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Pròleg
Fils que feia per a un niu,

me’ls agafen i els treballen;
i acabant, us en vestiu

                     Josep Carner

L’elaboració de la seda va ser una de les principals activitats econòmiques de València entre 
els segles XV i XVIII. La història de la ciutat i dels seus voltants està molt relacionada a la 
seda, des de les moreres de l’horta per a la cria de cucs que produeixen este fil fins als tallers 
artesanals dedicats a la seua producció tèxtil Tanmateix, la crisi que va experimentar el 
sector des de mitjans del segle XIX va donar lloc al progressiu abandonament de l’activitat, 
fins a l’extrem que la majoria del patrimoni que s’hi vincula es troba en greu risc de desaparició 
i el paisatge de la seda és hui un record, la memòria del qual, es dilueix entre la boira de 
l’oblit.

Per això, i perquè no volem que es perda en l’oblit eixe passat seder dels nostres camps, 
hem volgut dedicar el nostre llibret al valor que han tingut les nostres terres en la producció 
d’una de les matèries primes que durant segles va ser el sustent de moltes famílies 
valencianes. Així, farem un xicotet repàs de com el paisatge rural es desenvolupa al servei 
de la producció d’este preuat producte i com va contribuir la seua manufactura en el 
desenvolupament d’una ciutat en auge. Explicarem com va ser l’ancestral cria dels cucs de 
seda i algunes curiositats al voltant de la sericultura, una pràctica que si bé antany era molt 
comuna com a model de subsistència a moltes llars, ara mateix només la podem veure com 
una pràctica d’oci entre els més menuts. Tampoc desaprofitarem l’ocasió de parlar de dos 
dels edificis més emblemàtics lligats a la seda: el Col·legi de l’Art Major de la Seda i la Llotja 
de la Seda, així com del conegut com a “triangle de la seda”. I per últim farem uns breus 
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apunts d’alguns dels teixits més populars, la matèria prima dels quals, ha estat la seda. Cap 
destacar que a alguns d’estos continguts hem afegit uns codis QR amb els quals es podrà 
ampliar la informació. 

La part infantil del nostre llibret l’hem dedicaT a la ciència i a com d’important i decisiva està 
sent en estos moments per a superar la pandèmia mundial causada per la Covid-19, sobretot 
en les investigacions a contrarellotge que s’han hagut de fer per traure una vacuna que 
parara els efectes devastadors de tan dura pandèmia. Al mateix temps farem un breu repàs 
per algunes de les dones més destacades en este camp al llarg de la història i les seues 
aportacions al món científic ja que moltes són les que han marcat i deixat la seua empremta, 
però que en moltes ocasions van ser oblidades. Ensenyarem a la nostra comissió infantil 
alguns experiments que podran realitzar a casa i a passar el temps aprenent paraules 
relacionades amb la ciència.

I per últim, no podem oblidar-nos del que va suposar per al món faller i per a la nostra 
comissió la suspensió de les nostres volgudes festes pel virus. Així, hem volgut recordar-ho 
a través de les activitats que es van programar durant eixos fatídics dies de dur confinament, 
al mateix temps que farem memòria dels moments històrics que es van cancel·lar les falles 
també.

L’equip de llibret





Comissió Major
Falla El Jardí
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Carlos Baviera i Moreno
President 2022
Després de dos anys sense viure la nostra festa, és moment de remoure les nostres il·lusions 
i de gaudir  al màxim de les falles. Només tinc paraules d’agraïment. D’agraïment a tots els 
fallers i falleres de la meua comissió que han suportat estos dos anys amb acceptació i 
esperança. Si d’alguna cosa hem de donar-li les gràcies a esta pandèmia és que ens ha unit 
més a tots, i ens ha fet valorar molt més el que tenim. I allò que tenim és una falla molt gran, 
no per la quantitat de persones, que també, sinó per la qualitat d’elles.

Hem de tindre clar que la Covid-19 ha vingut per a quedar-se i per això hem d’aprendre a 
viure amb ella, sempre respectant les mesures de seguretat que ens marquen les autoritats 
sanitàries. Estes falles seran atípiques per eixes  mesures de seguretat que haurem de 
respectar, però no atípiques en la seua essència, per la qual cosa vos anime que participeu i 
gaudim junts de tots els actes que tenim preparats.

També he d’agrair a Carla, Inés i Tonet per tot el que hem passat des que el 10 de març de 
2020 ens ho llevaren tot a tall de viure-ho. Estic molt orgullós del seu comportament, 
acceptació i dedicació, pel seu saber estar en tots els actes i sempre estar a punt per a tot.
Per últim i no menys important, gràcies i mil gràcies a la meua Junta Directiva, com sempre 
dic un no és bon president si no té una bona Junta darrere.

Dels monuments només vos diré que tinc por que no ens càpiguen en la plaça, i que faena 
tenen els bombers quan això es pegue foc.

Moltes gràcies a tots per aguantar, i bones falles.
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Carla Torralba i Hernández
Fallera Major 2022

Com tota fallera, somies poder ser un dia Fallera Major de la teua falla, sentir-te abrigada 
per la teua comissió mentre recorres els carrers del teu poble amb orgull de poder representar 
la teua falla. De sobte, un dia, escoltes la telefonada que et deixa sense poder quasi ni 
respirar…”Vas a ser la Fallera Major!” És una sensació inexplicable. Comença el teu somni i 
no vols perdre’t res. Hi ha tant que preparar darrere d’eixe càrrec tan important!  Gaudeixes 
de cada moment, proves de vestits, complements que falten, compres d’últims detalls, 
sempre junt a la persona que fa tot el que siga perquè no et falte el mínim detall. En el meu 
cas eixa persona fou i és ma mare.

Quan ja està tot a punt per començar el tan esperat mes de març, arribà el pitjor  comunicat 
“Les falles 2020 es cancel·len”. No podia creure el que estaven dient, no hi havia consol per 
a digerir que ens deixaven sense la nostra festa quan estava començant. 

Ara, després de 2 anys passant esta pandèmia, que desafortunadament ha fet molt de mal, 
tornem. Per això des d’estes línies vull dir-vos, fallers i falleres de la nostra comissió que 
tornem amb el mateix esperit amb què se n’anàrem. Tornem a retrobar-se, a omplir els 
carrers de llum i color com els valencians sabem fer molt bé, a plantar els nostres monuments, 
i a gaudir, per fi, tots junts, de la nostra volguda festa. 

Vull donar les gràcies a tota la comissió, a la junta i especialment a Carlos, Inés i Tonet, per 
fer possible que este somni es fera realitat. 

Vos espere a tots en la millor falla del món!
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Miguel Á Mascarós Genovés





Monument Gran



22

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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Premis 2020

Monument MajorMonument Major
3er Premi al Ninot Indultat 

Monument InfantilMonument Infantil
2n Premi al Ninot Indultat

LlibretLlibret
1r Premi del Llibret

28é Premi del Llibret a la promoció i ús del valencià 
de la Generalitat Valenciana

3r Premi de la Cavalcada del Ninot

2n Premi de Campionat de Truc de Junta Local 
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En record de José Moreno Gracia

Acomiadar una persona sempre és dur i enguany ens toca dedicar-li un espai del nostre 
llibret a José Moreno, una gran persona i faller que ens deixà durant la pandèmia i al qual no 
poguérem dir-li adéu per la situació sanitària. 
Amb la seua senzillesa i humilitat va aconseguir arribar als nostres cors i fins i tot, sent de 
Saragossa, era faller com el que més i participava en tot el que podia. Tots el recordarem en 
les nits de plantà col·laborant en la decoració, en la confecció de disfresses per a la cavalcada 
o cuinant una d’aquelles boníssimes paelles que ens preparava junt a l’equip de cuina. 
El recordarem també, com no, jugant al truc en la nostra falla i en els campionats de Junta 
Local, del qual va ser campió diversos anys junt a la seua parella de cartes José Vicente 
Paredes. 
Vull dir-los a Rosana mare, Rosana filla i a Borja, en nom de tota la comissió, que el record de 
José ens inundarà i serà sempre com una flama que mai s’apagarà i ens guiarà cap endavant.

Carlos Baviera
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Els paisatges
de la seda
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El cultiu de la morera: passat del camp valencià
                                                                     

         La que desfulla la frondosa branca,
            aliment de l’insecte filador;
              la que als rossos capells, cantant, arranca
              la sutil fibra d’or.

Teodor Llorente

L’actual paisatge de l’horta valenciana l’identifiquem en el cultiu del taronger, icona del camp 
valencià per antonomàsia. Però hem de senyalar que no sempre ha sigut així. Des del segle 
XV fins a mitjans del XIX, les moreres van ser l’arbre característic del camp valencià, ja que la 
indústria de la seda s’assentava sobre l’existència d’importants extensions de camps 
destinades al seu cultiu, les fulles de les quals servien d’aliment al cuc de seda.
La morera és un arbre procedent d’Àsia que es va introduir en Múrcia i en el Regne de València 
des del sud d’Itàlia pels mercaders italians a finals del segle XIV, i ràpidament va començar a 
estendre’s el seu cultiu, conformant els paisatges del 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.
La major part dels viatgers que la visitaven i 
descrivien les terres que rodejaven el Cap i 
Casal al·ludien en les seues obres al paisatge 
frondós i verd que formaven les moreres, que 
es plantaven acompanyant els màrgens de 
camins i séquies, en les aigües de les quals es 
regaven, o en parcel·les senceres, formant 
àmplies moreres.
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A partir de 1850 van 
començar a confluir una 
sèrie de factors que 
possibilitaren l’embranzida 
del taronger. L’epizoòtia de 
la pebrina de 1854 va ser una 
de les causes, en confluència 
amb d’altres de caràcter 
socioeconòmic, que va 
propiciar la caiguda de la 
rendibilitat de la criança del 
cuc de seda i que esta 
activitat desapareguera 
quasi per complet en tan 
sols unes dècades, per la 
qual cosa es talaren les 
moreres que li servien 
d’aliment. 

També la construcció de la xarxa de ferrocarrils a partir de 1852, juntament amb la 
generalització de la navegació a vapor, van crear les condicions per a respondre als estímuls 
llunyans de demanda de fruita fresca per part dels països europeus més desenvolupats. 
D’esta manera, la gran demanda i els bons preus que assolia la taronja van estimular 
l’expansió del cultiu, que en un primer moment parteix de la substitució de les moreres que 
es trobaven plantades als horts i continua amb la transformació dels secans.
Així fins el segle XIX, les terres regades pel Xúquer i el Túria es van resistir a doblegar-se 
davant la puixant taronja. La Ribera va ser la que sucumbir abans i va fer desaparéixer les 
moreres dels seus camps i que proliferaren els tarongers, quan un nucli important del sector 
seder, un mossèn, un escrivà i un apotecari plantaven, en 1781, el primer taronger, que 
canviaria en pocs anys la panoràmica de bona part de les comarques valencianes fins a 
l’actualitat.
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Dels horts de moreres als horts de tarongers
A més d’integrar-se a les hortes, les moreres van començar a conrear-se formant horts i això 
va fer que el conjunt s’assemblara a un autèntic bosc. És en este moment quan l’hort de 
moreres s’implanta seguint el precedent del jardí valencià, i suposa un clar antecedent de 
l’hort de tarongers posterior que el substituirà. A partir de la segona meitat del segle XIX el 
taronger va començar a expandir-se sobre les noves terres transformades i va substituir la 
morera als horts, cosa que va donar origen al paisatge actual que estem acostumats a veure.
Tanmateix, les empremtes d’aquells horts de moreres associats a la producció de la seda són 
encara hui visibles a l’actual paisatge valencià. A València podem trobar nombroses pervivències 
d’este paisatge de la seda, sobretot en l’estructura dels horts i les seues arquitectures. 

L’hort valencià
Històricament l’hort valencià ha estat format per unes quantes hectàrees de terra que 
habitualment es reunien mitjançant la compra de les parcel·les adjacents. Per construir-lo es 
tancava de paret tot el perímetre i s’anivellava la superfície per poder regar-la a manta amb 
l’aigua dels nombrosos pous que s’excavaven. 
Es construïa una o diverses cases que servien tant per a vivenda dels propietaris com dels 
arrendataris si n’era el cas. Els caminals interiors estaven adornats amb plantes com 
palmeres, l’alçada de les quals en l’actualitat, ens indica que este element vegetal ja formava 
part dels horts de moreres.
El camí d’accés, travessat per dos eixos que es creuaven al centre, dividien la superfície en 
quatre quadrants i en cadascun d’ells es plantava diversos arbres fruiters, hortalisses i 
verdures, que eren apreciats per les seues qualitats estètiques, alhora que els fruits 
s’aprofitaven per a l’autoconsum o per a la comercialització a xicoteta escala. Entre els 
arbres més apreciats hi havia les palmeres, les moreres, els magraners o els taronges. Se 
situaven a les hortes i es regaven amb l’aigua de les seues séquies.
Així l’expansió del cultiu de la morera es va dur a terme partint de la base d’este model 
d’hort valencià. 
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Espais rurals per a la seda 
Com a part imprescindible d’un paisatge on el cultiu principal era la morera trobem les 
alqueries, que conjuntament amb les barraques o les cases d’hort, són el tipus de vivenda 
més conegut i també el més tradicional de l’Horta de València i on es cultivaven gran part 
dels cucs de seda. 

L’alqueria 
                                      Del cielo en la cerúlea lejanía
                     desfallece la luz. Tiembla la espuma
                                                                                                    sobre las ondas de zafir, y ahúma
                                                                                              la chimenea gris de la alquería.

Manuel José Othón

Representa la forma de vivenda agrícola per excel·lència d’este territori, caracteritzada per 
reunir tant les dependències per a la família que hi vivia com les necessàries per al cultiu de 
la terra, conservació i emmagatzematge de les collites i també espai per als animals i utillatge 
agrícola. En este sentit representa normalment una residència de major categoria econòmica 
i social front a les persones que només podien viure i treballar en una barraca. També hem 
de tenir en compte que l’alqueria representa la forma de poblament dispersa entre els 
camps cultivats, contraposada en este sentit a la forma de viure en poblament concentrat 
que representen els pobles.
La paraula alqueria ens ve des de l’àrab ‘al-qàrya’ ‘el poble’ o ‘llogaret’, i es refereix a una 
casa de labors tant agrícoles com ramaderes originària d’Al-Àndalus entre els segles VIII i 
XIII. Però en aquells temps no significava una casa aïllada entre els camps sinó que era 
l’equivalent a allò que hui en dia anomenem una aldea: un grupet de cases, poques, des de 
quatre a cinc a, en casos més grans, fins a cinquanta o seixanta.
Va ser a partir de la conquesta i repartiment de València pel rei Jaume I en el segle XIII quan 
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els nous repobladors cristians de l’Horta tendiren a viure majoritàriament en algunes d’elles 
només, de tal manera que formaren pobles concentrats més grans i que, en quasi tots els 
casos, són els pobles i municipis actuals de l’Horta de València.
En moltes d’estes alqueries d’horta en l’últim pis, hi havia les golfes o andanes, unes 
estructures de fusta i canyes on es criaven cucs de seda, els capolls dels quals o la seda 
filada, eren venuts per a la seua comercialització. En moltes alqueries de l’horta valenciana 
encara podem trobar estes andanes, pervivències del treball de la criança del cuc de seda. 
Esta cambra era l’espai idoni per a esta activitat, ja que en estar en la part alta de l’alqueria, 
aïllava als cucs de seda de la humitat i del fred de la terra. 
Els cucs es col·locaven sobre un llit de grans quantitats de fulles de morera per a la seua 
alimentació, disposades en taules de fusta formant prestatgeries que sustentaven diferents 
nivells de canyissos sobre els quals les erugues vivien durant les primeres setmanes, fins 
que començaven a elaborar el capoll on es tancaven per a transformar-se en una crisàlide. 
Estos canyissos perviuen encara hui en algunes alqueries rehabilitades de la ciutat de 
València. 
Antigament, tots els seus ocupants habitaven en la planta baixa, els amos i els encarregats 
de cuidar l’edifici, i deixaven lliure per a depòsit dels fruits i cria del cuc de la seda, tot el pis 
de dalt, generalment ample i diàfan, amb pocs compartiments i orejat per grans finestrals. 
Esta estança superior, l’andana com era coneguda, quan van passar els temps de la cria del 
cuc de la seda, va canviar la seua utilitat per la de simple magatzem per a la collita.
La majoria comptaven amb extensos emparrats mantinguts per grossos pilars de rajola junt 
a la porta d’arc redó. Els murs eren de tàpia, construcció molt adequada perquè emprava 
com a primer element la pròpia terra del camp, mesclada amb alguna part de calç.
D’alqueries que es dedicaven a la cria del cuc de seda en els seus orígens i després a 
emmagatzemar altres collites, en podem trobar moltes arreu de la ciutat de València i dels 
pobles que hui en dia l’envolten. 
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Alqueria Fèlix
L’alqueria Fèlix, s’hi troba al parc de Marxalenes i és originària del segle XVI. Es tracta d’una 
casa de llauradors, de la família Valls, també usada per a activitats agropecuàries.
A mitjan segle XVII, el pis superior dedicat a activitats agropecuàries es converteix en un 
assecador de fulles de tabac i viver de cucs de seda. Ací es conserven hui dia les andanes 
sederes o els llits de cucs de principi del segle XIX.

