebració popular que té lloc cada 9 d’Octubre, dia de Sant Dionís, coincidint amb 
la Dia de la Comunitat Valenciana. La tradició és que els homes regalen a les seues parelles un 
mocador per al coll que embolica uns dolços de massapà cru, de diferents formes i colors, que 
representen les fruites i hortalisses de l’horta de València, totes envoltant dues fi gures més 
grans i principals fetes de massapà cuit: la piuleta i el tronador.
La tradició ve de quan, en l’edat mitjana, les ciutats homenatjaven els convidats, sobretot els 
reis, amb una vaixella d’argent plena de viandes. A partir del segle XV, la ciutat de València va 
començar a regalar vaixelles de ceràmica de Manises i Paterna que contenien uns dolços de 
sucre que començaven a fer-se a terres valencianes arran de la introducció del cultiu de la 
canya de sucre al Regne de València, com ara confi ts i massapans. Amb el temps, este costum 
es va popularitzar entre els valencians i va derivar en un regal pel 9 d’Octubre, ja que, segons 
diu la llegenda romàntica, els massapans representen els fruits de l’horta de València que les 

valencianes van oferir a Jaume I i a la reina Na Violant 
d’Hongria el 9 d’Octubre del 1238, quan van entrar a 
València després de la conquesta.
Al segle XVIII, després de la Guerra de Successió, la 
celebració ofi cial que commemorava l’entrada de 
Jaume I a València va ser prohibida pel Decret de Nova 
Planta, però es va continuar celebrant popularment. 
Sant Dionís havia estat una festa molt arrelada, ja que 
eren tradicionals els festivals pirotècnics des de la 
popularització de la pólvora en forma festiva. A la 
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vespra, i durant el dia de Sant Dionís, s’havien llançat sempre multitud de coets, i la vesprada 
del 9 d’Octubre de 1526 va haver-hi un accident en el qual van morir 9 persones i van cremar 
20 cases a la zona del Mercat. Per tot això, Carles III va prohibir fabricar pirotècnia. En 
resposta, els forners valencians van idear uns dolços de massapà que representaven els coets 
prohibits, i els van donar forma de petards, piules i trons. Trobem en este fet l’origen de la 
piuleta i el tronador.
A partir del segle XIX, els dolços s’embolicaven en un mocador afegit. Amb el temps, va formar 
part imprescindible del regal, i va donar nom a la festivitat. Per esta tradició, es considera que 
Sant Dionís és el Dia dels Enamorats valencians, i és tradició que les dones conserven tots els 
mocadors que la seua parella els ha regalat, any rere any, des que van començar a festejar.
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Novembre
“A Sant Martí, iguals el dia i la nit”

La Fira de Tots Sants de Cocentaina
Se celebra durant la setmana de Tots Sants (1 de novembre). El dia 12 de maig de 1346, Pere 
III concedeix, al seu oncle, l’almogàver i primer comte de Cocentaina, Roger de Llúria el 
privilegi reial per celebrar la Fira. Encara que el lloc original on se celebrava la Fira era en la 
plaça de la Vila, en el segle XV es traslladà a una antiga plaça prop de l’actual Plaça del Pla, 
però els fi rers anaven dispersant-se pel centre de la vila, oferint els seus productes exposats 
sobre el sòl o sobre taulers de fusta. A la zona “ofi cial”, l’ajuntament encarregava el muntatge 
de casetes a un fuster prèviament contractat i construïa altres llocs adossats a la paret del 
Palau. Esta nova situació es va mantenir fi ns al segle XVII.



104

A principis del segle XX, la Fira comença a diversifi car-se, fi ns al punt que s’adjunta una zona 
d’atraccions per als xiquets. A la plaça del Pla es munta la fi ra d’animals, les parades de 
productes típics de la terra i de joguines, i comença instaurant-se la tradició de fi rar els 
xiquets, és a dir, regalar-los algun producte comprat a la Fira. Una altra tradició que data 
d’esta època és l’Esmorzar de Fira, a base de faves tendres, embotits i sardines, que se celebrava 
el dia 1 de novembre al Pla de la Font. 
Actualment la fi ra està dividida en diversos espais. Un dels tradicionals és el de maquinària 
agrícola, que hui en dia ocupa la part central de la fi ra, i bàsicament s’exposen cotxes, camions, 
maquinària agrícola i maquinària de construcció. Altres zones de la fi ra, són el zoc àrab, el 
mercat cristià, la zona d’atraccions infantils o l’exposició d’animals.
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Desembre
“Per Santa Llúcia, un pas de puça”

La Tabalà de Santa Llúcia
El barri de Velluters de València celebra Santa Llúcia en la seua ermita almenys des del 1377. 
Al voltant del temple encara trobem les parades del típic porrat, i la vespra del dia 13, el 
dedicat a la santa, es reuneixen un bon nombre de tabaleters i dolçainers de la comarca de 
l’Horta per a fer una breu i sonora cercavila amb l’objecte de festejar el creixement del dia en 
detriment de la nit. El triomf de la llum sobre l’obscuritat. Els confrares de la santa tanquen 
la comitiva amb les seues torxes, i quan acaba l’acte obsequien músics i assistents amb el pa 
beneït. Els dies posteriors l’ermita s’ompli de fi dels que acudeixen a la novena, i alguns 
depositen exvots de cera, agraint, sobretot, que els cuide la vista.
La documentació apunta que en 1840 es va fer una Tabalà de poc d’èxit i que en 1845 s’instaurà 
defi nitivament, si bé és molt probable que la tradició siga molt més antiga, almenys abans de 
la reforma gregoriana del calendari en què Santa Llúcia se celebrava el dia 23 de desembre. 
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Música i balls valencians
Per Ricardo Cervera

La música tradicional segons la UNESCO són aquelles formes musicals arrelades en les 
diverses cultures que contribuïxen a salvaguardar i revitalitzar el patrimoni cultural immaterial.

La música tradicional, per tant, forma una part important del folklore de cada poble i ciutat 
i ha estat sempre present en la vida quotidiana de la gent acompanyant-la en activitats 
habituals com el treball, les faenes domèstiques, les celebracions especials i, pràcticament, en 
qualsevol moment de l’existència. La música que hui denominem tradicional ha tingut una 
missió específi ca arrelada en la vida ordinària de les persones. 

És per això que no podíem deixar de parlar d’ella i d’alguns dels balls típics associats a esta 
música tant nostra.
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Música i cants tradicionals
El cant valencià té les seues arrels en l’encreuament de les cultures musulmana, cristiana i 
jueua a les terres valencianes al fi nal de la Baixa Edat Mitjana i principi de l’Edat Moderna 
(segle XVI). Actualment engobla el cant d’estil i el cant d’albaes. Ambdós formen part plenament 

de la cultura popular i del patrimoni immaterial 
valencià, i són una de les formes més apassionants 
d’expressar-se musicalment amb la veu, i, 
segurament, la que arriba de manera més directa 
i profunda a l’ànima dels valencians que en són 
coneixedors. 
La funcionalitat primitiva i original, tant de les 
cançons d’estil com de les albaes, era la de ser 
utilitzades en les rondes, aquelles passejades 

informals pels carrers en què la música i el cant donaven substància a sentiments aduladors, 
amorosos i galants dirigits a nóvies, amics, festers o autoritats en general. Durant el segle XIX 
i el començament del XX les rondes, on es cantava de manera espontània amb permís de 
l’autoritat o no, eren una activitat festiva molt freqüent en els pobles no massa grans i en 
l’àmbit rural i hui en dia encara es canten arreu de pobles i ciutats en dies de festa. 

Cant d’estil
El cant d’estil, en primer lloc, anomenat també cant a l’aire, cançons o valencianes, és el més 
estés, i està integrat per un conjunt de cants ornamentats, no mètrics, d’origen rural com l’u 
i dos, l’u i dotze, l’u, l’onze, la riberenca, l’alacantina i altres, interpretats amb acompanyament 
mètric ternari a càrrec de guitarres i guitarró. 
La missió d’estos cants, en un país que treballava l’agricultura i la ramaderia de forma primitiva 
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fi ns al segle XX, era fer més afable les llargues jornades 
de treball. Els treballs com plantar, segar, batre, 
llaurar, estisorar o espigolar tenien les seues melodies 
pròpies, i la gent els canviava la lletra i les feia seues.
En l’actualitat, trobem fi gures tan importants com 
Pep Gimeno ‘’El Botifarra’’, Jonatan Penalba, Carles 
Dénia o Miquel Gil entre altres, que treballen tant la 
música popular com la fusió de la música popular 
amb músiques modernes.
 
El cant d’albaes o albaes
Les albaes són l’evolució de les antigues rondes nocturnes. Per tant, els trets característics 
que separen les dues branques, el cant d’estil i les albaes, són prou clars: el ritme, l’espai i el 
moment en què s’interpreten i l’objectiu que perseguien. Així, observem un ritme mètric 
lliure en el cant d’estil i un ritme fi xe en el cant d’albaes. A més, mentre que el cant d’estil 
s’interpreta en qualsevol lloc i moment, les albaes són interpretades a la matinada i d’ací el 
seu nom (‘’alba’’: moment de l’eixida del sol). Finalment, pel que fa a la fi nalitat, el cant d’estil 
era música d’entreteniment, però les albaes eren dedicades a gent rellevant per exaltar la seua 
fi gura, és a dir, una expressió d’estima (ja documentades des del segle XIV).

El cant d’albades es caracteritza per tenir una temàtica 
satírica i humorística. Consta d’una part instrumental 
que consisteix en una tocata de dolçaina i tabalet, la 
melodia de la qual es repeteix sempre amb major o 
menors variacions dels músics, i d’una part cantada a 
cappella pel cantaor, que fa variacions sobre una melodia 
base, que també es repeteix. Als músics (un dolçainer i 
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Albaes al carrer

Pep Gimeno “El Botifarra”
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un tabaleter com a mínim) i al cantaor, els sol acompanyar sovint el versaor, que és aquell qui 
inventa els versets que interpreta el cantaor.
Les albades i el cant d’estil tenen nombrosos elements comuns, com l’expressivitat vocal 
virtuosística, l’ús de melismes, l’afi nació temperada i la funcionalitat de rondar. 

Balls tradicionals
El ball a la societat tradicional era una manifestació que formava part d’un sistema de 
relacions humanes integrat en una manera de veure el món preindustrial. La presència del 
ball era habitual dins de les festivitats del calendari agrícola i litúrgic que regien la vida dels 
nostres avantpassats i en determinades festes públiques o privades, com ara, els aplecs, la 
matança del porc o les vetlades casolanes i, per descomptat, en qualsevol festivitat de l’any. En 

ells s’establien vincles entre la jovenalla i entre 
els habitants de diferents indrets. Era un 
element altament participatiu i encara no reclòs 
en cap col·lectiu determinat.
A la societat tradicional el ball sorgia 
espontàniament. Qualsevol pretext era bo per a 
fer ball. Era motivat, bé per una festivitat local 
o comarcal, bé per una iniciativa de caràcter 
privat organitzada de manera informal (festa 
familiar, reunió d’amics). De viva veu s’escampava 

la notícia de la celebració d’un ball en una determinada data i lloc, encara que podia anunciar-
se en alguns casos. 
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Els diferents estils que ens han arribat fi ns hui són: les jotes, els uns o malaguenyes, les 
seguidilles, els fandangos del nord, el ball de bastonets, els boleros i les valencianes.
La major part d’ells solien interpretar-se en qualsevol ocasió festiva, com les reunions de 
familiars o d’amics, celebracions de la matança o collites. A més podien fer-se a l’interior de 
les cases, al carrer, davant les portes o a les eres de batre.
Hui dia, pràcticament s’ha perdut la seua funció festiva i han esdevingut espectacles per 
mostrar dalt els entaulats.
Un cas especial el constituïxen els balls públics, com les danses o els balls plans que se celebren 
a les places o carrers amb motiu de les festes majors i amb música de dolçaina i tabal o banda 
de música. Finalment, les danses rituals processionals, com les danses de nans i gegants, els 
bastonets, la carxofa, tornejants o els arets.
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Jota
La jota és el ball tradicionalment molt estés per tota la Península Ibèrica. S’utilitzava com a 
cant per a rondar les fadrines, els comiats de quintos o per acompanyar les faenes dels camps. 
Actualment encara es balla en gran part de les nostres comarques. 
Encara que existeixen documents escrits que parlen de la jota com a ball molt generalitzat al 
Regne de València des del segle XIV fi ns a la primera meitat del segle XVIII, la forma que 
coneixem hui en dia data del segle XV. Va ser en este segle que va anar substituint a altres balls 
més antics, com ara les seguidilles.
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Dansada a la Plaça de la Verge
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Jota de MoixentJota de Moixent

Les fadrines moixentines
totes van de cinc en cinc.

Una li diu a l’altra:
Que ganes de novio tinc.

Pepiqueta guapeta
fa botifarres.

A pesseta la guitza,
totes cucaes.

I sa mare li deia
monyo sorongo,

el tapó de la bassa
serà el teu nóvio.

Quan passes per lo raval
tots et diuen ravalera.

No hi ha xica més templà
si no és la santanera

Lliguardeta la tonta
no te pessetes,

que se les gasta totes
comprant cintetes.

I sa mare li deia
que no jugara,

que el nóvio que tenia
ja no el té ara.

Des de que tu te n’anares
l’hortet ja no s’ha regat,
la bona herba no creix
i el julivert s’ha secat.

Deu i deu que són vint.
Vint i vint quaranta.
Ara ton pare pixa,

ta mare canta.
Ara ta mare canta
i ton pare també

al clamor d’esta casa
per setze gallets.
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L’u o malaguenya
L’u o malaguenya és un ball originat al sud peninsular al fi nal del segle XVII o començament 
del XVIII. Es troba fortament arrelat a totes les comarques de la meitat sud de la Comunitat 
Valenciana. Cap al nord, només el trobem a la costa, on arriba fi ns a la comarca de la Plana. 
És un ball que presenta moltes denominacions. Al sud s’anomena malaguenya, a les comarques 
centrals u, a les comarques castellanoparlants més interiors fandango (la mateixa denominació 
que a les Illes Balears) i a les de més al nord marineria. Sol ser ball de parella, antigament solt 
i més modernament agarrat. També hi ha algunes variants d’u en rogle a les comarques 
centrals, que reben noms com villanera, safanòria, ball pla o sandinga.

Malaguenya de BarxetaMalaguenya de Barxeta
Mira si he corregut terres
Que he estat en Alfarrasí

En Adzaneta i Albaida
En el Palomar i ací

 
Omplim el sarró de pa

Si vols que et guarde les cabres
Que les fi gues ja s’acaben
I raïm no queda un gra

 
La Llosa i el Genovès

Lloc Nou, la Torre i Barxeta
Xàtiva, Rotglà i Valles

Llanera, Vallà i Montesa
Alboi, Cerdà i Estubeny

La Granja, Sorió i Torrella
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Seguidilla
Són un ball originari del centre de la Península Ibèrica, esteses a partir del segle XVI. Al ser 
antic ha anat desapareixent i a hores d’ara se’n conserven pocs exemples. La música és molt 
viva, i les lletres, quan en tenen, expressen burla o ironia per a provocar el somriure de qui les 
escolta. Els passos que realitzen els balladors també són molt dinàmics i s’aprenien per imitació.
 
