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Ana Isabel Lominchar i Solano

José Miguel Fandos i Hoyos
President

E

stimats fallers, amics i veïnat, és un plaer per a mi, poder dirigir-me a tots vosaltres, com a president de la Falla Avinguda 18 de Juliol, que tinc el gust i honor de presidir aquest any.
Les falles, que puc dir-vos de les falles, aquesta festa tan nostra,
que a tots ens uneix, i que portem dins, eixa olor de traca, ixes
xarangues pels carrers, les falleres lluint i adornant tot el poble,
les mascletades, i els castells, omplint el poble de festa i alegria.
Gaudiu al màxim de tots els actes, que la setmana fallera passa
molt de pressa, però per a nosaltres després de cremar el monument el dia 19 de març, estarem l’endemà pensant en falles, i
preparant el nou any faller, eixa és la grandesa de la nostra festa.
Les falles!
Des d’ací, voldria convidar a tots els fallers, amics i veïnat, a què
ens acompanyen i disfruten, de la festa fallera, en aquests temps
tan complicats que ens toca viure, i què s’acosten al nostre casal,
per poder participar de totes les activitats que durem a terme
aquestes falles, i per descomptat demanar disculpes si en algun
moment els hem arribat a molestar, ja que no és eixa la nostra
intenció.
Tan sols hem queda agrair a tota la comissió, per estar al meu
costat, en tot allò que he pogut necessitar, i com no a la nostra
fallera major Ana Lominchar i Solano, la nostra fallera major infantil Ainara Garcia i Piera, i al nostre president infantil Rafa
Lloret, dir-los que disfruten d’aquestes falles, perquè han de ser
inoblidables i sempre serà un record que perdurarà en el temps.

Fallera Major

E

stimats fallers, familiars i amics, és per a mi un plaer dirigir-me a vosaltres en aquestes línies i manifestar-vos la meua
satisfacció, ja que aquest any m’encarregue de representar la comissió com a fallera major.
Per fi s’ha complit un dels meus somnis, espere no decebre a ningú, i que aquestes falles siguen especials per a tots i les disfrutem
amb il·lució i alegria.
Vullc compartir aquests sentiments amb Ainara, Rafa i Jose Miguel, ja que són els millors acompanyants que cap fallera pon
tindre.
I per últim, agrair el gran esforç que estan fent fallers i falleres,
per que esta festa no desaparega en estos temps difícil per a tots.
Que visquen les Falles!
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Major
PRESIDENT
VICE-PRESIDENT 1ER.
VICE-PRESIDENT 2ON.
VICE-PRESIDENT 3ER.
VICE-PRESIDENT 4RT.
SECRETARIA
VICE-SECRETARIA
TRESORER
COMPTADORA

José Miguel Fandos i Hoyos
Ferran Fuster i Polo
Juan Martin Aguilar i Solves
Francisco Vidal i Guillem
Jaume Galiana i Palop
Eva María Meseguer i Martínez
Irene José Coves i Cuenca
Salvador Peiró i Rubio
Esther Garcia i Moreno

VICE-COMPTADORA
DELEGACIÓ DE FESTEJOS
DELEGACIÓ DE LOTERIES
DELEGACIÓ D’INFANTILS

DELEGACIÓ RELACIONS

Marian Mira i Benedito
Fernado Sendra i Mafe
Angel Ferri i Almor
Purin Gorris i Blasco
Gemma Isabel Mulet i Vela
Ivana Gorris i Blasco
Jacobo Riera i Domingo
Alberto Matoses i Corberà
Francisco Vidal i Guillem

Fallera Major Eixint
Carles Aguilar i Coves
Joan Marti Aguilar i Solves
Juan Andres Asuncion i Naval
Jonathan Astruells i Baixauli
José Vicente Beltran i Tomas
Juan Jose Biendicho i Nieva
Hector Biendicho i Romeu
Rafa Bono i Aguilar
Odin Colomar i Ribera
Rafael Colomar i Soler
Francesc Escriva i Mateo
Francisco Esteve i Viel
Jose Miguel Fandos i Hoyos
Juan Ferrando i Fernandez
Daniel Ferrando i Piera
Vicente Ferrer i Juan
Francisco Ferrer i Ripoll
Angel Ferri i Almor

Cort d’Honor

Junta Falla

Ferran Fuster i Mira
Ferran Fuster i Polo
Jose Vicente Fuster i Polo
Salvador Franco i Meseguer
Jaume Galiana i Palop
Pascual Granell i Biendicho
Silvio Lena i Bou
Aitor Lleti i Marrades
Francisco Lleti i Ripoll
Jorge Martínez i Roselló
Alberto Matoses i Corbera
Pedro Luis Matoses i Granell
Ivan Marti i Egea
José Pascual Molina i Berenguer
David Mompo i Riera
Jose Miguel Mulet i Vela
Raul Nadal i Albert
Jose Nadales i Garcia