Alqueria de Fèlix
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Alqueria Serra
L’Alqueria Serra de Benimaclet documentada per primera vegada en 1695, és d’origen 
baixmedieval. L’actual construcció, atenent el seus elements arquitectònics, seria del segle 
XVIII i es troba en la senda de la Carrasca, al costat del cementeri de Benimaclet i de l’antiga 
via Xurra.
Encara que el pas del temps l’ha malmès bastant i es troba fortament degradada, es poden 
observar cordes i sogues, canyes i canyissars dels que s’usaven per a criar cucs de seda. Els 
envans interiors de la casa són de canyís recobert de guix i els sòls i sostres són de bigues i 
canya, construcció típica de l’època.
Hi ha una peça gran amb diversos pisos de canyís per al cuc de seda i alguns es mantenen 
perfectament, així com la magnífica i enorme xemeneia que es veu per l’exterior.
El corral té una porxada al voltant, ja que allí es criaven més de cent capolls de cucs de seda, 
com a complement de l’economia agrícola, a més dels galliners. Hi ha atifells de conreu de 
tot tipus, atés que la casa disposava de carro, cavall i es llaurava amb cavalleria. La casa 
tenia un porxo que ja no existeix per sobre de la porta d’entrada.

Alqueria Serra
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                                 Alqueria del Rei

                               Alqueria Solache
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A l’Horta Sud trobem la Casa Vivanco situada a Catarroja i el Xalet Català a la localitat de 
Paiporta, que encara que no foren només alqueries dedicades a la cria de cuc de seda, són 
dos edificis emblemàtics de la comarca per la seua relació amb la indústria sedera.

Casa Vivanco
També coneguda com a Palau Vivanco, és un edifici de mitjans del segle XVIII. Es troba a 
Catarroja al Camí Reial, en el 
centre de la ciutat.
Es va construir per a la 
comercialització agrícola, 
especialment d’oli i vi, però 
també a l’activitat sedera i estava 
adaptada per a estes funcions. 
Es tracta d’un exponent de la 
burgesia comercial fortament 
influït pels costums nobiliaris, 
com ho mostra l’escut familiar 
que trobem al llindar de la porta 
principal i que pertany a un dels 
propietaris del segle XIX.
Està construïda en estil 
neoclàssic amb elements 
ornamentals del barroc tardà. Amb planta quadrangular i un pati central al        qual recauen 
les diferents dependències, té quatre crugies paral·leles a la façana. L’interior disposa de 
diverses escales que donen accés a les diferents plantes, situada la principal a la dreta 
després del vestíbul d’entrada. Hi va haver a la part posterior un hort, hui en dia convertit en 
una plaça.
El nom actual prové de la vídua de Vivancos Ortiz, antiga propietària del XIX, en què es va 
formar la plaça actual al Camí Reial.
Actualment l’edifici està totalment restaurat i alberga la junta de govern de la població.
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Xalet Català
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La barraca 
                     Blanca, polida, somrient, bledana,
                                                                                      casal d’humils virtuts i honrats amors,
             l’alegre barraqueta valenciana
          s’amaga entre les flors
                                                                                                                                Teodor Llorente

Probablement una de les imatges més típiques associades per la majoria de la gent a l’Horta 
de València són les barraques. Com és ben sabut, són unes edificacions senzilles, 
freqüentment d’autoconstrucció, usades per les famílies llauradores com espai de vivenda 
i també per guardar part de la seua producció agrícola, i també molt generalment estaven 
construïdes en els mateixos camps que cultivaven.
Evidentment no eren l’únic espai de residència que hi havia. La seua presència s’anava 
alternant amb les alqueries, en uns casos senzilles cases de camperols, però en moltes 
ocasions cases nobles amb edificacions agrícoles i ramaderes annexes a més magatzems. 
Així la barraca en convertirà en la residència habitual de de les famílies més pobres.
La seua proliferació va donar-se a partir del segle XVIII i sobretot en el segle XIX i primer terç 
del segle XX, molt lligat al creixement demogràfic d’estos dos-cents anys i també al canvi en 
la propietat de la terra al segle XIX. 
La desamortització dels béns de l’Església va produir la compra de terres senyorials per part 
de xicotets llauradors, que les convertiren no sols en el seu espai de treball, sinó també de 
vida.
Quant a la seua localització territorial, és als voltants de la ciutat de València on es 
concentraven de forma molt majoritària, en un rogle d’uns tres o quatre quilòmetres de radi 
aproximadament. Però en passar els barrancs del Carraixet pel nord i el barranc de Catarroja 
pel sud, la seua presència disminuïa molt marcadament. No tota l’Horta de València estava 
plena de barraques, ni d’alqueries.
El retrocés de l’espai de l’Horta per l’ampliació urbana va afectar a les barraques existents 
hui en dia, però probablement va estar molt més decisiu la millora econòmica dels seus 
habitants, ja que els va permetre en la majoria dels casos substituir la barraca per una casa 
o alqueria feta d’obra i rajoles, molt més segura, còmoda i amb major espais. D’altra banda, 
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la seua major fragilitat constructiva ha fet que no puguem parlar de barraques de fa segles 
ja que estes edificacions han estat refetes periòdicament i les que ens han arribat, a més 
molt canviades, especialment la teulada de canyís, no poden remuntar-se més enllà de finals 
del segle XIX.
L’edifici és de planta rectangular, d’uns nou per cinc metres, amb coberta triangular amb un 
marcat angle per a desaiguar les precipitacions torrencials tan típiques d’esta zona, amb un 
cavallet perpendicular a l’entrada (usualment, orientada cap al sud) que està situada en un 
dels costats menors. La distribució n’és sempre pareguda: una porta a la façana sud que 
dona accés a un ample passadís que recorre tota l’edificació fins a la façana nord, on s’habilita 
una altra porta que permet la circulació d’aire. Este corredor és utilitzat com a cuina, 
menjador i magatzem. A l’altra crugia, s’habiliten els dormitoris, habitualment tres. Al pis 
superior, s’accedeix mitjançant una escala de mà i antigament era utilitzat per a la cria del 
cuc de seda.
N’hi ha dos tipus principals de barraca tradicional: la barraca d’horta i la barraca de pescadors 
(si bé este últim tipus està quasi desaparegut) i només en queden alguns exemplars a la 
zona de l’Albufera, on es barreja amb la barraca d’horta, ja que esta zona en reuneix les 
dues característiques, així com la zona del delta de l’Ebre.
S’edificava principalment al llarg de la costa valenciana des de Carcaixent fins a Sagunt, 
però a les comarques que rodegen l’Albufera, és a dir, l’Horta de València, i a les Riberes Alta 
i Baixa, tenen uns detalls més característics, ja que s’edifiquen en una zona on és fàcil trobar 
els materials tradicionals per a construir-ne: fang, canyes, canyís, palla. 
Encara que el seu ús ha disminuït molt, hui encara s’utilitza per part de llauradors que 
treballen en àrees allunyades de les poblacions.
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Barraca de Nácher
Situada al terme de Beniparrell, i amb orígens un poc incerts, trobem la barraca de Nácher, 
una de les poques barraques supervivents de la riuada del 1957. Propietat d’Antonio Nàcher, 

la barraca està situada en una zona encara 
d’horta a l’oest del nucli urbà.
Envoltada de cultius, l’edifici és de planta 
rectangular. Conserva la morfologia 
exterior habitual, si bé la façana principal 
ha modificat la porta per una de doble 
fulla, però conserva la finestra vertical junt 
a ella, enreixada. Pel que fa a l’andana, la 
finestreta en tronera ha estat tapiada però 
encara pot identificar-se.
Exteriorment està emblanquinada amb 
pintura. La teulada original de borró ha 

estat canviada per les habituals plaques de fibrociment.
Actualment està adossada a una edificació de dues plantes i no conserva els vans originals.
En un intent de 
recordar aquelles 
construccions que un 
dia es veien arreu del 
camp valencià, es van 
construir l’any 1973 les 
barraques de l’Escola 
de Capatassos a 
Catarroja, per la qual 
cosa les podem 
incloure en el grup de 
les “neobarraques”.

    Barraques Escola de Capatassos

     Barraca de Nácher
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Les cases d’hort
Tot i que hi ha diverses tipologies de cases d’hort, la més difosa respon a la casa de poble 
valenciana del segle XVIII, que dona una resposta racional a les necessitats d’habitatge i del 
treball del camp. Està formada per un cos principal de dues crugies de dues plantes paral·leles 
a la façana amb coberta de teula àrab a doble vessant. Al darrere s’adossa un pati tancat de 
paret on, en un dels costats i al fons, s’adossen dos cossos d’una crugia que es destinen en 
la planta baixa a estable i en la planta alta, a pallissa. La planta baixa del cos principal, 
travessada per un corredor central, es destina a habitança. D’un dels costats parteix una 
escala que comunica amb la planta alta. És un espai diàfan, on el mur de càrrega central se 
substitueix per dos pilars, que es ventila per una o dues fileres de finestres que s’obren 
sobre les façanes anterior i posterior. 
En cadascuna de les crugies es desplegava una filera d’andanes. Es tracta d’una estructura 
de peus drets de fusta que sustentaven diferents nivells de canyissos sobre els quals es 
criaven els cucs de seda. Normalment hi havia vuit o nou pisos, per la qual cosa disposaven 
d’un corredor volat al mig per a poder arreglar els nivells superiors. Encara que l’alçada 
habitual del sostre de les andanes era de quatre o cinc metres, n’hi ha que arriben fins els 
deu metres d’alçada, per la qual cosa necessiten dues fileres de finestres per ventilar-les. 
Tot i que ha desaparegut la seda, i en molts casos els canyissos que servien per a la cria, en 
moltes localitats encara es denomina andana a este espai.
D’este model deriva la casa d’hort senyorial, on el cos principal està format per tres plantes. 
El primer pis es destina a habitatge temporal d’esbarjo dels propietaris de l’hort, mentre 
que l’andana passa a ocupar el segon pis i adquireix una alçada menys desenvolupada. 
En contrast amb estes tipologies trobem la casa d’hortet. Es tracta d’una construcció molt 
senzilla, normalment d’una crugia paral·lela de dues plantes, destinada a allotjar la família 
d’hortolans que tenia cura de l’hort, amb l’estable per als animals que movien la sénia per a 
traure l’aigua. Els hortolans eren els que tenien cura de l’hort i recollien la fulla per a la 
criança dels cucs que es criaven a les andanes de les cases que els propietaris tenien al 
poble.
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Albal i la seua horta
Encara que Albal no va ser conegut pel cultiu específic de moreres per a la cria del cuc de 
seda, com totes les localitats de la província va tenir els seus horts dedicats a l’explotació 
agrària i ramadera. 
Si fem una mirada enrere, ja el botànic Antoni Cavanilles esmenta que en l’horta d’Albal al 
segle XVII hi havia cultius de secà com garroferes, oliveres i moreres, i de regadiu com dacsa, 
fesols, ordi, faves, blat i arròs a les marjals de l’Albufera, que feien factibles les aigües de les 
séquies de Favara i Albal, esta última un braçal de la Reial del Xúquer. 
Bastants anys després, ja en el segle XX, altres autors testimonien l’extensió del regadiu en 
detriment del secà, aconseguida gràcies al reg de noves terres mitjançant sénies. Tanmateix, 
veiem que a esta zona continuen existint cultius de garroferes i oliveres, ja que les moreres 
desaparegueren amb la gran crisi sedera del segle XIX, al mateix temps que es produia l’auge 
del taronger. Junt a garroferes i oliveres es cultivaven al terme albalenc en la primera meitat 
del nou-cents l’arròs, els moniatos, les hortalisses i les fruites destinades a la indústria 
conservera.
Allò que pot observar-se actualment és que el taronger s’ha convertit pràcticament en 
monocultiu encara que cada vegada més 
llauradors estan apostant per altres cultius 
com el caqui.
Testimoni d’eixe passat agrícola del poble 
queden alguns dels horts i masies que, si bé 
s’utilitzaven per a explotacions agrícoles i 
ramaderes, també eren refugi de les famílies 
en temps estiuencs. Alguns d’estos horts 
només perviuen en la memòria dels més vells 
del poble, altres els poden veure integrats 
com a part de l’actual terme del poble 
desproveïts de la seua principal funció i 
utilitzats en la seua majoria com a vivenda.

Plànol del terme d’Albal
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Hort de Cano
Situat al camí d’Alcàsser, la primera 
edificació de l’Hort de Cano data del 
segle XIX.  Era una edificació d’una 
planta sobretot adequada per a les 
ferramentes del camp. Estava 
envoltada d’una gran extensió de 
cultiu de secà i una gran bassa per a 
regar els camps que l’envoltaven. 
L’hort en els seus inicis pertanyia al 
“Capellà”, que vivia a Albal, quan 
José Cano Coloma, veí de València, 
li’l comprà sobre l’any 1936 passant a 
dir-se “Hort de Cano”. En José Cano 
va ser Alcalde de València durant la 

Segona República i part de la Guerra Civil. A més, era lletrat assessor als Ajuntaments d’Albal 
i El Puig. Quan es va quedar este terreny, hi havia construïda una part de casa que era la que 
s’utilitzava anteriorment per a guardar utensilis de cultiu i la cura d’animals com porcs, 
ovelles, gallines, ànecs, cavalls o conills. Hi havia un potambé per a proveir d’aigua la casa i 
una bassa per a regar els camps. El senyor que tenia estos terrenys també tenia una zona 
habilitada per a fer caixes de fusta per a col·locar els productes de l’horta.
Quan passà a ser propietat del Sr. Cano ordenà construir una casa per a residència d’estiu 
de la família i passà a ser una edificació agrícola i residencial. 
La casa té dues plantes, amb una escalinata de fusta amb taulells pintats a mà per a pujar a 
la zona de descans. En la planta inferior, hi ha un gran rebedor i un menjador de grans 
dimensions presidit per una ximenea on dalt d’ella encara perdura una imatge de la Verge 
dels Desemparats amb taulells també pintats a mà.  Al fons del rebedor hi ha la cuina amb 
aigüeres de marbre de color granat, un pou per a traure aigua per a la casa i un forn morú 
en una zona annexa a la cuina on feien el menjar i les conserves del que sembraven en els 
camps. 
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En la part posterior de la casa, hi havia una zona dedicada als animals que criaven i un paeller 
i habitació per als utensilis de cultiu. La casa tenia dues entrades, una era la de la part 
davantera amb una entrada que donava a un camí ple de palmeres centenàries als dos 
costats i la part posterior que era per a accedir als camps i cultius. José Cano va ampliar la 
casa en la part superior amb més habitacions per a la família i una zona comuna amb una 
gran taula de billar. També va incloure un frontó a la casa per a la diversió de la família quan 
passaven llargues estades en l’Hort. 
Quan esta propietat passà a formar part de la família Cano, va arrendar tots els terrenys del 
voltant de la finca perquè els cultivaren Salvador Muñoz Marí i Miguel Vila Chilet junt a les 
seues esposes Juana Vila Chilet i Ana Femenía Sendra respectivament. L’any 1980, els fills de 
Salvador i Miguel van comprar l’Hort a la família Cano i passà a ser de la seua propietat. És 
quan la casa es va dividir en dues parts, una part per als fills de Salvador Muñoz Marí i l’altra 
per als fills de Miguel Vila Chilet.
El terreny que havien arrendat tenia molta pedra i van haver de preparar-lo per a poder 

cultivar. La pedra que treien la tiraven en 
uns terrenys que tenien enfront, que era 
una pineda i una era. En l’era secaven 
l’arròs i el cotó, un dels productes que 
conreaven en aquella època. A poc a poc 
van ser introduïts nous cultius en els 
camps com carxofes, faves, melons, 
creïlles, moniatos, tomaques, 
bajoquetes, fesols, maduixes, cacauet, 
dacsa i blat i hi havia bancals d’alfals per 
al menjar dels animals que tenien allí. Al 
marge del camp hi havien plantats arbres 
de moreres que utilitzaven per a la cria 
de cuc.
També es van utilitzar els terrenys com a 
planter d’arbres fruitals i tarongers. La Porta d’entrada de l’Hort
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venda de tot el que plantaven es feia a través d’altres intermediaris en els mercats, però 
dels productes que es feien menys quantitat es venien a casa, xafant la “fava” en una cadira 
a la porta de la casa que tenien al poble. 
L’hort de Cano és un clar exemple de paisatge mediterrani: casa, terrenys, hortes, palmeres 
en un terreny que antany va ser secà i les famílies Muñoz Vila i Vila Femenía el recuperaren 
per a l’horta. Passats els anys, els horts es van anar transformant en cultiu de tarongers i la 
bassa que s’usava per al regadiu dels camps, a l’estiu s’utilitzava també per al bany de la 
família. Com anècdota, cal dir que molta gent del poble ha aprés a nadar en la bassa de 
l’hort de Cano en l’època que encara no existia la piscina pública en Albal.