Amb un ritme ternari i moviments animats amb acompanyament de castanyoles, guitarres, 
bandúrries i llaüts o fi ns i tot dolçaines, guitarrons o fl autes. En compàs de tres quarts o tres 
octaus, està distribuïda habitualment en estrofes de 4 versos alternatius de set o cinc síl·labes el 
primer i tercer i de set el segon.  Es balla per parelles que poden ser mixtes i van canviant de parella. 

Seguidilles de NulesSeguidilles de Nules
Seguidilles de Nules

qui les ha tretes?
La fi lla de l’alcalde
que té pessetes.

Popular de Nules
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Fandango 
És un gènere musical i de ball quasi exclusivament valencià. Entre els cants i melodies 
ballables que es coneixen amb el nom de fandango es poden distingir:
Fandango del nordFandango del nord
És molt abundant a les comarques del nord. És un fandango arcaic, emparentat amb altres 
fandangos ibèrics i amb els fandangos de cobla partida del sud valencià. Generalment té un 
ritme molt ràpid i s’usen passades molt lluidores.

Fandango de cobla partida
Només apareix a la serra d’Alcoi, la Foia de Castalla i el camp d’Alacant . Està emparentat amb 
els fandangos del nord de la Comunitat Valenciana. Sol ballar-se en fi lera i formant cadenes. 
El fet d’anomenar-los de cobla partida és per causa de la particular manera de dividir l’estrofa 
usada per al cant en dues meitats. Amb els dos primers versos s’interpreta part de la cobla 
cantada, la qual va separada de la segona part per la intervenció dels instrumentistes amb una 
melodia curteta. En la segona part de la cobla cantada s’acaba l’estrofa fent ús dels versos 
tercer i quart d’aquesta estrofa

iiiiddddddiiddddd
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Fandango de BocairentFandango de Bocairent

Evaristo i la bandúrria 
l’endemà de Sant Tomás 
li l’ha donada a la burra 

pensant-se que era fenàs. 

Si volen saber senyores 
de quin color és la pena 

és llevar-se la camisa 
i arrimar-se a una colmena. 

Ja sé que t’has alabar 
per donar-me carabassa 

jo també m’alabaré 
que me la menge en ta casa.

 
La despedida vos done 

per tots en general 
primer per l’amo de casa 
perquè no li sàpia mal. 
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Bolero 

És un ball molt lluït, creat pels mestres de ball del segle XIX per a les classes benestants i 
popularitzat a la fi  de segle. El seu origen està en la seguidilla, encara que també hi ha boleros 
enfandangats infl uenciats per l’u. 
És un gènere cultivat especialment a la Costera, la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la Valldigna. 
A més a més, els mestres de ball dels quadres de balls populars de la ciutat de València també 
van crear boleros per a incloure al seu repertori.

Bolero de l’AlcúdiaBolero de l’Alcúdia
Queia tota la lluna
sobre les sendes

mentre canten i ballen
dotze parelles.

Dotze parelles, mare,
dotze parelles

que per la nit tenien
les mans enceses.

T’estime, rosa fi na,
clavell de sucre,

ulls d’una aigua profunda,
canten els muscles.

Les meues mans et prenen
igual que un cànter
coloma meua, rosa,

gesmil intacte.
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Valencianes
Les valencianes són un gènere exclusivament valencià, estés per la comarca de l´Horta de 
València i algunes comarques pròximes. Existeixen tres estils diferents: l’u i dos, l’u i dotze i 
dotze i l’u. Els dos primers guarden relació amb la jota i el tercer amb el fandango andalús. 
El naixement de les valencianes com a ball és degut als mestres dels quadres de balls populars 
de València, que van adoptar passades populars però amb la tècnica del ballet al cant d’estil. 
Són per tant un tipus de ball espectacular nascut als entaulats.
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Valencianes d’AlbalValencianes d’Albal

L’any de les barrancades
me s’emportà la barraca;
no plores més Maravilla,

que amb quatre palos n’hi ha una altra.

Safanòries dins la dacsa,
camp que tinga camussó,
i si tens la sogra en casa

no falta revolució.

Cara de pometa roja,
no m’entres per lo corral,
que tinc les gallines soltes

i m’espantaràs el gall.

Se m’ha omplit el pou de cebes
i de corfes de meló;

cavallers, per a esta nit
ja s’ha acabat la funció.
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Jota de quatre
És un gènere musical valencià. El nom no ens ha d’induir a pensar que és un tipus de jota, 
ja que es diferencia clarament d’esta. Les jotes de quatre es componen de dues parts que van 
alternant-se: una instrumental i una altra cantada. Pel que fa al ball, la col·locació habitual de 
les jotes de quatre és en quadres de quatre persones. D’altra banda, és comuna la realització 
de cadenes –encreuaments entre els balladors– durant la part instrumental i de diferents 
passadetes durant la part cantada. S’han conservat molt pocs exemples a les comarques de 
l’Alcoià, la Vall d’Albaida i la Marina Alta. 

Jota de Mariola (Bocairent)Jota de Mariola (Bocairent)

La masereta plorava 
a la soca una fi guera
i el nóvio la consolava
fent volantins en l’era.

Totes les dones en tenen
i no li’n volen donar
de cullerots i culleres
i plats per escudellar.

Cadascú que se l’emporte
al carrascal del collet

que li faça el que vullga
i ningú Ii diga res.
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Jocs tradicionals
Per Trini Muñoz

Ja fa temps, molt de temps, quan als pobles els carrers no estaven asfaltats i el jovent no 
estava arrelat a tot tipus de noves tecnologies i conduïts cap a la televisió, es jugava al carrer 
a l’aire lliure i amb la rialla d’aquells que no saben el que es fan. L’avorriment no tenia cabuda 
en les seus vides i el carrer era un lloc de reunió per als jóvens i no tan jóvens. Quan estos 
sentien al carrer la cordialitat, la benevolència i també l’esforç, tots ells jugaven als jocs que a 
continuació descriurem
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Jocs infantils
El canut
El joc del canut era un joc típic valencià encara que també es practicava en altres regions 
com Murcia on l’anomenaven caliche. Es jugava en una zona lliure d’obstacles i plana, on es 
podia plantar el canut sense problemes. Es dibuixava un cercle en el terra, per a això es podia 
utilitzar el canut com a radi. . En el centre del cercle se situava el canut i sobre ell les monedes.
Antigament es decidia l’orde de participació llançant monedes (xavos o pessetes) a una paret 
o línia dibuixada en el terra (els carrers no estaven asfaltats), iI guanyava qui més prop de la 
línia o la paret situava la seua moneda. Una vegada decidit l’orde de participació, els xiquets i 
xiquetes se situaven després d’una línia marcada a una certa distància (decidida pels 
participants) i cada un llançava dues monedes. Es tractava de donar-li al canut i traure’l del 
cercle. Qui el treia, guanyava totes les monedes que quedaven en el cercle. Si tirava el canut 
però no el treia del cercle, es quedava amb les monedes que hi havia fora d’ell.
El canut era un joc individual i desenrotllava l’agilitat i la coordinació. 

Vocabulari bàsic del jocVocabulari bàsic del joc
Canut: peça redona de fusta d’uns 2 cm de diàmetre i 10 cm d’alçada. (A la província de 
València com a canut s’utilitzava un tros de canya prèviament tallada dels marges d’alguna 
séquia)
Tombar: tirar a terra el canut.
Puntuar: el canut quedava fora del rogle i alguna moneda dins d’este.
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El pic i pala
El pic i pala és un joc que ja es practicava en la Grècia clàssica i es tenen mencions que a 
Orient pròxim també es practicava. El nom del joc prové dels objectes que s’utilitzaven per a 
jugar: un pic, tros de fusta de 15 cm amb les puntes esmolades i la pala, un pal llarg d’entre 
50 i 70 cm. 
S’agafava el pic i es col·locava en terra. Se li pegava al pic en un dels seus extrems, i una vegada 
estava en l’aire se li pegava amb la pala tractant de llançar-lo el més lluny possible. Es tractava 
d’arribar a una línia marcada a una certa distància de la inicial i pactada prèviament. Si 
arribava, havia guanyat eixe equip. Els equips havien de ser entre 4 i 6 jugadors. Abans de 
començar la partida calia decidir: 
Les palades del joc; és a dir, el número de palades que havia de sumar un equip per a guanyar 
la partida.
La distància mínima a què s’havia de col·locar el primer jugador que empomava.
Cabia la possibilitat que l’equip contrari empomara el pic mentre s’estava movent encara que 
tocara el terra. Si l’aconseguien, quedava eliminat el llançador i passava a tirar el següent. Si 
l’equip contrari no aconseguia agafar-lo en l’aire, també es podia eliminar el llançador agafant 
el pic del terra i llançant-lo cap a la pala. Si la tocaven, aleshores eliminaven el llançador. Si 
fi nalment no havia sigut eliminat, pegava un pas avant i repetia el joc.
El joc del pic i pala desenrotllava la força, l’agilitat, la velocitat, l’equilibri i la coordinació. 

Vocabulari bàsic del jocVocabulari bàsic del joc
Pic: tros de fusta de 15 cm amb les puntes esmolades. 
Pala: un pal llarg d’entre 50 i 70 cm que serveix per a llançar el pic.
Empomar: Agafar al vol (una cosa que cau o que es llança), sense deixar que arribe a terra.
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Les birles
Les birles era un esport ancestral valencià. Era un joc que estava desapareixent perè des de fa 
uns anys s’està recuperant pel bé de les nostres tradicions.
La seua pràctica es creu que es va iniciar a principis del segle XII encara que el primer 
document en què apareix la paraula birla està datat l’any 1402. Se sap que este joc en els seus 
orígens es remunta a Egipte. El joc va decaure sensiblement en la dècada dels cinquanta i 
només algunes persones majors van continuar jugant, de manera molt esporàdica. 
Era un joc senzill, però que entranyava difi cultats a l’hora de practicar-lo. La bona punteria i 
la concentració eren indispensables per a ser un bon jugador.
Per a poder jugar només eren necessàries sis birles, uns pals tornejats i dos birlots que eren 
unes xicotetes peces que servien per a derrocar els pals. Les sis birles es col·locaven en dues 
fi les de tres. A sis metres d’elles es col·locava una ratlla, des d’on llançaven els jugadors. 
L’objectiu del joc era intentar derrocar totes les birles, menys una. Esta era la tirada que 
donava una major puntuació al jugador. Per a aconseguir-ho, cada un dels participants 
comptava amb dues tirades o tres segons la zona.
Quan una persona realitzava la primera tirada, independentment d’aconseguir fer bona, es 
tornaven a plantar les birles que havia tombat i realitzava la següent tirada. Així fi ns a les dos 
o tres tirades per sèrie. A continuació es canviaven els papers: qui havia tirat passava a plantar, 
qui havia plantat passava a arreplegar les birles i a tirar. Així anaven rodant fi ns que totes les 
persones havien realitzat les dos o tres sèries. Guanyava qui més tirades bones aconseguia.
Actualment s’intenta la seua recuperació, impulsada tant per les institucions valencianes i els 
ajuntaments, com des de l’Escola Autonòmica de Jocs Tradicionals o la Federació de Jocs i 
Esports tradicionals de la Comunitat Valenciana, qui organitza competicions al llarg de tot 
l’any on competeixen esportistes federats, tant hòmens com dones. La més coneguda és el 
Trofeu de Birles Platja “Ciutat de València”.
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Vocabulari bàsic del jocVocabulari bàsic del joc
Birla: la peça gran, de fusta de forma de tronc-cònica. 
Birler: conjunt de 6 birles i 3 motxos. 
Bona: deixar una birla dreta i les altres cinc tombades a terra.
Llançament: acció de llançar un motxo contra les birles. l
Motxo/palet/mazo/birlot: la peça menuda, de fusta i forma ovalada. 
Tirada: sèrie de fi ns a tres llançaments de motxo per aconseguir bona. 
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Les boles, boletes o caniques
Les boles, boletes o caniques eren el joc infantil per excel·lència. Els primers antecedents de 
què es té notícia es remunten a l’antic Egipte i la Roma precristiana. Hi havia una autèntica 
cultura infantil entorn a este joc. Una cultura que posseia, en els diferents llocs que l’han 
adoptat, noms i característiques genuïnes per descriure les boles segons el tipus i la mida.
Potser gran part de l’èxit d’este joc es devia a la simplicitat dels materials requerits, ja que 
només eren necessàries algunes boles xicotetes, ja foren metàl·liques, de ceràmica, de vidre, 
de plàstic o fi ns i tot de marbre, per citar alguns exemples. Els xavals solien tenir bastants 
boles, bé perquè les compraven, les guanyaven o les aconseguien de diverses formes. Tots 
solien tenir una bola favorita que utilitzaven per jugar, però si perdien mai entregaven esta, 
sinó una altra qualsevol. 
A més, era indispensable una bona dosi d’enginy en la mesura que el jugador s’havia d’adaptar 
sempre a l’entorn escollit per al joc, i per tant, havia d’adequar l’objectiu, les regles i el grau 
de difi cultat en funció d’això. Hi havia gran varietat de modalitats però podem observar trets 
comuns en els objectius de totes elles. Es tractava d’un joc de punteria i precisió, l’objectiu 
inicial sempre era encertar el blanc escollit, impulsant per a això la bola amb el dit polze amb 
un cop sec i precís. En cap cas s’admetia l’arrossegament o acompanyament com a tècnica per 
llançar la bola. Entre les múltiples modalitats de joc podem destacar-ne el guà.

El guàEl guà
El nombre de jugadors no era fi x, com a mínim feien falta dos, però podien jugar molts més, 
encara que el normal era entre tres i cinc. Per començar calia fer un guà (posssiblement en el 
seu origen, un gual), un xicotet forat de forma semiesfèrica practicat a terra, amb una 
profunditat d’uns quatre centímetres (normalment fets d’altres dies, però si no, preparat en 
un moment). A una distància d’uns tres o quatre metres es traçava una ratlla.
En començar el joc els participants llançaven la seua bala des del punt del forat a la ratlla per 
determinar l’ordre de participació. Començava el que més a prop havia quedat de la ratlla, que 
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a més posava les condicions.
Des d’este moment els jugadors llançaven les seues boles intentant introduir-les al guà. A 
mesura que ho anaven aconseguint tiraven a donar a les boles dels altres. Entre la bola que 
tirava i la que colpejava havien de quedar sempre unes distàncies determinades: dit, quarta, 
peu, bola i carambola o quiriscola (tres peus), després d’això calia fi car guà de nou. S’eliminava 
així el rival, que havia de pagar una bola. El joc seguia fi ns que quedava un sol jugador.
El joc admetia diverses variants, així podia jugar-se “a matar”, en este cas no calia fi car guà ni 
donar dit, quarta ..., sinó que n’hi havia prou amb colpejar la bola del rival. Una altra variant 
practicada en ocasions era jugar “a treure”. Es traçava un rectangle o cercle on cada participant 
dipositava una bola; després de determinar l’ordre, tirant a ratlla, com en el cas anterior, es 
llançava contra les boles dipositades, guanyant-se les que s’aconseguien treure de la zona.