Raul Navarro i Roda
Raul Ortells i Nadal
Joaquin Palacios i Capellino
Francisco Palacios i Jimenez
Manuel Pedralva i Campins
Salvador Peiro i Rubio
Juan Vicente Perez i Martinez
Vicent Peret i Martinez
Jacobo Riera i Domingo
Jose Maria Ros i Martinez
José Miguel Rumbau i Ruescas
Ernest Sapiña i Tamarit
Fernando Sendra i Mafe
Vicente Sendra i Mafe
Santiago Sierra i Labrado
Luis Vendrell i Borras
Francisco Vidal i Guillem
Cesar Viel i Soler

Pepita Capellino i Estrems
Silvio Lena i Bou
Francisco Ferrer i Ripoll
DELEGATS DE CASAL
Luis Vendrell i Borras
Manuel Pedralva i Campins
Juan Marti Aguilar i Soves
BIBLIOTECARIA-ARXIVERA María Jesús Alberola i Ruiz
DELEGACIÓ DE BARRA
Jaume Galiana i Palop
Ferran Fsuter i Polo
DELEGACIÓ PLAYBACKS
Jonathan Astruells i Baixauli
DELEGACIÓ DE QUOTES
DELEGATS JUNTA LOCAL

Fallera Major
DELEGACIÓ PLAYBACKS
DELEGACIÓ DE SAINET
DELEGACIÓ DE COETS
DELEGACIÓ DE CUÏNA
DELEGACIÓ DE CULTURA
DELEGACIÓ CARTONS
DELEGACIÓ JOVENTUT

Lara Bartolomé i Muñoz
Rafael Colomar i Soler
Jaume Galiana i Palop
José Vicente Fuster i Polo
José Miguel Mulet i Vela
Ester Pérez i Ferrer
Rebeca Pérez i Ferrer
Pepita Capellino i Estrems
Carles Aguilar i Coves

Ivana Gorris i Blasco
Martina Aguilar i Coves
Mª Amparo Albelda i Bernardo
Mª Jesus Alberola i Ruiz
Maria Isabel Alcañiz i Garcia
Maria Dolores Andres i Viel
Juana Baldovi i Castillo
Lara Bartolome i Muñoz
Aida Beltran i San Andres
Mª Julia Bernardo i Ferrando
Lolita Bolo i Mortes
Josefa Francisca Capellino i Estrems
Teresa De Jesus Claver i Valero
Eila Colomar i Ribera
Irene Jose Coves i Cuenca
Inmaculada Crespo i Gamboa
Zaida Fandos i Gorris
Mª Carmen Fernandez i Torvisco
Carla Ferrer i Baldovi

Mª Carmen Ferrer i Granell
Alba Galiana i Moya
Marta Garcia i Gomez
Esther Garcia i Moreno
Andrea Garcia i Muñoz
Eloisa Garcia i Valiente
Lara Gil i Rebull
Ivana Gorris i Blasco
Purin Gorris i Blasco
Mª Amparo Hermano i Blay
Mª Carmen Juan i Granell
Sonia Juan i Granell
Marta Lopez i Gonzalez
Monica Lloret i Fernandez
Mª Carolina Marks i Martinez
Mª Jose Marrades i Estrelles
Josefa Martinez i Fece
Patricia Martinez i Tomas

Mª Jose Matias i Martinez
Mª Carmen Matoses i Oller
Silvia Merino i Vidal
Eva Mª Meseguer i Martinez
Elsa Mª Meseguer i Martinez
Silvia Meseguer i Ruiz
Marina Melero i Comes
Mª Antonia Mira i Benedito
Nerea Mortes i Marrades
Gemma Isabel Mulet i Vela
Josefa Mª Muñoz i Alberola
Rosa Mª Muñoz i Gimenez
Maria Oller i Fernandez
Mª Isabel Ortells i Simo
Celia Palacios i Capellino
Angela Peiro i Garcia
Esther Peiro i Llinares
Ester Perez i Ferrer

Rebeca Perez i Ferrer
Rebeca Piera i Bolo
Olatz Pineda i Asuncion
Esperanza Rebull i Leal
Amparo Rebull i Lledo
Sonia Riera i Vercher
Felicidad Ribera i Navarro
Nuria Rodriguez i Raurell
Mª Del Castillo Romeu i Perez
Aroa Sanfelix i Rebull
Mª Isabel Rubio i Cuquerella
Ruth Sarmiento i Huerta
Ana Isabel Serra i Estruch
Ana Vidal i Alcañiz
Mª Isabel Vidal i Alcañiz
Nuria Isabel Vidallach i Escriva
Rosana Zamora i Vendrell
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Major

Autora Mª Amparo Albelda i Bernardo

Benvinguts al paradis!
Artiste Rodasoques
Benvinguts al Paradís
ple de rius i muntanyes,
no es tracta de cap encís
ni d’un conte de fades

No sols a l’Àfrica
famílies hi ha
que cada dia
lluiten pel menjar

I créiem que la fada
només demanant,
els nostres desitjos
ens podria regalar

Pot ser
que esta qualitat
siga inherent
al cos humà

Les flors esclaten
amb tot l’esplendor
i les papallones volen
buscant el seu calor