Hort de Calafré
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Arquitectura de la seda al Barri de Velluters
A més del paisatge rural, la indústria de la seda ha marcat també la fisonomia urbana, 
sobretot de la ciutat de València quan al segle XIV es va convertir en centre d’exportació de 
seda cap al nord d’Itàlia. Només cal fer un repàs per alguns dels monuments més destacats 
de la ciutat per trobar estes marques. 
Prop del barri de Velluters, trobem la Llotja, cor econòmic de València en aquells segles, i 
coneguda com a Llotja de la seda a partir del segle XVII a causa de la importància que va 
tenir el seu comerç a València. No podem oblidar el Col·legi de l’Art Major de la Seda, 
convertit actualment en Museu de la Seda. 

El barri de Velluters
Durant aquells anys, Itàlia va desenvolupar 
notablement la indústria de la seda, sobretot 
a ciutats com Gènova. Gràcies a les estretes 
relacions entre València i Gènova, la ciutat 
valenciana va poder millorar tecnològicament 
la seua indústria sedera i així crear el famós 
barri de Velluters, que prové de l’italià velluto. 
Així podem observar que l’elaboració dels 
teixits de seda es feia als tallers especialitzats 
dels mestres del gremi de “velluters”, 
aparegut el 1479, i elevat a la condició de 
Col·legi de l’Art Major de la Seda el 1686, que 
va ser la corporació que controlava tant 
l’activitat dels seders com la qualitat dels teixits que produïen. Prompte es va convertir en 
l’ofici més important de la ciutat. El progressiu creixement del sector s’evidencià l’any 1547, 
quan les Corts proclamaren que la seda era el «principal fruyt del dit Regne».
Testimonis d’esta activitat artesanal ens queden en la fisonomia urbana del barri de Velluters; 

Plànol del Pare Tosca 1705
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les portes de Quart i Serrans, on es controlava i fiscalitzava la matèria primera que entrava 
a la ciutat, i la Llotja, que constituïa el mercat obligatori de la seda.
El barri de Velluters rep el seu nom de l’ofici majoritari dels seus residents, l’ofici del seder 
(també anomenat velluter en valencià), i de l’alta concentració de telers que tenia lloc en 
este barri (va arribar a tindre prop de 5.000 telers en 1767). L’estructura urbana d’aquest 
barri es pot entendre des del punt de vista de la seua vinculació amb la indústria sedera. 
Durant els segles XV i XVI, aquesta indústria es desenvolupa a la ciutat al mateix temps que 
el barri es forma i s’adapta a les necessitats comercials de la seda. L’activitat industrial es 
realitzava en cases taller o en cases fàbrica, com ara el Palau Tamarit. Els tallers s’ubicaven 
a les cases del mateix artesà i eren coneguts com a porxe del velluter, que se situava en 
l’última planta de l’edifici i estava format per bigues de fusta. 
La introducció dels telers jacquard en el segle XIX va facilitar la transformació dels tallers 
artesanals en fàbriques tèxtils com la de la família Garín, que va traslladar el seu negoci el 
1820 des de la plaça dels Porxets fins al carrer Quart amb aquesta finalitat, i es va establir 
definitivament a Montcada el 1964.

Palau Tamarit
L’antiga fàbrica de velluters és l’únic supervivent de l’històric carrer del Pilar amb molta 
càrrega simbòlica.
Li dona nom la dinastia Tamarit, saga de mestres empresaris seders de la València del segle 
XVIII, una família que va ascendir des de la 
seua condició humil fins al rang nobiliari. En 
els seus orígens van ser llauradors i pescadors 
de la localitat de Russafa, però gràcies a 
l’auge de la sederia valenciana –primer com 
a aprenents, després com a mestres seders, 
i posteriorment empresaris– van aconseguir 
una fortuna més que considerable 
comerciant i exportant la seda cap al mercat 
colonial.
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El Motí de Velluters
El Motí de Velluters va tindre lloc el 21 de gener de 1856. Va ser una de les primeres 
reivindicacions del proletariat de la ciutat de València: els treballadors de la seda (els 
velluters) van protagonitzar diversos disturbis i van fer un motí per a protestar pels baixos 
sous que rebien pel seu treball i demanar l’augment.
Per què es va produir el Motí de Velluters? Des de principi del segle XIX la indústria sedera 
entrà en crisis. Les màquines es “menjaven” l’activitat artesanal i la sederia valenciana 
perdia competitivitat. L’estocada final arribà amb l’epidèmia de la pebrina l’any 1854 que 
afectà de ple a la criança del cuc de seda. La producció va caure en picat i la seda que arribava 
als telers era de qualitat ínfima. La crisis provocà roïnes condicions laborals, atur, pèrdues 
econòmiques, una ruïna per al sector.
Davant esta situació els velluters eixiren al carrer i es van amotinar davant del Col·legi, hui 
convertit en el Museu de la Seda, reivindicant una solució laboral i sous dignes. Tan sols es 
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varen contindre els disturbis davant l’amenaça d’una intervenció militar.
El mateix Vicente Blasco Ibáñez rememorava en la veu d’un dels seus personatges de la 
coneguda novel·la Arroz y Tartana publicada l’any 1894, la següent cita amb profunda 
malenconia:

“los recuerdos gloriosos del arte de la seda, los brillantes trabajos de los velluters que cincuenta 
años antes hacían danzar las lanzaderas allí mismo, del amanecer hasta la noche; y sentía cierta 
pena, un malestar extraño, como si se encontrara ante las ruinas de una ciudad muerta y 
todavía vibrasen en el espacio los últimos estallidos de la catástrofe. Aquello era un panteón al 
que no se había quitado el andamiaje; la ruina y el silencio habían pasado por allí, petrificando 
el taller, antes ruidoso y ensordecedor“. “Aquí, en estos talleres, estaban la riqueza y la honra 
de Valencia; aquí trabajaban los velluters…//… Ya no hay moreras en las huertas; en las barracas 
se ha perdido la memoria de las cosechas del capullo, y ha muerto una industria… industria no; 
un arte que nosotros, aunque cristianos viejos, heredamos directa y legítimamente de nuestros 
abuelos los moros… ¿Y en esto consiste el progreso?”.

La commemoració d’este motí en forma de festa amb fogueres recorda també la vaga de 
1902 protagonitzada per les filadores. Aquesta vaga va començar amb les treballadores de 
la fàbrica sedera de la família Alpera, situada al carrer Guillem de Castro, al barri de Velluters. 
Les filadores demanaven mitja hora lliure de cada jornada per a dinar i un augment salarial 
per a arribar a la meitat del sou pel mateix que feien els homes més mal pagats. Es considera 
que de les 700 treballadores vinculades al tèxtil, 400 van secundar la vaga, després de la 
qual les seues demandes van ser acceptades.
Des de l’any 2007 es commemora el motí protagonitzat per treballadors seders en 1856, així 
com la vaga de filadores de 1902. Per a esta commemoració històrica es fan fogueres a la 
plaça del Pilar del barri de Velluters. Per això, aquesta festa és coneguda com «la Foguera 
del Motí dels Velluters» i se celebra l’últim cap de setmana del mes de gener.
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La Llotja de la Seda
La Llotja de la Seda és l’edifici d’estil gòtic més 
destacat de la ciutat de València. Declarada 
Patrimoni de l’Humanitat per la UNESCO en 1996, 
és un símbol de l’esplendor que visqué la ciutat 
en els segles XV i XVI.
A l’igual que ocorre amb molts dels edificis d’esta 
etapa florida per a l’arquitectura valenciana, 
substituí a altra llotja més antiga que havia 
quedat insuficient per a les creixents necessitats 
dels mercaders valencians. Seguint l’exemple 
d’altres ciutats com Palma de Mallorca, la llotja 
de la qual és de mitjà segle XV, suposava un dels 
edificis civils més significatius de la ciutat 
construït com deixen en l’època “per honor e 
ornament de esta insigne ciutat”. La iniciativa fou del Consell Municipal qui determinaren 
que es construira l’edifici per donar servei a tots els mercaders.
L’obra s’encarregà a uns dels mestres més prestigiosos del moment, Pere Comte, la qual 
començà al voltant de 1482. 
La Llotja consta de tres parts principals que es poden visitar: el Saló Columnari o Sala de 
Contractació, la Torre i el Consolat de la Mar, articulats al voltant del Pati dels Tarongers.

La Sala de Contractació
És un magnífic espai, amb huit esveltes columnes de fust 
helicoïdal, que s’obrin com palmeres per a formar 15 
voltes de creueria, de 17,40 metres d’altura, que cobreixen 
tot l’espai interior. En esta sala, dedicada a les transaccions 
mercantils, es va instal·lar la Taula de Canvis, la primera institució bancària del municipi, 
creada el 1407. A la part superior i vorejant tota la sala, podem trobar en una franja blava 
que proclama en lletres daurades sobre un fons fosc la següent inscripció en llatí:
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“Inclita domus sum annis aedificata quindecim. Gustate et videte concives quoniam bona est 
negotiatio, quae non agit dolum in lingua, quae jurat proximo et non deficit, quae pecuniam 

non dedit ad usuram eius. Mercator sic agens divitiis 
redundabit, et tandem vita fructur aeterna”.
La traducció de la qual és:
“Sóc una casa il·lustre, construïda en quinze anys. 
Tasteu i vegeu, conciutadans, car bona és la 
negociació que no duu engany en la llengua, que 
jura al proïsme i no falta al jurament, que no deixa 
diners en usura. El comerciant que així actue 
abundarà en riqueses, i a la fi gaudirà de la vida 
eterna”.

La Torre
Formada per tres plantes, la inferior dedicada a la capella i les superiors utilitzades 
ocasionalment com a presó per a mercaders en fallida, s’hi pot accedir a elles a través d’una 
escala de caragol dissenyada sense eix central. Des d’esta s’observa el Pati dels Tarongers.

El Consolat de Mar
El pavelló del Consolat de la Mar, de principi del segle 
XVI denota, en la lògia i en els medallons de la seua 
rematada, un marcat caràcter renaixentista. Esta 
institució va ser creada amb la finalitat de garantir el 
compliment de les normes juridicomercantils 
marítimes. També va ser conegut com a pavelló del 
Consolat, on es pot visitar el saló dedicat al Tribunal del 
Comerç o la Cambra del Consolat que destaquen pels 
seus sostres de fusta i les rajoles de les seues terres. A 
la planta superior pot contemplar-s’hi el bell teginat 
procedent de l’antiga Casa de la Ciutat, del segle XIV.
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Col·legi de l’Art Major de la Seda o Museu de la Seda
El Col·legi de l’Art Major de la Seda té el seu origen en el segle XV, davant la necessitat 
d’unificar els criteris per a la producció de la seda a València a causa dels conflictes que 
s’originaven per la falta de qualitat d’alguns productors. És així com va nàixer el Gremi de 
Velluters (teixidors de vellut), que va aprovar el 16 de febrer de 1479 les primeres ordenances 
del gremi. Unes ordenances que van ser ratificades oficialment pel rei Ferran el Catòlic el 13 
d’octubre de 1479. El Gremi va ser elevat a Col·legi de l’Art Major de la Seda per mitjà del 
títol que els va atorgar el rei Carles II el 1686.
La seu del Gremi es va instal·lar al barri al qual va donar nom, el de Velluters, a causa de l’alta 
concentració de telers que hi havia al barri. 
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El saló de la Fama

És l’estança principal del col·legi i el lloc on es reunien els màxims dirigents de la institució. 
Esta sala constitueix un microcosmos compost per la part celestial, amb un fresc al sostre 
de sant Jeroni, patró del gremi, realitzat per José Vergara, i per la part terrenal del sòl, amb 
una autèntica joia de la ceràmica valenciana composta per un paviment que representa els 
quatre continents coneguts en l’època. Este impressionant sòl pretén destacar la fama 
(representada per una dona) de la seda valenciana en tot el món. L’autor del paviment, 
Vicente Navarro, es va inspirar en la font de Bernini de la Piazza Navona de Roma, en la qual 
els continents es representen a través dels seus rius principals (Danubi, Nil, Ganges i Riu de 
la Plata). Navarro representa els continents per mitjà d’una dona sobre un carro que en 
cada continent està tirat per animals propis de la regió, com són els cavalls per a Europa, els 
elefants per a Àsia, els lleons per a África i una espècie de fardatxos o caimans per a Amèrica. 

       Paviment Saló de la FamaFresc Sala de la Fama
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La capella 
Decorada amb paviment de taulellet blanc i 
verd en diagonal que crea un espectacular 
efecte òptic. Està comunicada amb una 
escala de caragol gòtica, que va romandre 
durant segles oculta darrere d’una paret, i 
que presenta certes similituds amb les 
realitzades per Pere Comte en edificis com 
la Llotja.

L’arxiu històric
Compost per innumerables documents que s’han anat 
guardant al llarg de cinc segles i que guarden la història 
del gremi i de les seues ordenances, els llibres d’actes, 
els llibres de mestres, oficials i aprenents, els llibres 
d’administració i inspecció de fàbriques i comerços… No 
cal oblidar que el Col·legi, en la seua labor d’inspecció, 
podia arribar a decomissar i cremar teles que no 
s’ajustaren a les ordenances.
L’arxiu del Col·legi de l’Art major de la Seda de València 
és una de les peces fonamentals per a poder estudiar 
l’evolució de l’economia valenciana, almenys des del 
segle XV fins a finals del XX. 
És l’arxiu gremial més important d’Europa. Consta de 48 
pergamins, 660 llibres i 97 caixes d’arxiu amb diferents 
lligalls des dels inicis del mateix col·legi. Quasi tots els 
documents fan referència al gremi de Velluters, encara 
que també es conserva alguna documentació d’altres 
gremis.



