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SALUDA DEL PRESIDENT
Fallers, amics i veins:

Un any més, el nostre Llibret m´oferix l´oportunitat de dirigir-me a vosatros. 
Com en els últims anys, es posible que el jurat del Concurs de Llibrets de Lo Rat 
Penat el considere mereixedor, així ho esperem, de la més alta distinció. De nou, 
Ampar Cabrera i Imma Ballester col.laboren en la redacció d´ell, i a bon segur, ens 
arrancaràn mes  d´un sonriure.

L´arribada del mes de març, de la primavera, d´els dies que es fan més càlids i 
d´el Sol que habitualment il.lumina València, son clars indicadors de la proximitat 
de la Nostra Festa: les Falles. Una festa que algúns no entenen, o no compartixen 
o simplement, no els agrada. Pero als que la vivim, als que estem durant tot un 
any esperant que arriben este dates, treballant per a que les tradicions perduren, 
lluitant colze amb colze per a fer mes gran si cap la nostra Festa, ens entra un estat 
de felicitat, difíl de descriure.

Una felicitat com la que han sentit a lo llarg del exercici pasat Marc, Celia i Paula, 
els nostres representants del 2018. Junt a ells, he pogut viure la seua complicitat, 
les ganes de viure cadascú dels moments com si foren únics, com si no fora posible 
que tornaren a pasar, sempre a punt per a cualsevol acte, sempre disposts per a 
representar a la seua falla amb elegancia i solemnitat.

Deurán posar sobre avís a les representants d´este exercici, Maria i Lourdes, 
aconsellarles per a que no perguen detall de lo que al seu voltant pasa i estar junt 
a elles per a que disfruten d´un any que será magnífic e inolvidable. La comissió 
farà lo que siga necesari per a que Maria i Lourdes recorden este any per sempre.

La Semana Fallera deu de ser la culminació d´un any de treball, esperem que 
les falles que plantem, siguen mereixedores del mijors premis posibles, i que el 
ambient siga d´armonia, de germanor i alegria. Deixem aparcats els problemes i 
juntem-se quan siga precís per ajudar on faça falta.

No puc deixar pasar l´oportunitat de agrair públicament a la gent que, a 
l´ombra, treballa dia a dia per a que la falla Barraca Espadá continue oferint-nos la 
posibilitat de gaudir d´ella, gaudir de les Festes Falleres, de ser un punt d´encontre 
d´amics, de rises i de sentiments.

Vos convide a tots, amics, veins i col.laboradors a gaudir d´esta Gran Festa, a 
participar en els actes que desde les diferents delegacions estem preparant per a 
vosatros, a omplir el carrer de música, polvora i de la vostra alegria, a fer, de estos 
dies, uns dies de armonia, i germanor.

Tingau tots unes molt Bones Falles!!!
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SALUDA
FALLERA MAJOR

Estimats fallers, falleres i veïns. 

Aquest any tinc la sort de dirigir-me a tots vosaltres des de les pàgines del 
nostre llibret. A poc a poc van arribant els dies tan esperats per tots nosaltres, on 
l’olor a pólvora estarà en cada racó de la ciutat, les llums il·luminaran els carrers, 
la música ens acompanyarà en cada acte, els monuments fallers mostraran l’esforç 
dels artistes i hòmens, dones i xicotets es vestiran amb els tratges regionals que 
tanta alegria transmeten.

Però sense dubte, m’agradaria demanar-vos que disfruteu de les nostres festes, 
que ens acompanyeu a María, Quique i a mi en cada moment i així, disfrutar tots 
junts de la nostra festa durant la setmana fallera. 

Espere que passem unes bones festes josefines, plenes de convivència i alegria 
i que junts continuem fent que la nostra falla siga cada dia més gran. 

Un bes molt fort, la vostra fallera major.

Lourdes Botella Gómez
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Portant sobre la pell l’aroma a falla,
la música en la sanc, el riure als ulls,
el goig de qui és feliç mentres treballa
i en l’ànima bondats a caramulls.

Aplegues bella Lourdes fent rondalla
de la valenciania que reculls,
aüçant ta joventut fermosa i gaya
a un tro investit en honres i en orgulls.

Un soli de somiades serenates
vestides en el trage i les sabates
que porten el teu nom brodat en or.

Sitial a on tu, regina d’esta festa,
captives i emociones; fent conquesta
de tot aquell que du Valéncia al cor.

Ampar Cabrera i Sanfélix

A LOURDES
FALLERA MAJOR 2019
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SALUDA
FALLERA MAJOR INFANTIL

Fallers i falleres

Enguany tinc el gran honor d’escriure en el nostre llibret perque soc la vostra 
Fallera Major Infantil.

Les Falles 2019, están apunt d’arrivar i desde estes págines vuic dir a tota la 
comissió, pero sobre tot als xiquets i xiqutes,  que disfrutem de la millor festa del 
mon. Tenim que tirar petardos, vestirses als pasacarrers, ballar en les discomòbils, 
disfeassarse, emocionarse quant estigam desfilant pel carrer la Pau…en definitiva 
viure amb il.lusió i felicitat la nostra festa.

Espere representar a la meua comissiò com es mereix i disfrutar amb tots 
vosaltres.

A Lourdes i Quique, que be seu anem a passar!!! Sabeu que amb mi no se aneu 
a aborrir!!

Per a despedirme, donar GRACIES a la nostra directiva per fer possible que la 
falla Barraca Espadán siga una gran falla.

Un abraç molt gran a tots. 
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Entre pétals hui es murmura
un nom de reina infantil,
que embolcat en vel subtil
nostre cor corda i captura.

Puix el porta una criatura
tan fermosa i tan gentil,
que inclús les flors del gesmil
s’inclinen en sa figura.

Ànima del blau del cel,
dolçor de gota de mel,
i espirit de fòc quan balla.

Perque enguany eres Maria
Per bellea i simpatia
La reina de la chicalla.

Ampar Cabrera i Sanfélix.

A MARÍA
FALLERA MAJOR INFANTIL 2019
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EXPLICACIÓ I RELACIÓ
DE LA FALLETA QUE DU PER LEMA:

ELS SOMNIS SOMNIS SON
I COM VA DIR “CALDERÓN”...
NOSTRES SOMIS... SOMIS SÓN.
 
¿Qué és un somi, una ilusió,
un desig, una utopia?
¿És tal volta una obsessió
un afany, una ambició
o un moment de fantasia?
 
Somiar dormit o despert...
Tindre ensomis impossibles...
Somiar sempre es un encert,
és un camí que esta obert
a moments irrepetibles.
 
Somiar és... imaginar
viure en eterns paraisos,
és anherlar, desijar,
tal volta inclús divagar,
mes els somis son precisos
 
Sense somis no hi ha vida
i dia que va passant,
eixa fruta prohibida
que et fa lluitar sense mida
pots tindre-la al teu voltant.
 
Reflex de nostra ilusió,
deler del nostre espirit,
mai deu ser una obsessió
pero sense explicació
el notes per dins del pit.
 

Un somi te fa viajar
a terres desconegudes
te pot inclús transportar
molt llunt de la teua llar
volat sens paracaigudes

Pots cavalcar en ballena
omplir com cantant estadis
fer-li a un unicorn la trena
escalar els monts d´esquena
o viure sens caps d´horaris
 
Somi pot ser un regal,
un futur de fantasia
i voreu al cadafal
com un somi es fa real
lluitant per ell cada.
 
Tal volta només la ment
puga imaginar històries
que viajant en el vent
vorem en el monument
d´una forma aleatòria
 
Acosteu-vos a la falla
com si fóreu el jurat,
puix vullc vore a la chicalla
rient-se en esta contalla
que és el seu destí, al remat.
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SOMIANT EN UN ABORDAGE 
EL CHIQUET PORTA... FINS TRAGE.
  
Alça al cel la seua espasa,
i el seu somi esta complit,
¡L´atac hui serà de nit!
una nit molt clara i rasa.
Quan per fí tornen a casa,
després d´anar-se molt llunt,
solcaran el mar profunt
navegant a veles plenes
perseguint a les sirenes
i dient molt fort... ¡Amunt!
  
Va vestit com un pirata
i seguint la tradició
es posa molt fanfarró
en el pont de la fragata.
Ell es creu la flor i nata
puix per això és capità
i porta un garfi en la mà,
que desperta simpaties 
per complir les fantasies 
en careta de truà. 
 
No més vol fer que viages
vivint contes impossibles,
i baralles invencibles
anant sempre d´abordages.
Lluir alguns tatuages
que nos conten aventures
i que evoquen travessures
de pirates, de corsaris,
de mariners temeraris
i de mil de singladures.
 

Darrere d´ell la bandera
oneja, advertint perill... 
és el pirata el caudill
d´eixa senyal agorera.
L´amenaçant calavera
en dos canelles i al vent,
indica que n´hi ha un valent
que no li té por al negre,
perque el atac és alegre
i és un somi... sorprenent.

De majors n´hi ha mil pirates,
dels que no porten disfràs,
són la pell de Barrabàs
i es comporten com les rates.
Se nomenen... candidates
choriços, fins... imputats
i es senten afortunats,
mentres els demés treballen,
quan pels diners se barallen
creent que estem... ¡abovats!
 

CONTINUEM EL QUEFER 
¡HI HA QUE VORE AL MONTANYER!
 