Vocabulari bàsic del jocVocabulari bàsic del joc
Guà: clotet per posar la boleta en la jugada que dóna pas a matar. 
Llançament d’ungleta: col·locar-se la boleta a l’altura de l’ungla del dit polze o índex per llançar 
el millor possible. 

Però juntament amb estos jocs, desapareguts hui en dia, encara continuen mantenint-se en la 
nostra tradició actual altres com:
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El truc
El joc del truc és un joc de cartes, possiblement d’origen àrab, que es juga a moltes parts de 
la Comunitat Valenciana, així com a zones limítrofes (com ara, Albacete, Murcia o Illes Balears) 
amb regles lleugerament diferents, amb les mateixes senyes i vocables clarament adaptats del 
valencià.
Es juga entre dues parelles. La baralla del truc consta de 22 cartes diferents.
Les expressions del joc són molt peculiars com truque, retruque, quatre val, joc fora, envide, 
dos més, la falta, etc. i sempre es fan en valencià, encara que els jugadors parlen una altra 
llengua. 

SenyesSenyes
És molt útil saber les cartes que té el nostre company per a actuar en conseqüència. Per això 
es poden fer senyes:
1 d’espases: alçar les celles.
1 de bastos: guinyar l’ullet.
7 d’espases: traure la llengua a una vora
7 d’or: traure la llengua a l’altra vora
algun 3: mossegar-se el llavi inferior
33 d’envit: unfl ar les galtes

L’abast dels territoris on es juga al truc i la seua popularitat a la Comunitat Valenciana el 
destaquen com a un joc molt popular. De fet, diversos moviments culturals, associacions, 
falles… fan del truc un símbol o, fi ns i tot, una forma de viure, organitzant campionats per tot 
arreu. 
No és un joc de cartes tradicional que és el que el fa intrigant i interessant a més de divertit i 
els més xiquets disfruten aprenent mirant com juguen els seus majors preguntant-se com pot 
ser que enviden sense tindre ni nyigat o que truquen sense cartes.
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El truc és un joc que s’aprén jugant, no és prou saber les regles perquè té moltes trampes i 
les mateixes cartes es poden jugar de diverses maneres, a més és important saber dir mentires 
i que no se’t noten, però l’essència real del truc valencià no és altra que reunir-se en harmonia 
i alegria amb amics o familiars després de l’esmorzar, dinar o un bon sopar.
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La pilota valenciana
La pilota valenciana és l’esport de pilota més tradicional i autòcton de la Comunitat Valenciana. 
A diferència d’altres jocs, ha perdurat i s’ha mantingut en el temps fi ns els nostres dies.

Història del joc de la PilotaHistòria del joc de la Pilota
Probablement els seus orígens es remunten a l’època grecoromana. El poble romà va prendre 
molts costums dels grecs i va ser responsable de la seua expansió per tots els confi ns de 
l’Imperi. D’esta manera, la pilota a mà va arribar a terres valencianes de la mà dels cavallers 
originaris de la Provença, que acompanyaven el rei Jaume I en la seua conquesta i, per això, 
les primeres referències del joc de pilota a les comarques valencianes les trobem a les acaballes 
del segle XIII, en concret, la menció a la placeta del Jugador de Pilota a Alcoi, poc temps 
després de l’atac d’Al-Azraq a la vila, l’any 1276.
En els seus inicis va ser un esport molt popular practicat per membres de la noblesa i inclús 
reis. Tanmateix, ja en el segle XIV, l’humanista Arnau de Vilanova no va recomanar la pràctica 
d’aquest joc al rei Jaume II per no considerar-lo un joc propi de reis. Al mateix temps el frare 
Sant Vicent Ferrer es va encarregar de lloar entre el poble pla les bondats del joc de pilota per 
seu caire divertit en una època marcada per les guerres i les epidèmies constants. 
Este èxit va ser part de la seua pèrdua de popularitat, ja que per a evitar problemes es va 
prohibir la seua pràctica en els carrers, quedant confi nat a recintes tancats que només podien 
mantindre les classes adinerades. A més, el fet que només en el Regne de València existira 
tradició de joc en “trinquet” va propiciar la seua desaparició en la resta de territoris de la 
Corona d’Aragó. Esta prohibició no va a afectar al Regne de Valencia on existien en aquella 
època molts trinquets per a jugar. 
Això no obstant, la popularitat de la pilota va arribar a ser tanta, que va ser considerada com 
un factor d’agitació social, per la qual cosa es van proclamar nombrosos edictes perquè es 
prohibira jugar al carrer, a ciutats com ara Alcoi, Elx, Castelló o Gandia, entre d’altres. En este 
sentit, és especialment signifi catiu el bàndol de la ciutat de València de l’any 1391, que va 
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provocar abundants aldarulls i rebomboris. Esta situació va propiciar que els «trinquets» 
(espais tancats i coberts específi cs per a la pràctica de la pilota) deixaren de ser utilitzats en 
exclusivitat pels nobles, i foren progressivament ocupats per les classes populars. 
Segles més tard, cap a mitjans del segle XIX i primers del XX va ser l’edat d’or de la pilota 
valenciana amb una gran proliferació de trinquets per arreu de pobles i ciutats. Posteriorment 
amb la popularització dels esports de masses, l’expansió urbanística que va provocar el 
derrocament de nombrosos trinquets i l’augment de la circulació automobilística que va 
difi cultar el joc en el carrer, va provocar que la seua situació a fi nals dels 60 fora quasi crítica. 
En este context, va emergir en la dècada dels 70 la fi gura del pilotaire Francesc Cabanes Pastor 
«El Genovés», que és considerat el millor pilotari de la història, capaç d’alçar passions en els 
trinquets, i que va permetre que nombrosos afi cionats tornaren a posar els seus ulls en la 
pilota de vaqueta.
A més, es deixa sentir la labor duta a terme per la Federació de Pilota Valenciana, tant amb la 
creació de nombroses escoles destinades a la població més jove, com per mitjà de l’organització 
d’un elevat nombre de campionats. També destaca la posada en marxa d’iniciatives que han 
permès la introducció de la Pilota Valenciana en el medi escolar. Així, la Generalitat Valenciana, 
l’any 2000, va establir una sèrie de decisions amb l’objectiu d’introduir, promocionar i facilitar 
que el joc de pilota pogués ser una realitat en els centres educatius valencians amb la 
construcció d’unes instal·lacions específi ques dins la zona docent gimnàs poliesportiu. També 
diverses iniciatives han permès la recuperació de modalitats quasi desaparegudes i la 
incorporació a la seua pràctica de col·lectius, com ara les dones o les persones amb algun tipus 
de discapacitat física o sensorial.

Modalitats de jocModalitats de joc
Existeixen diverses modalitats de pilota valenciana encara que es poden dividir en dos grans 
blocs, estil directe i estil indirecte, algunes d’elles relativament modernes com és el màdel.
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Estil directeEstil directe
En l’estil directe els equips estan encarats i s’han d’enviar la pilota d’una meitat del camp a 
l’altra. Per ordre alfabètic, les modalitats reconegudes per la Federació de Pilota Valenciana 
són:

Escala i cordaEscala i corda: Practicada en els trinquets amb una corda de vora 2 m al mig de la canxa que 
separa els dos camps i per damunt de la qual ha de passar la pilota, i que li dona una especial 
difi cultat tècnica. Juntament amb el Raspall, compta amb jugadors professionals.

GalotxaGalotxa: Similar a l’escala i corda però jugant-se al carrer (natural o artifi cial).

GalotxetesGalotxetes: Aquesta modalitat es juga en 
la galotxeta, una xicoteta canxa entre un 
o dos jugadors per equip. Es disputa a 
l’aire, aconseguint-se un ‘quinze’ cada 
volta que la pilota del rival toca o no 
aconsegueix passar la corda o s’introdueix 
la pilota en un dels caixons (forats als 
cantons de la galotxeta) del rival.

LlarguesLlargues: Sembla que és la modalitat més antiga, es juga al carrer, i té com a característica 
(que les altres modalitats han perdut) l’existència de les ratlles, una mena de meitat del camp 
mòbil. Té variants com la Palma i la Perxa. Per ser la més propera a l’origen comú ha servit de 
base per reglamentar el Joc internacional dels Campionats Internacionals de Pilota.

MàdelMàdel: variant de les galotxetes adaptada a les canxes de pàdel.

El trinquet i les llargues a Petrer
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Pilota blancaPilota blanca: Modalitat practicada a l’Horta Nord, avui en dia reivindicada per les Falles de 
València.

Pilota grossaPilota grossa: Modalitat només jugada a l’Abdet i a Parcent, precursora de les Galotxetes. 
Consisteix a jugar a les Llargues en un trinquet.

RaspallRaspall: És l’altra modalitat, a més de l’Escala i corda, que compta amb jugadors professionals. 
Es juga en trinquet o al carrer, i el nom ve del fet que el pilotari ha de raspar el terra amb la 
mà per tornar la pilota perquè sovint hi va rodant. És la modalitat més dura físicament.

Estil indirecteEstil indirecte
En l’estil indirectel’estil indirecte els dos equips comparteixen canxa i s’enfronten llançant la pilota contra un 
element (mur), anomenat frontó. Després que la pilota rebote li toca a l’equip contrari.
Les modalitats reconegudes per la Federació de Pilota Valenciana són:

FrareFrare: Cada jugador colpeja la pilota de manera alterna havent d’impactar esta en el frontis 
per damunt d’una ratlla situada a una alçada de 90 cm i botant dintre dels límits establerts 
en la canxa. Esta modalitat compta amb unes regles similars a les del frontó, però en una 
canxa amb unes dimensions un poc menors i amb dos bisells, coneguts com a frares en els 
cantons del frontis que permeten que la pilota faça efectes estranys quan impacte en ells.

FrontóFrontó: Esta modalitat es diferencia del frontó basc en les dimensions (més curtes) de la canxa 
i les característiques de la pilota (més ràpida). Existeix una versió utilitzada en campionats 
amb participants d’altres països anomenat frontó  internacional. 
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VestimentaVestimenta
En la pilota valenciana els jugadors no duen cap uniforme, sinó que vesteixen de roig o de 
blau, essent el roig el color de l’equip teòricament més fort. 
Fins no fa gaires anys en l’Escala i corda era costum vestir de blanc, çò és, pantalons llargs i 
samarreta blancs, amb una faixa del color corresponent. Hui en dia, amb la introducció de la 
televisió, són les camisetes de color roig o blau les que diferencien l’equip del jugador. 
En el Raspall, els pantalons són curts, ja que els llargs destorben en els freqüents moviments 
d’agenollar-se per raspar la pilota en terra.

PilotesPilotes
Després del mateix jugador, la pilota és el factor determinant de les partides. Depenent de la 
modalitat que es jugue s’utilitzarà una mena de pilota o una altra. A més, el jugador o equip 
que està en el dau (o té la treta) pot canviar de pilota per adir-se als seus interessos del 
moment (una pilota més ràpida, una altra de bot més curt, etcètera).

Pilota de vaquetaPilota de vaqueta: Este és el tipus de pilota obligatori en l’Escala i corda, 
el Raspall i la Galotxa. Rep aquest nom per estar feta de pell de bou. Les 
actuals mesures reglamentàries per adults són 42 mm de diàmetre, 138 
mm de circumferència, i entre 42 i 48 grams de pes. 

Pilota de tecPilota de tec: Utilitzada exclusivament als frontons valencians. Estan fetes de pell de cabra, de 
color blanc, més dures i pesants que les de badana, i més grosses que les de vaqueta (48-50 
grams i 5 cm de diàmetre).

Pilota de galotxetesPilota de galotxetes: A la modalitat jugada al Vinalopó Mitjà es juga amb unes pilotes pròpies 
i úniques. Són pilotes farcides amb roba i recobertes amb esparadraps, d’un pes aproximat de 
60 grams i d’uns 7 cm de diàmetre.
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Pilota de badanaPilota de badana: És la utilitzada en les modalitats de carrer Llargues 
i Galotxa. Atès el terreny de joc, és fàcil perdre la pilota o que caiga 
en un balcó o terrat, però com que les pilotes de badana són molt 
barates això no és cap problema. A més, els carrers són plens 
d’irregularitats que causen efectes estranys en el bot de la pilota, 
sorpreses que són esmorteïdes per la mateixa pilota de badana, de 
cop més suau i, per tant, més emmotllable. Un altre motiu per 
utilitzar pilotes de badana és la seua menor duresa i velocitat, que 
les fan més adients pels jugadors afi cionats. Estes pilotes estan formades per una cobertura 
de pell assaonada d’anyell o d’ovella, per això el nom de “badana”, molt més suau que la 
vaqueta, i farcides de draps. 

Pilota grossaPilota grossa: És una pilota que té un pes de 125gr., un diàmetre de 7cm i una circumferència 
de 25cm. Feta amb un nucli de fusta, farcida amb draps i pell de cabra.

ProteccionsProteccions
Cada modalitat té una pilota associada, i cada pilota té un tacte diferent. Així, no hi ha una 
protecció comuna a tots els jugadors ni tan sols a cada modalitat. Una mà preparada per jugar 
a raspall és completament diferent d’una altra disposada a jugar a llargues. A més, dins d’un 
mateix equip d’escala i corda, per exemple, un punter durà la mà molt més protegida que el 
mitger, atés que la seua funció és parar la pilota, mentre que el dauer (o escalater), que rep 
les pilotes amb menys força o de rebot, tindrà menys proteccions per “sentir-la” millor i 
dirigir-la amb més precisió.
En general, els pilotaris s’arreglen les mans amb tessamoll i esparadrap, les modernes 
adaptacions de les cartes i les vetes. També és freqüent emprar planxes metàl·liques per les 
zones més castigades.
GuantGuant: El guant de pilota valenciana està elaborat amb pell de corder. No protegeix la mà 
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sencera, ni els dits, sinó només aquelles zones 
que rebran repetidament el cop de la pilota, çò 
és, els artells i una part del palmell. Està format 
per dues peces, si fa no fa triangulars, que 
cobriran la palma i el dors de la mà. De les puntes 
surten dues vetes amb les quals el jugador es 
fi xarà el guant.  Cal una certa habilitat per fer-ho, 
ja que només ho podrà fer amb l’altra mà i amb 
la boca. Les vetes, després de donar algunes 
voltes pel canell i el palmell es lligaran al dors de 
la mà. 
 
DidalDidal: En la modalitat de raspall, i pels constants cops arran de terra, és primordial protegir-
se correctament les ungles i els dits. Per això s’hi col·loquen uns didals de cuiro molt dur.