61

El triangle de la seda
El “triangle de la seda” com l’han denominat alguns estudiosos estava format per l’Horta 
Nord, les comarques de la Ribera (Alta i Baixa) i la localitat de Requena.
La majoria de la matèria primera que es produïa al Regne de València en els segles XVI i XVII 
es destinava a l’exportació. A pesar de la creació del gremi de velluters el 1479, la indústria 
de la seda valenciana va tindre un creixement molt més modest del que es va produir a 
Toledo, que va constituir el centre seder espanyol més important del període dels Habsburg.
Se sap que en la dècada del 1580, els telers valencians només consumien al voltant del quinze 
per cent de la matèria primera produïda al territori, i Castella era el destí fonamental de la 
resta. Era, doncs, la intensa demanda de la sederia castellana la que estava estimulant la 
difusió del conreu de la morera a València.
El retrocés de la demanda dels cereals com a conseqüència de la crisi demogràfica 
experimentada en la centúria, juntament amb les transformacions agràries generades per 
l’expulsió dels moriscos, van estimular una autèntica “eclosió de la febre de la morera” en 
la majoria dels municipis situats a les principals conques fluvials del territori valencià. A la 
comarca de la Ribera, per exemple, s’ha pogut comprovar que les dues terceres parts de les 
terres regades per la Séquia Reial del Xúquer estaven plantades de moreres en la dècada del 
1670 i a altres comarques com l’Horta la collita de seda es va doblar en excés en la centúria 
compresa entre el 1620 i el 1720. 
Així mateix, un poc més d’un terç de la seda produïda al Regne de València es dirigia cap a 
Andalusia o Castella, a fi d’abastir els centres manufacturers existents en estos territoris. 

Casa Museu de la Seda de Requena
En este camí es trobava Requena, que, per situar-se a la ruta que seguia la seda valenciana 
cap a Castella, va poder desenvolupar una important manufactura tèxtil en el segle XVIII. El 
1725, el Col·legi de l’Art Major de la Seda de la localitat va aconseguir l’aprovació de les seues 
ordenances i va arribar a disposar a mitjan centúria d’uns 300 mestres amb poc més de 600 
telers que produïen unes 500.000 vares de teixits de seda anuals, la majoria tafetans. La 
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matèria primera procedia de la Ribera i es canalitzava pel camí que passava per Llombai en 
direcció a Buñol, que els veïns de Requena denominaven el “Camí de la Ribera”, mentre que 
els valencians el coneixien com a “Camí de Requena”.
La repercussió d’esta activitat en el creixement econòmic d’aquella xicoteta vila rural va ser 
enorme i, en només 200 anys, es va convertir en un pròsper centre seder, el quart en 
importància de tot el territori peninsular.
La sederia de Requena va estar sempre 
estructurada d’acord amb el model de 
producció preindustrial en el qual d’una 
banda estava el teixidor manual que 
treballava a la seua casa amb ajuda 
d’oficials, aprenents i membres de la 
pròpia família, i per un altre, el comerciant-
fabricador que li subministrava la matèria 
primera i li recollia la manufactura a canvi 
d’una quantitat prèviament fixada per 
cada vara de teixit.
Els capitals obtinguts van ser invertits al 
llarg dels anys en una altra mena de béns, 
sobretot en les terres tan abundants del 
municipi, convertint-se els comerciants més pròspers en grans terratinents que van 
abandonar a poc a poc la indústria sedera. Es pot dir que en poc més de 20 anys, entre els 
anys 1860 i 1880, Requena va deixar de ser un nucli eminentment fabril per a convertir-se en 
un poble agrícola, i més concretament, vitivinícola.
Es conserva en la localitat la seu de la corporació artesanal sedera, reconvertida actualment 
en la casa-museu de la seda. A la plaça central es troba una longeva morera de paper, 
testimoni dels intents fracassats per conrear morera a la freda comarca. Atés que no van 
aconseguir disposar d’una matèria primera pròpia, el transport de la seda des de València 
donava treball a un bon nombre de carreters i arriers, que feien la ruta seguint el Camí Reial 
per Buñol. 
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Fàbrica Garín de Moncada
Els primers documents situen la tradició sedera 
d’esta empresa familiar ja en 1774, quan don 
Mariano Garín Rubio va decidir obrir un taller de 
seda situat en la plaça dels Porxets, en ple gremi 
dels seders. En 1820, l’empresa es constitueix al 
carrer Quart, número 26, de València. En 1841, ja 
comptava amb 3 telers de la seua propietat i, uns 
anys més tard, en 1869, va passar a tindre 24 telers, 
6 màquines Jacquard i 62 rastres. Després d’este imparable creixement, en 1890 l’empresa 
«Fills de Mariano Garín» va rebre un important reconeixement en ser nomenada soci honorari 
de la Societat Obrera de l’Art Major de la Seda.
L’empresa va continuar evolucionant i va començar a fabricar també a Moncada. Al cap 
d’un temps, es va decidir tancar la de València per a concentrar-se a Moncada. Després de 
molts anys situada en este emplaçament, en 1986 la fàbrica va patir un incendi que va afectar 
completament a un dels mòduls de telers mecànics. Després d’este accident, el negoci va 
aconseguir fer front a la situació i recuperar-se, sent capaç de mantindre la seua activitat 
productiva fins a l’actualitat.
Actualment, Garín 1820, que és com es coneix hui en dia, es dedica a teixir sedes espolinades 
tant per a la indumentària valenciana com per a l’ornamentació d’esglésies i d’imatges 
religioses. Per a poder realitzar estes comandes, l’empresa continua mantenint els mateixos 
telers manuals i màquines Jacquard del segle XIX. 
També es continuen utilitzant els patrons originals 
i les cartes tècniques en cartró perforades, que 
utilitzen el sistema binari. Hui dia, les peces es 
continuen elaborant amb la mateixa maquinària, 
sense cap mena de mecanització.
No hi ha dubte que Garín ha format part de 
l’evolució de la indústria tèxtil valenciana i, 
concretament, de la història de la seda valenciana.
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Un origen ple de llegendes 
                        
La cria del cuc de seda es va iniciar a la Xina cap a l’any 2500 aC per a obtindre el fil del seu 
capoll de seda, una fibra amb la qual es teixeixen teles d’alta qualitat i extraordinària 
resistència.
Existeixen diverses llegendes sobre el descobriment de la seda i la més estesa ens conta que 
l’emperador Huang Tu, li va demanar a la seua dona l’emperadriu Xi Ling Shi que investigara 
què li passava al seu arbre de morera que li desapareixien les fulles misteriosament. 
L’emperadriu va buscar a consciència fins que va trobar unes erugues blanques que menjaven 
les fulles dels arbres de morera tant de dia com de nit. Xi Ling Shi va descobrir, també, un 

capoll blanc en una de les fulles i va 
començar a estudiar-lo. Va trobar 
altres capolls en els dies posteriors 
i va descobrir que eixes erugues els 
havien fabricat. Va intentar desfilar 
el capoll per a veure el que contenia 
en el seu interior quan, 
accidentalment, va caure dins de la 
seua tassa de te. En traure’l va 
començar a desfilar-se i va obtindre 
un fil molt llarg.
Prompte va començar tot el palau a 
teixir la seda que obtenien dels 
capolls i l’emperador va tindre la 
idea d’ensenyar a altres regnes com 
criar eixes erugues i el treball de la 
seda. Però quan es va adonar que ja 
no li comprarien eixe material a la 
Xina, va decidir guardar el secret 
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sota pena de mort. Va propagar esta indústria entre la casta noble de l’imperi i es considerava 
aleshores com un art sagrat, reservat únicament a les dames de la cort i l’alta aristocràcia. A 
la mort de l’emperadriu, se li van erigir temples i altars com “la deessa dels cucs de seda”.
Des de l’alba de la seua civilització, els xinesos van tindre a la sericicultura i el teixit de la 
seda com la principal font de la seua riquesa. Així va nàixer la ruta de la seda. Els primers 
emperadors van ordenar la propagació d’esta activitat i, sovint, dictaven decrets i ordres 
per a protegir i recordar a la cort les seues obligacions i atencions amb la sericicultura. La 
seda es venia com un producte representatiu de la noblesa i es pagava or i plata per ella. 
Durant 2000 anys el secret de la seda va romandre ocult i encara que espies d’altres regnes 
van intentar descobrir la veritat, ningú el va aconseguir. Existien rumors sobre la vertadera 
naturalesa de la seda: alguns pensaven que era el fruit d’un arbre, uns altres parlaven 
d’aranyes o escarabats o fins i tot d’animals fantàstics mescla de corders i peixos.
Quan l’emperador romà Justinià va tindre la idea de predicar el cristianisme per Orient, l’any 
552 d.C. va decidir enviar a dos monjos amb l’ordre expressa d’esbrinar com es fabricava la 
seda. En un moment de la seua visita al palau reial es van amagar entre les fulles de morera 
dels arbres del jardí i van descobrir el secret. Van buidar els seus bastons i en el buit d’estos, 
els monjos van introduir llavors de morera i ous, aconseguint així portar l’espècie cap al seu 
territori. Prompte van arribar a la cort de Constantinoble i van contar el que sabien a Justinià. 
D’allí es va estendre als països d’Àsia i Àfrica del Nord i més tard va arribar a Europa, amb els 
àrabs, on Itàlia, França i Espanya van obtindre excel·lents resultats, i als qui se’ls reconeix, 
fins hui la finor de les seues sedes.
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La Ruta de la Seda
Va ser una xarxa de rutes comercials organitzades a partir del negoci de la seda xinesa des 
del s. II a. C, que es va estendre per tot el continent asiàtic fins arribar al Mediterrani occidental. 
Gràcies als musulmans la seda va arribar a la Comunitat Valenciana on el seu cultiu, la seua 
manufactura i la seua comercialització van adquirir gran notorietat internacional.
València és un referent entre les ciutats de les rutes occidentals de la seda per les seues 
múltiples vinculacions amb els corredors comercials d’este teixit. Les manufactures sederes 
valencianes van començar ja en l’època musulmana però el notable creixement que va 
experimentar esta indústria es va produir sobretot amb l’arribada d’artesans genovesos, la 
avançada tecnologia dels quals va permetre aconseguir una especialització artesanal en els 
teixits de seda de gran qualitat. Este teixit va representar, des del s. XV al XIX, la indústria més 
potent de la ciutat de València, deixant com a llegat la Llotja de Mercaders, també coneguda 
com a Llotja de la Seda, i el Col·legi de l’Art Major - Museu de la Seda. En el segle XVIII València 
es converteix en el principal centre seder espanyol, especialment des que la producció de 
Toledo començara a decaure. És el segle d’or de la seda valenciana. 
A partir del s. XIX la producció i el comerç de la seda van decaure, no obstant això la tradició 
continua hui viva a través de la indumentària d’algunes de les nostres festes, les Falles, els 
vestits de les quals representen una manifestació única de la bellesa dels teixits de seda.

Itinerari Ruta de la Seda des de València a Xian, Xina
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Producció de la fibra de seda
                Fila, fila, cuc
                dona’m fil de seda
                            Joana  Raspall

L’activitat principal de la indústria sedera valenciana 
des del segle XV fins a finals del segle XVII fou la 
producció de fibra de seda, un treball que es realitzava 
de manera intensiva des de març fins a juny. 
Les dones van tenir un paper molt important en este 
treball, ja que eren elles les qui majoritàriament es 
dedicaven a la recol·lecció de la fulla i s’encarregaven 
de l’alimentació dels cucs i de la neteja dels residus que 
estos generaven. La col·locació dels matolls d’herbes 
en què els cucs feien el capoll de seda i la recol·lecció 
posterior que en algunes ocasions també era duta a 
terme pel conjunt dels membres de la família.
Els cucs es disposaven en una construcció de canyissos 
que es col·locava en la cambra, anomenada «andana». 
Acostumava a tindre de quatre a cinc canyissos, encara 
que podia arribar a tindre’n set, vuit o, fins i tot, nou.
L’anyada començava, en el món tradicional, el primer divendres de març amb la benedicció 
de la llavor, disposada dins unes capsetes cobertes de gasa, pel rector de la parròquia. A 
partir d’este moment calia avivar-la. Tradicionalment, ha estat la dona l’encarregada de fer-
ho, amb l’aplicació de calor continuada durant uns deu o dotze dies, bé portant-la als pits, a 
la falda, o deixant-la entre dos matalafs de llana, o dins una cistelleta de carbó. 
Des del mateix dia del naixement dels cucs començaven les feines. La principal, repartir-los 
la fulla, que podia allotjar-se al plec del davantal o en una panera, cabàs o cistella, i que 
precisava de l’ajuda d’una escala per a accedir als canyissos superiors de l’andana. A mesura 
que anaven creixent, calia anar escampant i estovant els cucs. Canviar-los o mudar-los el llit, 
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és a dir, els residus de la fulla seca i la brutícia, era una acció precisa i repetida que es feia 
amb l’ajut d’un paper foradat o de xarxes. Els cucs hi pujaven i així es podien retirar les 
escombraries.
«Anar a fer botja», és a dir, desplaçar-se amb el carro a la muntanya a recollir «botges 
blanques», les herbes o mates amb què es fa l’enramat on el cuc haurà de pujar per a filar el 
seu capell, era una altra feina indefugible. Quan el cucs mamprenien a filar, calia penjar a 
l’andana les botges. Aquesta acció, anomenada «embotjar», consistia a fer a cada mig metre 
una tira de botges, deixant al mig un 
carrer o passadís central. Quan pujaven 
a les botges, els cucs començaven a 
filar, a rodar el cap i tirar la seda.  
Una vegada el capell ja estava granat, 
uns quinze o vint dies després de pujar 
el cuc a la botja, es retiraven les botges 
dels canyissos (una acció anomenada 
«desembotjar») i s’anaven collint els 
capells, traient-los de les botges o 
«descapellant». Normalment, cada 
casa podia fer entre cent o dos-cents 
quilos de capell. El capell calia tirar-lo a 
terra i ficar-lo després dins d’una 
panera. En este punt era indispensable 
la col·laboració de familiars o veïns i, 
durant un o dos dies, es reunia un grup 
de set a quinze persones per a 
completar la feina, un moment feliç 
propici a la conversa que acabava 
sempre en una convidada.
En acabant, el capell es ficava en sacs, 
es pesava i era venut a l’empresa que, 
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en poc de temps, el duria a ofegar, operació prèvia a la filatura. Acabada la criança, era el 
moment de deixar a punt les cambres per a una altra anyada. Les botges, brutes de fem i fil, 
es cremaven a les portes de les cases i tot es convertia en l’anomenat «fum de botges». 
Finalment, les andanes es netejaven i desinfectaven, per evitar possibles malalties dels cucs 
per a les collites següents i s’emblanquinaven les parets.
La seda i les dones en el cançoner popular
Ja des dels orígens orientals, el moreral és més que un lloc de treball primaverenc, és un 
espai de festeig. Fins al punt que trobem llegendes de la morera com a arbre de la fecunditat.
Així, trobem en la literatura popular transmesa oralment referències al treball de la dona en 
el cultiu de la morera i en la producció de la seda tal i com ho demostren els següents versos 
que formen part de cançons populars arreplegades a diferents poblacions com a Beniopa:

“Les xiques de Beniopa 
totes són caragoleres, 

tenen la panxa rasposa 
de pujar dalt les moreres”.

O estes dos cançons arreplegades a l’Horta de València:

“Se n’ixen les remateres 
allà a les cinc de l’esprà 
a espigolar per les eres, 

tota la roba esgarrà 
de pujar a les moreres.”