És clar que tampoc
les podem obviar
puix tots
som humanitat

No sigam tan innocents,
per ser tan valents,
el tir no ens ha eixit
gens bé

I perquè açò
no torne a passar
tot en un tro
hauria d’acabar

La mare Natura
amb el seu poder
ompli d’hermosura
tan fascinant indret

Encara que
hauríem d’aprendre
a conviure
sense tant de consumisme

A vore si aprenem
dels nostres errors
i no ens fiquem
en més embolics

I en un Paradís nou
tots aterrar,
i les maldats en un clot
per sempre soterrar

No és un ésser humà,
tampoc un animal,
simplement dóna vida
al que té al voltant

Al fi i al cap
esta situació
l’hem causada
per falta de conscienciació

Sols podrem
tan sols suplicar,
ajuda a altres planetes
si ens la volen donar

Els cossos celestials
miren amb curiositat,
mentre l’arc iris
resplendix de felicitat

Havíem pensat
que ens trobàvem
en un món meravellós
ple de fades i gnoms

Tal volta açò
ja havia passat,
per això estàn els moais
mirant al cel plantats

Tanta bellesa
és impossible no admirar,
després de la tristesa
que hem de suportar

On també
tenien cabuda
esquirols
de grans dimensions

I sense voler tornem
a fantasiejar,
i no parem
d’inventar
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Rafael Antonio i Lloret

Ainara García i Piera
President Infantil

Fallera Major Infantil

A

U

A més, el meu cosí Victor i el meu amic Ian, s’estrenen com a fallers aquest any, tant important per a mi.

Ara que arribat aquest moment, em sent molt feliç, emocionada i
satisfeta d’estar ací. Xiquets i xiquetes, els coets, passacarrers, la
música, els monuments, les xocolatades estan al carrer, sortiu i
gaudiu per a passar uns dies d´il·lusió i fantasia.

questa aventura comença l’any 2011, la falla Avda. 18 de Juliol celebrava el seu cinquanta aniversari. Jo jugava a futbol
amb Ferran, secretari infantil, i amb ell vaig començar a ser faller
i m’agradà tant, que ja no he deixat de ser.

L’any passat , la meua mare hem digué, vols ser president infantil? I jo no vaig dubtar. Viure la festa de les falles des d’un lloc
privilegiat, una fallereta guapa com Ainara al meu costat.
I a més ser president infantil l’any que a nascut el meu cosinet
Pau Lloret Merino. Qui ho dubtaria?
Està seguent tot, tan bonic i especial des del primer dia. Que trist
hem quede quant pense que s’acabarà el dia de la cremà.
Però ara, sols vull agrair als meus familiars i amics per tot el que
han ajudat per que jo puga ser president infantil d’aquesta falla,
aquest any, i vaig a fer tot el que estiga en les meues mans per a
representar-la com es mereix.
Gracies a tots.

n gran somni per a mi des de xicoteta, era el que estic vivint
ara mateix. Ser la fallera major infantil de la meua falla, Falla Avinguda 18 de Juliol!

Ivana i Lorena gràcies per ser com sou, unes falleres meravelloses. Sempre vos recordarem perquè eu sabut portar molt bé el
vostre càrrec com a falleres majors. Felicitats!
També m’agradaria felicitar a Ana, perquè sé que juntes representarem més que millor aquesta comissió i que aquest regnat
siga inoblidable. I a tu Rafa qué dir-te, la nostra complicitat està
als ulls de tots entre rialles i jocs, ens ho anem a passar d´allò
més meravellós.
I com no, donar les majors gràcies a ma mare Rebecca i a mon
pare Jose, a la iaia Teresa i a la tia Lolita, que sense les quals no
haguera pogut fer realitat aquest somni tant meravellós. Vos
vull!
Gràcies per la confiança dipositada en mi i espere que tots esteu
orgullosos d´aquesta fallereta que tant estima aquesta festa.
Desitge que passeu unes bones falles 2014.
Visca les Falles!
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Junta Infantil

Fallera Major Infantil

Infantil
PRESIDENT INFANTIL
VICE-PRESIDENT 1ER.
VICE-PRESIDENT 2ON.
SECRETARI

Rafael Antonio i Lloret
Jose Antonio Ferrer i Mulet
Pau Fandos i Gorris
Ferran Sendra i Crespo

Fallera Major Infantil Eixint
Pau Fandos i Gorris
Vicent Ferrer i Ferrando
Hugo Ferrer i Mulet
Jose Antonio Ferrer i Mulet
Alex Fernandez i Gutiérrez
Carlos Fernandez i Gutiérrez
Pablo Fenollar i Rubio
Natxo Fuster i Meseguer
Artur Garulo i Riera
Benjamín Garulo i Riera

Ferràn Garulo i Riera
Vicent Gimenez i Mancebo
Pau Lloret i Merino
David Madueño i Amate
Raul Mompó López
Kevin Moreno i Hermano
Alex Moreno i Hermano
Eric Muñoz i Sanfélix
Juan Vicente Muñoz Ros
Ferran Pastor i Hermano

