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E

stimats fallers, veïns i amics. M’agradaria fer arribar, en nom
meu i en el de tots els components de la junta directiva, una salutació molt cordial a tots els fallers, agraïnt la confiança depositada un altre any, per dur endavant aquesta falla tan meravellosa.
Com tots ja sabeu, és per a mi un orgull ser el President d’aquesta comissió,
per segon any , encara més enguany si cal, ja que estaré acompanyat per
Carlos Fernández i Gutiérrez, com a President Infantil, , a més de la meua
nebodeta Nàdia Galiana i Gorris com a Fallera Major Infantil, i per suposat,
de la meua dona, Purín Gorris i Blasco, com a Fallera Major. M´agradaria
dir-los als tres, que disfruten cada moment, perquè cada un es diferent i
especial, a vore quin de tots més bonic: presentacions, cavalcades, nits
de casal, despertades, passacarrers, ofrenes, la cremà… i tots eixos moments que ixen espontanis i que sempre queden en el record. Disfruteu!!!
Des d’ací hem dirigisc a tots vosaltres, per a convidar-vos a disfrutar d’aquesta festa única, com son les falles: al faller el convide a participar en totes les activitats i actes que preparem durant tot l’any, ja
que falles son tot l’any, i així poder gaudir de la festa i del nostre casal. Als veïns, que s’acosten durant la setmana fallera al casal, i disfruten del monument, ja que l’origen de les falles, està en la barriada, que deu d’integrar-se més si cal en la falla, i sentir-se part d’ella.
Tan sols hem queda dir-los a tots els veïns i fallers que disfruten de les falles, una festa tan nostra, en la que tota la setmana, estigues on estigues t’ompli eixie olor a traca, i el bonic sentir de les xarangues acompanyant a les nostres falleres i fallers.
Visquen les falles i visca la Falla Avinguda 18 de Juliol!

Purín Gorris i Blasco

É

s un orgull per a mi poder escriure estes línies, ja que enguany vaig
a representar com a Fallera Major a la meua Falla, l’Avinguda 18 de
Juliol. Qui anava a dir-me a mi que en les falles del 2015 anava a ser
Fallera Major?
Mai m’ho haguera cregut, quan la meua germana Ivana m’ho va proposar:
“tu saps que bonic els tres junts?”. El cor m’anava a tres mil només de pensar-ho, i mira, després de passar tantes il·lusions, primer la meua filla Zaida
com a Fallera Major Infantil, després el meu Pau com a President Infantil
i després la meua germana Ivana com a Fallera Major, ara em toca a mi!!!
Estic molt il·lusionada, ja que és un any molt especial, perque estic acompanyada per unes de les persones que més estime, com es la meua neboda
i fillola Nadia, com a Fallera Major Infantil i com no, del meu home Jose
Miguel com a President. Que més puc demanar? No se’m pot oblidar nomenar Carlos, el President Infantil, que és un xiquet molt simpàtic i divertit,
el qual també té molta il·lusió.
Vullc donar les gràcies de tot cor a tots el meus amics que des de el primer
moment estan ahí al meu costat, acompanyant-me i vivint en il·lusió tot el
que estic vivint, als meues pares que després de tants anys de “fallerio”
estan ahí com si fora la primera vegada i amb molta il·lusió, i com no als
meus fills Zaida i Pau i al meu home, GRÀCIES per tot.
Espere que siguen unes bones falles i representar la Falla com es mereix,
gràcies a la meua comissió.
Que visquen les falles i que visca la meua Falla, l’Avinguda 18 de Juliol!!!!!
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PROFIT!

Artiste

Filiberto Pons

El Monument diu...
Bon profit
anem a menjar,
pobres com rics
tots volen plat

Desgraciadament
ho veiem cada dia,
els nostres veïns
necessiten assistència

Després de tot
el que han furtat
encara conten
fins els granets de sal

El peix que se’l queden
els més refinats,
una cosa més consistent
necessiten els desemparats

El perol
està vessant
perquè el brou
està escaldant

Ni un míser
cartró de llet
tenen aper a donar
als xiquets

Mira què gros
i ben eixamplat,
està el descarat
amb la forqueta a la mà

Realment
la llista de menjar
l’haurien de preparar
els que están ben a dalt

El menú
recomanat
quasi sempre
no és el més adequat

Mentre també hi han
qui tenen el frigorífic ple,
sense parar-se a pensar
en qui no té res

Amb un poquet
del seu greix
es podrien fer
pastilles d’Avecrem

Però primer
caldria retallar
els seus salaris
i poder-los repartir

Tot depén
de qui tinga gana,
el captaire
o el benestant

Tant de bó
se’ls torne la llet rància
per ser ambiciosos
i nadar en abundància

A falta
d’un bon companatge
quan no hi han duros
es poden fer miracles

Esta desigualtat
entre pobres i rics
només beneficia
al qui no es veu el melic

Per al primer
li val tot,
quan un està famolenc
es menja fins l’os

Ben unflats
com a porquets
ixen del banc
carregats de diners

I una botelleta
de vi
fa entrar caloreta
quan no hi ha abric

Esperem que açò
no dure molt,
o tot pot acabar
com les falles, en un tro

per

Mª Amparo Albelda i Bernardo

H

ola, hem dirigisc a tots vosaltres amb moltíssima il·lusió.
Sempre he sigut faller, però enguany representaré la meua
comissió com a President Infantil.