Hi ha voltes que els nostres somis
pareix que són gamberrades
i per tant, moltes vegades,
possibles no són del tot
Com ser el cap d´una tribu 
i tallar les cabelleres
de totes les montanyeres
i els montanyers sobretot.
 
¡Ne té que haver paritat
fins per quedar-se... pelat!
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Puix hi ha qui somiant fer l´indi,
en el seu desig s´ampara,
i les fleches les dispara
a un montanyer prou miop
que pujant a la montanya
de l´indi serà diana
demostrant ací qui mana
si se fica massa prop.
 
Damunt del mont una cabra
que pareix vore el perill
es pensa que no és senzill
al montanyer ajudar,
ve més possible una treua
en les indis, per les festes,
mes eixirà tirant pestes
per voler furonejar.
 
En la mochila i la corda
està acusant molt l´esforç
i no té ya cap reforç
per pujar més cap a dalt.
Quant damunt del tot arribe
ficarà nostra senyera
si li queda... cabellera
i ha eixit be del sobresalt.

Ser montanyer es un somi
puix el alcançar la cima
elevant-te la autoestima
i inculcant-te fer deport
Alguns atres en el fútbol
volen ser brillants estreles
i molt queden a dos veles
i uns poquets tenen fins cort.
 
“Parlem de Messi i Ronaldo
abans de donar-les... caldo”
 

Lo que veig ya no és un somi
yo més crec que és una bufa
perque pareix que s´estufa
un bacó que ve volant
¡Imaginació al poder!
Ha pensant el nostre artiste
que al porc fa protagoniste
fent que se senta important
 
L´ingeni no te cap llímit
sent de nostra ment humana
d´on el nostre somi emana
no deixant-li cap repòs.
Uns pareixen destarifos
uns atres com fet d´encàrrec 
i alguns no tenen descàrrec
i ens faran caure de tòs
 
És important somiar
més a voltes deu ser broma,
puix de la festa l´aroma
ya invadix el mon faller.
Segur que firmen la treua,
i la pau fumen en pipa
perque segur que algú“flipa”
quan vagen junts pel carrer.
 
 

ELS SOMIS DEL MÉS MENUTS
SÓN COM SECRETS ABSOLUTS.
 
Omplint d´humor el paisage
tenim ací als més menuts,
donant una bella image
en uns somis... diminuts.
 
Colorida i cridanera
la chiqueta vol ser flor,
si pot ser... en primavera
que per la nit no te por.
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Un atra molt divertida
somia en ser un gran cuc
i a la falla, decidida, 
vol traure-li tot el suc.
 
I ara se acosta una abella
que posant-se molt a prop
remoreja a cap d´orella
que somia fer arrop.
 
La flor la mira esglayada
¡El seu néctar vol libar!
I està pensant... “¡Qué pesada,
en mel me vol transformar!”
 
Nostra falleta està plena
d´estreletes i peixets
són desijos fent ofrena
a eixos somis dels chiquets. 
 
Globos i fauna marina
repartits per tot arreu,
somiant algú s´imagina
obtindre com a trofeu.
 
Mes un malensomi aguaita
i que als menuts dona por
per si vol donar-les traita
provocant de tots el plor.
 
I es que a voltes els temors
apareixen per les nits 
que els nanos són molt dotors
i et desperten donant crits.
 
Per això en el cadafal
en cossos de sers terribles
de criatures temibles
simbolisen tot el mal
 

Mes cavalcant a la esquena
es el somi d´un menut
lliurar al món d´eixa pena
i al mònstruo deixar vençut. 
 
Per això agarrant la banya
i com si fora un bisont
li està donant molta canya
des del rabo fins la front.
 
 Molt en sério li l´ha pres
i en la fe que li acompanya
li va a durar un no res
desfer-se d´eixa patranya.
 
La naturalea inspira
dels chiquets, somis, un fum
aixina que pren cadira
i anem a fer un resum

LA MUSICA DE BISBAL
EN SOMIS SONA... BRUTAL
 
Per rendir un homenage
a la música, en la image 
de la falla del carrer,
un chiquet ara somia
entonar... ¡quí lo diria!
com el fea la Piquer.
 
Des de O.T. yo me pensava
que fincant cara de fava
imitaven a Bisbal 
mes ara em pareix un clàssic
més o manco del juràssic
és a dir... un carcamal.
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Donya Concha fon figura
de la copla i s´assegura
que com ella no hi haurà,
puix ademés de la planta
crec que veu tenia a manta
i parlava el valencià
 
Hem tingut moltes artistes
dels que son protagonistes
en Valéncia, és veritat,
dels que t´òmplin un estadi
tan de dins com d´extrarradi
perque agraden, al remat.
 
Va triumfar “Camilo Sesto”
i no és un erro, no és “Sexto”,
un artiste singular,
de la cançó pop emblema
que ens aborronà en el tema
“Jesucrist Superestar”.
 
 Bruno Lomas en escena
portava música en vena
mes molt pronte nos deixà,
en veu potent i agradable
fon artiste memorable
d´este poble valencià.
 
Nino Bravo ¡Quina veu!
També nos va a dir adeu
i ací li rendim tribut,
un chicot de veu sentida
que va deixar se la vida
com de tots és conegut.
 
Ningú pot fer li homenage
a eixa veu forta i salvage
que eixia com un torrent
de dins de la seua gola
que com diuen ara... “mola”
perque tenia talent
 

Per això es somi cantar
i en un estadi triumfar
anant fins Eurovisió,
mes no entenc com els agrada
la cançó desafinada
a la que es diu... reggaetó
 
 
L´AUTOR CAENT-SE DE SON
HUI NO VOL TINDRE UN MALSON.
 
Hem arribat a la meta
d´una falla sorprenent
i yo canvie d´ambient
perque la son ya m´apreta.
 
Com la contalla està feta
i explicat el monument
demane l´aplaudiment
per al llibret i el poeta.
 
I ara esperem del Jurat
que el llibret torne premiat
per tindre gràcia i humor.
 
Perque si algun premi qualla
vos ho agrairà la falla, 
nostres menuts i... l´autor.
 
- Ens agrada més brodat
i seria novetat... -
 
I és que un premi extraordinari
no és per a res... ordinari.- 

Inmaculada Ballester i Montava
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EXPLICACIÓ I RELACIÓ
DE LA FALLA QUE DU PER LEMA:

ELS SOMNIS SOMNIS SON
El gran Cabaret:

LO RAT PENAT
(Que en ser valencià de pro
No rep cap de subvenció.)

Estrena:
En homenaje a tots vostés

Espectàcul, diversió,
embolics i farsa fina

en verdura d’intenció
ben riallera i més gorrina

EN L’ENTRADA S’INCLOU:
Un pròlec batent les palmes
Un remat abellidor
Quatre escenes p’a cagar-se
I un final a tot color

Horaris de Espectàcul:
Del 16 al 19 de Març
Ininterromput

Horaris de Taquilla:
Pregunteu a Moni i a Pili

(que deuen estar fins al pirri) 

ARTISTES:
Pepa Pansida Bacora (Fadrina en bona cotorra)
Un coro ple de comboi (Que du a puntet el taboll)
Gicoló de grans mides (De polític a calfafigues)
Un poeta romancer (Dictant manaments de Deu) 

MESTRA DE CERIMONIES
Una comissió festera, molt fallera i barraquera

A on agrada calentar-se en el gust de la pebrera.

Se prega als assistents que en acabar
no tiren cap tomata estant a obscures,

no siga que buscant claven la mà
en un cabàs de figues ben madures.

DESPEDIDA... ¡¡DE FADRINA!!...

“DESPEDIDA…
¡DE FADRINA!”
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PRÒLEC

Ole, ole, ole i... ¡Ole!
¿No volíem carn magreta?
Puix ¡Ale! ¡Tin! ¡Pega mòs!
Dona-li alegria al cos
que la vida és ben curteta...

¡Senyores! ¡Cavallers! (o espècies vàries)
enguany açò va a ser...¡La repalleta!
Puix en la falla són fetes palmàries
que anem a tindre un fum de voluntàries
per fer-li una gran festa a una polleta.

Ole, ole, ole i... ¡Ole!
Qui diu polla diu ‘machucha’,
puix pareix que la chiquilla
porta el pèl de la conilla
més palpat que una babucha.

N’hi haurà, segons s’avisa i se proclama,
comboi i gorja i chala tot arreu,
i per alçar-te-ho tot, tot... ¡Tot!... En flama
chicones i chicons (d’incerta fama)
que posen en l’assunt tant cor com lleu.

Ole, ole, ole i... ¡Ole!
Que de rialles i cosquelles,
que de balls provocatius,
que d’oueres, que de nius,
que de culs, que de mamelles...

Ningú se n’anirà en la sanc gelada,
ningú se’n tornarà a la llar camús,
i aquella que no acabe espatarrada
té vènia per pegar la carpetada
i endur-se a un atre lloc chichi i pa (rus).

Ole, ole, ole i... ¡Ole!
Ací tot s’ha consentit;
al francés no es posa pega,
manco es fa a la llengua grega
ni a ballar-la... Sobre un dit.

Aixina puix ací es donarà cita
a tots els que se ho vullguen passar be,
i no s’admet encontre ni visita
que vinga a fer la mà traent gorrita
en tindre de polític el carné.