Bernat Peris i Melero
Josep Piera i Fortaleza
Marc Riera i Pérez
Miquel Rumbau i Meseguer
Erik Sanfelix i Rebull
Marc Sendra i Andres
Ferràn Sendra i Crespo
Josep Enric Sendra i Serra
Andreu Sierra i Vidal

TRESORERA
COMPTADOR
DELEGAT DE FESTEJOS
DELEGAT ACTIVITATS DIVERSES
DELEGAT DE CASAL

Daniela Fuster i Meseguer
Erik Sanfèlix i Rebull
Eric Muñoz i Sanfélix
Andreu Sierra i Vidal
Miquel Rumbau i Meseguer

Lorena Pedralva i Tamarit
Raquel Arnau i Pedralva
Alexandra Blasco i Montó
Julia Esteve i Sarmiento
Roser Ferrando i Zamora
Aina Ferrer i Ferrando
Andrea Ferri i Vidallach
Daniela Fuster i Meseguer
Andrea Galiana i Gorris
Nadia Galiana i Gorris
Daniella Granell i Beltrán

Layna Grau i García
Leire Grau i García
Adriana González i Torres
Lucia Hermano i Montagud
Vega Hermano i Montagud
Paola Julio i Martínez
Aroa Martinez i Mortes
Altea Martínez i Mortes
Nagore Mulet i Claver
Andrea Xuelian Muñoz i Ros

Roser Narbona i Amate
Esther Ortells i Nadal
Clara Pastor i Hermano
Lorena Pedralva i Tamarit
Alba Peris i Melero
Adriana Riera i Pérez
Paula Sendra i Andres
Lluna Sendra i Serra
Maria Serra i Marks
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Infantil

Autora Rebeca Pérez i Ferrer

De turisme!
Artiste Rodasoques
Agafa el cotxe, que ens n’anem.
De vacances per Sueca,
fins que no ho vegem tot no parem,
i la gasolina se’ns quede seca.

Cal obeir el gos,
les ovelles ja ho saben
i el pastor es com si fos,
el pare que tan desitjaven.

Ànecs de tots els colors
volen pel cel,
son tots uns amors,
però el voltor els mira en recel.

La “nacional” la van llevar,
i ara hi ha menys trànsit,
als pardalets sentim piular
perquè ara ja no pareixen de plàstic.

Com si d’una granja es tractara,
aci tenim uns quants animalets
que van pels camps de la torreta
un rere l’altre enfiladets.

Mes avant trobem una vaca,
amb un mugir enzisador,
menjant herba, s’atraca
i esta acompanyada pel seu cuidador.

Parat un moment,
deixa que les tortugues passen,
van molt espai pel paviment
i fa riure la velocitat que es gasten.

Un grup de porcs
podem trobar,
mentjant-se quatre albercocs,
dins d’un fangar.

Ha sigut un plaer
participar en aquest viatge,
ara acabarem en un sequer
i admirarem el paisatge.

Hi ha molta varietat on triar
i les senyals cal respectar,
segons el que ens estan dient
anirem avant o pararem.

Gallines per tot arreu,
busqueu ous que en podeu trobar.
Si a la granja esteu,
una gran truita es podreu fer.

Vegem ovelles pel camí,
pel gos ben vigilades,
l’obeeixen com si duguera un flautí,
perquè tenen por a ser mossegades.

També per la marjal
vegem aus de tirades,
amb un somriure fenomenal,
passetjant per aigües estancades.
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Els Menuts

Benvinguts a la Falla Avda. 18 de Juliol!
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Pablo Fenollar i Rubio

Daniella Granell i Beltrán

Vega Hermano i Montagud

1

2

3
PARTICIPANTS:

1

Rebeca Pérez i Ferrer

2

Luis Vendrell i Borrás

3-4 Bernat Peris i Melero
5
Vicent Ferrer i Ferrando

Natxo Fuster i Meseguer

Pau Lloret i Merino

4
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Alba Peris i Melero
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Sainet

Rally Humorístic

Bunyols d’Or i Brillants amb
Fulles de Llorer
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Rosendo Ortells i Simó
Lolita Bolo i Mortes
Tonica Celda i Granell
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Basket Masculí

Parxís
Subcampiones

Frontó

Futbet Infantil

Campions

Tercer Lloc

Futbol 7 Masculí

Basket Femení
Campiones
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Noves Tecnologies a les Falles
28

T

Rebeca Pérez i Ferrer

radicionalment, per a crear una falla, el primer pas que donava l’artiste era plasmar les seues idees fent esbossos en paper
i, quan tenia clar la idea que volia transmetre, elaborava una
maqueta en fang de la falla al complet.
Quan l’artiste es posava a crear els ninots, partia d’una figura de
fang, la qual posteriorment cobria amb escaiola. Aquesta cobertura d’escaiola és la que l’artiste partia en dos meitats i les tornava a juntar després per a donar-li la forma definitiva al ninot,
definint-lo i deixant-lo preparat per a l’última fase que seria la
pintura.
Actualment, com a quasi tots els àmbits,
la informàtica també ha arribat a les falles. Apareixen nous termes, com el d’escultura digital, el qual fa referència al fet
de crear models digitals de la forma de
les falles.