“De l’horta sóc llauradora, 
d’Alboraia nascuda, 

i cansada estic d’anar
per als cucs a pelar fulla”
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En totes elles, podem veure la implicació de la dona en el cultiu i sobretot en l’arrepleada de 
la fulla de morera per a després alimentar els cucs, dels quals també s’encarregaven en la 
seua majoria elles mateixa.
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Sabies que...?
… Cada capoll de seda està fet d’un sol fil de seda i pot tindre un quilòmetre de llarg.
… La seda és la bava del cuc de la seda.
… El cuc de seda menja exclusivament fulles fresques de morera.
… Té “metamorfosi completa” que vol dir que des que naix fins que es converteix en 
papallona i mor, canvia de forma.
… Perquè els cucs de seda creixen sans és important tenir en compte els següents aspectes:

• Els ous s’han de conservar en un lloc sec i fresc 
(lluny de formigues) fins a la primavera. S’ha 
d’anar amb compte amb la calefacció, ja que la 
calor farà que els cucs creguen que ja ha arribat la 
primavera i nasquen abans que els arbres tinguen 
fulles.
• No els pot faltar mai el menjar, fulles de morera. 
Si les fulles han estat guardades uns dies a la 
nevera, és important traure-les un parell d’hores 
abans i submergir-les en aigua per tal que 
recuperen la humitat que han perdut. Les fulles 
no poden provenir d’un arbre que haja estat 
fumigat ja que això causaria la mort de les larves.
• Els cucs de seda s’han de guardar en un lloc on 
no els toque el sol, si s’escalfen massa poden 
morir.
• Quan es queden quiets amb el cap alçat i no es 
mouen, és que estan en fase de muda. Aquesta 
fase dura entre 24 i 30 hores, i no se’ls ha de tocar.
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Joies artesanals
La fibra de seda convenientment filada i teixida, serveix per a fer gran varietat de teixits 
com brocats, domassos, espolins, setins o rasos, tafetans o velluts. Alguns d’ells com els 
espolins són molt utilitzats en la indumentària fallera. Altres com els domassos o els velluts 
els podem trobar en casulles i tapissos, però tots ells tenen un element comú: l’ús de la seda 
com a matèria prima.

Brocat
S’anomena brocat a un teixit molt 
carregat de seda, amb la trama que 
forma el fons, feta de punt de sarga.
Els dibuixos són de ras de vuit lliços 
i solen ser grans perquè produïsquen 
bon efecte aplicats a tota classe de 
tapissos i mobles. La circumstància 
que distingeix aquest teixit és el 
mitjà relleu que presenta el ras 
sobre la sarga del fons sent la classe 
més usada de només dos colors, un 
de l’ordit i un altre de la trama, tot i 
que es fabriquen també alguns 
brocats amb dos i tres colors de 
trama.
Es fabrica en molt gran escala una 
imitació d’este teixit coneguda amb 
el nom de brocatell 
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Domàs
El domàs és un teixit de seda, d’un sol color, amb 
una sola trama i un sol ordit i la decoració obtinguda 
per l’alternança de setí per ordit i setí per trama.
Este sistema de lligament produeix un efecte 
reversible en mat i brillant, que és la característica 
d’esta tela, aconseguida a vegades amb assarjats. 
L’endret de la tela és on hi ha el dibuix mat sobre 
fons brillant. Cap al segle VII fou conegut este teixit 
a Europa, procedent de Damasc, bé que des dels 
temps antics era fabricat ja a l’Extrem Orient. Al 
segle XV Granada en produïa de molt estimats, i 
més endavant foren igualment famosos els que 
eixien dels tallers valencians.
Utilitzats durant molt segles per a la confecció de 
cortines, també han decorat balconades en dies de 
festa major.

Espolí
Sens dubte l’espolí s’ha convertit en el teixit més preuat en la indumentària valenciana i 
sinònim, hui en dia, d’ostentació i luxe. Si volem lluir una d’estes peces estem apostant per 
per un treball exclusiu i tradicional que molt pocs poden realitzar-lo sobretot hui en dia. 
Del cast. espolín, i este, del francés o occità. Espoulin és la xicoteta llançadora amb la qual es 
passen les trames dels motius del dibuix per a confeccionar el teixit de seda. La tela 
espolinada adquireix la seua denominació per este instrument amb el qual és elaborada. 
Esta eina permet utilitzar les trames exclusivament necessàries, en tractar-se d’una 
llançadora molt xicoteta que pot lliscar-se fàcilment entre els fils d’ordit.
El procés dona com a resultat teixits amb molt de colorit, però molt més lleugers del que 
resultarien teixint-los en telers mecànics. En definitiva, autèntiques joies artesanals.
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Com es fa un espolí
El primer és triar un esbós creat per un artista, traslladar-lo a un paper mil·limetrat i perforar 
les targetes de cartró en els punts del dibuix on es vol que passen les xicotetes llançadores 
de seda per l’ordit. Els fils de seda natural es tinyen amb productes vegetals o minerals, i 
amb una màquina debanadora s’emplenen les canilles dels espolins de manera uniforme. 
La seda ja tintada s’encanya debanant les madeixes i convertint-les en rodets de fil per a 
l’ordidor. Després, es col·loquen estos rodets en la encanyadora, que iguala la tensió en 
cada volta, impedint així que el fil s’embulle en eixir. Els rodets uniformes es punxen en 
l’ordidor per a obtindre un cilindre de 6.000 a 7.000 fils paral·lels que passen per la pinta, 
cada fil per la seua línia, i es van enrotllant en faixes de fils de deu en deu, que quan estan 
tibants semblen les cordes 
d’una lira. Estos s’usaran 
per al fons de la tela, tantes 
voltes com metres es 
necessiten per al vestit que 
es vol confeccionar.
Referent al preu, el material 
de seda teixit a mà pot 
arribar a 1.500 euros el 
metre. Només la tela d’un 
vestit sencer podria arribar 
a costar 14.000 euros. La 
complexitat de la seua 
elaboració només permet 
teixir al voltant de 3 
centímetres a l’hora, la 
qual cosa suposa uns 22 
centímetres al dia amb un 
ample especial de 64 
centímetres.
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La vertadera seda espolinada a mà ha de mesurar 54 centímetres d’ample. Encara que 
existeix una excepció: el model València, que compta amb 64 centímetres. La raó per la qual 
este teixit mesura 54 centímetres és perquè això correspon a la mesura dels telers de 
Jacquard a Lió, i més concretament perquè 54 és la mesura aproximada de l’esquena d’un 
teixidor, la idònia perquè puga passar còmodament la llançadora per la trama veient bé la 
peça que està llaurant.
Un altre detall està en les seues vores suaus. Els fils de l’autèntic espolí no estan tallats al 
final, ja que la trama torna a la vora. La caiguda i compostura és completament diferent 
perquè són molt més lleugeres que les industrials. 
En definitiva, cada vestit confeccionat amb esta tela, es converteix en una cosa molt especial 
i personal perquè cada persona pot triar la seua trama, el color del seu fons i les seues flors 
i, per tant, representa el carisma i la personalitat de qui el vist.
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Setí o ras
El setí, també conegut com a ras, és un tipus 
de lligament emprat generalment per a 
realitzar un teixit de seda molt llis i llustrós, la 
trama del qual és molt fina i sortint i l’ordit, 
que és més gruixuda, està oculta.
Esta manera de fabricar el setí li dona el llustre 
i lluentor que constitueix el seu preu i bellesa. 
Hi ha rasos llisos, rasos brodats amb flors d’or 
o de seda, rasos llaurats, rasos ratllats, i de 
diverses altres classes, segons el gust i geni 
del fabricador, que imagina noves modes per 
a donar eixida als seus productes. Els rasos 
en què entra or o plata han de tindre la seua 
trama d’or o plata fina i l’ordit de seda a l’igual 
de tots els altres setins i la trama d’estos ha 
de ser de seda fina i crua, sense mescla d’una 
altra seda tenyida en cru.

Tafetà
El lligat de plana o tafetà és un lligat format d’un 
creuament de dos fils parells de l’ordit per un fil de la 
trama i un creuament de fils senars de l’ordit per un 
altre fil així mateix de la trama. S’utilitza en teixits de 
gasa, organdí, batista, lona, moletó i altres. És freqüent 
com a suport de la pintura sobre tela i és un teixit que 
no s’embruta fàcilment.
El 1857 el consum del tafetà era gran sobretot en negre 
i les seues aplicacions en colors eren moltíssimes. 
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Vellut

És un tipus de tela peluda en la qual els fils es distribueixen molt uniformement, amb un pèl 
curt i dens, que proporciona una sensació suau molt distintiva.
Probablement l’art de teixir vellut s’originà al Llunyà Orient. Les referències més 
primerenques apareixen cap a principis del segle XIV.
Les característiques peculiars del vellut, la suau profunditat esplèndida del color del tint que 
exhibia, el feien perfecte per a encaixar en els vestits oficials i sumptuosos. Les teles més 
magnífiques en èpoques medievals eren els velluts italians. 
Els punts d’origen més primerencs de velluts artístics europeus varen ser Lucca, Gènova, 
Florència i Venècia. Durant el segle XIV molts artesans genovesos introduïren la indústria de 
la seda i del vellut a la ciutat de València i s’hi establiren en el barri de Velluters. Durant cinc 
segles la luxosa indústria sedera, que incloïa la producció de riques teles de vellut, fou la 
principal i quasi única activitat en este  barri de València. El vellut era molt costós i era tingut 
com una de les mercaderies de luxe igual que la seda.
El vellut es pot fer de qualsevol fibra, encara que el més valuós es fa de seda. També es pot 
fer de cotó, tot i que el teixit resultant no és tan luxós. 
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Tonet Marí i Granadero
President Infantil 2022

Tercer any sent President infantil. Tres anys esperant la gran setmana, plena d’il·lusió, actes 
i més actes, i per fi el gran dia…

Tinc moltíssimes ganes i il·lusió de viure l’experiència plenament, com tots, amb els meus 
amics fallers i tota la comissió.

Esperem que enguany així siga i siga el bo i esperem també que este virus ens done una 
treva i puguem viure unes falles plenes i fer tots els actes que tenim programats com la 
nostra Ofrena a la Verge, cremar la nostra falla, en definitiva,  viure-ho tot, perquè després 
de tanta espera, ens ho mereixem.

Carlos, Carla i  Inés, ja quasi estem en falles. Quina il·lusió haver fet este camí amb vosaltres 
vivint una experiència única que recordarem tota la vida.

Gràcies als meus amics que han estat al meu costat i a la meua família que tant m’anima. I 
als meus pares, només tinc paraules boniques d’agraïment i d’esperança.

Fallerets i falleretes, enguany sí que sí!

Visca la Falla El Jardí
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Junta Directiva Infantil
President                                         Tonet Marí i Granadero

Vicepresident 1r                             Lukas Sanchis i Peris

Vicepresident 2n                            Marcel Hernández i Delhom

Secretària                                        Cristina Sanchis i Peris

Vicescretaria                                   Paula Gimeno i Nevado

Delegats d’estandard                   Edgar Martínez i Peris
                                                            Ferran Avia i Casañ

Casaler                                              Isaac Biot i Reinoso

Delegada d’infantils                     María Olmos i Galán
                                                            Mónica Olmos i Galán

Delegada de protocol                  Andrea Murillo i Pinza

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

Delegada de festejos                    Mireia Cervera i Martínez
                                                             Paula Sánchez i Casañ
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Inés Sanz i Galán
Fallera Major Infantil 2022
És per a mi una gran alegria dirigir-me a tots els fallers i falleres de la comissió com a Fallera 
Major Infantil. Mai m’haguera imaginat poder fer-ho durant tres anys consecutius, però el 
maleït virus així ho ha volgut.

En primer lloc vull agrair als pares per l’esforç que han fet mantenint els xiquets apuntats 
estos dos anys tan complicats per la pandèmia. Estic segura que no vos penedireu ja que els 
records i els amics de la falla són per a tota la vida.

També vull animar a eixe grup d’adolescents a participar més que mai en els actes de la 
nostra falla. La festa està assegurada!

No cal dir com de contenta estic que les meues amigues i cosines, les meues Muses, Mónica, 
Maria, Paula i Mireia, m’acompanyen un any més en este viatge. Moltes gràcies per estar en 
tots els actes i recolzar-me i animar-me en els que s’han cancel·lat al larg d’estos anys.
Ha sigut un plaer compartir el meu somni amb Tonet, Carla i Carlos. Estic desitjant poder 
disfrutar amb ells la culminació de la festa.

Gràcies, gràcies, moltíssimes gràcies a la junta, que com diu ma mare “és un no parar” 
sempre treballant, inclús sense saber amb seguretat el que es va a celebrar.
Agrair a les encarregades de la cavalcada, del llibret i d’altres delegacions per l’esforç i la 
il·lusió que contagien dia a dia amb el seu treball.

Visca la Falla El Jardí
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Mónica Olmos i Galán
Musa de la flor

Paula Sánchez i Casañ
Musa del casal
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María Olmos i Galán
Musa de la música

Mireia Cervera i Martínez
Musa del foc
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Abel Herrero Zacarés
Adrián Puchades Cano

Adriana Del Campo Muñoz
Ainhoa Puchades Cano
Alba Herrero Zacarés

Alba Rubio Ferris
Aleix Martínez Vera

Alexia Mascarós Ruiz
Amaia Martínez Olivares

Ana Comes Benavent
Ana Gimeno Roche
Andrea Gil Ibañez

Andrea Murillo Pinza
Andrés Valverde Avia
Ángela Navarro Llácer

Aroha Ávia Casañ
Blai Hernández Codina

Blanca Sargues Guarner
Carla Carrals Salonginos

Carla García Guerrero
Carla Romero Sena

Carles Gimeno Roche
Carlos Sanz Galán

Carmen María Rodrigo Morales
Carolina González Raga
Cayetana García Antich

Celia Vázquez Amor
Chema Cuenca Iglesias

Claudia Marí Vila
Cristina Sanchis Peris

Daniel González Navarro
Edgar Martínez Peris
Enzo Martínez Ruiz
Ferran Avia Casañ

Francisco De Borja González Hernández
Francisco Murillo Pinza

Gabriela Martínez Burriel
Gerard Ruíz Ruíz

Héctor Rodrigo Morales
Hugo Marín Salvador
Iker Marín Salvador

Ines Sanz Galán
Isaac Biot Reinoso

Jimena García Antich
Jose Sargues Guarner

Comissió Infantil
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Laura Ramírez Vila
Leo Romero Pascual

Lola Peris Badía
Luca Morcillo Boronat
Lucas Benítez García

Lucía Chilet Sedó
Lucía González Navarro

Luis Alegre Zaragoza
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 Sargues González
María Valverde Avia

Mireia Cervera Martínez
Mónica Olmos Galán

Natalia Gimeno Moreno
Olivia Torres Cano

Pablo Coronado Hernández
Pau Martínez Vera

Paula Cervera Martínez
Paula Gimeno Nevado

Paula Hernández Ricart
Paula Lloria Vilanova
Paula Sanchez Casañ

Ricardo Cuenca Iglesias
Rocko Marí Granadero
Rodrigo Milán Muñoz

Rubén Marí Muñoz
Samuel Martínez Ruiz

Sergi Ribes Marco
Sergio Benítez García
Sofía Mascarós Ruiz

Teresa Moreno Alcaraz
Tonet Marí Granadero
Unai Martínez Olivares

Vallivana Codina Navarro
Vega Martínez Peris

Vicent Martínez Comes
Victoria Valles Galán

Xavi Carrals Salonginos

El Jardí 2022
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DISTINTIU D’ARGENT
Adriana Del Campo Muñoz

Ana Comes Benavent
Ana Gimeno Roche

Francisco Murillo Pinza
Blai Hernández Codina
Carles Gimeno Roche
Lucas Benítez García
Marc Codina Navarro

Marcos Sánchez Casañ
Paula Sánchez Casañ
Sergio Benítez García
Tonet Marí Granadero

Recompenses Comissió Infantil 2021
DISTINTIU D’OR

Carlos Sanz Galán
Héctor Rodrigo Morales

Marco Marí Vila
Maria Olmos Galán

Mónica Olmos Galán
Rodrigo Milán Muñoz
Sofía Mascarós Ruiz

Vicent Martínez Comes

Les més menudes 2020-2021

Olivia Herrero Cano Amaia Martínez Olivares
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Recompenses Comissió Infantil 2022

Les més menudes 2021-2022

DISTINTIU D’ARGENT
Carla García Guerrero 

Carmen Rodrigo Morales
Carolina González Raga

Daniel González Navarro
Hugo Marín Salvador
Jimena García Antich

Laura Ramírez Vila
Lucía González Navarro

Marc García Bernat
Marcos González Raga
Rocko Marí Granadero
Unai Martínez Olivares

Vega Martínez Peris

DISTINTIU D’OR
Andrea Gil Ibañez

Carlos Ballester Casillas
Edgar Martínez Peris

Marcel Hernández Delhom

Martina Bort Miñarro





Monument Infantil 



94

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 fidelitat i l’amistat que Pluto representa.