Ole, ole, ole i... ¡Ole!
Qui ho agafe tot al vol,
entendrà que de bestreta
sol se pot fer la punyeta
en les fulles de la... Col.

Vorem a les mullers de nostra falla,
ya tinguen díhuit anys o vora a cent,
montant-se entre cerveses i rialla
tal farra, cachondeo i borumballa
que riu-te tu del ball que hagué en Torrent.

Ole, ole, ole i... ¡Ole!
Quin revol de lligacames,
quina solta de cordons,
quin baixó de pantalons,
quin puteriu de madames.

Vorem a tots els hòmens morts d’enveja
en vore lo rebé que ho van passant,
inclús n’hi haurà qui vullga en la barreja
passar per una dòna més que lleja
i unir-se a este festeig tan excitant.

Ole, ole, ole i... ¡Ole!
Qui era Paco ara és Paca,
mes en tanta bacanal
¡molt d’ullet en el pardal!
Que ya aguaita fent barraca.

Vorem, quan ya la cosa se calenta,
com tiren mà les dònes a estos bous,
vorem alguna que atra cornamenta,
i si s’apura molt i l’ànsia espenta
vorem fer-se tortilles... ¡Sense ous!!!
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Ole, ole, ole i... ¡Ole!
¡Alegria a figa i piu!
Rasquem-se en tindre desfici
Puix de tal pecat o vici
el nostre Senyor se riu.

I ya posant el punt, i de propina,
de tota esta parranda farem mole,
aixina que clavem-nos en farina
i despedim com toca a esta fadrina
al crit de; Ole, ole, ole i... ¡Ole!
***

REMAT

Com hem dit, la nostra falla
despedix a una fadrina,
i la posa en pinganelles
rodejada de cuquelles
que li busquen la pechina.

Al costat les amigaches
i un amic un tant... finet,
que l’alenen i vitolen,
i l’ànim li reviscolen
per tirar mà a algun paquet.

Mes deixem que siga ella
la que conte i nos explique,
mentres que el poeta calla
advertint que en la contalla
escriurà lo que ella indique.

NOS DEIXA NOSTRA FADRINA
EN BOLQUERS A UNA GALLINA
Advertència de la nóvia:
—El que no vullga polsera
que s’allunte d’esta era —.

“... ¡Calleu, calleu i calleu!...
¿Quí anava a dir que la Pepa,
tirant-se-ho tot a la gepa,
se casaria a la fi?
¿Quí anava a dir que als *****nta*
coneixeria a un maromo
al que, per llepar-me el cromo,
anava a donar-li el ‘Sí’.

*No anem a entrar en edats
que això és de maleducats

Puix això, ni més ni manco,
li ha passat a servidora;
Pepa Pansida Bacora,
‘La Pepa’ per a vostés.
Yo que ya em veya a la postre
vestint als Sants de la pedra,
i la vida va i s’enredra
trobant-me a un nóvio ¡En calés!

Encara que a tots puc dir-los
que en este cas la bojaca
no importa si és grossa o flaca
o si al fondo té un forat.
Puix el meu chic porta un rabo
que ya el volguera el dimoni,
i això per al matrimoni
és un tant assegurat.

Pero anem a lo que importa,
sobre tot a les andosques
que duen sens tastar rosques
una cabaçada d’anys.
¿Cóm he peixcat al meu chato?
Puix on va a ser ¡En la falla!
Entre tragos de cassalla
i masclets de bon tamany.



30

Llibret 2019

Tot començà en una crida
a on els apretons i espentes
juntaren nostres corpentes
marcant-me en un bulto el cul.
I mentrimentres creixia
fent-me la pechina; bava,
yo pensava i calculava
com entrar-la en dissimul.

Ell al vore que arrimant-se
no fugia en espantada,
s’enamorà de tacada
dels meus ulls (segons me diu).
Mes dubte que els de la cara
li alçaren goig ni fogueres,
ya que duya unes ulleres
més negres que el pèl del piu.

Pero el cas és que lo pròxim
nos feu als dos cosquerelles,
i entre chales i paelles
seguí creixent tal ardor.
Que sí un pessic a amagades...
Que si un mosset a lo preto...
Que si ara juguem al teto...
que si... que si... ¡Pur amor!

I com d’una cosa a una atra
només va que un pas de puça,
el gustet de la parruça
me fiu adicta a aquell chic.
Aixina que al demanar-me
la meua mà en matrimoni
li doní ¡Qué redimoni!!!
la mà, el braç i el melic.”

(I aixina dalt de la falla
és a on vorem a esta “jove”
despedint la fadrinea
per a poder fotre i fotre.)

Corolari fotedor

Fot aquell que en compromís
ha fet de Valéncia fem,
Fot aquell parlar blasfem
que a un regne vol fer país.
Fot quí nega als valencians...
Fot quí ofega nostres falles...
fot quí et mana que te calles...
I es que tots en este món
volen fotre sent qui són
i no valen ni fent palles.
***

1ª ESCENA

Al voltant de nostra nóvia
estan totes les amigues...
(I ací és quan este poeta
queda mut veent les pintes.)

Unes van de conilletes
mostrant mamelles i pams,
i unes atres van vestides
com... Eixes que venen rams.

També tenim a un chicuelo
en més ploma que un pardal,
i diuen que del armari
no és que ha eixit ¡És que no ha entrat!

ACÍ SE VEU EN SEGUIDA
QUI SE’N VA DE DESPEDIDA

Com si fora un toc a missa
o l’olor a llonganiça
passejant pel nas d’un gos.
L’anar-se’n de festa i chala
atrau, enchisa i recala
en l’ànim més chorrollós.
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Per això és que hui en la falla
s’ha armat una faramalla
de les de no te “menees”.
Jóvens, güeles, grosses, fines,
casades, viudes, fadrines,
bagasses, vèrgens o atees.

Ací fins l’última mona
ha acodit en la pixona
preparada pa’l comboi.
Mes que n’hi hagen unes quantes
que se solen fer les Santes
i a la fi es tiren al boy*.

*El boy, per a qui no ho sàpia
és el chic que en tal teràpia

passeja el nap descarat.
I al que es crida i vitoreja

des que es lleva la correja
fins que queda despullat.

Vorem puix a les amigues
les més noves, les antigues,
de la falla i del treball.
Que en dejú, de pa i... Bananes,
porten ya quatre semanes
i ara estan vora al desmai.

Junt ad elles les cunyades
que en pililes carregades
van a totes repartint.
I un chiquillo, un tant marieta,
que està vinga la rialleta
i fa olor a pipermint.

Va la nóvia, va sa mare,
una tia, la comare
i la sogra del bracet.
I la yaya en un gayato
que advertint-nos que té flato
ho rubrica en un bon pet.

Totes elles van fent colla
rodejant a nostra polla
fins a un saló molt... Sensual.
Puix abans de que maride
totes volen que no oblide
este adeu tan especial.

(I és que passada esta nit
sol n’hi ha un piu; el del marit.)
***

2ª ESCENA

En fer una despedida
és precís, dins del comboi,
l’actuació colorida
d’un chicon al que se crida
com tots ya saben: “El boy”

Este “boy” (‘chic’ en cristià)
només té que una missió,
fer que abans que el capellà
diga l’amén i ya està,
que la nóvia tinga acció.

Pero... ¿Qui és el chic de marres?...
¿Per qué ha elegit tal treball?...
¿Per qué du el nap en caixcarres?...
¿Voldrà calfar les tafarres?...
¿Voldrà airejar-se el carall?...

(Per respondre ¡Qué redell!
Li ho preguntarem ad ell.)

HISTÒRIA D’UN GIGOLÓ

“... Me pregunten que perqué
soc un chic ‘calfafigot’,
i yo ¡Bo! Els contestaré,
mes per fer-ho tornaré
a quan era un monyicot.
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I és que des que tinc memòria
m’ha agradat fer i servir,
i no creguen que és falòria
ni cap flor o vanaglòria
ni tampoc ho dic per dir.

Clar que abans yo me pensava
en servir d’atres maneres,
puix el passejar la fava
fent feliç a alguna chava
no és un futur que t’esperes.

Així que eixint del colege
pensí en clavar-me a retor,
mes com era un tant... Herege
canvií pensant ser mege
quan a la sanc tinc ¡fredor!

Ser bomber, ser policia,
ser juge, ser periodiste,
ser pallasso, ser espia,
doctor en sicologia
o de les falles artiste.

Inclús pensí ser soldat
sent un caixco blau i mític,
pero tot, tot lo pensat
era molt sacrificat
així que em claví a polític.

I... No té massa sentit,
mes, fora ros o moreno,
en cada grup o partit
volgueren traure’m profit
com... A pito de sereno.

En el PePe vaig cascar
mil eurets p’a la campanya,
i deprés tal aixovar
alguns se’l van ensobrar...
¡Mire ustéz! ¡¡¡Açò és Espanya!!!

Ciutadans fent-se els moixets
em palparen les anous,
puix jugant al conillets
amagaven furs i drets
sent gossos en collars nous.

¿I qué dir del superego
dels sociates i el seu cap?
Se pensaren que era cego
o que sol era un borrego
al que dur lligat pel nap.

I si no; Podem ¡mals fats!
M’enganyaren com a un chino,
posant-se en gambes morats
i donant al desdonats
per a on amarga el pepino.