“Apareixen
nous termes,
com el
d’escultura
digital”

El nostre artiste faller, Jesús Rodasoques, ens ha explicat com
utilitza les noves tecnologies per a donar forma a les seues creacions. Aquesta nova forma de treballar ha sigut una revolució
per que les falles resultants són més lleugeres i poden arribar a
tenir més volum que abans.
Una cosa que és comú a la forma tradicional i l’actual de treballar,
és que l’artiste parteix del seu bloc de dibuix i el seu llapis per anar
fent esbossos i plasmar les seues idees. Igualment, una vegada te
clara la idea de falla, realitza una maqueta de fang a escala.

29
Aquesta maqueta a escala, es col·loca damunt d’un pedestal giratori i amb una càmera digital en un punt fixe, es van captant
imatges cada tres mil·límetres. Per a poder realitzar aquest pas,
cal disposar d’una habitació on la il·luminació esta disposada de
forma que no es produïsquen ombres.
Aquestes imatges, es descarreguen a l’ordinador on un programa
crea un volum digital en tres dimensions de la maqueta. Aquest
volum ha de ser tractat amb un altre programa per a reduir les

imperfeccions que es puguen observar i deixar el volum digital
per a poder avançar al següent pas.

Aquestes peces es denominen col·loquialment “galletes”.

En aquest pas, el programa informàtic a utilitzar només pot comprendre figures de fins 3 metres, així que si la figura te més alçada, es parteix per a poder continuar.

La mesura d’aquestes “galletes”, es pot personalitzar ja que si es
tracta d’un ninot menut el tamany de les “galletes” serà també
menut per a poder fer tots els detalls. Quan més fines siguen,
més detallada serà la figura.

El seguent proces serà dividir la figura en talls horitzontals
d’igual altura, i es numeren per a facilitar el futur muntatge.

Al programa informàtic, es deixen aquestes peces buides en el
centre, de manera que a la figura final li queda un espai al centre

La Cremà
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per a poder col·locar després llistons de fusta per a reforçar l’estructura dels ninots.
Després s’ha d’imprimir en un full
transparent tota la relació de “galletes”, i mitjançant un projector, les dibuixem en el suro amb el tamany real
que finalment tindran. Una vegada ja
dibuixades, es talla mitjançant un fil
calent.

“Una vegada ja
dibuixades, es
talla mijançant
un fil calent”

Finalment es munten les “galletes” una pegant-les una damunt
de l’altra, i una vegada estiga sec, continuarem amb el rascat de
la figura en la qual es llimaria de dalt cap a baix amb la finalitat
d’igualar els escalons que fan les “galletes” i convertir-los en corbes.
Per aquest procés, l’artiste utilitza un robot fresador, primer amb
una llima de ferro i després per a perfeccionar millor els detalls
utilitza una llima d’aigua. L’últim procés al modelatge es l’empaperat i llimat per a posteriorment pintar.

Ester Pérez i Ferrer

L

a cremà és el moment en el que culmina tota la gran festa
fallera. Es l’últim acte del dia de sant Josep. A mitja nit, aproximadament, a l’arribada dels bombers, començaria la cremà de
tot el monument, excepte, el ninot que serà indultat per la Fallera Major.
Per que es puga cremar el monument de la millor forma possible, son necessaris uns determinats
preparatius. Que consistiran, abans que res, en fer
forats a la part de baix i laterals del monument , on
el pas de l’aire fa que millore la combustió, per on
introduirem paper banyat amb gasolina.

És important tenir en compte el punt més alt de la falla, cap a
quina direcció es desvia, perquè el que s’intenta evitar és que el
remat més alt caiga a terra sense cremar-se. En el cas que la falla
fora totalment recta la combustió s’iniciaria als peus de la part
central, la qual faria que el foc es propague de baix cap a dalt.

“És el moment
en el que culmina
tota la gran festa
fallera”

Antigament, per a cremar la falla, s’utilitzava un neumàtic impregnat, per a que es poguera consumir el monument de forma
mes lenta. Per que es produïsca una cremada com cal, la morfologia del monument es molt important, ja que sempre es repeteix
una mateixa estructura. El nucli central es qui mana de la falla. Del
centre eixiria el remat i als costats es trobarien els contraremats.

D’altra banda, si el remat més alt de la falla està
inclinat cap a un costat, hauriem de banyar amb
un poc amb combustible i que la traca passara per
aquest punt.