PuntuacióPuntuació
Una partida de pilota valenciana, pel que fa a la puntuació, és dividida en un nombre de jocs 
(o tantos) que depén de la modalitat que es jugue. Este sistema de puntuació és la manera 
més estesa hui en dia, però antigament també es comptava a pujar i baixar, que consistia 
també a arribar a una xifra determinada, però amb l’afegitó que si l’equip que anava perdent 
aconseguia un tanto, en lloc de sumar-se’l, li’l restava a l’equip que anava guanyant. Quan el 
jugador aconsegueix un tanto, els equips canvien de camp, és a dir, el rest al traure i viceversa. 
L’única excepció és la modalitat de Llargues, que té la particularitat de les ratlles.

Les ratllesLes ratlles
Esta manera de fer els quinzes només és usada actualment en les Llargues, tot i que també 
s’utilitzaven en els trinquets. Les ratlles són línies marcades allí on es para la pilota. Quan el 
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marxador o la persona que du el compte de la partida no fa cap referència a cap ratlla vol dir 
que cap equip té cap ratlla. Si n’hi ha, el marxador l’anomena després de la puntuació, sense 
indicar a favor de qui són, car se sobreentén que són a favor del rest, que és l’interessat a 
assolir el traure. En aconseguir dues ratlles, o en arribar a val i una ratlla, es canvia el traure.
Així, podrem sentir les següents puntuacions abans de canviar de camp:
A res i 2 ratlles, si no s’ha guanyat cap
A quinzens i cap, o simplement, a quinzens, si hi ha ratlles.
Quinze net i 2 ratlles.
Trenta neta i 2 ratlles.
Trenta per quinze i 2 ratlles.
Val i 1 ratlla.

Els jocsEls jocs
El sistema de puntuació de cada joc està dividit en quatre moments, anomenats quinzes:
15, quinze.
30, trenta.
Val.
Joc, i se suma el ‘tanto’.
Aquestes són les situacions possibles en la puntuació d’un joc:
Quinze net o Quinze res.
A quinzens, Iguals a quinze, si hi ha empat a 15.
Trenta neta, o Trenta per res.
Trenta per quinze, o 30 i 15.
A dos, si hi ha empat a 30.
Val net, o Val per res.
Val per quinze, o Val i 15.
Val per trenta, o Val i 30.
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S’anomena Joc sabater quan un equip fa tots els quinzes i el rival cap:
Quinze net, Trenta neta, Val net, i el guanya. Per extensió, si una partida acaba sense que un 
equip aconseguisca cap tanto es diu que ha sigut una partida sabatera.
Per guanyar el joc s’ha de guanyar per 2 o més quinzes, de manera que el rival ha d’estar a 30 
com a màxim. En cas d’empat a val ambdós tornen a estar a 30. La que pot ser que siga última 
pilotada de la partida rep el nom de Val i lo atre, ja que l’equip que es preveu guanyador du 
val i si aconsegueix el joc, s’emporta també lo atre (la victòria).
 
Les travessesLes travesses
La pilota valenciana ha perviscut en gran part gràcies a la juguesca i les travesses, sistema 
reglamentat d’apostes mútues per a preveure els resultats 
d’una cosa incerta, com una partida de pilota o un partit de 
futbol, que hi anaven relacionades. El públic, tant als trinquets 
com al carrer, s’adreça al marxador, qui s’encarrega de casar 
les travesses, l’espectador li diu postura (la travessa), si el 
marxador creu que aquesta té trellat l’atén, li dóna un rebut 
i replega els diners, per començar a cantar-la buscant un 
altre espectador que accepte posar-hi diners en contra.
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La pilota valenciana a AlbalLa pilota valenciana a Albal
En la nostra població, Albal, es tenia molta tradició de jugar, primer al carrer, cosa que va fer 
que el carrer on habitualment es jugava agafara eixe mateix nom, carrer de les LLargues. 
Posteriorment, es jugava a altres modalitats com la del Frontó, en el frontó de la Cooperativa 
on la canxa, que és reduïda feia que s’haguera de jugar al rebot. 
En esta modalitat de pilota, la de Frontó, trobem jugadors d’Albal com Paco Canelletes, 
Ernesto Coixinera, Joaquin Bomba, Goriet Botella, Manolo Artana, Juan el Bollo, Juanjo el 
Surdo, Boro el Ñego, Pepe Quinino, Alfonso el Nardi, Jesús el Nardi , Cosme o Sebastianet, 
L’Obert d’Albal va ser un dels tornejos més reputats de frontó valencià, no només per la 
qualitat dels seus contendents, tots professionals de la pilota valenciana o afi cionats de renom, 
com per la canxa. que han fet que jugadors famosos com Genoves II, Espinola, Cervera, 
Pasqual II hagen passat per este terreny de joc.



145



146

Glossari de paraules en perill d’extinció    

El següent recull de paraules són algunes de les que han aparegut al llarg dels nostres textos 
i que volem que no caiguen en l’oblit com alguns dels ofi cis o costums ací explicats.

AndanaAndana: Pis en la part superior de la casa, destinat generalment a guardar algunes collites.

AtifellAtifell: Recipient fet d’obra, de metall, de fusta o d’un altre material, destinat a contindre 
alguna substància, o a servir com a recipient de cuina. També es diu dels utensilis i ferramentes.

BovaBova: Planta herbàcia perenne (Typha sp), de fulles molt llargues, coriàcies, erectes, amb les 
quals es fan seients de cadira, estores, cistelles i altres objectes. 

BugadaBugada: Conjunt de roba que es llava.

CambraCambra: Departament d’una casa destinat a guardar certes collites, situat generalment en un 
lloc alt. És sinònim d’andana.

FirarFirar: Comprar (a algú) alguna cosa en la fi ra, en el mercat o en una botiga

GalletGallet: Broc xicotet d’una botija o d’un porró per on ix el líquid formant un raig prim. 
beure al gallet. Locució verbal que signifi ca beure engolint un raig prim de líquid sense tocar 
amb els llavis el recipient que el conté, generalment una botija o un porró.
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GarbaGarba: Feix d’espigues segades i lligades. Manoll.

LlibrellLlibrell: Recipient redó d’obra, de metall o de plàstic, de poca alçària i més ample de la boca 
que de la base, utilitzat per a usos diversos.

MàrfegaMàrfega: Sac gran, generalment ple de palla o de pallocs, que servia de matalaf.

MargallóMargalló: Palmera autòctona de la zona mediterrània (Chamaerops humilis), de fulles grans 
en forma de ventall, amb pecíols proveïts d’espines vulnerants, de fl ors en raïms densos i fruits 
semblants als dàtils.

PallissaPallissa: Lloc cobert on es guarda l’herba seca i la palla per a alimentar el bestiar quan no pot 
eixir a pasturar.

SequerSequer: Espai enrajolat, empedrat o asfaltat, utilitzat per a escampar i secar l’arròs.

SolsirSolsir: Arreglar (una peça de roba foradada o esclarida) refent amb agulla el teixit.





En clau nostra     
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No t’has pegat un esmorzarot amb els seus cacaus i les seues olives i per rematar-lo, un cremaet o 

cassalleta.

Jugant al truc no has tirat la “falta”, i has anat de farol.

Els diumenges no fas una bona paella amb socarraet.

Quan no la fas tu (la paella), no has criticat a qui ha estat fent-la.

Prefereixes xurros en lloc de bunyols de carabassa per a sucar el xocolate.

No has pujat al Micalet comptant els escalons que té.

No has dit allò de “Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà”

Allà on vas no portes una traca o un castell i el tires com si fores el pirotècnic major.

No t’has emocionat amb el terratrèmol fi nal d’una mascletà.

Després d’un bon plat de paella no has berenat orxata amb fartons fi ns a rebentar com Sangonera.

No divideixes l’any en “falles” i “el que queda per a falles”.

Després d’eixir de festa i abans de tornar a casa no has pegat un mosset en el Forn dels Borratxos

No agafes el cotxe encara que ploguen quatre gotes.

No et pots resistir a sucar l’oli en l’ensalada o el caldet de l’all i pebre.

Has anat a “fer-te’n una” i han acabat sent-ne 7 o 8 i entones alegrement :“Si la vista no m’enganya, 

porte mala castanya”

Arribes el primer a un lloc i no trobes l’hora d’anar-te’n.

No saps que un bombó no és un gelat, sinó un café amb llet condensada.

No saps que “pensat i fet”, és com solem fer les coses. 

No eres bon valencià ni valenciana si ...
Per Raquel García

pppppeeeerrrr rrrrrreeeeemmmmmaaaaattttttaaaaaaarrrrrrrrrr-----llllllloooooooo,,,,,,, uuuuuuuuunnnnnnnn  cccccccrrrrreeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaeeeeeeee
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I sobretot no eres bon valencià ni valenciana…

Si no saludes amb un “Ieeee, nano!” i t’acomiades amb un “Au!” o “Mone!”.

Si quan ix un dia assolellat no dius “fa dia de falles”

Si no has enviat a algú a “fer la mà” o “t’has cagat en la fi ga sa tia”.

Si “això ho pague jo!” o “serà per diners?” no ixen a relluir a l’hora de pagar.

Si no t’han enviat “a cagar a l’hort” o t’han dit: “Xé, ves i gita’t”. 

Si no has “anat com cagalló per séquia” o “t’ha tirat més un pèl de fi ga que una maroma de barco”.

Si no t’han dit que no tens “ni xixta ni llimonà” o “si t’arree una nyespla, voràs!”

Si no dius “redeu!” o “la mare que va!” davant d’un fet sorprenent.

Si “caguerà de bou” no indica el que no t’agrada i algú cantant et replica: “Quan plou s’arremulla…”

Si quan una cosa está bona no dius: “Açò és mel de romer”.

SI no has utilitzat alguna vegada eixe vocabulari tan nostre per a referir-se a algú com: sangonera, 

fi gamolla, panfígol, fardatxo, borinot, cap de suro, romancer, animal de séquia, taperot, meninfot, 

moniato, botabancals, xafaxarcos, trompellot, apardalat, pudent, furtamelons, pocatraça, milhòmens, 

sanguango, furó…
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Sant Josep àngel de pau

jo soc aquell que treballa

tot l’any per a fer falla

i soc per la festa un esclau.

Soc aquell que no té un clau

per fer-se faller un dia

però sent la valenciania

i vull fer les coses grans

més no trobe com abans

eixa ajuda que tenia.

Com dius saber molt bé tu

no s’abonen els veïns

i jo he de furgar per dins

per a traure allò oportú.

Ser un bon faller

Jo envie fi ns al Perú

loteries i targetes

tot per recaptar pessetes

i poder pagar les llistes

dels músics, els artistes

dels coeters i poetes.

I si a la fi  de l’exercici

no pague com bé volguera

és perquè tinc la cartera

més innocent que un hospici.

Tot el constant sacrifi ci

es partix contra un cantó

i és que hi ha molta atenció

pel turisme i el seu misteri

i el comerç i el Ministeri

no ens donen cap subvenció.
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Tot és traure les divises 

i explotar les nostres festes,

però els que fem estes

estem tots sense camises.

Fes, doncs, que canvien les 

brises

pare faller Sant Josep

que per València volem fer

art, sacrifi ci i més glòria

però que ens tinguen memòria

els que viuen del faller.

I així vos publique amics

que la falla és dia a dia

esforç, lluita i alegria

al temps present com l’antic.
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Ser faller és sacrifi ci

com ahir, hui i demà

i és meta del valencià

fer més en cada exercici.

La falla és treball harmònic

on cada u posa el que té

i és escola, i és segrell

de l’art i llenguatge irònic.

La falla és arxiu encara

de les virtuts valencianes,

que per ella es fan germanes

i conviuen cara a cara.

La falla és tradició

que va portant al voltant

les glòries de temps passats

amb el present d’il·lusió.

València viu i treballa

donant fe de la seua existència

i és el símbol de València

tot el quefer de la falla.

La falla naix del no res

com la vida i les persones

i en variades estones

va amunt cada dia més.

Però entre principi i fi 

hi ha un art, un riure, un amor,

un treball i un bon humor

que ens acompanya al camí.

I en tant que els gustos perfum

de la falla siga ciència

en tant anirà València

per les sendes de la llum.
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I amb les armes de la guerra

farem en pau les batalles

i naixeran noves falles

i noves fl ors en la terra.

Eixa és València, germans

és la mare que ens acull

i ella és l’ànima i l’orgull

dels fallers i valencians.

Paquita Moreno
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Sant Vicent Ferrer
Una vida dedicada 

a la predicació



158

El valencià va nàixer al carrer del Mar de València l’any 1350. Fill de pare notari i escrivà de 
la Cort del Regent, que gaudí de molt de renom en la València de l’època i de la gironina 
Constança Miquel, Vicent fou des de molt xiquet molt devot. Probablement per aquest motiu 
ingressà al convent de Sant Domènec, a tocar de casa, als dèsset anys. 
Tota la primera etapa dins l’ordre dominica la dedicà a l’estudi de la Gramàtica, Lògica, Física, 
Sagrades Escriptures i Teologia, com era habitual a l’època. Vicent Ferrer fou un alumne 
notable i només un any després del seu ingrés al convent dominic de València ja fou enviat a 
Barcelona, que era el major centre d’estudis, per ampliar els seus coneixements. Només dos 
anys més tard, el 1370, ja era lector de Lògica a Lleida. 