Així puix en tals sanguangos
unflant-me els ous ben unflats,
me n’ixquí d’estos fandangos
i entrí a ballar atres tangos
més fructífers i pausats.

Mes dec mostrar gratitut
al polític colectiu,
puix m’han deixat ben rabut
ya que l’assunt m’ha creixcut
de tant de tocar-me el niu.

I és per això que estic ara
en l’ànima en pau i tova,
ajudant de forma clara
a montar bona algassara
mentres me lleve la roba.”

(I així nos mostra el capoll
que li cau fins al genoll.)

Corolari als capolls fallers

Muller que tens a l’home de vocal
segur que poc o molt tastes pardal.

Muller que tens a l’home directiu
alguna que atra volta veus el piu.
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Muller que tens a l’home president
o et fas tu l’apanyet o... Malament.
***

3ª ESCENA

Encara que les escenes
tenen prou de calentet
ara i ací és quan comença
a posar-se l’assunt be.

Puix encara que te penses
que açò ya era fòc i flama,
no has vist encara lo ardent
que s’amaga dins la falla.

Els desmais... La cridoria...
Els palmitos baix les faldes...
Els pessics... Els apretons...
Les cuixes chorrant de baves...

(Aixina que avant amics
¡Anem a moure els melics!!!)

S’ARMAT LA MARIMORENA
EN EIXIR EL ‘BOY’ A ESCENA

¡Quines veus! ¡Quin guirigall!
¡Quin escàndal! ¡Qué follia!
¡Quin rebombori, Carall!
¡Qué ambient de verduleria!

¡Menuda festa! ¡Quin xou!
¡Che! Te quedes boquiobert
¿Qué no ne tenies prou?
Puix ¡Ale! ¡Pren jolivert!!!

Que ací en més fam que carpanta,
que un gitano o que garró,
n’hi ha en dònes prop de quaranta
bavejant-li a un... Gigoló.

Tot són rialles, crits i espentes
vore-les dona fredat,
porten les pigues coentes
i l’ànim desbaratat.

Puix el chic de la premissa
s’ha llevat el cinturó,
la corbata, la camisa,
i, de colp, el pantaló.

Ara en mig de totes elles
va movent-se molt sensual,
mentres li aguaita entre esquelles
la punteta del pardal.

I conforme roda i balla
se va allargant el penjoll,
una en vore’l se desmaya,
una atra pert el rossoll.

La de més allà s’acora
en rememorar empalmes,
n’hi ha qui d’alegria plora
i qui du el pa (rus) fent palmes.

Mes la nóvia,que és prou gossa,
sense armar cap de romanç,
tira grapat a la bossa
no en una sino ¡en dos mans!

—¡Mare meua, quin paquet! —
diu palpant la desmesura,
i prepara el sepionet
per afegir-li verdura.

I en portes del matrimoni
beneït per mà de Deu,
se despedix del dimoni
tal com se pensa i se creu.

Mes al sendemà en l’altar
fent-se la llonga i la fina,
ningú podrà endevinar
Que és més p*** que gallina.
***
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4ª ESCENA

Per a rematar la falla
i aquetar figues i pius,
anem a fer la contalla
d’unes clares directius.

Dèu regles o Manaments
que en casades i fadrines
servixen com arguments
per pendre rom o aspirines.

Ya que tot, amic llector,
s’obedix o se capgira,
depenent del to o color
del cristal pel que se mira.

ELS DÈU MANAMENTS

(Per a casades)

1.-Al teu marit per sempre adoraràs.
(I el sòu p’a les rebaixes li trauràs)

2.-Al matrimoni li has de dur plaer.
(Igual que el que te dona ¡El butaner!)

3.-Deus ser com una Santa anant de festa.
(Recorda no tirar-te a mija orquesta.)

4.-Somriu si alguna cosa se malogra.
(La culpa sempre ¡Sempre! És de la sogra.)

5.-Tindràs que anar en ell sempre del braç.
(Puix de guilopes n’hi han un bon cabaç.)

6.-No deus admetre mai que porta banyes.
(Encara que en mig barri tu t’apanyes.)

7.-No pots fofar-li el solt de la cartera.
(Si li fas sisa... ¡Li la fas sancera!)

8.-Mentir no és una cosa molt ben vista.
(Mes pronte et tornaràs tota una artista.)

9.-El mal de cap podràs posar d’excusa.
(Clavant les aspirines dins la brusa.)

10.-A la fadrina no deus envejar.
(Puix totes a fi es volen casar.)
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(Per a fadrines)

1.-La teua fadrinea adoraràs.
(Podràs fer tot allò que el dicte el... Nyas.)

2.-Al teu cos donaràs gust i plaer.
(Ya siga nacional o foraster.)

3.-Prepara la castanya anant de festa.
(Puix pot que la passege mija orquesta.)

4.-Estàs d’enhorabona... ¡No tens sogra!
(I en no tindre chiquets... ¡Tampoc consogra!)

5.-Podràs dur a qui vullgues del teu braç
(Que famolencs ne tens un bon cabaç.)

6.-A tu ningú te pot posar les banyes.
(Si algú no vol... Canvies o t’apanyes.)

7.-Podràs triar als chics per la cartera.
(Pegant sol un mosset o una fartera.)

8.-En el mentir seràs pura faulista.
(I més si vas a fer una conquista.)

9.-No mai al chipichip se dona excusa.
(I encara no ha dit ¡Au!... ¡Fora la brusa!)

10.-A la casada no deus envejar.
(Puix ser fadrines és el seu somiar.)

Corolari final

¿Cóm has acabat la festa?...
¿Cóm dus el ball del melic?...
¿Està la cosa sancera
o t’ha pegat esclafit?...

Espere, siga com siga,
que t’hages rist a lo manco,
i si algú s’ha ofés, puix ¡Tira!
Que em perdone eixe mal rato.

L’intenció no ha segut mala
ni tampoc les picaresques,
puix sol busca nostra falla
que t’oblides dels problemes.

I en eixe estupent desig
i somiant en bon guardó,
el llibret posa el seu fi
i el vat vos tira el teló.
*

Ampar Cabrera i Sanfèlix
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ELS NOSTRES ARTISTES
LUIS ESPINOSA OLMOS

“Va nàixer a València el 8/7/1977, Es va formar en I.F.P d’Aldaia, aconseguint el títol d’auxiliar 
delineant, té el carnet d’artesà faller expedit pel Gremi d’artesans fallers de València, parla Castellà, 
València i Anglés. 

“Va ser dibuixant del periòdic CanyadaVerda, dibuixant del periòdic Paterna al dia, dibuixant de tires 
còmiques en el periòdic El Punt, dibuixant d’il·lustracions per a l’Ajuntament de Manises per a col·legis 
públics, així com a il·lustracions per a impressió de camisetes, il·lustracions per a particulars, guanya el 
1er. Premi concurs de còmics de Manises durant 5 anys, 1er. Premi concurs de còmics a Paterna durant 3 
anys, 2n premi concurs de còmics a Alacant i 1er. Premit concurs de còmics en Quart de Poblet.”

“Realitza esbossos per a monuments fallers de diversos artistes fallers, com Vicente Llácer, Ramón 
Espinosa, José Francisco Espinosa i la foguera de Javier Igualada, també traballa esculpint monuments 
per a José Francisco Espinosa, Ramón Espinosa, Paco Mesadot, Javier Igualada i Olivares i València. 
Actualment dibuixa, prepara i modela els seus propis monuments fallers.

GUARDONS 2011-2012 Falla L¨Amistad (Alfafar) , 3er premit falla gran; 4t premit falla infantil Falla 
Maria Ros-Manuel Iranzo, 10é premi falla gran Falla G.V Fdo. El Católico-A, Guimerà, 12é premi falla 
infantil. 

2012-2013, Falla G.V. Fdo. el Catolicó-Angel Guimera, 8u premi falla infantil Falla Maria Ros -Manuel 
Iranzo, 8u premi falla gran i 2n premi de l’Agrupaçio de falles de Russafa. Falla L´Amistad (Alfafar) falla 
gran 2n premi d’enginy i gràcia, falla infantil 4t premi.