Amic inseparable de Mickey Mouse
en els moments més difícils sempre estarà.
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Investigadores 
científiques



98

Què és la ciència? 
Esta paraula deriva del llatí scientia, el significat del qual és “coneixement” o “saber”.
La ciència representa tot aquell coneixement adquirit a través de l’estudi o la pràctica de 
principis prèviament estudiats. En general, la ciència integra un conjunt de sabers, a partir 
dels quals s’elaboren diverses teories basades en principis científics.

Per què la ciència és tan important?

Com bé sabem, la ciència està en la gran majoria de coses 
que ens envolten. Moltes de les coses que veiem a diari han 
sigut directament o indirectament creades gràcies a esta. És 
per això que la ciència té un paper fonamental en diversos 
àmbits de la nostra vida.
La investigació 
científica és una àrea 
realment important 
en el nostre món 
actual, ja que a través 
d’esta, per exemple, 
hem aconseguit 

desenvolupar medicines, vacunes i altres tractaments 
que no existien fa 50 anys. A més d’això, la ciència 
també s’aplica en molts sectors, com la construcció 
civil, la innovació tecnològica, les telecomunicacions, 
l’aeronàutica i moltes més
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Quan se celebra el Dia 
Mundial de la Ciència?

Cada any el 24 de novembre se celebra el Dia 
Mundial de la Ciència, amb el qual es pretén 
honrar l’estudi i dedicació dels científics i 
científiques, promoure la conscienciació per 
l’efecte beneficiós de la ciència en la societat, 
fixar futurs objectius i estimular la immersió 
dels joves en la ciència.

Frases famoses de 
científics:
“La fi de la ciència no és obrir la porta en saber 
etern, sinó col·locar límits a l’error infinit”. 
Galileu.
“Només dues coses són infinites: l’Univers i 
l’estupidesa humana, i de la primera no estic 
segur”. Albert Einstein.
“La ciència ens explica la naturalesa i crea nous 
mons que no podem percebre amb els nostres 
sentits”. Marcelo Gleiser.
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HIPATIA (370-415 a.C.)
Astrònoma, matemàtica i filòsofa.

Qui va ser?
Va contribuir a les matemàtiques i l’astronomia, sent mestra filòsofa a la Biblioteca 
d’Alexandria.
Va ser una de les primeres científiques i matemàtiques de la història.
Va inventar una nova versió d’hidròmetre, instrument que serveix per a pesar líquids.

Aprén més sobre ella…
Va nàixer l’any 370, a Alexandria. La seua vida va ser un símbol de la defensa del saber front 
la ignorància. Per això hui dia, recordem a Hipatia com una font de coneixement i educació.
Es va dedicar a l’anàlisi matemàtica dels moviments dels planetes a partir de les taules 
astronòmiques descrites per Ptolemeu.
Hipatia va ser també inventora. Va construir un planisferi celeste i va dissenyar un hidroscopi, 
instrument que serveix per a pesar líquids.
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Curiositats
Hipatia va ser una de les últimes representants de la tradició filosòfica en l’antiga Alexandria. 
La ciutat era coneguda mundialment com un centre d’aprenentatge i coneixements.
El seu pare, que era un famós filòsof, es va assegurar que cresquera amb una bona educació 
i amb un gran respecte per la seua herència i els seus valors grecs.
Per això, la va instruir en matemàtiques i astronomia, i prompte va començar a sobrepassar 
al seu pare en els seus estudis matemàtics. Junts van estudiar astronomia i van treballar en 
diverses teories sobre el sistema solar.

Frase cèlebre
“Defensa el teu dret a pensar, perquè fins i tot pensar de manera errònia és millor que no 
pensar”

Si vols conéixer més sobre Hipatia et recomanen la pel·lícula…
Ágora, dirigida per Alejandro Amenábar el 2009.

Sabies què?

La Biblioteca d’Alexandria
• Es va fundar en el segle III a.C, i va arribar a ser la biblioteca més gran del món. Tenia fins 

a deu grans sales per a la investigació. Cadascuna dedicada a una disciplina diferent.
• El catàleg d’obres el mantenia una comunitat de savis, poetes i sacerdots que vivien allí i 

dedicaven la seua vida. Per això es considerava este edifici com un temple sagrat dedicat 
al saber.

• La desaparició de la biblioteca és un fet que està envoltat de mites i llegendes. Es 
considera un dels desastres culturals més importants de la història. Milers de llibres es 
pergueren per a sempre.
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MARIE CURIE (1867-1934)
Pionera en l’estudi de la Radioactivitat.

Qui va ser?
Única persona que ha rebut dos premis Nobel en dues disciplines diferents.
Va descobrir dos nous elements químics: el Poloni i el Radi.

Aprén més sobre ella…
Marie va nàixer en 1867, a Varsòvia. Els seus pares eren mestres i van saber educar-la bé. Va 
viatjar a Paris per a estudiar en la Sorbona, on va conéixer a Pierre Curie, company científic 
i el seu gran amor.
Junts, van formar un equip d’investigadors increïble. Durant anys van treballar en unes 
condicions molt pobres i amb escassos mitjans. No obstant això, el resultat de les seues 
investigacions va ser impressionant.
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Lamentablement, estar exposats tant de temps a la radiació els va fer emmalaltir greument. 
Malgrat això, Marie va continuar amb el seu important treball i va dedicar part de la seua 
investigació a tractaments per al càncer.

Curiositats
Marie va tornar a Varsòvia en 1894. Tenia la il·lusió de trobar un lloc en la Universitat de la 
seua la seua ciutat d’origen. Però no la van contractar perquè era dona.
Pierre li va enviar una carta i la va convéncer de tornar a París a continuar els seus estudis en 
Física.  Per a motivar-la, li va explicar que ell s’havia doctorat amb una investigació sobre el 
magnetisme. Un tema que la interessava molt.
Així que Marie va tornar a França aqueix mateix any, i es va casar amb Pierre. Temps després, 
Marie diria que havia trobat un nou amor, soci i col·laborador científic en qui podia confiar.

Frase cèlebre
“Hem de ser constants i sobretot confiar en nosaltres mateixes. Hem de confiar que hi ha 
alguna cosa que se’ns dona bé”.

Si vols conéixer més sobre Marie Curie et recomanen la 
pel·lícula…
Madame Curie, dirigida per Marjane Satrapi el 2019.

Sabies què?

La Radioactivitat
• La radioactivitat és un tipus d’energia. S’allibera quan el nucli d’alguns àtoms molt pesats 

canvia o passa a ser inestable espontàniament.
• Ocorre amb elements molt pesats com l’Urani i que els falta energia per a manifestar-se 

units. A més, pot ser natural o provocada artificialment.
• Antonie-Henri Becquerel va descobrir la radioactivitat en 1896. Va observar com una 

placa gràfica es reveleva al posar-la junt a mineral d’urani. 
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KATHERINE JOHNSON (1918-2020)
Física, matemática i científica espacial.

Qui va ser?
Va fer possible que els astronautes tornaren a la Terra dels seus viatges per l’espai.
Primera dona afroamericana a anar a la Universitat de Virgínia Occidental a estudiar un 
doctorat. Es va convertir en un referent en la NASA pel seu sorprenent talent en la navegació 
astronòmica.

Aprén més sobre ella…
Katherine Johnson va nàixer als EUA, en 1918. De xiqueta, gaudia amb els números i comptava 
tot el que trobava. En 1970, Katherine va treballar en la missió de l’Apol·lo 13 a la Lluna. La 
nau va patir una avaria greu després del llançament i va haver de ser avortada. El treball de 
Katherine va ser clau perquè la tripulació tornara fora de perill a la Terra.
A més, va ser pionera de l’ús d’ordinadors en la NASA. Gràcies a l’exactitud dels seus càlculs 
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va ajudar a confiar en esta nova tecnologia. Durant la seua carrera va escriure nombrosos 
articles científics. Va ajudar a escriure el primer manual que existeix per a viatjar en l’espai.

Curiositats
Marie va tornar a Varsòvia en 1894. Tenia la il·lusió de trobar un lloc en la Universitat de la 
Des de molt xiqueta, Katherine va mostrar un excepcional talent per a les matemàtiques. La 
seua mare, mestra, i el seu pare, llenyataire i agricultor, donaven molta importància a 
l’educació dels seus fills. Al poble on vivien no hi havia escola de secundària per a xiquets 
afroamericans. Així que la família es traslladava al poble veí durant l’any escolar, perquè 
Katherine poguera continuar estudiant. Als 15 anys, Katherine entrava en la Universitat 
Estatal de Virgínia Occidental. En tan sols 3 anys, es va traure la carrera de Matemàtiques (i 
francés) amb les millors notes possibles.

Frase cèlebre
“Tot era tan nou - la sola idea de viatjar a l’espai era nova i emocionant. No hi havia llibres de 
text, així que vam haver d’escriure’ls”.

Si vols conéixer més sobre Katherine Johnson et recomanen la 
pel·lícula…
Figures ocultes,dirigida per Theodore Melfi el 2016.

Sabies què?
NASA
• La NASA és l’agència del govern dels EEUU que s’encarrega del programa espacial civil i 

de la investigació aeronàutica i aeroespacial. Es va fundar en 1958 per a fomentar l’ús 
pacífic de la ciència espacial.

• Ha dirigit pràcticament totes les missions espacials dels EEUU. Actualment està recolzant 
l’Estació Espacial Internacional i nombrosos projectes científics.

• L’objectiu de la NASA és entendre millor el planeta Terra, explorar el sistema solar amb 
missions robòtiques o investigar qüestions d’astrofísica com el Bing Bang. 
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MARGARITA SALAS (1938-2019)
Bioquímica.

Qui va ser?
Pionera en biologia molecular i en la presència de la dona en la ciència espanyola.
Va descobrir que la lectura de la informació genètica transcorre en direcció 5’ a 3’.
Va desenvolupar la patent més rendible fins ara en la història del CSIC.

Aprén més sobre ella…
Margarita Salas va nàixer en Canero, Astúries. Els seus pares sempre van tindre molt clar 
que els seus fills estudiaren una carrera universitària. En 1955 va iniciar els seus estudis en 
Químiques a Madrid. Prompte decidiria dedicar la seua vida a la investigació científica.
Després del seu matrimoni i d’una temporada a Nova York, els altres científics es dirigien a 
ella com “la dona d’Eladio”. Durant anys va ser discriminada a Espanya com a científica 
només pel fet de ser dona. El matrimoni va tindre una única filla, Lucía.
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Curiositats
La seua carrera com a investigadora ha sigut reconeguda amb nombroses distincions. 
Destaca el Premi Nacional d’Investigació Santiago Ramón y Cajal (1999), la Medalla Echegaray 
de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals.
Encara que era una persona austera, quan rebia algun premi solia convidar als seus estudiants 
a un restaurant elegant, on li agradava parlar informalment de temes no científics, des de la 
música de Bach fins a la literatura espanyola moderna, revelant el seu ampli interés en la 
cultura.

Frase cèlebre
“Un país sense investigació és un país sense desenvolupament”.

Si vols conéixer més sobre Margarita Salas et recomanen el 
documental…
Madame Curie, dirigida per Marjane Satrapi el 2019.

Sabies què?

Biotecnologia i ciència forense
• Cada ésser humà és diferent pel fet que té un ADN únic. La ciència forense estudia les 

evidències per a identificar al culpable d’un crimen dins d’una llista de sospitosos.
• Qua una persona té quantitats xicotetes d’ADN, com un pèl trobat en un crimen o unes 

restes arqueològiques, se necessita “amplificar” eixa mostra d’ADN.
• Amb el descobriment de l’ADN polimerasa del bacteriòfag ɸ29 el procés (amplificació 

isotèrmica) va passar a ser molt més ràpid, precís i eficient.
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LA LLIMONADA MÀGICA
Juga als detectius creant missatges secrets que només els millors investigadors i 
investigadores podran resoldre. Vos sorprendrà saber com alguns aliments permeten crear 
tinta màgica.

Material
• Pinzell o bastonet de cotó
• Paper blanc
• Llima                                                                     
• Aigua

Passos
1- Esprem la llima en un bol i afig una cullerada d’aigua al suc 
obtingut.
2- Mescla i, amb l’ajuda d’un bastonet o pinzell, escriu el teu missatge en el paper.
3- Deixa’l assecar.
4- Posa un ciri davall (sense posar el paper massa a prop) i podràs llegir el missatge.

Explicació
El suc de llima s’oxida i es posa de color marró quan es calfa, per això pots llegir el missatge. 
A més de llima pots usar suc de taronja, mel diluïda en aigua, llet i vinagre.
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FLORS DE COLORS
Amb este experiment amb flors veuràs el viatge que realitza l’aigua per la tija fins a arribar 
a les fulles. És tan fàcil com afegir una mica de tint al seu aliment per a comprovar-lo a simple 
vista.
 
Materials
• Mitja dotzena de flors blanques: clavells o margarides. 
• 6 gotets en els quals col·locar les flors
• Aigua
• Colorant alimentari de 6 colors
• Tisores o ganivet
• Cullereta

Passos
1- Emplena els gots amb aigua.
2- Afig una mica de colorant en els gots. 
3- Talla un tros de tija de les flors. És millor si ho fas en un angle de 45 graus.
4- Col·loca-les en l’aigua tenyida.
5- Deixa en un lloc il·luminat uns dies.r.

Explicació
Les plantes i flors aconsegueixen l’aigua i els nutrients del sòl. 
Aqueix és el seu aliment. A través de branques i tiges la transporten a les fulles i els pètals. 
El líquid es mou per l’interior a través de l’acció capil·lar que atrau el líquid superant la força 
de la gravetat. És semblant al que ocorre quan bevem a través d’una palleta.
Amb aquest experiment amb flors es pot veure el resultat, ja que l’aigua acolorida arriba 
fins als pètals i els tiny.
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JUGUEM
Busca en esta sopa de lletres 7 paraules relacionades amb la ciència

FÍSICA 

 INVESTIGACIÓ  

 MATEMÀTIQUES

BIOQUÍMICA   

ASTRONOMIA 

  FILOSOFIA

QUÍMICA

Fes el següent SUDOKU geomètric. Solucions.
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Uneix amb fletxes:

Va ser la primera dona 
afroamericana en anar a 

la Universitat.

Ha rebut dos premis 
Nobel..

Pionera en biologia 
molecular.

Va inventar una nova 
versió d’hidròmetre.





Autoritats i Junta 
Local
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Ramón Marí i Vila
Alcalde d’Albal
Benvolguts fallers i veïnat,

Fa dos anys que les Falles del nostre poble es troben confinades. Des de l’inici de la pandèmia, el 

Govern local que presidisc ha mantingut una actitud responsable davant la crisi sanitària, considerant 

que la salut del veïnat era una prioritat. En moltes ocasions les decisions han sigut dures, han estat 

acompanyades de restriccions i, per tant, impopulars, però hem comptat amb la solidaritat del món 

faller. Per estos gestos empàtics vull donar-vos les gràcies.

Ens trobem a les portes dels dies grans de la festa josefina. Treballem durant setmanes des de la 

prudència i l’expectativa de poder tornar a la normalitat i de disfrutar de l’alegria que l’envolta i caracteritza, amb somriures 

amagats sota les mascaretes, però amb l’optimisme d’estar celebrant per fi les Falles.

Són infinites les ganes de vore el colorit de la indumentària valenciana, de tornar a ocupar els carrers amb les carpes, els 

monuments i els passacarrers, d’escoltar la xicalla de les comissions, la música de banda i les xarangues, de vore els focs artificials 

i olorar-los, de vestir els blu sons, de respirar novament l’aire de març i amb l’esperança d’un Sant Josep que arribe per a cremar 

les pors i convertir en cendra les incerteses.