En este punt ens arriben notícies que la ment de Vicent era privilegiada i que la seua capacitat 
per donar vida i atractiu als raonaments més complicats i freds li donaren ja certa fama. Tornà 
a Barcelona per aprofundir en l’estudi de les Sagrades Escriptures i l’hebreu. També marxà a 
Tolosa, centre de màxim prestigi, a estudiar Teologia. Allí donarà per fi nalitzada la seua etapa 
d’estudiant. Així doncs, completà els seus estudis en només onze anys, enlloc d’en els quinze 
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que eren habituals. Tornà a València on va ser prior del Convent de Sant Domènec i mestre 
de Teologia a la Seu de la ciutat. 
Durant estos 17 anys esdevindrà una persona molt coneguda i apreciada, que participà en 
qüestions de la ciutat com a fi gura pacifi cadora i consellera. És just en esta esfera d’home 
públic i polític que formà part de dos grans esdeveniments històrics; el cisma d’occident i el 
Compromís de Casp. Només direm que en ambdós esdeveniments tingué un paper més o 
menys rellevant i que estigué a favor del papa Benet XIII en el context del cisma i a favor de 
Ferran d’Antequera en els fets que culminaren en el Compromís de Casp. 
Fou precisament en la cort papal d’Avinyó, que Vicent Ferrer rebé la missió de predicar pel 
món la paraula de Déu, de mà de Sant Domènec i Sant Francesc, a través d’una visió. I és així 
com l’any 1399, amb el vist i plau papal, començà a recórrer els camins de mitja Europa per a 
portar a terme aquella missió. Sabem que creuà tota la península ibèrica, que recorregué 
França i la Itàlia septentrional, que s’apropà a Alemanya, etc. Avançava molt poc a poc, 
muntant un ase. L’acompanyava un seguici d’unes tres-centres persones, gent que ho havia 
deixat tot per a seguir-lo per tot arreu i viure segons els seus preceptes. 
 Vicent Ferrer va morir a Vannes el 1419 als seixanta-nou anys, possiblement com a conseqüència 
d’una ferida que no curava. Fou canonitzat l’any 1455, quan ja se li atribuïen uns vuit-cents 
seixanta miracles com el del mocadoret, el del xiquet de Morella, o el de la Font de Llíria.
És per això que l’any 2019, institucions com l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el va dedicar 
a Sant Vicent Ferrer com a escriptor de l’any, recordant així els 600 anys de la seua mort.
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Sant Vicent, un gran predicador
És la seua tasca com a predicador la que més fama li reportà i pel que més se’l recorda, junt 
a la seua vessant “miraculosa”. Allà on anava s’apropaven gents dels voltants atrets per la 
fi gura del predicador valencià, sabien que presenciarien un espectacle únic. 
Els viatges eren continus, atès que no solien quedar-se en un mateix lloc més d’una nit. En 
arribar a una localitat s’allotjava austerament en un convent dominic, o franciscà, o en la casa 
d’algun notable. Passava la nit llegint en la seua cel.la i l’endemà, de bon matí, els habitants del 
poble muntaven un escenari o altar des d’on sant Vicent feia missa solemne. Després d’aquesta, 
començava a dir el sermó, que solia durar unes dos o tres hores i podia arribar a tindre molts 
oients. 
De sermons se’n conserven hui en dia uns 280, que foren escoltats i molt valorats per mitja 
Europa en el transcurs del segle XIV al XV. Estos sermons han arribat fi ns a nosaltres gràcies 
a la fi gura dels escrivents que s’encarregaven de copiar tot allò que el sant expressava en els 
sermons, incloent-hi el ric llenguatge gesticular. Estos acompanyants també l’ajudaven a 
propiciar el clima de suggestió que es creava als seus sermons. Els temes al voltant dels quals 
giraven els seus sermons i que més l’obsessionaven eren els vicis i els pecats, la fi  del món, les 
dones i el matrimoni o l’educació dels fi lls. 
El caire moral de les seues predicacions, l’ambient que es creava i un públic analfabet provocaven 
exaltades i frenètiques reaccions (es creaven aldarulls entre membres de diferents religions 
de la mateixa ciutat). Jueus i musulmans eren obligats a assistir a l’espectacle religiós de 
Ferrer, on eren humiliats públicament i sovint patien ferotges atacs. 
Un altre fet a destacar és que sempre predicava en valencià, allà on estiguera. D’ací va sorgir 
la creença que Vicent Ferrer tenia el ‘do de llengües’, miracle pel qual tothom l’entenia. Sabem, 
però, que este enteniment responia més al coneixement que tenia de la llengua d’oc, de l’arrel 
comuna de les llengües al llatí i també, en gran mesura, pel llenguatge no verbal amb què 
embellia la seua oratòria: allargament de les síl·labes tòniques, utilització d’abundants 
onomatopeies i superlatius, simulacions de diàleg, gestos, infl exions, pauses dramàtiques, etc. 
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El Sant en els nostres dies
No és estrany que la fi gura de sant Vicent Ferrer tinga en els nostres dies una repercussió 
considerable, no solament a les nostres terres —on és el sant patró de la ciutat de València—, 
sinó també per tots els llocs on va predicar la paraula de l’Evangeli: especialment a les 
poblacions de Bretanya, on va acabar els seus dies. Possiblement el fet de ser el primer sant 
canonitzat de l’antic Regne de València va ser fonamental per a la devoció del poble valencià 
cap al seu sant per antonomàsia.
Així no és d’estranyar que moltes poblacions valencianes tiguen sant Vicent com a patró o 
com a sant de referència a la població. A més, és insòlit el poble o la ciutat que no té un carrer, 
una plaça, una ermita o una església dedicada a l’advocació del sant dominic. Fins i tot, algunes 
poblacions recorden amb plaques commemoratives el pas de sant Vicent per esta.
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Ruta vicentina per la ciutat de València
La mateixa ciutat de València conserva nombrosos llocs històrics vinculats a la fi gura de Sant 
Vicent Ferrer. El seu recorregut constitueix una oportunitat per a conéixer i aprofundir en la 
vida del sant dominic valencià.
La ruta està constituïda per deu llocs rellevants en la vida del sant.
1. Casa natalícia de Sant Vicent1. Casa natalícia de Sant Vicent
Situada en el carrer del Pouet de Sant Vicent. L’edifi ci 
actual va ser construït el 1950 sobre el pouet de la 
casa familiar. Es conserva també una xicoteta capella 
en el lloc on segons la tradició va nàixer el sant. 
2. La casa del Miracle del Salser2. La casa del Miracle del Salser
Molt a prop del lloc de naixement trobem el carrer 
de la Mar, on conta la tradició que en 1359 el 
comerciant Miguel Garrigues que vivia a prop dels 
Ferrer, tenia un fi ll que patia unes úlceres malignes en el coll i que va curar el xiquet Vicent 
quan a penes tenia 9 anys. 

3. La pila baptismal a la parròquia de Sant Esteve
Esta ruta continua en la propera parròquia de Sant Esteve, una de les 
preimeres erigides a València després de la conquesta del segles XIII i 
on conserva la pila baptismal del sant. Damunt d’esta pila de pedra 
jaspiada trobem un retaule barroc de fusta amb les imatges de tamany 
natural de Sant Vicent Ferrer i Lluís Bertrán
4. Convent dels Predicadors i la seua cel·la
Un dels punts claus de la ruta és el Convent de Predicadors de Sant 
Doménec, en la plaça de Tetuán, conegut hui en dia com a Capitania 
General. Este lloc va ser atorgat per Jaume I als dominics perquè 
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Casa natalícia de Sant Vicent 

La pila baptismal a la parròquia La pila baptismal a la parròquia 
de Sant Estevede Sant Esteve
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edifi caren el seu convent. Cal destacar el claustre major d’estil gòtic i la sala capitular, magnífi ca 
estança abovedada la construcció de la qual es remunta a principis del segle XIV i en la qual 
Sant Vicent va prendre l’hàbit dominic el febrer de 1367. El lloc on es trobava la cel·la del sant, 
hui en dia està preparada com a capella davant la gran concurrència de devots. 
5. Púlpit des d’on predicava en la Seu de València5. Púlpit des d’on predicava en la Seu de València
Continua esta ruta per la catedral de València, on va predicar en un púlpit de pedra, conegut 
com la “trona” que encara hui es conserva. També té una capella dedicada a ell amb un oli de 

Vicente Inglés sobre l’Aparició de la Verge al Sant. 
També es troba en esta capella una imatge del Sant, 
de fusta platejada, que és la que es trau en solemne 
processó el dia de la festa.
6. L’Escola de Gramàtica, antecedent de la 6. L’Escola de Gramàtica, antecedent de la 
Universitat de ValènciaUniversitat de València
Continuem per l’actual seu de les Corts Valencianes, 
el Palau de Benicarló, on per mitjà del seu consell 
va nàixer en 1412 el que seria l’antecedent de la 

Universitat de València, que fi nalment es fundaria en 
1499. Es tracta de les Escoles de Gramàtica i Arts que 
en un principi es van instal·lar en este indret.

7. La crònica de la seua vida en el Patriarca7. La crònica de la seua vida en el Patriarca
Altre dels escenaris urbans de València relacionats amb Sant Vicent, enacar que posterior a 
ell, és l’església del Reial Col·legi Corpus Christi del Patriarca. Alçada el 1604, el sant dominic 
compta amb una capella dedicada a ell. En ella trobem un important llenç de Francisco Ribalta 
representant l’aparició o curació miraculosa de Jesucrist al Sant a Avinyó en 1398. Les pintures 
murals d’esta capella, de Bartolomeo Matarana, són una autèntica crònica visual del que va 
passar en 1601 en la ciutat amb motiu de la recepció d’una relíquia del sant que es conserva 
en este  Col·legi.

Púlpit en la Seu de ValènciaPúlpit en la Seu de València
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8. La casa del “Miracle del Mocadoret”8. La casa del “Miracle del Mocadoret”
En 1385, predicant a València, el sant es va detindre a la plaça del 
Mercat, i molt preocupat va dir als oients: “Germans, ara mateix 
estic veient que uns germans nostres demanen ajuda d’immediat, 
que si no se li presta, moriran”. La gent li va preguntar on estaven 
eixes persones. Ell els va respondre que seguiren el seu mocador, 
i que on ell entrara, entraren ells també. Llançà el mocador a l’aire 
i este va entrar per la fi nestra a una casa. En ella, efectivament, 
s’estava morint de fam una família que va ser atesa. Segons la 
tradició, esta casa estava ubicada en l’actual plaça del Miracle del 
Mocadoret nº 5, on hi ha encara una placa que ho recorda.
9. La Basílica de Sant Vicent Ferrer9. La Basílica de Sant Vicent Ferrer
Ubicada en l’actual carrer de Ciril Amorós, trobem este temple 
neogòtic dels dominics consagrat Basílica Menor des de juliol de 1951, títol honorífi c concedit 
per papa Pius XII en reconeixement de la signifi cació històrica i espiritual de Sant Vicent 
Ferrer. També té una relíquia del sant molt venerada pels devots.

10. El col·legi d’orfes
En 1410 a instància de Sant Vicent es va fundar 
a València una institució que s’encarregava de 
l’assistència i cura dels xiquets orfes i 
desemparats dels carrers de la ciutat. Al llarg 
de la història, este centre va tindre diverses 
ubicacions, com en la Plaça dels Xiquets de 
Sant VIcent prop de l’actual carrer Pérez Bayer 
situat des del segle XVII al XX. Actualment es 
troba en l’entrada de Sant Antoni de Benaixeve, 

amb el nom del Col·legi dels xiquets de Sant Vicent, on també es conserva una important 
relíquia del sant.
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La Basílica de Sant Vicent FerrerLa Basílica de Sant Vicent Ferrer

La casa del “Miracle del Mocadoret”La casa del “Miracle del Mocadoret”
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La festivitat de Sant Vicent Ferrer a Albal
Fruit d’eixa admiració per la fi gura del sant valencià, com hem dit abans, a diverses poblacions 
trobem noms de carrers o places. És el cas del Carrer de Sant Vicent a la nostra població, 
Albal, on cada dilluns de Pasqua se celebra la festivitat d’este sant.
Així el dilluns de Pasqua el veïnat d’este carrer es reuneix per homenatjar la fi gura de tan 
il·lustre personatge i així, precedits per tabal i dolçaina traslladen la imatge del sant fi ns a 
l’església de Nostra Senyora dels Àngels on s’ofi cia la misa en honor seu. Una curiositat 
rellevant és que esta misa s’ofereix en valencià recordant la llengua que va fer servir el nostre 
sant en les seues predicacions.
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Tonet Marí i Granadero
President Infantil 2020

Vas nàixer el dia de Sant Antoni,
i et van posar de nom Tonet
eres el primer net, bandido, 
i que gran que ja t’has fet!

I quan de menut eixies al carrer, 
i la gent em preguntava
“Eixe xiquet, qui és?”
Jo els contestava orgullós 
“Eixe és un Bocha, i a més, el meu net!”

Ja eres faller d’una gran falla
i a més President Infantil,
qui portarà la insígnia fallera, 
amb solemnitat i estil.

El dia de la Presentació, 
ja demostrares qui eres.
Quan et vares posar a llegir,
quina alegria més gran!
Mira que no soc de plorar,
però quan vas acabar
els ulls se’m van entelar.

A mi el temps va guanyant-me terreny, 
però tu eres el relleu, 
valent pel cognom de Marí
i arriscat pel cognom dels Granadero.

Antonio Marí i Martínez
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Entrevista a Tonet

Com et defi niries?Com et defi niries?
Soc un xiquet divertit, graciós, amable i molt carinyós.

Com visqueres el moment en què el President et va comunicar que series el pròxim President 
Infantil de la falla? Què vas sentir?
Va ser superemocionant! Menuda sorpresa em vaig emportar. Els meus pares tenien un sopar 
preparat en el meu restaurant preferit per a dir-m’ho i quan Carlos em va telefonar ens vam 
emocionar tots.

“Ma mare estava molt emocionada i em 
va agradar viure i compartir amb ella 
estos moments”

EdatEdat: 9
AniversariAniversari: 13 de juny Afi cionsAfi cions: tocar el pianoAnys de fallerAnys de faller: 4

Acte preferitActe preferit: la CavalcadaUn colorUn color: verd
Un llocUn lloc: Eivissa
Un llibreUn llibre: El diamantito legendarioUna cançóUna cançó: Sigue nadandoUna pel·lículaUna pel·lícula: Spiderman lejos de casa Un somniUn somni: Ser President
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Què són per a tu les falles?
Les falles per a mi són molt importants. Disfrute molt vivint-les al màxim de moltes maneres, 
però sobretot tirant petards. També m’agraden molt els monuments perquè hi ha alguns 
ninots que són molt graciosos i divertits.

Ha canviat l’ambient de ta casa des que saps que eres el President? En què?
Sí, ha canviat molt. Ara tinc més responsabilitats que mai i totes les setmanes tenim algun 
acte faller. 

Dels actes que has viscut fi ns ara, quin t’ha agradat i emocionat més?
La Presentació sense cap dubte perquè va ser molt emocionant i va vindre tota la gent que 
volia dir-me coses boniques. Este acte l’he estat esperant tota la meua vida. Ma mare estava 
molt emocionada i em va agradar viure i compartir amb ella estos moments.

I dels que et queden per viure? Quin esperes amb més ganes?
La Cavalcada és l’acte que espere amb més ganes. Sempre he vist des de baix com els 
representants s’ho passaven d’allò més bé dalt de la carrossa passejant pel poble i repartint 
llepolies i regalets als amics… això m’agrada.

Parlant dels premis... Quin et faria més il·lusió guanyar enguany? 
El primer premi de la falla infantil

I per últim, quin desig tens per a aquestes falles 2020?
El meu desig és poder disfrutar de tot junt al meu germà xicotet i els meus pares. 





President                                        Tonet Marí i Granadero

Vicepresident 1r                              Jorge Navarro i Sala

Vicepresident 2n                            Marcel Hernández i Delhom

Secretària                                      Cristina Sanchis i Peris 

Delegats d’estandard                       Lucas Sanchis i Peris
                                                       Ferran Avia i Casañ

Casaler                                           Isaac Biot i Reinoso

Delegada de protocol                      Rocío Alcaraz i Mazarro

Delegat d’infantils                           Edgar Martínez i Peris

Delegats de pólvora:                       Lucas Benítez i García
                                                       Sergio Benítez i García

Delegada de festejos                       Paula Gimeno i Nevado

Junta Directiva Infantil
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Inés Sanz i Galán
Fallera Major Infantil 2020

Desprenent sempre molt d’amor
els teus ulls estan plens d’alegria
i no exagere si dic que tens un gran cor
perquè tota tu eres pura simpatia.