2014; Falla General Barroso-L. Pascual i Abad, gran (1ªA) 9é premi;  Falla Hierros-Juan Bautista 
Perales; gran (4ªA) 4t premi;  Falla Carraixet (Bétera) ; gran 3r premi  mes ninot indultat; 4t premi infantil. 
Falla Hostalets, infantile 4t premi Falla Lepant (Benetússer) , gran 5t premi, mes ninot indultat; 4t premi 
infantil; Falla L´Amistat (Alfafar) 1r premi gran mes 1r enginy i gràcia; 4t premi infantil ; Falla María Ros-
Manuel Iranzo; gran i infantil (6ºC) 3r premi de l’agrupacio de falles de Russafa. Falla Fdo. El Catolico-
Angel Guimera, infantil 13é premi, seccio 6a, Falla Giorgeta-Roig de Corella, gran (6ªB)

2015; Falla Gral.Barroso-Litógrafo Pascual Abad, gran 8u premi (1a A) Falla Ferros Juan Bautista 
Perales, 9é premi, 3r enginy i gràcia (4ªA) Falla Carraixet (Bétera) gran 3r premit ; 3r premi infantil. Falla 
Els Cassets (Massamagrell) gran 4t premi i 1r enginy i gràcia, 4t premi infantil.. Falla L´Amistat (Alfafar) 
gran 4t premi, 4t premi infantil.. Falla Cuba-Puerto Ric infantil Falla María Ros-Manuel Iranzo, gran 1r 
premi sector Russafa. Projecte d’escenari i decoració per a la discoteca PACHA (Eivissa)”

2016; Trebais decoració discoteca PACHA ( Eivissa). Falla Genera Fangós - Litògraf Pascual i Abad: 
Gran (1ªA) , 6t premi:  Falla Ferros- Juan Bautista Perales: gran (5ªA) , 1er. Premi. Falla María Ros - 
Manuel Iranzo (7ªA) ;. Falla Els Cassets (Massamagrell) : grand 6t premi, Infantil 3er. Premio.; Falla 
Carraixet (Bétera) : gran 3er. Premi, infantil 3er. premi. Falla L’Eliana - El Cid (6ªA) ; Falla infantil Bolsería 
- Tros Alt. Treballs de modelatge per a a l’artista faller José Lafarga. Treballs de modelatge per a l’artista 
faller Manolo Blanco.; Treballs de modelatge per a l’artista faller Paco Estirat; Treballs de modelatge per 
a l’artista faller Olivares i València. Treballs de modelatge per a l’artista faller José Francisco Espinosa 
Pérez.; Treballs de modelatge per a l’artista faller Alejandro Santaeulalia.
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XIMO MARTÍ FERNÁNDEZ
Naix  a València el 19 de Juny de 1986 ve d’una família fallera cent per cent i 

components tots ells de Barraca - Espadá, i que pertanyen en l’actualitat a esta 
comissió.

Des de xicotet despunta entre els infantils de la comissió per la seua passió pels 
monuments fallers, sobretot per l´infantil, de tal manera que durant diversos anys 
va confeccionar amb les seues propies mans la maqueta de la falla infantil de la 
comissió per a regalar als seus amics que eixos anys eren presidents infantils.

Va cursar els seus estudis en el col.legi Escolapis de Malva-rosa
L’any 2003 va participar en el curs de dibuix impartit pel mestre D. José Puche.
L’any 2004, últim en el col.legi Escolapis, realitza la falla que es planta en el pati 

del Col.legi. Este mateix any aprova l’examen d’Artista Faller en el Gremi  d’Artistes 
de Borriana.

L’any 2009 s’incorpora al Gremi d’Artistes Fallers de Valencia.
L’any 2005, planta les seues dos primeres falles, obtenint 4° premi en categoría 

5º i  1º  premi en categoría 8º
La seua trajectoria ha sigut ascendent, any rere :any, arribant a plantar l’any 

2010 en categoria especial infantil.
Cal destacar l ‘any 2007 1º premi i 1° premi enginy i gracia secció 5ª,  2º premi 

en secció 5ª i 3° premi en secció 1Oº
En 2008 aconseguix novament 1° premi en secció 5ª i 3º en sccció 7ª  entre 

altres premis
En 2009 destacar 3° premi secció 4ª i 2° premi secció 14º
En 2010 destacar 3º premi secció 3ª i 3º enginy i gracia secció 3ª i 2° premi 

secció 4ª
En 2011 destacar 1° premi secció 10ª millor ninot secció 14° i 5ª premi en 1ª per 

a la nostra comissió.
En 2012 a més dels diferents premis aconseguits en totes les falles plantades 

destacar millor ninot secció 3ª  i millor ninot secció 5ª
En 2013 a mes dels premis aconseguits en totes les falles destacar millor ninot 

de la secció 14ª, 1º premi secció 16ª i 3° premi enginy i gracia secció 16ª
Any 2014 va aconseguir premi en totes les falles plantades  y feu pódium en les 

seguents: 
Premi 1º en la seccio 7º en la Falla Nador – Miraculosa
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Premi 2º en la secció 13º Falla Plaza la Creu- Els Angels 
Premi 3º en la secció 2º en la nostra Falla Barraca – Espadá 
I premi TIO MARAVILLAS 2014
Any 2015 plantá un total de 13 falles infantils en Valencia i una foguera en 

Alacant.
Sols se quedaren fora de premit 4 falles i cal destacar:
Premi 2º de la categoría 9º en la Falla San Rafael. Pare Antón Martin
Premi 2º de la categoría 13ª en la Falla Daroca- Pare Viñas
Nostra comissió va recollir el premit 6º de segona
En Alacant va aconseguir el 7º premit de la secció especial
Any 2016 plantá un total de 11 falles infantils ,  i en Alacant una Foguera Infantil 

en Secció Especial i per primera vegada en  Valencia una Falla Gran en 3º categoria
Cal destacar  els seguents premits:
Premi 2º de la categoría 7º Falla Gloria-Felididad-Tremolar (LÓliveral)
Premi 2ª de la categoría 9ª Falla San Rafael – Antón Martín
En la Falla Gran obtingue el premi 7ª en el categoría de 3ºA
En el 2017 ha plantat un total de 9 falles infantils i 3 Grans i totes  enValencia.
Sabem que comptem amb un artista que posa tot el seu interés en què cada 

Ninot per a que isca perfecte i el seu entusiasme i amor per les falles fa que cada 
any se supere en cada falla que planta, per això hem confiat un any més en ell, i 
estem segurs  que tindrem una magnifica falla plantada el dia 15 de Març.
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INFANTILS

DISTINTIU DE COURE
Rocío Martí Lledó
Alex Mery Avia

DISTINTIU D’ ARGENT
Marcos Bernabéu Palanca
Darío Céspedes Álvarez
Elia Juan Palau
Tristán Mayordomo Cerveró
Diego Pi Cerveró

DISTINTIU D’OR
Adriana Bernal Estévez
Diego Cabeza Estévez
Raúl Carpio Cosido
Celia Cervera Torán
Marc Fort Campos
Héctor Gómez Aranaz
Joel Juan Palau
Paula Lacomba Sánchez
Álvaro Masiá Pastor
María Moliner Campos
Paula Navarro Valiente
Carla Pérez Parras 
Javier Ríos Martí
Rubén Sánchez Ballester
Adriana Suarez Pérez

MAJORS

BUNYOL D’ ARGENT
Julio Campos Pérez

Antonia López Llamosi

BUNYOL D’ OR
Lourdes Botella Gómez

Emilio Cortina Marco
Jorge Herrero Pla

Candelaria Mañez Villora
Ricard Mondéjar Giménez

Jesus Navarro Navarro
Ángela Pérez Baldo

Javier Plaza Penadés
Jose Mª Valiente Barceló

Sonia Valiente Mañez
Jesús Teruel Dura

BUNYOL D’OR
AMB FULLES DE LLORER 

Silvia Esteve Cano
Mª José Fort Salvador

Juna Jose Lucas Giménez
Tania Peris Sánchez

Javier Ríos Sala
Laura Mª Torán Martínez

RECOMPENSES 2019
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AIXÍ ES...
LA NOSTRA FALLERA MAJOR 2019

Una de les majors satisfaccions que un germà pot tindre és que amb tan sols cinc 
anys, el primer record de la seua infància siga el naixement de la seua germana menuda. I 
efectivament, així ho és. Lourdes va nàixer un 29 de gener de 1994, i en la meua memòria 
està gravat pujar al cotxe del meu iaio i anar directes al Hospital La Salud, on ens esperava 
la meua germana. 

Molts pocs ho saben, però és que el simple fet de posar-li el nom de Lourdes ja té un 
significat molt especial en la nostra família, que jo anys després vaig entendre. Nom que 
ella sempre ha portat amb molt orgull, remarcant-ho amb molta gràcia sempre a tots, per 
a que saberen que és el de Lourdes Inés.

Des de xicoteta, amb el seu somriure d’ulls “axinats”, Lourdes sempre ha sigut una 
xiqueta feliç, carismàtica, que sempre aconseguia ser la alegria de la seua família i de 
la casa on anava. I es que Lourdes té un caràcter especialment bo, bromista, simpàtic i 
desenfadat que li fa guanyar-se als que estan al seu voltant. De gustos senzills, és una 
persona amb una extraordinària humilitat, que fa que estar al seu costat siga sempre un 
gust. I es que Lourdes brilla per ella mateixa, sense necessitat de fer-se notar.

Lourdes és cabanyalera. La passió per la seua falla, Barraca Espadán, en el cor del 
Cabanyal, i de la que des de xicoteta volia representar sent la seua Fallera Major. El fervor 
per la Setmana Santa Marinera, on és cofrade i sent amb orgull. La seua platja, la del 
Cabanyal, a la que sempre s’escapa quan té un moment. I per suposat la seua devoció,  ser 
“Granota”, colors blaugranes que porta en el seu cor, i que com bé es pot traure del seu 
himne, els seus colors son els de Lourdes i el seu nom el seu ideal.

Fidel a tota la seua família de la que té tant part de Botella com de Gómez, ama 
especialment als seus pares, als seus abuelos i als seus iaios, i per a ella no hi ha res més 
bonic en aquest món que tota la seua família l’acompanyem orgullosos aquest any que 
sempre ha esperat amb tantes ganes e il·lusió.

Lourdes va estudiar en el col·legi Santa Ana i s’acaba de graduar en Magisteri en Florida 
Universitaria. Des de sempre va tindre molt clar que ser mestra és el que ella volia en 
la seua vida, i amb esforç i perseverança ha aconseguit graduar-se. Sap com tractar i 
empatitzar amb els xiquets de forma alegre i divertida.