Per a mi és un orgull, i voldria agrair a tots els que ho han fet possible, en especial als meus pares, al meu germà Alex i als meus iaios
que sempre estan al meu costat. I que dir de les ties?... Sempre
estan apunt per ajudar. Però també com no, a tots vosaltres que
feu possible aquesta festa, aquesta festa que duc al cor i fa que
m’emocione cada vegada que senc una xaranga, el soroll dels coets, l’oloreta a pólvora…
Estes falles serà un plaer acompanyar a Nadia, la Fallera Major Infantil. I junt amb tots vosaltres, disfrutar d’unes falles plenes d’alegria, als passacarrers, als jocs, al casal, als play-backs…a tot! Una
setmana fallera que estic segur que anem a passa-ho molt be.
Sols dir… Visca les falles i Visca la Falla Avinguda 18 de Juliol!!!

Nadia Galiana i Gorris

E

stic molt il·lusionada i contenta perquè aquest any vaig a poder representar la meua Falla, igual que ho va fer la meua teta
Zaida i el meu tete Pau.

Espere poder complir en totes les tasques que suposa ser Fallera
Major Infantil. Sé que ens ho passarem d’allò més be Carlos i jo, en
companyia de Jose Miguel i Purin, i mai podrem oblidar les meravelloses falles d’aquest any.
Vull donar les gràcies a tots els que han fet possible que jo siga Fallera Major Infantil, als meus iaios, tios i en especial als meus pares,
que han fet que el meu somni es fera realitat.
Res més he de dir...
Tan sols que visquen les falles, i visca la meua Falla, l’Avinguda 18
de Juliol.
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LA NOVA FALLERETA

Ha naixcut un any molt especial,
ja que la seua germana Ainara era
la nostra Fallera Major Infantil.
I com no, de seguida els pares,
la feren fallera.

BENVINGUDA!

Artiste

El Monument diu...

Filiberto Pons
Gran figura central,
quin privilegi hem tingut.
Presència té dalt del pedestal,
mireu al nostre pallasso volgut .

Qui no ha fet mai una jugada?
les bitlles no passen de moda.
Si les tires d’una vegada,
gran soroll és el que sona.

Aquest fantasma té bon cor,
ens hem fet amics d’ell,
no li hem de tenir por,
que m’ho ha dit un ocell.

Divertit és una estona,
simpàtic , el que més.
Admirat és en tota la zona
i un somriure te’l trau en un tres i no res.

La bola és molt pesada,
i només tres dits has d’utilitzar,
la tècnica no és molt complicada,
així que és fàcil guanyar.

Cara agradable si que té,
i al monument està present.
Divertir-nos és el que pretén,
i fer riure’ns a més de cent.

Acosteu-se a pressa!
les veig per tot arreu,
hi ha moltes caixes sorpresa.
Obriu-les i no se’n penedireu.

És un bon detall per a regalar,
aquest ós tan bonic,
tou i bo per abraçar.
Segur que no es queda en l’oblit.

Aquest conill és un joguet,
que quasi tots hem jugat,
l’hem tractat com un fillet
i dins d’un carret l’hem passejat.

Contenen alegria
i un poc d’il·lusió,
barrejat amb simpatia
i ple de fascinació.

Segur que heu fet algun dibuix,
d’aquest os convertit en peluix.
I heu anat a dormir al llit,
i vos ha acompanyat tota la nit.

Esperem que els haja agradat,
aquesta descripció breument,
a la cort infantil va dedicat,
aquest menut però gran monument.

Les llepolies prenen importància,
dolces i acolorides.
Moltes presents en la nostra infància,
i milions d’elles engolides.

Aquests són els ajudants,
del gran pallasso central,
diverteixen a tots els infants,
i els deixen un somriure monumental.

Divertides i gran varietat de sabor,
ens acompanyen en grans moments.
I per no patir cap dolor,
no oblidarem llavar-nos les dents.