Tenim moltes ganes de vore disfrutar els fallers i el veïnat, units per la devoció, el sacrifici, el respecte i l’amor a la cultura josefina. 

D’esta manera, des de la responsabilitat i supeditant el programa de la festa a la situació sanitària, desitgem l’arribada de la 

millor festa del món; de les Falles, que sanaran les nostres ments i contribuiran a la cura dels sectors econòmics que sobreviuen 

gràcies a elles: la gastronomia, els artistes, els indumentaristes, els floristes, l’oci i la pirotècnica.

És un orgull ser alcalde i el president nat de la Junta Local Fallera d’Albal, en estos dies més que mai, procurant amb vosaltres 

que no s’apague la flama, mantenint el suport moral i econòmic a les set Comissions i a la Junta Local Fallera, a la qual acabem 

de dotar d’un casal municipal per a les seues reunions. No hi ha major satisfacció que vore la gent disfrutant i em complau veient-

la emocionada pels sentiments que evoca l’amor a les nostres tradicions. Res més bonic que remar junts, fent força i demanant 

a la vida que ens permeta tornar a riure, a ballar, a ofrenar i a plorar per l’emoció dels premis, de l’ofrena, de la cercavila, del fum 

de les paelles i bunyols o per poder abraçar la festa.

Les flames que encendrem durant les Falles de 2022 estaran plenes de simbolisme, amb un record implícit a totes les persones 

que no han pogut superar el coronavirus, cremarem els monuments i ressorgirem amb força confiant en un futur millor.

Deia Fuster: “Entre el bé i el mal podríem aspirar a l’alegria”. Aspirem que temps millors venen, aspirem l’alegria de viure les 

Falles i a conviure responsablement amb la festa.
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Sergio Burguet i López 
Regidor de festes i Falles

Tornen les Falles. Esta festa mai se n’ha anat, perquè la flama de l’esperit 

faller és incapaç d’extingir-se.

Torna la nostra beneïda festa, que s’alça de les seues cendres com la llegenda 

del Fènix, i finalitza una letargia que ens ha mantingut a l’espera de celebrar 

les tradicions valencianes que tant ens estimem. Ha passat un temps de 

prudència en què ha dominat la resiliència i el saber estar de fallers i falleres, 

que segueixen i seguiran demostrant-nos el seu caràcter lluitador, cooperatiu 

i solidari.

Vos faig arribar estes paraules, no sols per a agrair-vos la vostra paciència i col·laboració amb una crisi que ha tocat 

les portes de cadascuna de les nostres llars, sinó també per a encoratjar-vos a propagar l’alegria i la llum pròpia de 

les Falles, que tanta falta ens fa després d’anys protagonitzats per la confusió i la incertesa.

Falleres i fallers, ha arribat el moment de traure la pólvora, encendre la metxa i que ressone l’esclat de la pirotècnia. 

Pintar els nostres carrers, omplir-los de flors i sorprendre’ns amb l’enginy dels nostres artistes. Ha de tornar l’emoció 

i la germanor, amenitzats a ritme de tabal i dolçaina.

És hora de tornar a la tradició que ens representa al voltant del món, com a patrimoni immaterial de la Humanitat. 

Una festa que enguany portarà per bandera la responsabilitat, per totes i tots.

Units per un mateix sentiment, ja podem anunciar-ho: Albal, tornem. 

Tornen les Falles.
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Ismael Pons i Rodríguez
President de Junta Local 2022

Albalencs i albalenques, fallers i falleres, de nou tinc l’oportunitat de dirigir-

me a vosaltres en circumstàncies molt diferents a la primera vegada que 

ho vaig fer. 

Ningú vaticinava el que anava a ocórrer: una pandèmia mundial que va 

aturar de sobte el ritme de la nostra vida. 

Han passat ja dos anys, més de 700 dies en què hem hagut de canviar les 

nostres vides i mentalitat. Evidentment, les Falles també han patit les 

conseqüències d’una crisi sanitària i econòmica. 

Hem viscut la lluita de tots els gremis de la nostra xarxa fallera, pèrdues personals a les nostres comissions, però el 

que no ens ha abandonat, han sigut les ganes de treballar als nostres casals. 

Felicitar a José Miguel, Carlos, Paqui, Vicente, Germán, Javi i Juanvi per difondre il·lusió, per inventar una nova manera 

de viure les falles en la distància, a les xarxes socials. Als components de les 7 comissions falleres d’Albal, vull donar 

les gràcies per seguir a les llistes i cens de cadascuna, fent que l’esperit valencià ens torne la llum del nostre patrimoni.

Rosana, Gabriela i les seues respectives Corts d’Honor, sabeu com d’important ha sigut per mi comptar amb vosaltres 

tot aquest temps. Sou mereixedores del títol que representeu. No heu perdut la il·lusió i cada segon al vostre costat, 

l’heu fet especial.

No puc deixar de nomenar al meu equip de treball. Solidaris, compromesos i donant-me el suport necessari per dur 

endavant estos dos anys.

Tinc moltes coses que agrair, però principalment i el més important, l’empremta de cadascuna de les persones que 

m’han acompanyat al llarg d’estos anys d’exercici. 

Només puc desitjar que la Gala Fallera haja sigut l’inici d’unes noves festes josefines on teixits, tradició, pirotècnia, 

llum i monument tornen a lluir amb l’esplendor habitual, i que tots junts, de nou, les puguem disfrutar al màxim, com 

sempre, amb la tant esperada normalitat. 

Per unes Falles 2022 úniques!!!

Visca Albal, Visca València i visquen les Falles!
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Junta Directiva 2022
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 i Tresorer                                          Juan Ramón Gil i Santarrita
Vicepresident 3r i delegat de protocol:                    Salvador Cosme i Moreno
Secretària:                                                                         Maria Del Mar Belenguer i García
Vicetresorera:                                                                  Trini Muñoz i Bou
Delegat de loteries:                                                        Francisco Martinez i Rosaleny
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:                               Maria Romeu i Benítez
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 MAJOR
Pili Romeu i Benítez
Maria Casas i Prieto

CORT D’HONOR INFANTIL
Yanire Hinojosa i Galán

Irene Palomares i Alonso
Vera Rodrigo i Lapuente





Programa d’Actes
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9 octubre
Dia dels valencians

A les 14h dinar i les 21:30h sopar al casal per a 
celebrar la nostra Festivitat.

31 octubre
Halloween

A les 18h 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. 

20 novembre
Gala Fallera

A les 18h es farà la Gala Fallera de totes les comissions 
a la Casa de Cultura. Es retransmetrà per streaming 
a través del canal de Facebook de l’Ajuntament

12 desembre
Dinar de nadal

A les 14h Dinar de Nadal, en el casal. Es premiarà 
la taula millor decorada de Nadal.
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12 febrer
Sopar de Gala

A les 21:30h celebrarem al casal el Sopar de Gala en 
agraïment a comissió i als nostres representants.

13 febrer
Romeria de Sant Blai

A les 11h 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 14h dinar al casal

18 febrer
Penjada de 
banderes

A les 20h penjada de banderes i a continuació sopar 
al casal. 19 febrer

Sopar d’enamorats
A les 21:30h Sopar d’enamorats. Hi haurà sorteig 
d’un lot de productes romàntics per a la parella. 
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26 febrer
Crida

Gran macrodespertà organitzada per Junta Local. 
Eixida des de l’Església de Sant Carles fins arribar a 
l’Ajuntament. A les 19h de la vesprada la Crida. 
A les 21h sopar de casa i en acabar presentació i 
entrega del llibret d’enguany. A les 24h discomòbil 
al casal de la Falla La Florida en la  “II Trobada Falles 
Albal 2022” amb els DJ Vicent i DJ Ismael.

27 febrer
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.4 març

Berenar infantil
A les 17:30h berenar infantil per a tota la comissió i 
per acabar la vesprada entrega de Recompenses 
Falleres Infantils.

5 març
Cavalcada del ninot
A les 12h inauguració de l’Exposició del Ninot 
A les 18h Cavalcada del Ninot. Ens concentrarem 
tots al casal per anar desfilant al Parc de la Balaguera.
A les 21.30h sopar al casal i després ball
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6 març
Dinar

A les 14h dinar al casal i després el joc del cartonet. 12 març
Quinto i tapa

A les 12h jocs tradicionals per als més menuts 
de la falla i per als majors quinto i tapa 
A les 14h dinar al Casal 
A les 18h berenar infantil i a continuació  
correfocs infantil.
Ales 22h sopar al Casal.
A les 23h  ball a la Plaça de Constitució.13 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 18h concentració al casal per ajudar a portar 
els ninots fallers i participar al muntatge.
A les 22h sopar al casal. 
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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 14h dinar al casal patrocinat per la falla
A les 19h anirem a arreplegar els premis. 
A les 22h “Sopar mexicà” al casal patrocinat per 
la falla. Hi haurà premis a les taules millor 
disfressades i engalanades. 
En acabar el sopar la nostra Fallera Major farà 
entrega d’uns detalls a les falleres de la seua 
comissió.
Després “nit d’estrelles i estrellats”

17 març
Dia dels xiquets

A les 10.30 concentració al casal per anar de passacarrer
A les 12h i durant tot el dia parc infantil. 
A les 14h dinar al casal patrocinat per la falla
A les 18h berenar per a la comissió infantil i globotà.
Visita de la Junta Local per la vesprada.
A les 20h Gran Mascletà manual per als majors de 18 
anys.
A les 22h sopar al casal patrocinat per la falla.
A les 24h discomòbil amb Dj Raúl Bresó.
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18 març
Ofrena

A les 14h 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 24h Gran nit de Dj´s de la nostra Falla.

19 març
Sant Josep

A les 12h misa en honor a Sant Josep.
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 artificials 
En acabar la Cremà,  xocolatà per a tota la 
comissió. 26 març

Enterro de la 
sardina

A les 21h. Sopar de l’enterro de la sardina al 
Casal .





Monogràfic COVID-19
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10M, EL DIA QUE NO HAGUÉREM VOLGUT QUE ARRIBARA.

Mai en la història recent s’havien suspés les nostres volgudes Falles per una pandèmia que 
afectava a tot el món i causava diàriament milers i milers de morts. Amb aquesta, sis són les 
vegades que s’han cancel·lat. Fem un breu repàs:

1886: L’ANY DE LA TAXA
Les primeres Falles que no es van celebrar va ser a causa del gravamen inassumible de 60 
pessetes que va imposar l’Ajuntament de València (impost que ja s’havia posat el 1851, però 
que fins el 1886 no serà quan la majoria de comissions es 
neguen a pagar-lo i per tant decideixen no muntar cap 
monument). És de remarcar que aquest impost va aplicar-se 
amb l’objectiu d’evitar la celebració d’una festa que havia 
adquirit un esperit crític amb les autoritats i el poder 
establert. En aquells temps, les falles representaven l’opinió 
de les capes populars, excloses del sistema polític i del 
control dels mecanismes econòmics. Per això, les falles de 
crítica social, i sobretot política, es van revelar com una 
forma de protesta i violència simbòlica justiciera. 

1896: LA GUERRA DE CUBA
El governador civil de València va declarar en 1896 l’estat 
de guerra per l’enfrontament bèl·lic d’Espanya amb els 
Estats Units en la coneguda com a guerra de Cuba i es va 
decidir no celebrar les Falles a dos dies del seu inici.
Això va suposar “la primera suspensió de les Falles”, encara 
que se sap que va haver-hi cadafals que es van guardar i es 
van plantar a l’any següent.
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1937-1938-1939: LA GUERRA CIVIL
La Guerra Civil espanyola va ser l’últim esdeveniment que va paralitzar les festes. Després 
de l’alçament del 18 de juliol del 36, Espanya va entrar en un conflicte bèl·lic que va obligar 
a detindre qualsevol tipus de celebració. A l’inici de la guerra, se sap que moltes comissions 
falleres van començar a destinar els diners recaptats de les Falles a la causa republicana. En 
un moment, es va decidir que no es plantaren falles per a evitar que la multitud que 
convocaren poguera atraure una bomba o una desgràcia.1939 va ser l’últim any d’aquesta 
suspensió ja que tan sols un mes després va acabar la guerra. 

2020: ANY DE LA COVID-19
El 10 de març de 2020 i després de la incertesa de les setmanes prèvies, es va decidir ajornar-
les per l’augment de contagis a causa de la Covid-19, conegut popularment com a coronavirus. 
Fins a juliol, es va dir en un principi i amb tota la bona voluntat, però arribats al mes de maig, 
ja es va veure que com la situació epidemiològica no anava a millor, definitivament es 
cancel·larien fins a l’any 2021.
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CRÒNICA D’UN VIRUS ANUNCIAT.

En aquest context, hem volgut preguntar als nostres representants com van viure eixos 
dies.

CARLOS
Com et vas sentir quan et van informar que no s’anava a celebrar la setmana fallera?
Quan m’assabentí que no s’anaven a celebrar les falles, encara no sabíem l’abast d’esta 
pandèmia. Em vaig sentir molt desil·lusionat i despagat. No va ser fàcil d’assimilar-ho. Vaig 
sentir una tristesa molt gran,  quedava una setmana per a la festa gran de les falles, la 
setmana per la qual havíem treballat tan dur durant tot l’any. En un discurs d’uns minuts els 
nostres somnis es van trencar en mil trossos.

Amb tot a punt per a començar la setmana gran de les 
falles, com et va afectar la cancel·lació d’estes?
Quan vaig escoltar la notícia de l’ajornament de les falles, 
no m’ho podia creure. Va ser una gran desil·lusió i molts 
somnis trencats. Primer vaig pensar que no era cert, que 
era impossible, que com s’anaven a cancel·lar les falles, 
fins que ho vaig veure en la televisió. Vaig passar unes 
setmanes molt dolentes amb una gran tristesa i 
incredulitat davant el que estava succeint.

T’havies imaginat que en algun moment es podien cancel·lar les 
falles?
Mai m’haguera imaginat que s’anaven a cancel·lar les falles perquè realment no coneixíem 
l’abast del que estava ocorrent. Era impossible que una festa tan arrelada en la nostra terra 
i amb una repercussió econòmica tan gran se suspenguera. Tot era incertesa perquè ja ho 
teníem tot preparat, em deis “com es van a cancel·lar? Impossible”.
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Què recordes dels dies que vam estar tancats a casa en la primera onada? 
La primera setmana com he comentat abans, va ser de molta incertesa, desconcert i tristesa. 
A poc a poc vam anar fent-nos a la idea que no s’anaven a celebrar les falles i començàrem 
a adaptar-nos. La veritat era molt estrany veure’ns a tots a casa, no poder eixir sols que per 
a treballar, eixir a aplaudir al balcó tots els dies, relacionar-te amb els veïns diariament…

Quina activitat o joc vas fer amb la teua família per entretenir-vos?
Per entretindre’nss vam fer moltes coses a casa, ens disfressàrem, cuinàrem, jugàrem a 
diferents jocs de taula, gravàrem refranys, vam fer molts tipus de manualitats... Resumint, 
aprofitàrem molt bé el temps, sobretot en coses que normalment no fas per falta de temps.

Què has aprés de la pandèmia i del confinament? 
De la pandèmia i el confinament he après a apreciar més els moments amb els meus fills i la 
meua família, compartim moments vivències diferents que per falta de temps no fem 
habitualment. Això ens fa veure que tot pot ocórrer, que hem de quedar-nos amb els bons 
moments que hem passat amb els nostres, hem de veure el costat bo d’aquesta pandèmia 
que tant ens ha llevat.

CARLA
Com et vas sentir quan et van informar que no s’anava 
a celebrar la setmana fallera?
Quan em vaig assabentar que no hi hauria falles ho 
vaig passar prou malament perquè tenia moltes ganes 
que arribara el moment i l’esperava amb molta il·lusió. 
També em sentia trista perquè me n’anava a estudiar 
fora i no sabia si anava a poder dur-ho bé.