Per a Lourdes aquest any es un any somniat. Sempre ho ha esperat amb moltíssimes 
ganes, veient com any rere any era el moment d’altres falleres, però no el seu. Per això 
ara té encara més ganes de las que és pogueren tindre per a ser Fallera Major de la nostra 
falla, i estic plenament convençut de que aquest títol el va a portar amb molt orgull per 
tota València, representant a Barraca Espadán amb tota l’energia i forces que té.

Espere que aquest any tota la comissió de la Falla Barraca Espadán puga conèixer un poc 
més a la meua germana i li desitge que junt a Maria i Quique passen un any extraordinari 
compartint molts moments junts.

Fdo. Alejandro Botella Gómez
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AIXÍ ES...
LA NOSTRA

FALLERA MAJOR INFANTIL 2019

María va naixer el 4 de Febrer del 2011, colmant d’alegría a tota la familia. Ja 
tením fallereta!!

Enseguideta l’ ampuntarem a la nostra comisió...amb 1 meset ja estava vestida 
de valenciana.

Si hi ha una paraula que defineix a María es FELIÇ, es carinyosa, jovial i amb 
molta imaginació.

Li encanta dibuixar, pintar, ballar i la música..te molta fantasía.

La seua falleta, es tot un acert...amb el Unicornio i els somnis...te moltes ganes 
de vorela Ximo.

Estudia al Col.legi Hogar Ntra Sña del Rosari i es una alumna molt aplicada. Fa 
teatre i hip hop.

Tenía moltes ganes de ser FMI i enguany cumplirá la seua il.lusió i la de tota la 
familia.

Està vivint tots els actes amb molta intesitat, sempre acompanyada per la seua 
FM Lourdes i el seu Presi Quique.

Els actes que espera amb mes nervis son la seua Exaltació i la Ofrena a la Verge.

Estém segurs, que junt a son germà Javi, sos cosins i tota la Comisió, anem a 
passar unes falles molt divertides e inolvidables.

I per acabar, desitjar que tingam Bones Falles.
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MEMÒRIA DE FESTEJOS
Un any mes hem tingut un ejercici trepidant, replet d´activitats per a que 

puguen disfrutar tots els nostres fallers i falleres.

Aixi, el Diumenge 6 de Maig celebrarem el dia de l´Apuntá. Primer agafarem 
forçes amb el “Quinto i tapa”, per a després realitzar el campionat de futbolí. Mes 
tart, “Paelles per a tots”, per a acabar amb campionats de Truc i Parxís. Buff, vatja 
dia.

El Dissabte 26 de Maig, “Sopar a escot” per a tota la comissió (podies escollir 
el bocata). Després a vore qui canta millor, amb el nostre concurs de Karaoke. Si 
va ploure creguem que no te res a vore en els que cantaren, sería una casualitat.

Dissabte 16 de Jun, “sopar de cabasset” i després lo que aná surgint sobre la 
marxa.

I arriba la Festa de Sant Joan, el 23 de Jun. Mes festaaaa…..”Quinto i tapa”. Per 
a dinar “Fideuá”. Tota la vesprada de festa i després per a sopar i pagat per la Falla, 
“Clotxines” i Tortilla de creilles per a tota la comissió. Mare meua, quina marxa.

En Octubre, els dies 19, 20 i 21, celebrarem nostre tradicional: “Ja falten cinc”. 
El divendres “Sopar de cabasset”. El dissabte “sopar a escot” i després es riguerem 
de lo mes, amb el monologuiste Oscar Tramoyeres. “Xe nano, tiralí”. El diumenge, 
“quinto i tapa”, nostre afamat Concurs de Paelles i després campionats de Truc i 
Parxís. I si vols més, para el cabaç.

El dissabte 27 d´Octubre, tornarem a aterroritzar a menuts i grands, amb nostre 
misteriós “Passatge del Terror”, dins de la festa de Halloween. Hi había qui en lloc 
de caraseta, sols duia unes gometes a les orelles, i així i tot feia por.

El dissabte 3 de Novembre celebrarem la Proclamació de nostres guapisimes 
Falleres Majors 2019, Lourdes i Maria. Xé, que guapes estaben.

Al dissabte siguent, 10 de Novembre, celebrarem “L´ homenatge de gratitut” o 
“Despedida” a nostre Falleres Majors i President infantil 2018, Paula, Celia i Marc. 
També estaben tots molts guapos. Fijat si es, que estaba guapo fins Quique, el 
nostre President.

I per a no pedre comba, l´atre dissabte, el 16 de Novembre, més actes. Esta 
vegada, la “Presentació d´esbosos” de nostres monuments fallers 2019. On Lluis i 
Ximo Jr., nos ensenyaren nostres il.lusionants projectes per a este ejercici. Després 
soparem en lo casal.
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Pasem a Dessembre, on el dissabte día 8, varem realitzar el “Concurs de 
tortilles”. Xé mira que tenia ous la cosa.

El divendres 21, per si algú estaba aprimant.se, soparem ben sopats, i després 
“Concurs de postres”. Tiralí, xé tiralí.

El dissabte 29 rematarem l´any amb atre “sopar de cabasset”.

I així entrem en l´any 2019.

El dissabte12, atre sopar en lo casal.

El diumenge 20 de Gener a la sala Canal, solemne Presentació de nostres 
Falleres Majors 2019 i les seues Corts d´Honor. Amb l´aproposit “Pincellades”, que 
una vegada més fon un gran exit, posant en peu a tots els asistents.

El diumenge 27 de Giner, visitarem els tallers dels nostres artistes fallers, i 
després la ja tradicional “Torrá”.

Pasem a Febrer, on el diumenge dia 3, dinarem a “escot”, i després es cluixirem 
de risa amb el monoliguiste Peter Pardo.

El dissabte 23 de Febrer s´entregarán les recompenses otorgades per JCF, en 
nostre casal. Després celebrarem nostre particular “sopar de casalers i casaleres” 
(que ara s´ha de dir així).

 . Per a no pedre “el regim”, el diumenge “Concurs d´arroç al forn” (xé que bó) i 
després es pendrem bicarbonato o Almax, i a la Cridá. Açó es un no parar.

I ja entrem en març.

“Ja s´acosta Sant Josep”.

El diumenge 3. “El dia de la dona”. On els homens estarem a la seua disposició 
per a lo que elles vullguen manar. (Vamos,  com cualsevol dia del any)

I a partir d´açí continuarem fent dinars, sopars, festa i mes festa…..Pero aixó ja 
ho teniu en nostre Programa de Festejos de les falles 2019.

Tot açó, junt a la programació d´infantils, es lo que hem anat disfrutant a lo llarc 
de tot un ejercici. 

Ara sols nos queda desitjar que tingam unes MOLT BONES FALLES.
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS

6 MAIG 2018: Dia de l´apuntà
-  Es va fer public el nom de nostra Fallera Major Infantil , María Ríos Martí. 
- Entrega dels “carnets infantils” cuya única finalitat era conseguir la máxima 

participació en totes les activitats de l´any .
- Elaboració “Photocall Infantils Falles 2019” on quedaren registrades les firmes 

i missatges dels nostres infantils.
- Dinarem tots junts
- Concurs “Tarta en la cara” on ferem dos equips que anaren responent a 

preguntes de matemàtiques, angles, ciencies….El guanyador va ser el que menys 
“tartazos” va rebre.
26 MAIG 2018 : Berener amb concurs de KARAOKE

-  Començarem la vespra amb un berenar de sandwichs calents de nocilla i 
jamon jork amb formatge, per a tindre energía vucal.

-  Concurs de Karaoke, on els xiquets que participarem ens varen sorprendre en 
les seues actuacions. 
23 JUNY 2018: SAN JOAN    

Pasarem tot el dia en la falla. 
Una gran batalla Holi (pols de colors) acompanya per una guerra de globus 

d´aigua ens deixa agotats i banyats fins les celles; pero ho passarem fenomenal. 
Els mes menuts varen tindre les seues piscines “toy” on acabaren arrugats….
Despres menjarem macarrons amb tomata, i recuperarem energies.

20 OCTUBRE 2018: JA FALTEN CINC “Concurs de play back”
Estaguerem tot el dia en la falla: ensanyarem els play backs, dinarem pizzes i 

per la vesprada “espectacle”.
Pel mati varem organitzar i ensanyar el concurs de play back infantil que tingue 

lloc en el nostre casal eixa mateixa vesprada. Va ser un dia diferent on els xiquets 
portaren les seues actuacions preparades de casa : ball, maquillatge, vestuari,…. 

UN ANY MÉS, LA DELEGACIÓ D´INFANTILS VOS DONA LES GRÀCIES 
PER ACOMPANYARNOS EN ELS ACTES I ACTIVITATS 

DE TOT AQUEST EXERCICI FALLER.

A CONTINUACIÓ VOS DEIXEM UN RECORDATORI 
DE TOTES EIXES ACTIVITATS.
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INFANTILS 2017-2018
Disfrutaren molt i varen ser els protagonistes del dia mostrant a tots els presents 
eixe dia del potencial artistic que tenim en la nostra falla.
21 OCTUBRE 2018: JA FALTEN CINC “Partit de fútbol”

En el camp de Beteró, disfrutarem d´un partit de futbol “amistos” amb els nanos 
que vullgueren participar. 
27 OCTUBRE 2018: HALLOWEEN

Nostre casal es va convertir en un terrorific passatge del terror que causà el seu 
impacte tant en els xiquets com en els majors. 