En tot el que fas poses dolçor
i els problemes alleuges amb el teu somriure 
perquè tots els que et mirem s’omplim d’amor
amb moltes sensacions que no puc descriure.

Són les falles la teua gran passió
i el teu somni, ser Fallera Major
que orgullosa estàs de la teua comissió
que allà on vas sempre et dona el seu suport.

No m’equivoque si vos dic
que Inés sempre estarà ahí
representant orgullosa 
a la seua volguda Falla El Jardí.

Que bonic és voler!
Que fàcil és voler-te!

Per a Inés de Mª Fina
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Entrevista a Inés

Com et defi niries?
Segons ma mare, que és la que més em coneix, soc un no parar, m’apunte a tot. En el col·legi 
soc treballadora, perfeccionista i xarraire. 

Com visqueres el moment en què el President et va comunicar que series la pròxima Fallera 
Major Infantil de la falla? Què vas sentir?
Ho recorde com un moment màgic, no m’ho podia creure, no m’eixien les paraules. Després 
no podia ni dormir de tan emocionada com estava.

Què són per a tu les Falles?
Les Falles per a mi, a part d’una festa, és un sentiment difícil d’explicar. Quan era xicoteta, el 
que més m’agradava era el vestit de fallera. M’encantava vestir-me, em sentia com una princesa. 

“Estos últims mesos hem fet un màster 
sobre manteletes, peinetes, adreços…” 

EdatEdat: 12 anys

AniversariAniversari: 16 d’agost 

Afi cionsAfi cions: hípica, gimnàsia rítmica, costura,

              piano i com no, les falles!

Anys de fallerAnys de faller: 10

Acte preferitActe preferit: la Presentació

Un colorUn color: blau

Un llocUn lloc: Casa dels meus iaios

Un llibreUn llibre: Siete secretos

Una cançóUna cançó: Que bonito es querer

Una pel·lículaUna pel·lícula: La niñera mágica

Un somniUn somni: Ser Fallera Major Infantil
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Ara que soc més major, i sobretot este any que ho estic vivint com a Fallera Major Infantil, me 
n’adone que la falla és molt més que un vestit bonic, encara que he de reconéixer que el tema 
de la indumentària, m’apassiona cada vegada més. La falla per a mi és companyerisme, il·lusió, 
festa al casal i sobretot amistat. 

Ha canviat l’ambient de ta casa des que saps que eres la Fallera Major Infantil? En què?
Sí, sobretot ha canviat en l’agenda dels caps de setmana. Des del dia de la meua Proclamació, 
tots els caps de setmana hem tingut algun acte faller. També han canviat prou els temes de 
conversa entre ma mare i jo. Estos últims mesos hem fet un màster sobre manteletes, peinetes, 
adreços...

Dels actes que has viscut fi ns ara, quin t’ha agradat i emocionat més?
Sense cap dubte la Presentació, encara que la Proclamació també va ser un acte molt emotiu 
perquè em vaig sentir molt acollida per tots els fallers des del primer moment.

I dels que et queden per viure? Quin esperes amb més ganes?
Espere amb moltes ganes i emoció l’entrega de Premis, encara que tot el món faller em diu 
que el dia de la Crida és espectacular.

Parlant dels premis... Quin et faria més il·lusió guanyar enguany? 
Guanyar el premi de la falla infantil és un somni, però si he de triar només un seria el primer 
de la falla gran perquè pense que és el més important per a tota la falla.  

I per últim, quin desig tens per a estes falles 2020?
Desitge que estes falles siguen inoblidables no sols per a mi com a Fallera Major Infantil sinó 
per a tots els membres de la comissió infantil que des d‘este moment els anime que no es 
perden cap acte que la Junta els prepare, sobretot els recomane la nit de la Plantà, ja que és 
el primer acte de la setmana fallera. Vos avance que la falla infantil és espectacular i que vos 
va a encantar!



Mireia Cervera i Martínez
Musa del foc  

Maria Olmos i Galán
Musa de la música  



Paula Sánchez i Casañ 
Musa del casal  Mónica Olmos i Galán 

Musa de la fl or  
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Abel Herrero Zacarés
Adriana Del Campo Muñoz

Ainhoa Puchades Cano
Alba Herrero Zacarés

Alba Rubio Ferris
Aleix Martínez Vera

Alejandra Valles Galán
Alexia Mascarós Ruiz
Ana Comes Benavent
Ana Gimeno Roche
Andrea Gil Ibañez

Andrea Murillo Pinza
Andrés Valverde Avia
Ángela Navarro Llácer

Aroha Ávia Casañ
Aroha Gimeno Vila
Berta Ribes Maestro

Blai Hernández Codina
Blanca Sargues Guarner
Carla Carrals Salonginos
Carla García Guerrero

Carla Romero Sena
Carles Gimeno Roche
Carlos Ballester Casilla

Carlos Bruñó Seguí
Carlos Sanz Galán

Carmen María Rodrigo Morales
Carmen Romo Chulvi

Carolina González Raga
Celia Vázquez Amor

Chema Cuenca Iglesias
Claudia Marí Vila

Cristina Sanchis Peris
Daniel González Navarro

Didac Fortea García
Edgar Martínez Peris

Enzo Martínez Ruiz
Ferran Avia Casañ

Francisco De Borja González Hernández
Francisco Murillo Pinza

Gabriel Requena Morcillo
Gabriela Martínez Burriel
Héctor Rodrigo Morales

Hugo Marín Salvador
Iker Marín Salvador

Ines Sanz Galán
Isaac Biot Reinoso

Jaume Roselló Planells
Jimena García Antich

Jorge Navarro Sala
Jose Sargues Guarner
Kike Griñán Muñoz
Laura Ramírez Vila
Leo Romero Pascual

Lola Peris Badía
Luca Morcillo Boronat
Lucas Benítez García

Lucía Chilet Sedó
Lucía González Navarro

Lukas Sanchis Peris
Luz Martínez Burriel
Marc Codina Navarro
Marc García Bernat

Marc Lucas Ferrerons
Marcel Hernández Delhom

Marco Marí Vila
Marcos González Raga
Marcos Sanchez Casañ

María Chilet Santes
María Cortés Pardo
María Olmos Galán

María Requena Morcillo

María Sargues González
María Valverde Avia

Mario Navarro Llácer
Marta Ferrer Jimenez
Marta Juan Delhom

Mireia Cervera Martínez
Mónica Olmos Galán

Natalia Gimeno Moreno
Pablo Coronado Hernández

Pau Martínez Vera
Paula Cervera Martínez
Paula Gimeno Nevado

Paula Hernández Ricart
Paula Lloria Vilanova
Paula Sanchez Casañ

Ricardo Comes Benavent
Ricardo Cuenca Iglesias
Rocio Alcaraz Mazarro
Rocko Marí Granadero
Rodrigo Milán Muñoz
Rubén Marí Muñoz

Samuel Martínez Ruiz
Sergi Ribes Marco

Sergio Benítez García
Sofía Mascarós Ruiz
Sofía Viciano Marí

Teresa Galán Alapont
Teresa Moreno Alcaraz
Tonet Marí Granadero
Unai Martínez Olivares

Valeria García Marí
Vallivana Codina Navarro

Vega Martínez Peris
Vicent Martínez Comes

Victoria Valles Galán
Xavi Carrals Salonginos

Comissió Infantil  El Jardí 2020 
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Les més menudes...

Alba Rubio i Ferris

Recompenses Comissió Infantil 

5Anys
BUNYOL D’ARGENT

Enzo Martínez i Ruiz
Hugo Marí i Salvador
Iker Marí i Salvador
Mireia Cervera i Martínez
Paula Cervera i Martínez
Sofía Viciano i Marí

BUNYOL D’OR

Andrea Murillo i Pinza
Inés Sanz i Galán
José Sargues i Guarner
Mario Navarro i Llácer
Paula Hernández i Ricart
Teresa Galán i Alapont

10Anys
UNYOL D’ARGENT BUNYOL D’OR

Carla Carrals i Salonginos





Monument 
Infantil
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Històries canines
Una falla de gossos els volem presentar

amb històries tant entranyables com interessants.
Reals en seran unes

i altres ben inventades estaran.

De romanticisme va la cosa
quan parlem d’estos dos gossets,
Dama i Vagabundo representen
l’amor més pur que pot haver.

I si de gossos de pel·lícula volem parlar
als “101 dàlmates” no podrem oblidar

que amb les seues corregudes amunt i avall
als propietaris feien enamorar.

També molt protectora era Nana
que als xiquets no deixava de cuidar 

que quan a Nunca Jamás se’n van anar
amb un poquet de màgia se la volien emportar.

La gosseta Laika feren astronauta
i els russos pels anys cinquanta

i a l’Spútnik embarcant-la 
aconseguiren a l’espai llançar-la.

No podia faltar en la nostra falleta
la fi delitat i l’amistat que Pluto representa.

Amic inseparable de Mickey Mouse
en els moments més difícils sempre estarà.
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Entrevista a l’artista fallera
Teodora A. Chichanova
Teodora Chichanova va ser una de les grans 
triomfadores de les falles del 2017. Esta artista 
búlgara acabada d’eixir del mòdul de Formació 
Professional, va debutar plantant quatre falles 
infantils i aconseguint el tercer premi en totes 
elles. Però qui és Teodora Chichanova, 
coneguda entre els amics com a Tedi?

Tu eres llicenciada en Belles Arts. Com vas 
començar en el món de les falles? 
Tinc el Batxillerat Artístic del meu país (Bulgària). Ací he estudiat Formació Professional de 
Grau Superior d’Artista Faller i Construcció d’Escenografi es. Vaig començar el curs i després 
del primer any, vaig decidir fer una falla amb un company de classe.
Des de quan et dediques a esta professió?
En 2015 vaig plantar la meua primera falla amb el company Daniel Guitarte i son pare Manolo 

Guitarte, que és artista faller també. Després 
ja vaig seguir tota sola.
Com viu una artista fallera les Falles?
Amb molta il·lusió i emoció. El dia de la Plantà 
amb molt nervis perquè tot vaja bé i no hi haja 
cap problema en el muntatge. El dia següent 
amb moltes ganes de saber els resultats, però 
sobretot amb l’emoció d’eixir en els dies de 
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falles i veure tot el que s’ha plantat per part dels meus companys de professió, els monuments 
grans que sempre impressionen, els infantils que són tant dolços i divertits…, en fi , tot 
m’il·lusiona com la primera vegada que ho vaig vore.
Actualment no hi ha moltes dones artistes. T’ha costat molt introduir-te en este món?
No sé si per a mi ha costat més que siga estrangera que que siga dona, però sí, el primer any 
en va costar establir-me com a artista i que la gent em coneixera. Per part dels meus companys 
no, inclús molts m’ajudaren en el seu moment a buscar treball. A vegades ha sigut difícil per 
part de les comissions, però al fi nal amb esforç es va reconeixent el meu treball i tot va eixint 
molt bé. Sé que la competència és molta, però vull seguir creixent com a artista. M’agrada 
molt el que faig.
Alguna anècdota que recordes la nit de la Plantà…
Cada any de Plantà hem tingut alguna coseta, però el que em ve al cap ara és de fa un any. 
Eixa nit quan anàrem a arreplegar la falla, que la tenien guardada en una planta baixa des de 
feia uns mesos, ens vam posar a traure tots els ninots amb l’ajuda dels fallers de la comissió i 
quan ja créiem que estaven tots fora, ens vam anar a plantar-la. El propietari de la planta baixa 
va tancar i se’n va anar a treballar. Nosaltres ens posàrem a plantar i en un moment donat, 
algú va dir que no estaven tots els ninots. Concretament ens faltaven tres. Els fallers asseguraven 
que no estaven en la planta baixa i el propietari del baix, que estava treballant i no podia 
vindre… Va ser un moment de pànic. Al fi nal ens vam anar, plantàrem la resta de falles i 
tornàrem altra vegada a la falla. Els ninots havien aparegut, estaven en un racó de la planta 

baixa i no els havíem vist. Afortunadament 
tot va acabar bé.

“Vull donar les gràcies a la vostra comissió i 
sobretot al President per confi ar en mi per a 
plantar el monument infantil. Espere que el 
resultat siga l’esperat amb esta falleta que he 
fet amb molt de carinyo”.
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Jorge Navarro i Sala
President Infantil  2019
El meu any ja s’ha acabat. Un any que m’ha passat 
volant, ple d’experiències úniques que quedaran per 
a sempre en el meu record. 
Ha sigut una experiència preciosa, però també amb 
molta responsabilitat que ja durant tot l’any he 
representat a la meua falla en tots els actes fallers, i 
representar la Falla El Jardí, no és qualsevol cosa.
Vull donar les gràcies a la Junta Directiva, a la Junta 
Local, als representants de la resta de les comissions 
del poble, i sobretot a la meua comissió per 
acompanyar-me sempre i participar en tots els actes 
que han preparat. També vull agrair a Gabriela, 
Rosana, Paula, Cristina, Victoria i Berta, i com no a 
Carlos, pels bons moments viscuts.
Espere que Tonet, Carlos, Inés i Carla tinguen un 

bon any i que disfruten de cada moment perquè passen ràpid.
Per últim, vull desitjar-vos a tots unes bones falles.

Jorge Navarro i Sala
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Gabriela Martinez i Burriel
Fallera Major Infantil  2019
Hui em dirigisc a través d’estes línies per a 
acomiadar-me del meu càrrec com a Fallera Major 
Infantil de l’any 2018-2019. Càrrec que he portat 
amb il·lusió i ganes i del qual he gaudit al màxim 
al costat del meu President i muses, tots ells amics 
des de la infància. Quina millor companyia podia 
tindre?
Açò per a mi no és un comiat, és un punt i seguit, 
perquè la meua il·lusió per ser fallera continua. 
Gràcies a tots aquells i aquelles que heu fet que 
enguany haja sigut inoblidable per a mi i als que 
fan que este món faller es convertisca en una 
festa tan familiar i d’amics.
Als representants d’enguany vull desitjar-los el 
millor i que gaudisquen de l’experiència.
No vull oblidar-me de la meua Fallera Major, Rosana. Gràcies per tots els moments que hem 
passat juntes, has fet que siguen inoblidables…

Gabriela Martinez i Burriel
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Grup de playbacks 
Per Ana Domínguez i Julia Domíguez
El playback és un dels actes més emotius per a la 
comissió infantil de la Falla el Jardí. Durant un mes 
els xiquets i les xiquetes des dels més menuts i 
menudes fi ns als 15 anys acudeixen totes les 
vesprades al casal per poder aprendre eixa 
coreografi a que els portarà, o no, a guanyar el 
premi. 
És un període ple de treball, esforç i dedicació en 
què predominen moltes emocions passant de 
l’alegria a la tristor en uns instants, però també satisfacció i gratitud. Però si d’una n’hem de 
parlar, parlarem dels nervis, i no només dels dels xiquets i les xiquetes, sinó també dels nervis 

de les seues famílies, de les persones que realitzen el decorat 
i de tota la gent implicada sense la qual no es podria dur a 
terme este acte.  Els nervis van evolucionant. En un principi 
no es noten, però a mesura que arriba el dia de l’actuació 
s’observen més i més. Eixe dia des del matí fi ns al moment 
d’anar-se’n acudeixen els xiquets i les xiquetes al casal per 
poder pentinar-se, maquillar-se i vestir-se i aguanten fi ns 
que arriba el moment de saber quina és la falla guanyadora. 
Es dorm poc, però els i les components del grup de ball ho 
gaudeixen al màxim. Només cal llegir algunes de les paraules 
que ens han volgut transmetre. 
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“Per a mi el mes de juliol és passar les vesprades en el casal 
amb Ana i Julia ensenyant-nos la coreografi a. És una 
sensació especial passar tantes hores ballant amb companys 
fallers, amb la il·lusió que arribe eixa nit, eixa vesprada 
junt a les mares pintant-nos, pentinant-nos i vestint-nos 
amb eixos vestits que elles mateixa han elaborat. Eixe dia 
sopem tots en el casal i els nervis ens van emocionant. És 
una sensació especial veure com any rere any anem 
superant-nos”.    