Amb tot a punt per a començar la setmana gran de 
les falles, com et va afectar la cancel·lació d’estes?
Em va afectar moltíssim perquè ja tenia tots els 
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vestits preparats i elegits per a cada acte, però vam haver d’acceptar-ho i dur-ho de la millor 
forma possible pensant que prompte es farien.

T’havies imaginat que en algun moment es podien cancel·lar les falles?
Mai m’havia imaginat que una festa tan coneguda i amb tants anys d’història s’anava a 
cancel·lar, i en eixos moments menys perquè encara no estava molt clara la situació en què 
ens trobàvem.
 
Què recordes dels dies que vam estar tancats a casa en la primera onada? 
Era prou estrany vore’ns a tots tancats en casa fent classes en línia i a les 20h eixir als balcons 
a aplaudir al personal sanitari donant-los les gràcies per tot el treball que feien.També 
recorde jugar amb el meu germà molt.

Quina activitat o joc vas fer amb la teua família per entretenir-vos?
Per a entretenir-nos vam jugar molt al pati de ma casa, féiem manualitats amb el meu germà 
per a l’escola i cuinàvem.

Què has aprés de la pandèmia i del confinament?
Personalment, de la pandèmia he aprés a valorar més no estar tan a prop de la gent que 
vols. He aprés a conviure totes les hores del dia amb la meua família i açò m’ha ajudat a 
aprofundir més en ells i he viscut d’una altra manera. El confinament pense que ens ha 
ensenyat a treballar de formes distintes i a adaptar, en un curt període de temps, els nostres 
hàbits a una altra realitat. Per últim, crec que el confinament ens ha ajudat en molts aspectes 
sobretot a evitar més contagis, però també pense que ha pogut perjudicar ja que vam perdre 
una sociabilizació que necessitem diàriament. 
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TONET
Com et vas sentir quan et van informar que no 
s’anava a celebrar la setmana fallera?
Em vaig sentir realment trist. Just aqueix mateix 
dia havia quedat amb Carlos per a anar a buscar la 
meua falla.

Amb tot a punt per a començar la setmana gran 
de les falles, com et va afectar la cancel·lació 
d’estes?
Totes les meues il·lusions se’n van anar per alguna 
cosa que encara no entenia.

T’havies imaginat que en algun moment es podien 
cancel·lar les falles? 
La veritat que no, ni això ni quedar-nos a casa tant de temps. Encara que si et dic la veritat 
jo li traguí el costat bo de la situació i gaudí molt de jugar amb el meu germà i estar amb els 
meus pares

Què recordes dels dies que vam estar tancats a casa en la primera onada? 
Les primeres setmanes les portí molt bé. Després ja se’m va anar fent més pesat perquè 
trobava a faltar els meus amics de classe i la meua família. Féiem esport a la terrassa de 
casa, jugàvem sempre després de dinar a algun joc de taula i el meu germà i jo i llegíem un 
muntó.

Quina activitat o joc vas fer amb la teua família per entretenir-vos?
L’activitat que més recorde fer era cuinar. La fèiem tots. Després de fer deures ma mare 
posava música perquè ballàrem amb ella i el meu germà i jo intentàvem escapar-nos però 
no ho aconseguíem.
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Què has aprés de la pandèmia i del confinament?
De la pandèmia he aprés que per desgràcia tot pot passar. Com ja t’he dit abans trac el 
costat bo de les coses i em quede amb el temps que he passat gaudint de la meua família.

INÉS
Com et vas sentir quan et van informar que no s’anava a celebrar la setmana fallera?
Vaig experimentar diversos sentiments,sobretot “despago”, tristor, ràbia, impotència, 
incredulitat.

Amb tot a punt per a començar la setmana gran de les falles, com et va afectar la cancel·lació 
d’estes?
El primer i segon dia me’l vaig passar plorant davant la tele,veient les últimes notícies amb 

l’esperança que en uns dies tornara tot a la normalitat.

T’havies imaginat que en algun moment es podien 
cancel·lar les falles? 
No, no … Encara que es parlava en tots els llocs que 
podia passar, ja que la situació sanitària era molt 
perillosa, a mi la meua família i coneguts em deien que 
encara que fora de forma més reduïda se celebrarien, ja 
que estàvem a quatre dies de la “Setmana fallera” de la 
“Setmana Gran”, ningú s’ho podia imaginar!!!

Què recordes dels dies que vam estar tancats a casa en 
la primera onada? 
Després de tres o quatre dies em vaig relaxar,em vaig 

adonar que la cosa era seria i que les Falles o qualsevol altra de les festes era el menys 
important, encara que no va ser res fàcil acceptar la situació. Sempre em deia: “No és just”.
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Quina activitat o joc vas fer amb la teua família per entretenir-vos?
Vaig ser prou disciplinada, feia classes en línia tots els dies i una horeta d’esport junt a les 
meues cosines per videotrucada. Però el que més recorde són les hores que vaig passar junt 
a ma mare veient una serie de 10 temporades Friends, que em va encantar, per cert.

Què has aprés de la pandèmia i del confinament?
Supose que com la majoria de la gent,a valorar més el temps que passem en família i les 
xicotetes coses. 

També hem volgut preguntar a les nostres muses i a la nostra comissió infantil quins records 
tenen d’aquells dies de confinament.

Què recordes dels dies que vam estar tancats a casa en la primera onada? 
“Recorde que dies després que ens confinaren a 
escassos dies de la setmana més 
important per als fallers, em vaig 
adonar que açò de la Covid-19 era prou 
greu, però jo tenia l’esperança que no 
anava a durar molt i que en el 2021 les 
falles se celebrarien al 100%, cosa que 
finalment no va ser així” (Mónica Olmos 
Galán. 13 anys) 

“En els primers dies recorde que les coses 
eren un poc rares perquè les classes eren 
per videoconferència i havíem d’estar 
tancats a casa sense veure a ningú 
excepte que ho férem per vídeo. Poc a poc vaig anar acostumant-me encara que no poder 
eixir de casa em va resultar molt avorrit”. (Maria Olmos Galán. 12 anys)
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“Recorde que els dies de falles se’m van fer molt difícils. Pensava 
a tothora que en eixos moments estaríem en el casal disfrutant 
de tota la festa, de les cercaviles, de la música i de l’Ofrena, i en 
el seu lloc, estàvem tancats a casa. En el meu cor queda el 
record del dia de Sant Josep quan van eixir tots els músics als 
balcons tocant “Paquito el Xocolater”. Em vaig emocionar 
molt”. (Mireia Cervera Martínez. 13 anys) 

“La veritat és que em va costar portar-ho perquè no estava 
acostumada a estar tots els dies a casa però a poc a poc ho 
vaig anar portant millor”. (Paula Sánchez Casañ. 13 anys)

“Que no podia anar a dormir a casa del meu iaio Pepe ni 
veure la meua família”. (Marc Lucas Ferrerons. 5 anys)

“Que no podíem anar a veure els nostres iaios, els cosins i els oncles”. (Jimena García Antich. 
4 anys i Cayetana García Antich 2 anys)

“Que no podia eixir al carrer ni veure la meua família, només 
per telèfon”. (Carla García Guerrero. 4 anys)

“Que era un fastidi no poder eixir al carrer, que havíem de 
seguir les classes per l’ordinador i ens enviaven els deures 
cada dia i també que havíem de parlar en videoconferències 
amb la família i amics”. (Marcel Hernández Delhom. 9 
anys)

“A principi estava content perquè estava sense cole 
encara que havia de fer els deures a casa, però per altra 
part estava trist perquè no podia vore a la família i juntar-
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me amb els amics” (Marco Marí Vila. 10 anys)

“Que no hi havia ningú al carrer i a les 20h de la nit, obríem les finestres, posàvem un altaveu i 
aplaudíem als metges ja que estaven intentant-ho tot perquè ningú caiguera mal”. (Vallivana 
Codina Navarro. 8 anys)
“Que la mami estava molts de temps a casa”. (Marc Codina Navarro. 8 anys)

Quina activitat o joc vas fer amb la teua família per entretenir-vos?
“La veritat és que no tenia quasi temps lliure ja que tots els dies feia 
deures , les classes en línia… També la meua germana i jo de vegades 
cuinàvem algun pastís i coses així. I el que també feia tots els dies era 
una horeta d’esport amb la meua germana i la meua cosina Inés”. 
(Mónica Olmos Galán. 13 anys)

“La meua germana, ma mare i jo féiem videoconferència amb la 
meua cosina i ma tia per a fer un poquet d’esport a casa. També 
cuinàvem, dibuixàvem i jugàvem a jocs de taula”. (Maria Olmos 
Galán. 12 anys)

“Jugàrem a tots els jocs de taula que teníem. Vam fer moltes 
manualitats i fins i tot, li vam fer una garlanda per a l’aniversari 
de la meua germana amb cartons i ceres de colors. Vaig fer 
també classes en línia amb els professors i els meus companys. 
Vaig cuinar amb mon pare i amb ma mare i la meua germana, 
practicàvem esport”. (Mireia Cervera Martínez. 13 anys) 

“El que més recorde és que tots els dies feia videoconferències 
amb la professora, i en el meu temps lliure, jugava amb el 
meu germà al parxís”. (Paula Sánchez Casañ. 13 anys)



138

“Vaig muntar amb els meus pares molt legos”. (Marc Lucas 
Ferrerons. 5 anys)

“Jugar amb la meua germana xicoteta i fer esport amb els 
pares”. (Jimena García Antich. 4 anys i Cayetana García 
Antich 2 anys)

“Vaig fer molts reptes amb ma mare i mon pare”. (Carla 
García Guerrero. 4 anys)

“Fer un muntó de reptes, com el de la farina, el ball o 
també pintar cartells. També recorde que baixàvem a la terrassa de la 

finca per a jugar a la pilota”. (Marcel Hernández Delhom. 9 anys)

“Com ma mare treballava entre setmana, el cap de setmana aprofitàvem per a jugar al parxís, 
al monopoly i a mirar algunes pel·lícules”. (Marco Marí Vila. 10 anys)

“Un joc que s’inventàrem nosaltres que tenies un plat ple de farina i havies de posar la cara en 
el plat”. (Vallivana Codina Navarro. 8 anys)

“Jugàrem sobretot a jocs de taula”. (Marc Codina Navarro. 8 
anys)

Què has aprés de la pandèmia i del confinament?
“Crec que quasi tots hem aprés una cosa i és valorar el temps 
que passem amb la família i amics, i que no aprofitem perquè 
preferim estar amb el mòbil o veient la televisió. també els 
xicotets detalls de moltes coses quotidianes” (Mónica Olmos 
Galán. 13 anys)
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“He aprés que passar temps amb la teua família és molt important i també que cal apreciar el 
que tenim”. (Maria Olmos Galán. 12 anys)
“Que el més important és estar tots bé i que a casa també es pot disfrutar molt amb la família” 
(Mireia Cervera Martínez. 13 anys) 

“He aprés a valorar el temps valuós per a estar amb la 
meua família i comunicar-me amb les amigues per 
videoconferències ja que abans no li donava tant d’ús”. 
(Paula Sánchez Casañ. 13 anys)

“Que cal anar amb compte perquè hi ha una bestiola molt 
perillosa”. (Marc Lucas Ferrerons. 5 anys)

“Que hi ha un bitxo que és perillós i que hem de rentar-nos 
molt les mans”. (Jimena García Antich. 4 anys i Cayetana 
García Antich 2 anys)

“Que aquest bitxet és molt perillós i que per això no podem eixir de casa”. (Carla García 
Guerrero. 4 anys)

“Que és molt important seguir les normes higièniques per evitar els contagis, i del confinament 
he aprés a tindre paciència i a aprofitar més el temps”. (Marcel Hernández Delhom. 9 anys)

“Rentar-me les mans i posar-me la mascareta”. (Marc Codina Navarro. 8 anys)

“Que és molt important la família, els amics i la gent que vols perquè durant el que va durar el 
confinament no podia estar amb ells”. (Marco Marí Vila. 10 anys)

“Que cal rentar-se les mans moltes vegades amb aigua i sabó i que cal posar-se també moltes 
vegades gel i mantindre la distància de seguretat”. (Vallivana Codina Navarro. 8 anys)
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TE’N RECORDES?
SOPAR SANT BLAI
02-02-2020
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SOPAR DE GALA
15-02-2020
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PENJÀ DE BANDERES
21-02-2020

MACRODESPERTÀ
22-02-2020
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CRIDA
22-02-2020
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PAELLES
23-02-2020

EXPOSICIÓ DEL NINOT
29-02-2020
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CAVALCADA DEL NINOT
29-02-2020
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ANEM A LA MASCLETÀ
01-03-2020
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BERENAR INFANTIL
06-03-2020
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DIA DEL FALLER
07-03-2020
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JORNADES GASTRONÒMIQUES
08-03-2020
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Però tot no fou estadístiques, gel desinfectant o mascaretes. Durant els dies del dur 
confinament en la primera onada, des de la Junta directiva de la falla, es van proposar 
diverses activitats amb un únic objectiu: passar les llargues hores que haguérem d’estar 
tancats a casa de la millor manera possible. 

#JOEMQUEDEACASA
15-03-2020

Quadres famosos
01-04-2020
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CORONAVIRUS AMB PASTA DE SAL
02-04-2020

PALMES DE PASQUA
05-04-2020

BALL “QUEDA’T A CASA”
02-05-2020
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Hores i hores passàrem tota la comissió recopilant un muntó de frases fetes i refranys típics 
nostres. No els podem posar tots perquè en són massa, però els mostrarem un tast d’ells en 
un graciós diàleg que el nostre President va fer. 

“Bona vista vejam!” Tio Pep, “Passa avant que afegirem caldo” -diu el iaio. 
“Tanca la porta que ja en som prou” -remuga la mare
“Mai falta qui sobra” -diu l’oncle
“No, però, quan més serem, més riurem” -diu el Tio Pep
“Som pocs però dels bons” -diu el fill major

Anem, que “A la taula i al llit al primer crit” -recorda la iaia
“Tenint ple el perol, qui no es conforma és perquè no vol” diu la mare 
Ves espai dona! que “Qui guisa dolç, guisa per a molts, qui guisa salat, guisa per al gat” -li diu 
el pare.
“Tros per tros el més gran” -diu el fill menut
“I si paga l’amo, tres plats” -apunta el fill major
“No si, per dalt del cel, està el recel” -li recorda la filla menuda
“Qui té fam somia en rotllos” -pensa la mare

“El dinar reposat i el sopar passejat” -resa la iaia
I “Més val rotar que badallar” - riu el iaio
Perquè “El badall no pot mentir, o vol menjar o vol dormir” -apunta l’oncle
“Pardal que vola a la cassola” encara que “El pa en oli i sal, mai pega mal”- diu el pare
“Però, panellet cru, engreixa el cul” -contesta la mare.
“I si menges fesols, ves espai en els trons” -riu l’oncle
Clar, perquè “Més val petorrejar que rebentar” - remata el iaio

RECOPILACIÓ DE FRASES FETES
10-05-2020
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“Ma que hi ha de bollit”, “Hi ha qui no menja per no cagar” -diu la iaia
Però ja ho diu el refrany “Menja molt i caga fort, i no tingues por a la mort” -apunta el fill 
major
“De por, cada u agarra la que vol” -diu el fill menut

“I per a postres què?”- pregunta la filla menuda
“Per a postres, t’aventes les mosques” -li diu sa mare. “Que tens més gola que el Perelló”
“El que no plora, no mama” -li contesta la xiqueta
“Després del meló, vi a muntó, i si és d’Alger amb pitxer” -recorda el iaio
“La figa per a ser bona ha de tindre el cul clavillat, partideta i tocadeta de pardal” -sentencia 
l’oncle

“L’aigua per als patos, i la cassalla, per a mosatros” -diu el iaio
“Va, una cassalleta i se n’anem”- li respon el pare
“A mi fica’m un filet, que si la vista no m’enganya porte una bona castanya” -remata el Tio Pep.
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FALLES VIRTUALS 
2021

Vídeo-resum de les 
Falles Virtuals 2021
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