Un berenar “terrorific” i un xicotet photocall, ambs els nanos disfressats, 
ocuparen una vesprada de por.
15 DESEMBRE 2018: XOCOLATA I ADORNS NADALENCS

Berenarem xocolatà . A continuació ferem postals i adorns que decoraren el 
nostre arbre de nadal. 

Eixa mateixa vesprada la nostra representant infantil, María Ríos Mart´, 
arreplegà el 2ºPremi de Betlem obtingut en L´Agrupació de Falles ( en JCF va 
obtindre el Premi 10). El lema de nostre particular Betlem de diseny lliure era “La 
Fira de Nadal”.
16 DESEMBRE 2018: VISITA AL “GRAN CIRC WONDERLAND”

No podía faltar la visita tradicional al circ de Nadal. Visitarem el circ Wonderland.
29 DESEMBRE 2018: NIT DE CAP D´ANY INFANTIL

Sopar-berenar, cotilló i xampany “champin” , varen ser els ingredients principals 
per a festejar la nostra particular nit de cap d´any infantil. Donava gust vore el casal 
ple gràcies a la gran participació que hi hague. 
4 GENER 2019: VISITA DE SS.MM. REIS MAGS D´ORIENT

La visita de les Seues Majestats Els Reis Mags d´Orient al nostre casal va plenar 
d´il.lusió als xiquets que estagueren allí.

TOT AÇÓ ES LO QUE HAVEM FET FINS EL MOMENT D’ AQUESTA REDACCIÓ PERO 
ENCARA ENS QUEDA LA RECTA FINAL QUE CULMINARÁ EN LA SETMANA FALLERA, 
AIXI QUE PRENGAU NOTA I NO FALTEU A CAP ACTIVITAT. 
17 FEBRER 2019: A les 16:30h concentració  en el casal per anar a visitar 
Exposició del Ninot.
23 FEBRER 2019: A les 17h, vesprada de cine amb palomites i karaoke en el 
nostre casal.
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8  MARÇ 2019: A les 19:30h en el casal TRENCÀ DE PEROLS.
9 MARÇ 2019: DIA DE L´INFANTIL

10:30h.- Laser Combat i Fira Infantil
14:00h.- Menjar a càrrec de la falla (macarrons)
16:30h.- Vespra de play backs en nostra carpa fallera.

10 MARÇ 2019: Es el día del concurs de paelles en la falla, així que despres de 
dinar farem un CAMPEONATO  DE FUTBOLIN INFANTIL
12 i 13 MARÇ 2019: A les 19:30h en el casal TRENCÀ DE PEROLS.
14 MARÇ 2019: A les 18:00h en el casal per anar a arreplegar nostre Ninot 
Infantil.  
15 MARÇ 2019: ALTRE DIA DE JOCS  INFANTILS

10:00h.- Esmorçar per a la comissio infantil a càrrec de nostres Falleres Majors 
2019, María Ríos Martí i Lourdes Botella Gómez.

11:00h.- Gincana infantil. Ocuparem el matí amb varios jocs. Entre eixos jocs, hi 
haura una GUERRA DE NERFS. Tots el que tinguen pistola Nerf deuran portarla a la 
falla i les bales per a jugar les ficarà la falla. Es molt important que porteu ulleres 
de bussejar per proteccio.

14:00.- Menjar a càrrec de la falla: ARROÇ AL FORN
16:30h.- Entrega de premis infantils dels concursos fets durant l´any: 
Tartazo en la cara;  Concurs de Karaoke; Concurs de Play Back i Campeonato 

Futbolín Infantil…….. i amb alguna sorpresa mes.
19 MARÇ 2019:  

17h – 18h.- Mago Thomas ens oferira un espectacle de magia en nostra carpa 
fallera.

A continuació , xocolatà a càrrec de nostres Falleres Majors 2019, María Ríos 
Martí i Lourdes Botella Gómez

 (La programació completa està en un altre apartat d´este llibret)

SOLS ENS QUEDA DESITJARVOS A TOTS UNES BONES FALLES!!!!!!!
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Diumenge 17 de Febrer:
16:30:  Visita a l´exposició del ninot

Dissabte 23 de Febrer:
21:30:  Sopar de sobaquillo i posada de banderes per la nostra demarcació

Diumenge 24 de Febrer:
14:00:  Concurs de arroç al forn

18:00:  “Cridá”

Dissabte 2 de Març:
19:00: Entrega de Recompenses

22:00:  Sopar de casaleres i casalers

Diumenge 3 de Març:
13:30:  Dia de la dona

Dijous 7 de Març:
21:00:  Inaguració de nostra espectacular il.luminació

Divendres 8 de Març:
19:30: “Trencá” de perols

21:30: Inaguració de nostre Parador 2019 

Després sopar de sobaquillo

23:00: Entrega premis barraquers 2019

PROGRAMA DE FESTEJOS
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Dissabte 9 de Març: “Dia del infantil”:
10:30:  Jocs infantils (laser combat, colchonetes i alguna que atra sorpresa)

14:00: Dinar per als infantils a carrec de la Falla. 

17:00: Vesprada de “Play backs”

21:30: Sopar per a tota la comissió a carrec de nostres Falleres Majors 2019 Lourdes 
Botella Gómez i Maria Rios Martí.

Per als majors: Costillar a la brasa

Per als infantils: Hamburgueses

Després “Cava i dolços”

23:00: Discomovil

Diumenge 10 de Març:
13:00: Concurs de paelles

A continuació campionats de truc i parxis

17:00: Campionat infantil de futbolí 

Dimarts 12 de Març:
19:30: “Trencá” de perols

Dimecres 13 de Març:
19:30: “Trencá” de perols

Dijous 14 de Març:
18:00: Arreplegada del ninot infantil

22:00: Sopar a carrec de la falla.

Després dolços i mistela per als majors a carrec de nostres Falleres Majors, Lourdes i 
Maria

Després “Plantá de nostra Falleta infantil.

Divendres 15 de Març:
10:00: Esmorçar per a la comissió infantil a carrec de nostres Falleres Majors Lourdes 

i Maria.

PROGRAMA DE FESTEJOS
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Després “Gincana infantil”, i jocs amb pistoles “Nerf” 

Important: Els que tinguen pistoles Nerf, que les duguen, pero sense bales (les bales 
les posará la Falla)

Dur també, ulleres de protecció.

14:00: Dinar per a els infantils a carrec de la falla

Després de dinar entrega de premis infantils dels concursos realitzat durant l ́any.

18:00:  Arreplegada del ninot gran.

21:30:  Sopar a carrec de la falla. 

Després “cava i dolços” a carrec de nostres Falleres Majors, Lourdes i Maria.

23:00: “Plantá” falla gran.

Dissabte 16 de Març:
12:00: Cercavila per la nostra demarcació

16:00: Concentració en el casal per arreplegar el premi de la falla infantil (si hi haguera, 
que esperem que sí)

21:00: Sopar infantils a carrec de Maria Rios i Martí i Lourdes Botella i Gómez (en el 
casal)

22:00: Sopar per a la comissió major a carrec de Lourdes Botella i Gómez.

23:30: Orquesta “Valencia”

Diumenge 17 de Març:
10:00:  Concentració en el casal per arreplegar el premi de la falla gran (si hi haguera, 

que esperem que sí)

12:00:  Cercavila per el barri,  en cas de no tindre premi

13:00: Aperitiu a carrec de nostres Falleres Majors.

14:00: Dinar per conte de nostres Falleres Majors, Lourdes i Maria.

19:00: Concurs de disfraços.

21:30: Sopar infantil temátic pagat per la Fallera Major infantil Maria Rios i Marti. ......

22:00: “Amics de Barraca”, amb nostra ja tradicional “Torrá”

23:00:  Discomovil

PROGRAMA DE FESTEJOS



52

Llibret 2019

Dilluns 18 de Març:
12:00: Cercavila per el nostre barri

18:30: Concentració en el casal per a anar a realitzar l’ofrena de flors a la nostra 
Patrona, la Mare de Deu dels Desamparats

22:30: Sopar de sobaquillo

23:30: Actuació del cómic Paco Calonge 

A continuació discomovil

Dimarts 19 de Març:
12:00: Cercavila per el nostre barri.

14:00: Paella a carrec de nostres Falleres Majors, Lourdes i Maria. 

A continuació dolços i brindis

17:00: Actuació del mag Thomas que sorprendrá amb la seua magia als xiquets i no 
tan xiquets. 

18:00: “Chocolatá” a carrec de Maria i Lourdes

19:00:  Entrega de premis als majors dels concursos i campionats realitzats al llarg de 
l’exercici faller

21:00: Sopar de sobaquillo per a la comissió infantil

22:00: Cremá de la nostra falla infantil

23:00: Sopar de sobaquillo per a la comissió major

24:00: Cremá de la nostra falla gran

Dissabte 30 de Març:
21.30: Sopar de cabaset.

A continuació Junta General extraodinaria de tancament d ́exercici, disolució de la 
Junta Directiva i nomenament de President per al nou exercici.