Rodrigo Milán
“El dia dels playbacks és un dia prou mogut ja 
que entre pentinar-se, maquillar-se i vestir-se es 
fa complicat tindre temps per a altres coses, i a 
més la nit es fa llarga esperant el moment de 
l’actuació, però és molt divertit perquè estàs amb 
els teus amics i amigues i s’ho passem molt bé 
ballant”

Rocio Alcaraz

“Els playbacks per a mi són el conjunt  de dies 
d’assajos i de mares cosint vestits i preparant el 
decorat amb molta il·lusió. Per a poder participar als 
playbacks sempre he d’endarrerir les meues 
vacances, ja que sinó no puc assajar amb els meus 
companys i companyes, però ho faig amb il·lusió i 
entusiasme per poder guanyar”.

Adriana Del Campo
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“Em pareixen molt divertits perquè m’agrada ballar, passem uns dies d’assajos tots junts i es 
riem molt. També m’agrada molt perquè les mares ens fan uns vestits molt bonics. A més 
gràcies als playbacks tinc més confi ança amb els amics de la falla. Gràcies a Ana i a Julia fem 
sempre uns balls espectaculars. Els agraïm la paciència que tenen amb tots nosaltres”.

Victoria Vallés Galán

“Porte 4 anys participant en els playbacks de la falla. Per a mi són una experiència molt xula 
perquè m’ho passe d’allò més bé perquè ballar m’agrada moltíssim. Molts dies abans del dia 
del concurs ja estem assajant i cada vesprada, als assajos, Ana i Julia, ens ensenyen nous 
passos. El dia dels playbacks és un dia molt especial i divertit. Ballar dalt de l’escenari és molt 
emocionant perquè tot el poble t’està veient i això és una gran responsabilitat. Encara que ens 
posem un poc nervioses i nerviosos, ens ho passem genial. A més la vestimenta que ens fan 
les nostres mares, és xulíssima! Gràcies als playbacks he fet nous amics i amigues!”

Andrea Gil Ibañez
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En defi nitiva el playback de juliol és un període en què gran part de la comissió de la Falla el 
Jardí posem totes les nostres ganes i dedicació per poder dur a terme un playback amb la 
major perfecció possible. I és per este motiu pel que des d’ací done les gràcies a totes les 
persones que fan possible que açò ocòrrega i que la falla se supere any rere any. És un orgull 
pertànyer a esta comissió.





Cuidem el 
Medi Ambient



196

“El nostre planeta està envoltat per una capa de gasos entre els quals hi ha l’oxigen. Però a 
l’atmosfera, a part de l’oxigen hi ha altres gasos molt importants: els gasos hivernacle, que 
actuen com els vidres d’un hivernacle i aconsegueixen que la temperatura de la Terra siga 
l’adequada: ni massa fred ni massa calor”

“Moltes de les nostres activitats, com ara les de les fàbriques, els 
automòbils, els sistemes moderns d’agricultura i ramaderia, les 
calefaccions i la refrigeració, els aerosols, la crema de boscos… 
envien a l’atmosfera massa gasos hivernacle”

“En els últims cent anys ha augmentat la quantitat d’estos gasos 
hivernacle, i la temperatura de la Terra ha pujat 0,5ºC. Si la temperatura 
puja 4ºC més, gran part de la Terra pot esdevenir un desert; la 
direcció del vent canviarà i plourà on habitualment no plovia; el 
gel dels pols anirà fonent-se i el nivell del mar pujarà. Si puja tres o 
quatre metres en negaran terres fèrtils i algunes ciutats costaneres 
correran perill”

Sabies que...
L’efecte hivernacle
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Recomanacions:
Consumeix menys energia així hi haurà menys CO2 a 
l’atmosfera:

A l’hivern tanca bé les finestres per mantenir l’escalfor a 
casa. Abriga’t amb un bon jersei en lloc d’anar en camisa.

Aprofita la llum solar abans d’encendre el llum. Els teus ulls també ho 
agrairan. I si utilitzes bombetes de baix consum, millor que millor.

Substitueix els aerosols (ambientadors, desodorants, laca, productes de neteja, 
insecticides…) pel mateix producte amb altre sistema. 

El frigorífic ha d’estar obert el mínim de temps possible perquè quan torna a refredar 
consumeix molta energia.

Diguem-li adéu als cotxes. Recomana 
als teus pares utilitzar menys el cotxe 
i substituir-lo pel transport públic 
(autobús, tren, metro…) o fins i tot per 
les bicicletes.
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Més clar que l’aigua
“Vivim al “Planeta Blau”, això és que més de les dues terceres parts de la 
Terra són aigua: els oceans.”

“L’aigua dels oceans no es pot beure perquè és salada. Les 
persones sols podem beure l’aigua potable dels rius, dels pantans…”

“Des de fa temps s’aboquen al mar productes químics de les fàbriques, 
residus radioactius de les centrals nuclears, fems i residus urbans que 
hi arriben a través de les clavegueres. Açò fa que l’aigua es contamine, 
desapaguera el plàncton i els peixos que s’alimenten d’ell”

“Els petroliers contaminen molt. Renten els dipòsits a l’oceà, i, si tenen cap accident, aboquen 
el petroli que transporten i maten els éssers vius que habiten les aigües que contaminen. 
Un veritable desastre ecològic”
“Gran part de la contaminació que té el mar, sobretot a les costes, procedeix de les deixalles 
que llancem o deixem a les platges”

“Els rius també es contaminen amb accions quotidianes que 
realitzen nosaltres com llançar-hi deixalles o abocar líquids com 
l’oli dels cotxes o els detergents”
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Recomanacions:
Substitueix el bany diari per una divertida dutxa així estalviaràs més 
aigua.

Evita tindre l’aixeta oberta quan et raspalles les dents.

Recomana els pares no rentar el cotxe amb la mànega ja que 
malgasten aigua potable. Ajuda’ls a rentar-lo amb un poal i una 
esponja.

Aconsella els pares que utilitzen detergents sense fosfats, ja que 
a l’aigua constitueixen un adob especial per a les algues i si estes 
creixen molt, consumeixen tot l’oxigen que hi ha i els peixos no poden sobreviure i 
moren.

A la platja o al camp no deixes mai les deixalles escampades, el vent se les endú. Si 
no hi ha papereres per llançar-les-hi, fica-les en una bossa ben tancada i portar-les al 
contenidor més prop”
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El fem al fem
“La bossa de fem que dipositem diàriament al contenidor va als abocadors, on s’amuntega 
el fem de tots els habitants de la ciutat i s’hi formen muntanyes de deixalles”

“La millor forma d’evitar muntanyes de deixalles és reciclar el fem que 
llancem. Tot s’aprofita si ho sabem reutilitzar”

“Gràcies al reciclatge aconseguim estalviar matèries primeres, perquè  
el paper, el cartró, el vidre, els envasos de plàstic o de metall poden 
reutilitzar-se una i altra vegada”.

“Per a reciclar cal seleccionar el fem perquè tot no és biodegradable 
com ara el paper, les sobres de menjar o les fibres naturals. Tot açò 
es desintegra a la natura sense fer-la malbé. En canvi, els plàstics, els 
metalls i el vidre no es desintegren mai”

“Cal tenir en compte la llei de les tres R”
Reduir: evitar o disminuir la generació de residus. 
Reutilitzar: Donar un nou ús a un producte abans de rebutjar-lo com 
a residu.
Reciclar: Depositar els residus de manera selectiva en els contenidors 
correctes, perquè puga aprofitar-se el material que contenen. 

“Les piles barrejades amb el fem són molt perilloses”
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Recomanacions:
Fug dels productes amb un embalatge excessiu. Els envasos 
generen gran quantitat de fem.

Porta la roba que ja no utilitzes i que estiga en 
bon estat als contenidors adequats o porta-la a 
organitzacions benèfiques.

Quan anem a comprar, emporta’t la teua bossa i, quan estiga molt gastada, et pot servir 
de bossa de fem.

Llança les piles als contenidors preparats per a recollir-les. 
També les medicines les pots portar a la farmàcia per a 
reciclar-les”.
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Busca en esta sopa de lletres 10 paraules relacionades amb el medi ambient

Per a passar el temps

HIVERNACLE     AEROSOL     ENVASOS     ATMOSFERA     CONTENIDOR
OXIGEN     DEIXALLES     PLÀSTIC     RESIDU     RECICLATGE

J H A O R E A R A R E E I

I R I C O N T E N I D O R

H P D V R S S N L A S P A

A D L O E E O O T S C R M

N E T A O R S X R E E T S

S I B R S O N C I F E A G

Q X L R R T T A S G H O A

A A I E G R I O C L E O O

E L A S E T M C S L L N L

R L O I R T I F A M E O O

L E L D A D E N V A S O S

M S L U A O I S R I E R E

A B R E C I C L A T G E C
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Botella de vidre

Taps de plàstic    

Pot de vidre

Llibretes 

Llanda

Bric de llet  

Cartró

Porexpan

Revista

Inés no recorda bé en quin contenidor ha d’anar cada producte. L’ajudes?
Posa cada objecte al contenidor on s’ha de dipositar.
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Ajuda Tonet a trobar el camí perquè puga reciclar la botella d’aigua al contenidor adequat.
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Horitzontals.Horitzontals.
3. Element químic de símbol O que constitueix l’element més abundant de l’atmosfera.
4. Transformar (un material o un objecte usat) perquè puga ser utilitzat de nou, encara que 
siga per a un ús diferent de l’original.
5. Recipient gran per a depositar residus diversos.
6. Allò que queda en el plat després de menjar, com ara ossos, pells o trossos de menjar no 
aprofi tats

Verticals.Verticals.
1.  Capa gasosa que envolta un astre, especialment la que envolta la Terra.
2.  Lloc cobert artifi cialment per a protegir les plantes de l’acció del fred





Conte
 “L’arbre generós”
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Hi havia una vegada un arbre que estimava un xiquet. 
I el xiquet estimava l’arbre. L’arbre era feliç. I el xiquet, 
també.
Cada dia el xiquet anava a veure l’arbre i recollia les 
fulles que havien caigut per fer-ne una corona i jugar 
a ser el rei del bosc. Pujava pel tronc, es gronxava amb 
les branques i se li menjava les pomes. O jugaven a fet 
i amagar. I, quan el xiquet estava cansat, dormia sota 
la seua ombra.
Però el temps va passar i el xiquet es va anar fent 
gran. I l’arbre es quedava sol sovint. Un dia, de sobte, 
va veure venir el xiquet i l’arbre li digué:
Vine, amic meu, puja al meu tronc i gronxa’t amb 

les meues branques i menja les meues pomes i reposa sota la meua ombra i 
sigues feliç. 
Ja sóc gran per trepar i jugar -va dir el xiquet-. Ara vull comprar coses i 
divertir-me i necessite diners. Me’ls pots donar tu? 
Ho sent -va dir l’arbre-. Jo no tinc diners. Només tinc fulles i pomes. Però agafa 
les meues pomes i ven-les a la ciutat. Així tindràs diners i seràs feliç.
I així el xiquet va pujar a l’arbre, va agafar totes les pomes i se les va endur. I 
l’arbre se sentí feliç.
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Però va passar el temps i el xiquet no tornava... i l’arbre estava trist. Fins que un dia, el xiquet 
va tornar i l’arbre li va dir:
Vine, amic meu, puja al meu tronc i gronxa’t a les meues branques i sigues feliç. 
Estic molt ocupat per trepar als arbres -va respondre el xiquet-. Necessite una casa que em 
servisca d’aixopluc. Vull una esposa i uns xiquets i per això vull una casa. Pots donar-me-la 
tu? 
Jo no tinc casa -va dir l’arbre-, el bosc és la meua llar, però em pots tallar les branques i fer-
ne una casa. Així seràs feliç.

I el xiquet tallà totes les branques de l’arbre i se les endugué 
per construir la seua casa. I l’arbre es va sentir feliç.
Però va passar molt temps i el xiquet no tornava. I quan va 
retornar, al cap d’uns anys, l’arbre era tan feliç que amb prou 
feines podia parlar:
Vine, amic, vine i juga. Sóc vell i estic trist i no tinc ganes 
de jugar -va dir el xiquet-. Vull un bot per poder viatjar i 
marxar lluny d’aquí. Pots donar-me’l tu? 
Talla’m el tronc i fes-te el bot -va dir l’arbre-. Així podràs 
navegar lluny... i seràs feliç.
I el xiquet tallà el tronc i es va fer el bot i va navegar lluny. 
Després de molt de temps el xiquet va tornar de nou. I 
l’arbre li digué: Ho sento, però ja no tinc res per donar-te. Ja 
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no em queden pomes perquè et pugues alimentar, ja no em queden branques perquè et pugues 
gronxar, ja no tinc tronc perquè hi pugues trepar ni ombra on pugues reposar... Ja no em queda 
res per donar-te.
El xiquet veié el que havia fet i plorà desconsoladament... Entretant, penedit, deia: Perdona’m! Si 
no t’haguera tractat així, ara podria reposar sota la teua ombra i menjar els fruits que generosa-
ment em vas oferir... I passar amb tu els dies que em queden... Tu series més feliç i jo també... 
Perdona’m, perdona’m...!
Però ja era massa tard per tornar enrere...

Adaptació del conte: L’arbre generós, de Shel Silverstein.

Per a reflexionar..Per a reflexionar...

Després de llegir el conte “L’arbre generós” penses que els humans tenim alguna responsabilitat 

sobre els problemes ambientals que ens afecten i dels quals es parla, sovint, als mitjans de comu-

nicació? Quina? Per què?
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Solucions als jocs
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Ecogot Falla el Jardí 
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La Falla el Jardí se suma al reciclatge

El consum i la generació desmesurada de residus per persona és un problema que s’ha 
convertit en un dels principals que afecta la sostenibilitat del planeta. 

És molt difi cil que tota la societat canvie d’estil de vida i deixe de produir fem, però sí podem 
implementar noves rutines que ajuden a baixar el ritme de generació de residus. Parlem 
d’hàbits tan senzills com el reciclatge.