La funció del pirotècnic també és important, ja que
enrotllarà al voltant del monument, la traca, que és
la que donarà la xispa per a la cremà, fent que l’últim coet de la
traca coincidisca amb la part central.
Però realment qui té la clau d’aquesta acció tant màgica és la Fallera Major, que serà l’encarregada d’encendre la falla.
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La Paella Russa!
Arròs de Lucía amb la col·laboració de Mª Carmen Redondo i Oltra
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tre ingredient podíem guanyar des de 50.000 ptes. fins a un cotxe .
Joan Monleón va donar els seus primers passos en el món de la
cançó en els anys setanta al capdavant del grup Els Pavesos , formació irònica que vetllava per recuperar la tradició valenciana
a cop d’ ironia . També va treballar en el teatre i en el món de la
revista , va participar en més d’una vintena de pel · lícules de la
mà de realitzadors com Carles Mira , Berlanga , Albaladejo , Toni
Canet o Vicente Escrivá així com també en diversos espais radio-

Us recordeu de la paella més famosa de Canal 9 ? Nosaltres sí. Curiosament , la paella més mediàtica no era valenciana . Va resultar
ser ni més ni menys que russa i va ser l’eix central del programa
“ El Show de Monleón “ que durant més de quatre anys es va
convertir en líder d’audiència i en un referent televisiu a nivell
autonòmic .
Fa uns dies ens arribava la notícia del tancament de Ràdio i Televisió Valenciana . Si fem una retrospectiva dels 24 anys de trajectòria del canal , potser un dels programes més recordats amb
afecte per l’audiència va ser el programa : “ El Show de Monleón “
- conduït per l’actor , cantant i
showman valencià que posava
nom al programa .

- Hola Sap qui sóc ?
- Sí! Joan Monleón

fònics , però sobretot va ser el seu paper en “El Show de Monleón
“ el que el va convertir en una de les cares més populars entre els
valencians .
Joan Monleón va morir el 2009 als 73 anys , a més dels seus programes ens queda declaracions de la seva última entrevista a 2008
“ Per a mi la televisió és entreteniment i espectacle . Estic en contra d’aquells que creuen que la televisió ha de ser a base d’informatius “ .
De Ràdio i Televisió Valenciana ens quedarà el llegat de la Paella
Russa com innovadora i dubtosa fusió de l’esfera gastronòmica i
cultural valenciana amb el món de l’entreteniment dins d’un format que , encara que avui dia puga semblar antiquat o tret d’una
revista , va ser percussor en molts aspectes . Quin era el vostre
ingredient preferit de la paella russa ? El pollastre , el conill , la
carxofa , el garrofó , la cigala , la tomaca, la bajoqueta o el cargol?
Prem fort el botó a veure si t’emportes el premi gros i endavant
amb La Paella Russa!

“- Hola Sap qui
sóc?
- Sí! Joan Monleón”

L’espai va ser considerat com
el primer talk -show de la comunitat i es va emetre durant
els primers anys de la televisió autonòmica valenciana . Tots els
que vam viure aquests primers anys de Canal 9 recordem el joc de
les guardioles i els balls de “Les Monleonetes “ , però sens dubte
el moment més esperat del programa era quan arribava el torn
de jugar a La Paella Russa , que no era altra cosa que una ruleta
gegant amb forma de paella valenciana i en la qual els ingredients
amagaven sucosos premis .
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Article col·laboració de Arros de Lucía varietat Albufera

Aquest joc d’atzar va fer famosa la nostra recepta autòctona més
internacional , arribant a fidelitzar milers d’espectadors cada nit
davant de la petita pantalla . Després d’enviar una targeta postal
per poder participar en el programa , qui no esperava ansiós la
trucada telefònica del senyor Monleón per participar en el concurs ? La clòtxina , el conill, el garrofó o la carxofa eren els ingredients preferits pels concursants i si la ruleta s’aturava just al nos-

www.deluciavalencia.com

La Nostra Cuïna

El Museu

José Vicente Fuster i Polo

34

FIDEUÀ CAMPERA
Ingredients per a quatre persones:
Oli

400 Grs. De boletus variats

Sal

500 Grs. De cuixa i entrecuixa de pollastre sense os

Tomata rallada

Pimento dolç

All picat

Colorant

400 Grs. Fideu gros llarg o fideu núm. 1

½ Gotet de brandy ( opcional)

Brou de carn
Ficar l‘oli i un poc de sal al calder i a foc minim per sofregir la cuixa i entrecuixa sense os, fins que estiga prou sofregida.
Seguidament ficarem els boletus. Per tal de realitzar la mateixa operació que la carn.
Després torrarem un poc els fideus, fins que agafen una mica de color i afegirem el brandy, deixant que creme tot l’alcohol i mourem
un poc.
Seguidament sofregirem la tomata i l’all un poc i afegirem el pimentó dolç ( pimentaroig) fins afegir el brou i ficar-li foc al màxim.
Una vegada comence a agafar el bull el caldo, afegirem el colorant i fins a deu minuts, que deixarem que el brou rebaixe fins apagar
el foc.
Una vegada apagem el foc,deixarem reposar i taparem el calder en paper, afegint unes gotes d’aigua freda damunt, per fer que els
fideus es queden drets (opcional).

Mª Carmen Juan i Granell

C

ontemplar l’art, una escultura, un quadre, es realment preciós,
però admirar una comissió fallera en les seues millors gales,
unes Falleres Majors radiants… es un encantament. El dia de la
presentació d’una comissió fallera, l’escenari es converteix en un
meravellós museu, que alberga tanta bellesa que no deixa indiferent a ningú. Aquest any “El Museu” ha sigut el tema escollit per
la nostra comissió per aquest acte, precisament com el millor lloc
per a ubicar la majestuositat i elegància que les falleres alberguen. I
com no? Les joies més valuoses, les Falleres Majors.