PROGRAMA DE FESTEJOS
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Alex Mery Avia
13 Junio 2018

Rocio Martí Lledó
18 Abril 2018

NAIXIMENTS
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ALGUNS EDIFICIS EMBLEMÀTICS
En la nostra València hi ha edificis molt emblemàtics que són part important de la 

nostra història, tant del passat com del present i també possiblement del futur, ací 
només anomenaré algún d’ells.

El Palau de Justícia va ser construït entre 1758 i 1802 per mandat de Carles III; en el 
seu origen era la Casa Duana, allí es canalitzava tot el comerç provinet de mar. En 1828 
es va transformar en fàbrica de tabacs fins a 1914 que es restaurat i es va convertir en 
la seu del Palau de Justícia, continuant en el seu mateixa comesa hui endia

L’Amodí,construït en 1307, sobre un antic alcàsser musulmà, era una casa de 
contractació i magatzem de productes com el blat, l’escassetat de gra en l’Edat Mitjana 
era un greu problema, per la qual cosa era vital un edifici en condicions per al seu 
magatzematge; a mitjan segle XIV en este edifici s’ubicava “La llotgeta del Mostassá”; 
o siga la llotja on els funcionaris públics controlaven els pesos i les mesures dels 
productes del mercat.

La paraula Almodí procedix de la veu àrab “almud” que era una unitat de mesura 
de grans usada en l’època. De 1906 a 1991 va ser seu del Museu Paleontològic amb 
els fons donats pel naturalista José Rodrigo Botet, en 1961 va ser declarat Monument 
Nacional. És restaurat entre 1993 i 1996, actualmente és una sala d’exposicions 
temporals.

Els banys de l’Almirall, actualmente és un edifici mudéjar, va ser construït entre 
1313 i 1320. És una construcción mediaval d’època cristiana, són uns banys semblants 
als banys àrabs de vapor o hammam, amb una clara arquitectura mudèjar valenciana. 
Des de la seua construcción han sigut utilizats fins al segle XX. Les obres de renovació 
en el sigle XIX, li conferixen un aspecto oriental amb taulellets i algepseries d’estil 
neonazarí. En 1944 són declarats monument històric-artístic, en 1959 es tanca després 
de més de sis segles com a bany públic, pero de 1961 a 1963 es restaura i s’elimina les 
obres”estil neonazarí. En 1944 són declarats monument històric-artístic. En 1959 es 
tanca després de més de sis segles com a bany públic. Però de 1961 a 1963 es restaura 
i s’elimina les obres d’estil neonazarí. En 1963 s’instal·la un gimnàs, però en 1985 la 
Generalitat Valenciana compra l’edifici, sent declarat Bé d’Interés Cultural. Encara que 
en 1993 es projecta la seua rehabilitació no comencen les obres fins a 2001, obrint per 
a ser visitat pel públic en 2005.”

Les Reals Drassanes es remunten a 1338, quan el Consell de la ciutat, a causa de 
la incrementació portuària, va acordar la construcción d’un edificio on es construïren 
naus i embarcacions, així com es magatzematge. El seu nom prové de l’àrab “adárassán 
a” que significa taller. En el segle XVI van ser utilitzades com a arsenal d’artilleria i 
posteriorment com a magatzem de blat i cereals. Tot el seu perímetre es trobava 
rodejat per una muralla i tènia tres portes d’accés al seu interior, una d’elles estaba 
situada en la plaça on es trova l’Eglésia de Santa Maria del Mar.
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A causa del deute contreta amb el municipi van ser en 1802 transferides a la Hisenda 
Real, sent desglossades i venudes a particulars. També va servir d’allotjament el Rei 
Francesc I de França. En 1507 es van condicionar perquè residirá la Reina Germànica de 
Foix, en la seua visita a València. En 1949 van ser declarades Monument Històric Artístic 
Nacional. L’Ajuntament les recupera entre 1980-82, utilitzant-les provisionalment per 
a guardar les Roques de Corpus, mentres reformaven la casa on habitualment es 
guarden, passant després a rehabilitar-les i des de 1992 són utilitzades com a Sala 
Municipal d’Exposicions temporals, se li anomena “Museu dels Drasanes”.

L’Ajuntament de València o casa consistorial està ubicada on l’arquebisbe Andrés 
Majoral en el segle XVIII, va crear la institució de la Real Casa de l’Ensenyança per a 
xiquetes sense recursos, este edifici va ser construït entre 1758 i 1763, començant la 
seua reforma en 1906 fins a uns anys abans de la guerra civil, el conegut saló de Vidre 
va ser inagurat per Alfons XIII en 1929, el museu Històric Municipal es va crear en 1927 
on es poden trovar alguns dels objectes més importants de la nostra historia com: El 
pla de València del Pare Tosca de 1704, el Còdex del Llibre dels Furs i el de Mustaçaf, 
el Peno de la Conquesta, la Real Senyera, la Clau àrab de la ciutat, que obria la porta 
principal de la ciutat amb la incripció en àrab “De la porta mayor”; així com alguns 
incunables. 

En la Pl. de Nules es trova la Real Maestranza de Cavalleria de València, un edifici 
en rehabilitació des de fa diversos anys per a fer-ho visitable al públic. Es un edifici del 
segle XVIII, encara que va ser reformat en 1850, era en el seu principi barroc tardà i 
es va reconvertir en neoclàssic. El palau està ple de quadros i tapissos Amb escenes 
cavalleresques, taulellets originals, imatges de la Inmaculada, escuts i estendards 
entre els que es troba el de Ferran VII, donat per este per la seua aportació en la 
guerra contra Napoleó.

El mercat de Colom construït entre 1914 i 1917 és d’estil modernista, es va 
construir sobre el solars de l’antiga fàbrica de gas del Marqués de Camp, consta de dos 
entrades, la que dona al carrer Comte de Salvatierra té un arc el·líptic en que  podem 
veure l’escut de la ciutat; la de Jorge Juan està decorada amb cerámica valenciana, 
trencadis, relleus i mosaics, mostrant els elements tradicionals de l’horta i els animals 
de les granges, hi ha una galería que unix ambdós costats de l’arc que en el seu origen 
era per a la Tinència d’Alcaldia. En la nit de Nadal de 1916 s’inaugure oficialment, 
va ser rehabilitat entre 1997 i 2003, va obtindre el Premi Europa Nostra 2003, sent 
declarat Bé d’Interés Cultural l’any 2007.

Mª CARMEN TORTOSA
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PATROCINADOR DE LA TORRÁ
DEL DÍA 17 DE MARZO
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Centro de sensibilización y
Reeducación Vial

C/ Pintor Ferrandis, 36 bajo
46011 Valencia

Tel/Fax 963 726 390
e-mail: fersal@ono.com
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Nueva
Pizza
Capresi

Nueva
Pizza
Capresi

Nueva
Pizza

Bismarck

Nueva
Pizza

Bismarck

Nueva
Pizza

Contadina

Nueva
Pizza

Contadina
Super Oferta

cualquier
mediana

en el local
9€

2 medianas

18€

2 familiares

27€
Padre Luis Navarro, 122

CABAÑAL

TEL. 96 371 19 98

Pizza Al Tall
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SATECVAL
REINA 48       desde 1992

SERVICIO TÉCNICO
ELECTRODOMÉSTICOS

REPUESTOS Y ACCESORIOS

LAVADORAS
LAVAVAJILLAS
SECADORAS
FRIGORÍFICOS
VITROCERÁMICAS
HORNOS
MICROONDAS
CAMPANAS
TERMOS
CALENTADORES
AIRE ACONDICIONADO

 963 56 18 13
REINA 48 BJ 46011 VALENCIA
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Anónimo
Colaborador 
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CALLE REINA, 188 - 46011 VALENCIA - TEL. 96 355 52 57
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- Homeopatia
- Fitoteràpia
- Anàlisi: glucosa/colesterol total/HDL/LDL/  
  triglicèrids/àcid úric/GOT/GPT/creatinina/orina
- Dietètica i Nutrició
- Ortopèdia
- Cosmètica
- Parafarmàcia
- Nutrició infantil i d’adults
- Fòrmules magistrals
- Veterinària

Els desitja bones falles
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PAPELERIA
LOS ANGELES

ESTAMOS ENCANTADOS DE PODER SEGUIR
COMPARTIENDO CON VOSOTROS NUESTRAS FIESTAS

MÁS DE MEDIO SIGLO JUNTOS

C/ Antonio Juan 21
Tel.: 963713755  Fax: 963551061

El Cabañal (Valencia)
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- Menús de Lunes a Domingo -

Bar Mini rioja
C/ Río Segre, 2 - Tlf. 963 263 784
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www.pescadosbianca.com

MERCADO CABAÑAL
ROSA 651 033 165 MIGUEL 651 806 513

P E S C A D O S
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Marino Sirera, 2 bajo
(frente Mercado Cabañal)

Teléfono 96 371 48 62
Móvil 687 708 336 / 687 708 337

46011 VALENCIA
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Dra. Gisela Senent Vicente
Col. n.º 46002400

Avda. Malvarrosa, 64 - 4
46011 Valencia

Tel. 96 355 24 09
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Mercado Cabañal • palcos 38-39
Tel.: 96 356 28 47 • Tel. particular: 96 371 64 92

Móvil: 675 09 00 90
CABAÑAL - VALENCIA
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C/ DE LA REINA Nº 65 Bj. • Tel: 96 110 23 53 • contactocarrion@gmail.com

Móvil
655 950 794
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