Sempre transmetent alegria,
no volen que estem apenats,
fent màgia i bogeria,
i actuacions que ens deixen bocabadats.

per

Rebeca Pérez i Ferrer

UN ANY D’ACTIVITATS
Sainet

Playbacks

Presentació Fallera Major

Presentació Falleres Majors 2013-2014

Proclamació 2014-2015

Presentació Falleres Majors 2014-2015

BUNYOLD’ORIBRILLANTS
AMB FULLES DE LLORER
Maria Romeu i Pérez i Juanjo Biendicho i Nieva

A

quest any han rebut la insígnia una parella
molt volguda a la Falla. Son membres d’aquesta
comissió des de l’any 1984, els quals s’apuntaren
perque els seus amics eren fallers i decidiren
provar. Anys després van ser pares i, com no,
des de menut Héctor es faller també.

Col·laboracions
literàries

Mari Carmen Redondo i Oltra

per Eugeni Alcañiz i Alberola

25 ANYS DE

A

quest any la Mostra Internacional de Mim de Sueca ha fet
25 anys. Per aquest motiu, Egueni i Mari Carmen, membres de l’equip de gestió del MIM i directors del documental “25 Anys de MIM”, han fet aquest article amb 25 fets que
hem d’agrair al MIM:

1

El MIM ha convertit a Sueca en l’autèntica capital cultural de La
Ribera Baixa. Durant la tercera setmana de setembre, el poble
experimenta una metamorfosi i reuneix més de 20.000 espectadors sobretot de les comarques del voltant.

2

Li ha donat molta vida a les festes patronals. El festival va començar com a part del programa de les festes de l’arròs l’any
1990 per a convertir-se al llarg dels anys en un festival més important que les mateixes festes. Les Festes de l’Arròs no acaben
amb la cavalcada sinó que donen pas al festival.

3

Esperem amb ànsia el llibret de festes, que ix a mitat d’agost,
per saber la programació del MIM de cada any. Programació
que Abel Guarinos guardava cautelosament fins a principis de
setembre.

4

Fa que fullejam el tríptic, busquem informació de companyies
que no coneixíem i que ens han cridat l’atenció i que fem malabars amb els horaris per a poder vore els màxims espectacles
possibles, tant de carrer com de sala.

5

Fa que ens alcem molt matí per aconseguir entrades. Que passem hores a la cua del C.M. Bernat i Baldoví per poder estar ben
prop de l’escenari, encara que després ens amaguem quan algú
diu: “En esta trauen a la gent.”

6

Quan començà el MIM la gent no entenia que feien eixes persones disfressades, perseguint a individus pel mercat dels divendres. Ara quan un suecà veu alguna cosa estranya que no entén
diu: “ Això déu ser Mim”

7

Fa que el poble s’òmpliga de gom a gom i que si t’encantes, no es
puga trobar una taula per a sopar el dissabte del MIM.

8

Fa que molts suecans exiliats o que viuen fora de Sueca tornen a
casa eixa setmana per gaudir de la mostra. El Nadal, les falles i el
MIM són dates senyalades per a molts suecans que han de tornar.

9

Fa que veges per Sueca una sèrie de gent estranya que no veus
mai i que quan els veus penses: “Ja ha arribat el MIM”.

10

Ens ha ensenyat que un mim no és només un actor amb la cara
blanca i una camisa de ratlles imitant als espectadors. El teatre de
gest també pot portar música, dansa o fins i tot paraules.

11

Ha fet que Sueca siga com la Meca dels actors valencians que
venen en peregrinació per vore la classe magistral de cada any.

12

Ha fet que els suecans tinguem un sentit crític del teatre. Molts no
hem tingut cap formació però si molta sensibilitat, gràcies a haver
estat 25 anys gaudint-lo i patint-lo, quan l’obra no era molt bona.

13

Ha potenciat el teatre amateur a Sueca com ara les companyies Lluna Plena, L’Últim Toc, Acaduhac, el Taller Municipal de Teatre de Sueca o fins i tot els sainets de les falles. Les obres del
MIM moltes vegades són una inspiració per als coreògrafs dels
playbacks fallers.

14

Des de dins del cor del festival s’ha creat la jove companyia Maduixa Teatre, una de les companyies més importants del País Valencià. 25 anys després Joan Santacreu, fundador de la companyia, hereta la coordinació del MIM.

15

Ha fet que molts espectadors busquem teatre fora del nostre poble. Quan acaba el MIM ens hem quedat en ganes de més i toca
buscar altres festivals o visitar els teatres de la capital.

16

El MIM enceta la temporada de festivals i programació teatral de
tota València.

17

Ha fet que els suecans coneguem companyies com ara Vol Ras,
Yllana o la Fura dels Baus i puguem vore’ls sense eixir de casa.

18

Ha fet que sopem al mateix bar que molts actors i que els puguem
reconéixer i fins i tot arribar a conéixer.

19

Promociona noves cares del panorama teatral valencià. Cada any
algunes joves companyies estrenen els seus espectacles tant al
MIM com al OFF MIM.

20

Fa que ens passem drets hores esperant a vore algun espectacle
de carrer o alguna actuació en alguna cafeteria de la nostra ciutat.