“Les joies
més valuoses,
les Falleres
Majors”

A principi del segle XIX i amb motiu
de les obres confiscades als Jesuïtes,
s’habiliten en tot el país llocs on poder mostrar al públic les belles arts,
escultures, pintures, relleus, joies, llibres, etc…, autèntiques col·leccions,
obres exclusives que l’ésser humà
humà es capaç d’expressar, transmetent la seua genialitat.

Així van nàixer els museus a Espanya. Galeries amb sales sensiblement il·luminades i pintades, que alberguen tresors que deixen
bocabadats a qualsevol que els mira.
Al voltant de 1137 museus tant privats com públics, hi han avui
en dia en tot Espanya. El Museu de les Belles Arts a València, es
el referent museístic més important de la Comunitat Valenciana.
L’exposiciò mostra distintes obres de 41 artistes, des de obres antigues de la imatge de la ciutat i el quadre del Miraculós Trovament
de la Verge del Püig, en vistes de la platja, del port, els misteris de

la mar de la mà de Sorolla, pintures del casc antic de València, la
cornisa sobre el Turia i altres que plasmen moments històrics de la
ciutat. No falten tampoc paratges com l’albufera, l’horta i alqueries.
En resum un retrat de València, que com els éssers vius, creix i es
transforma.
L’art és un símbol d’il·lustració que unix un diàlec permanent dins
del temps mitjançant la seua expressió, que a través del Museu es
comunica sent visual. Aquest s’ha consolidat com la institució cultural més prestigiosa i més reconeguda.
Hi ha projectes de creixement i ampliació de museus que no deixa
impassible a molts arquitectes com a edifici desitjat. Els professionals dels museus, immersos en la perspectiva de ampliació i a més
la seua conservació, han elaborat el nomenat “Plà Museologic” que
ordena els distints processos de treball. Molta és la seguretat que
cuida del valor que contenen, i nombrosos els visitants que han fet
possible avaluar l’èxit i rendibilitat del mateix. A l’hora de crear un
museu, deu partir d’una col·lecció que mostrar, i serà una realitat
quan existisca un projecte que permeta visualitzar l’escenari que
alberga la gran obra.
I amb un emotiu projecte… “ La Presentació” i una gran col·lecció… les Falleres Majors i Cort d’Honor, la nostra comissió, com els
hem puntualitzat abans, no ha dubtat en representar un “Museu”
on, sense faltar la seguretat, aquesta es veu desbordada per un atacament sorpresa que desvalisa les sales, emportant-se pintures, escultures obres de gran valor, però… no, les joies més apreciades!!,
que dotades d’una gran custodia, són mostrades de nou al públic,
per a gaudir de la seua excel·lència.			
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Fotos Antigues de Sueca
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Frases Fetes de Sueca

Eugeni Alcañiz i Alberola

En aquestes fotos podem veure l’evolució de la nostra barriada des dels anys 60 fins l’actualitat.

ANYS 60

Això són altres calces!
Significa estar parlant de qüestions bens diferents. També es
diu en apreciar un canvi positiu en el comportament o actitud
d’algú.
Bona nit cresol, que la llum s’apaga
Es diu en perdre’s o desaparéixer una cosa quan menys era
d’esperar.

1972

ACTUALITAT

Estar més “tieso” que un orgue
Es diu de la persona que va o està rígida.
Fer tramús
Ho solem dir a la persona que parla massa.
No menjat per no cagar
Ser extremadament avar.

Caure el “rabo”
Es diu als llépols en vore’ls menjar alguna cosa dolça o molt
agradable al paladar.

Nyas, coca!
Exclamació que es diu quan es té un contratemps o un fet sorpresiu.

Catarroja descoberta
Es diu, amb ironia, quan algú creu en va que ha fet un gran
descobriment. També, quan per una casualitat o sense voler
s’ha fet públic allò que es volia tenir reservat o ocult.

Per un pèl de figa…
Per poc.

Els collons de Montgó!
Es diu com a resposta quan algú parla d’alguna cosa que sembla incerta, com a volent dir “no m’ho crec”.

Quedar com la novia de Pinet, amb la cara llavada i el monyo fet
No arribar a fer una cosa quan ja estva tot a punt.
Ser més roín que la tenca en suc
Ser molt dolent.

Estar com una xota
Ser una persona irresponsable, que desvaria.

“Tindre” els collons a tires
Ser persona valenta.

Estar més calent que el Tio de la Veta
Estar molt enutjat.

“Tindre” més rovell que un ou de tita
Estar molt flac.
Extracte del llibre de Joan Antoni Carrasquer i Artal
“DICCIONARI SUECÀ DE FRASES FETES I LOCUCIONS POPULARS”
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QUi soc?

Passatemps
Sopa de lletres
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Encen el coet!