Per això i perquè som conscients de la importància del reciclatge en la dècada que comencem 
com un repte de futur, enguany en la Falla hem apostat pels gots reutilitzables. 

Esta mesura complementa totes les que ja es porten a terme durant anys per part de la 
comissió, que des de fa anys està compromesa amb el reciclatge, tant de residus de vidre com 
d’ús dels plàstics en dinars i sopars. 

Perquè a la Falla El Jardí volem unes falles netes i sostenibles, apostem per l’ecogot El Jardí, 
apostem pels gots reutilitzables!





Autoritats
 i 

Junta Local
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Ramón Marí i Vila
Alcalde d’Albal
Han passat 365 dies des que quedaren reduïts a cendra 
els monuments de les festes josefi nes de 2019, un any 
més tard és moment d’obrir els nostres braços a un nou 
exercici faller que renaix purifi cat i que tots els que 
estimem la terreta tornarem a viure amb passió i 
intensitat als nostres carrers.
Per primavera, donem la benvinguda a les Falles de 2020 
fruit de l’esforç conjunt de l’Ajuntament -des de la Regidoria de Festes-, de la Junta Local 
Fallera que presideix Ismael Pons i de les set comissions del poble. La festa local és un referent 
a la nostra comarca, no només en termes de qualitat del nostre programa d’activitats i dels 
monuments que plantem, sinó també pels valors i l’harmonia que s’han treballat i que es 
treballen dins i fora dels nostres casals. És el millor patrimoni de les falles albalenques i per 
això, vull mostrar el meu reconeixement a totes les persones que han aportat el seu granet 
per a que així siga i que han confi gurat un clima faller viu, solidari, participatiu i respectuós 
amb les persones, la cultura i les tradicions.
Aprofi te esta oportunitat per a felicitar a la ciutadania per Sant Josep, convidant-la a participar 
de les Falles d’Albal i a procurar un ambient pacífi c i harmoniós, entre fallers i veïnat. Per 
últim en els prolegòmens de la Setmana Gran i des dels vostres llibrets, em dirigiré a les 
Falleres Majors de Junta Local Gabriela i Rosana, per a fer-les saber que són les nostres regines 
i com a tals anem a possibilitar que visquen una experiència única que, de segur, marcarà les 
seues vides, els nostres cors i la història fallera d’Albal. 
Visquen les Falles d’Albal! Visca Sant Josep!

Ramón Marí VilaRamón Marí Vila
Alcalde d’AlbaAlcalde d’Albal

ddd ii ddddd FFF ddddd lll JJJ LLLLLL lllllllllll
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Sergio Burguet i López
Regidor de festes i falles
Un any més és el moment que ens vestim amb les gales valencianes i els carrers d’Albal 
s’òmpliguen de vida, pólvora, música i d’un sentiment que, per tradició, portem en la sang: el 
sentiment faller. Primer de tot, donar les gràcies per donar-me la possibilitat de dirigir-me al 
poble en qualitat de Regidor de Festes.
Les Falles són sinònim de festa i alegria, però això no seria possible sense la implicació dels 
fallers i falleres d’Albal, que com cada exercici, assumeixen una funció fonamental, compaginant 
les seues vides, treball i famílies, perquè les nostres festes siguen màgiques i inoblidables. 
Aprofi te este espai per a felicitar la Junta Local Fallera d’Albal i a les set comissions del 
municipi, que en col•laboració amb el consistori, han treballat en harmonia i fraternitat per 
a assegurar l’èxit de les pròximes festes josefi nes.
M’agradaria dedicar unes paraules a tots els que feu esta festa possible. Als quals porteu la 
brusa fallera, a tots els que enceneu la metxa, a totes les falleres que solten una llàgrima quan 
dediquen el vostre ram a la Geperudeta; en general a 
tota la família fallera d’Albal: gràcies. Participeu i 
disfruteu de cada acte de les Falles de 2020 d’Albal, 
perquè d’esta manera, el poble continue creixent en 
cultura, festa i Falles.

Sergio Burguet LópezSergio Burguet López
Regidor de FestesRegidor de Festes 
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Ismael Pons i Rodríguez
President de junta local 2020
Albalencs i albalenques, món faller de la nostra localitat. Des d’ací 
vullc recordar-vos que al crit de ja estem en falles, començaran els 
dies grans de la nostra festa. Els carrers s´ompliran d´art i monuments 
i l´aire es perfumara del olor de la pólvora. Dies en els que es veuran 
refl ectits els esforços i treball que du preparar any darrere d´any, 
unes festes tradicionals, continues i expressió de la nostra cultura 
valenciana.
Aprofi te per a reivindicar la importància del món faller en aquest 
poble. Un col·lectiu lligat i compromés, que engalana cadascuna de 
les festes celebrades en Albal i que poc a poc ha anat adquirint la 
notorietat que el fa imprescindible per donar llum i color allà on es requerit.
Enguany tinc la fortuna de poder estar al costat de les set grans comissions, que amb les seues 
il·lusions i ganes de superar-se, son un referent d´harmonia i germanor.
No tinc paraules sufi cients per agrair a presidents i comissions, el seu suport i consells. 
Gracies a tots per fer de la meua tasca, una experiència molt més fàcil que de segur deixarà a 
la meua vida un feliç record on creixeran vinclés d´amistat que perduraran al llarg del temps.
Junt a un incondicional, voluntariós i gran equip, la meua Junta Directiva, treballarem per a 
que aquest exercici faller isca endavant i que tota la població puga disfrutar de la nostres 
esplendoroses festes josefi nes amb tots nosaltres.
Donar l´enhorabona i les gracies a les Falleres Majors, Rosana i Gabriela , per representar a la 
nostra localitat amb elegància i simpatia i desitjar-los, junt a les seus Corts d´Honor, Yanire, 
Irene, Vera, Pili i María, que 2020 siga l´any on puguen complir el seu somni faller i que en un
futur el recorden amb el cor ple de moments divertits i emotius.
Per últim fer una crida a la població per que s’unisquen a tots nosaltres, al mon faller albalenc,
per gaudir i fer la nostra festa més gran, si cap.
Visca Albal!!! Visca Valencia!!! Visquen les Falles !!!!!
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Junta directiva 2020
Presidente nat i Alcalde:                                     Ramón Marí i Vila
President delegat, Regidor de festes i falles:        Sergio Burguet i López
President Executiu:                                             Ismael Pons i Rodríguez
Vicepresident 1r:                                                 Rafael Ferrandis i Lisarde
Vicepresident 2n:                                               Juan Ramón Gil i Santarrita
Vicepresident 3r:                                                Salvador Cosme i Moreno
Secretària:                                                          Maria Del Mar Belenguer i García
Tresorera:                                                           Eva Romero i Salvador
Delegat de loteries i Comptador:                        Francisco Martinez i Rosaleny
Delegat de protocol:                                           Salvador Cosme i Moreno
Vicedelegada de protocol:                                   Carolina Cosme i Vila
Delegat de festejos:                                             Vicente Burguete i Rodríguez
Vicedelegat 1r de festejos:                                   Juan José Escobar i Marco
Vicedelegat 2n de festejos:                                  Juan Simó i Barrajón
Delegat d’activitats diverses:                               Jesús Pons i Vila
Vicedelegat d’activitats diverses:                         Francisco Sirvent i Velasco
Delegat d´incidències:                                         José Antonio Martin i Sierra.

Rosana Galán i Alemany
Fallera Major d’Albal

Gabriela Martínez i Burriel
Fallera Major Infantil d’Albal

CORT D’HONOR INFANTILCORT D’HONOR INFANTIL
Yanire Hinojosa i Galán

Irene Palomares i Alonso
Vera Rodrigo i Lapuente

CORT D’HONOR MAJORCORT D’HONOR MAJOR
Pili Romeu i Benítez
María Casas i Prieto





Programa d’actes
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21 Setembre    
Proclamació 

A les 21.30h Proclamació al casal i després sopar.

26 Octubre
     Presentació
A les 18:00h Presentació de la nostra,

Fallera Major CARLA TORRALBA I HERNÁNDEZ, 

Fallera Major Infantil INÉS SANZ I GALÁN,

President Infantil TONET MARÍ I GRANADERO 
i de les comissions de la nostra Falla.

          

14 Setembre 
Festa Eivissenca 

del Mig Any
A les 21.30h sopar per a celebrar el mig any faller.
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31 Octubre 
Halloween

A les 18.00h Festa de Halloween per als xiquets. Berenar, jocs 
i concurs de disfresses i després passacarrer per arreplegar 
caramels.
A les 21.30h sopar per als majors i concurs de disfresses.

02 Novembre 
Arreplegà

A les 11.30 concentració al casal per a participar en l’acte 
de l’Arreplegà.

23Desembre
Taller de galletes
A les 17.30h taller de galletes de Nadal patrocinat pel 
President Infantil i la Fallera Major Infantil i a continuació, 
berenar per als més menuts de la falla.  Després vindran 
a visitar-nos Sa Majestat el Rei Baltasar i els patges reials 
per emportar-se les cartes.
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01Febrer 
Sopar de Sant Blai

  
A les 21.30h sopar de Sant Blai al casal

31Desembre
Sopar de Cap d’Any
A les 21.30h celebrarem la festa de Cap d’Any al casal.

02 Febrer 
Dinar de Sant Blai

  

A les 14h dinar de Sant Blai al casal.
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09 Febrer 
Romeria Sant Blai

A les 11.00h concentració al Casal per eixir junt a les nostres 
Falleres Majors i Presidents en Romeria cap a l’Ermita de 
Santa Anna, amb blusó i mocador de la falla.
A les 14.00 dinar al casal.

21 Febrer 
Penjada de banderes

A les 20h penjada de banderes i a continuació sopar al casal.

15 Febrer 
Sopar de Gala

A les 21.30h Sopar de Gala a la Masia de las Estrellas.
En acabar, presentació del llibret 2020
AAA
EEEEE
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22 Febrer 
Macrodespertà i Cridà

A les 8.00h Gran macrodespertà organitzada per Junta Local, amb eixida 
des de l’església de Sant Carles fi ns a l’Ajuntament. Després esmorzar al 
casal.  
A les 19h la Crida des del balcó de l’Ajuntament.
A les 21:00h sopar al casal.
En acabar, presentació i entrega del llibret 2020
A continuació, ball al casal

23 Febrer 
Concurs de paelles

A les 11h arreplegada dels ingredients per a fer les paelles
A les 12h inici del Concurs de Paelles
A les 14h Presentació al jurat de les paelles i després de dinar Campionat 

truc.

29 Febrer 
Cavalcada del ninot

A les 12h inauguració de l’Exposició del Ninot.
A les 18.00h Cavalcada del Ninot.
A les 21.30h sopar al casal.
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7 Març 
Dia del faller

A les 12h jocs tradicionals per als més menuts de la falla i per 
als majors quinto i tapa.
A les 14.00h dinar al Casal.
A les 18h berenar infantil i globotà. 
Ales 22.00h sopar al Casal.

A les 23.00 DJ BARREALES.

1 Març
Anem a la mascletà

A les 12h anem a la Mascletà.
A les 15h dinar al casal i després el joc del cartonet.

6 Març 
Berenar infantil

A les 17:30h berenar per a tota la comissió infantil oferit per 
a la nostra Fallera Major Infantil i el nostre President Infantil.
I per acabar la vesprada regalets per a tota la comissió infantil 
i entrega de Recompenses

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
aaaaaaaaaaaaaa
AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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8 Març
Jornades Gastronòmiques
A les 12h inici de les XII Jornades Gastronòmiques i Concurs de 
Postres Casolans.
Per la vesprada continuarem amb els campionats de truc.
A les 18h berenar infantil i concurs de dibuix.
Després entrega de les recompenses falleres. 

14 Març 
Preplantà

A Les 18.00h concentració al casal per ajudar a portar 
els ninots fallers i participar al muntatge.

A les 22.00h sopar al casal.

AAAAAAAA
PPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPP
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15 Març 
Plantà

Durant la vesprada es farà la Plantà dels monuments i a 
continuació sopar.
A la matinada gran xocolatà patrocinada per la nostra 
Fallera Major.

16 Març
Premis

Al llarg del matí rebrem la visita del jurat que valorarà 
els nostres monuments.
A les 14.00 dinar al casal patrocinat per la falla
A les 19h anirem a arreplegar els premis.
A les 22h sopar temàtic “Mèxic” al casal patrocinat per 
la falla. En acabar el sopar la nostra Fallera Major farà 
entrega d’uns detalls a les falleres de la seua comissió.
A les 24h GERMANS BROTHERS a la plaça.
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18 Març 
Ofrena

A les 14.00h dinar al casal patrocinat per la falla.
A les 17h concentració en el casal per anar a l’Ofrena.
A les 22h Sopar de casa.
A les 24:00h gran nit de Dj’s de la nostra falla: Dj 

Charly i Dj Andrea

17 Març 
Dia dels xiquets i xiquetes

A les 10.30 concentració al casal per anar de passacarrer.
A les 12h i durant tot el dia parc infantil.

A les 14.00h dinar al casal patrocinat per la falla
A les 18h berenar per a la comissió infantil i 

a continuació correfocs infantil.
Visita de la Junta Local per la vesprada.

A les 20.00h Gran Mascletà manual per als majors de 18 anys.
A les 22h sopar al casal patrocinat per la falla.

A les 24.00h macrodiscomòbil PACHANGA FEST
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19 Març 
Sant Josep

A les 12h misa en honor a Sant Josep.
A continuació, passacarrer fi ns a la Pastisseria Galán
A les 14.30h Mascletà en la plaça de Constitució
A les 19h Correfocs per als majors pels voltants de la 
falla a càrrec del nostre grup de correfocs de la Falla.
A les 21h sopar infantil
A les 22h cremà de la falla infantil
A continuació, sopar de la comissió major

I abans de la Cremà, castell de focs artifi cials

21 Març 
Enterro de la sardina

A les 21.30h sopar de l’enterro de la Sardina per acomiadar-
se defi nitivament de les falles 2020







234

Paelles
23-2-2019

Cridà
22-2-2019
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Festa de la Mare de Déu
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La comissió de la Falla El Jardí vol agrair a totes les 
empreses anunciants la col·laboració en la confecció 

d’este llibret.



Discema www.discema.com 96 313 49 30

#tradición  #sentimiento  #fuego  #mascletà  #fuego  #alegría 

#calor  #pólvora  #gente  #emoción  #espectáculo  #plantá 

#nitdelfoc  #plazalajuntament #casalfallero  #xaranga

#pasacalles #virgen #libertad #enagua #medias #petardos 

#sueño  #despertà  #corpiño  #parcafallera  #trabajo 

#fiesta #música #bailar #adrezo #joia #peineta #falda 

#potcomençarlamascleta  #nostrafallalamillor  #arte #pasacalles
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#fiesta #música #bailar #adrezo #joia #peineta #falda 
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#correfoc #recorrecasales #café #musica #buñuelos #cerveza 
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en Fallas, y siempre, contigo
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