Espere que no siga massa difícil endevinar qui sóc. Ací vos deixe algunes pistes:
Sóc membre fundador d’aquesta comissió, des de que va sorgir la idea al bar Trinquet.
Pel que fa a les delegacions, he format part de la junta amb el càrrec de loteries uns deu anys aproximadament.
Ja saps qui sóc? Ahi van unes pistes mes...

Com m’agrada molt cuinar, he participat moltes vegades al concurs de paelles de la junta local fallera, presentant a concurs la paella, junt a Lolita i també Paco Vidal., guanyant així diversos anys.
Encara que sempre he participat en les cavalcades i balls de disfresses, quan ha tocat participar en
el playback també he estat apunt, ja siga arrancant-me per “buleries” junt a la meua neta o amb
l’actuació estel·lar, que va ser quan vaig ser guardonat amb un “jesusin” per anar amb un lloro al
muscle.
Ara si que ho saps no? Ací va una pista més per als despistats...

Des de sempre he preparat les banderetes amb els cordells per a poder penjar-les pels carrers de la
barriada, i començar així la setmana fallera.
Segur que ja ho has endevinat!... No?

falla
ofrena

polvora
mascleta

bunyol
ninot

musica
casalla

xaranga
cau
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Programació de Falles 2014
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10-01-2014 Concurs Playbacks al C.C. Bernat i Baldovi
18-01-2014 Presentació al Casal			
11:30 Esmorçar
							
16:45 Eixida Del Casal
							
20:30 Presentació
							
23:59 Ball (Trio Ibiza)
26-01-2014 Concurs de Sainet al C.C. Bernat i Baldovi
01-02-2014 Fallers d´Honor al Casal		
21:30 Sopar
							
23:59 Ball (Duo Ibiza)
07-02-2014 Entrega Premis Playback i Sainet al C.C. Bernat i Baldovi
16-02-2014 Dia del Xiquet			
08:00 Despertà Infantil
							
10:00 Esmorçar del President Infantil
							
10:00 Jocs Infantils
							
14:30 Dinar
							
20:00 Crida al Ajuntament
22-02-2014 Concurs de Paelles de la Junta Local Fallera de Sueca
23-02-2014 Rally Humorístic			
14:30 Dinar al Casal
							
20:00 Entrega Bunyols d´Or i Brillants al C.C. Bernat i Baldovi
24-25-26-27 Febrer-2014 Penjà de banderes per la barriada i sopar al casal
01-03-2014 Cavalcada del Ninot			
14:30 Dinar al Casal
							
18:30 Eixida del Casal
02-03-2014 Cavalcada Infantil			
12:00 Globotà Infantil
							
14:30 Dinar al Casal
							
18:00 Eixida del Casal
							
20:00 Xocolatà
							
20:30 Entregà de Recompenses
07-03-2014 Nit d´Albaes al Casal
08-03-2014 Berenar Falleres Majors		
20:00 Berenar al Casal
							
23:59 Inauguració del Casal i Ball
09-03-2014 Repartida del Llibret			
11:00 Eixida del Casal
							
14:30 Dinar al Casal

11-03-2014 Plantà de la Falla
10-11-12-13-14-Març-2014		
Setmana Gastronomica i del Xiquet
										
										
14-03-2014 Sainet – Tonica la del Llunar					
										
15-03-2014		
10:00 Esmorçar al Casal				
			
14:30 Concurs de Paelles a Llenya			
			
23:59 Ball de Disfresses
16-03-2014		
08:00 Despertà						
			
14:00 Entrega Premis Jocs Infantils			
			
18:00 Playback Infantils				
			
23:00 Playback Major
17-03-2014		
08:00 Despertà						
			
12:00 Sta. Missa A L´Esglesia De Fàtima		
			
14:30 Dinar al Casal					
			
22:00 Sopar al Casal					
18-03-2014		
08:00 Despertà						
			
12:00 Passacarrer					
			
18:00 Visita Cortesia					
			
23:59 Ball
19-03-2014 Dia de Sant Josep		
			
08:00 Despertà						
			
11:00 Ofrena Mestre Serrano i Bernat i Baldovi
			
18:00 Ofrena a la Mare de Déu de Sales		
			
23:00 Cremà del Monument Infantil			
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14:30 Dinar al Casal
17:30 Berenar per als Xiquets
18:00 Jocs Infantils
23:00 Concurs de Truites i Dolçet
23:00 Sainet
10:30 Concurs de Dibuix
22:00 Sopar al Casal
10:00 Esmorçar
14:30 Dinar al Casal
22:00 Sopar al Casal
10:00 Esmorçar
13:00 Passacarrer per la Barriada
18:00 Visita al Asil d´Ancians
23.59 Ball (Orquesta Ibiza)
10:00 Esmorçar
14:30 Dinar al Casal
22:00 Sopar al Casal
10:00 Esmorçar
14:00 Mascletà
22:00 Sopar al Casal
23:59 Cremà del Monument Major

Els horaris podràn tenir alguna modificació depenent de les necessitats de la Comissió o de la Junta Local Fallera de Sueca
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