21

Fa que pugues vore un espectacle sense saber que estàs veient
un espectacle.

22

Fa que cada any puguem descobrir o redescobrir una artista plàstic suecà, amb el cartell del festival i les litografies.

23

Crea un clima de germanor dins de Sueca. Les colles d’amics i
famílies queden per anar junts a vore el MIM i amb un poc de sort
pillar un bon lloc a les grades de la plaça de l’Ajuntament.

24

Fa que en la televisió es parle del nostre poble i no només a Telesueca.

25

Ens ha fet estimar el teatre.

Fontografia
Pep Granell i Vidagany

per Arròs de Lucía amb Mari Carmen Redondo i Oltra

P

“El Puntal” és el nom que s’ha utilitzat des de l’origen per referir-se a Villafranco del Guadalquivir, en l’actualitat Isla
mayor, un poble de la província de Sevilla, situat a 42 km
de la capital. A la dècada dels 40, 50 i 60, el Puntal va ser el
major punt de concentració d’emigrants valencians a Andalusia. La principal motivació, convertir les maresmes
del Guadalquivir en arrossars viables per al cultiu d’arròs.
A principis dels anys 40, el director de l’Estació Arrossera de
Sueca, don Álvaro de Ansorena, ofereix a un grup d’agricultors
suecans la possibilitat de treballar unes terres poc fructíferes però amb moltes possibilitats enllà a Andalusia. La il·lusió d’un futur més pròsper en aquests anys tan durs de postguerra, mobilitzen les tres primeres famílies valencianes cap
a terres del sud d’Espanya. Però no només van ser agricultors valencians fins a aquestes terres, sinó també catalans,
gallecs, portuguesos, canaris, extremenys i per descomptat
andalusos de províncies veïnes, el que va generar el naixement d’un poble constituït per persones de cultures diferents.
No era la primera vegada que s’intentava produir en aquestes terres. Les primeres iniciatives de producció arrossera a El
Puntal daten de la monarquia d’Alfons XIII i de la II República, quan alguns latifundistes es van preocupar per aconseguir
producció agrícola d’aquestes extensions, encara que dona-

QUÈ?

SABIES“EL PUNTAL”

er tots és sabut que el cultiu de l’arròs és un dels cultius
de regadiu més característics i de major tradició del Parc
Natural de l’Albufera. De fet, el més important per a l’agricultura de la zona. Sueca, per exemple, ostenta amb orgull el
títol de “Ciutat Arrossera d’Espanya”. Però avui anem a rescatar
una part de la recent història del cultiu d’arròs al nostre país,
per això viatjarem a terres andaluses fins arribar a El Puntal.

dels brots de paludisme. Aquestes famílies, moltes d’elles marcades per la
guerra, van treballar molt dur per poder
tirar endavant, va tornar el bescanvi i
com no el contraban, llavors l’arròs
servia com a moneda de canvi per
comprar roba, xoriço, sucre, ous, etc.
Don Rafael Beca Mateos, era una de
les principals figures que va vetllar
per la prosperitat del Puntal, al més
pur estil del cacic sevillà va ser prosperant i va aconseguir molts avanços
per al poblat: rehabilitar les terres
abandonades, organitzar el personal
de jornalers i capataços, crear botigues d’alimentació, escoles, centres
des les condicions de salabror de la terra, l’únic que es podia
conrear allí era arròs. Es va invertir en grans infraestructures i
maquinàries de l’època per intentar que aquelles terres foren
productives. La poca producció d’arròs que s’aconseguia estava controlada per companyies internacionals. Tot i la inversió,
seguia havent-hi moltes pèrdues ja que no controlava el nivell
de sal a la terra i amb l’arribada de la Guerra Civil el projecte
es va anar deixant i els pocs avanços aconseguits es van diluir
de nou en la fangosidad i sal de les maresmes del Guadalquivir.

de salut, església, etc. També va promoure una fàbrica de paper
que aprofitava la palla de l’arròs i fins a un molí arrosser. Beca
es va adonar que l’arròs era l’únic futur de la zona i que l’única
manera de prosperar era venent progressivament els terrenys
a persones formades en aquesta terra i expertes en el cultiu de
l’arròs, és a dir, als agricultors valencians. Amb l’ajuda de l’Institut de la Vivenda, es van construir cases humils per als agricultors a un preu de lloguer bastant assequible. Per a l’adquisició
de les terres també es van donar facilitats que beneficiaven a les
dues parts, per Beca i companyia que per fi les terres es promocionaren i per als agricultors una independència econòmica i treballar d’una vegada pel seu compte. I van passar els anys i va
arribar, no sense cura, la llum elèctrica, l’aigua potable i fins el
telèfon per poder trucar de tant en tant als parents de València.
No és d’estranyar que molts suecans tinguen arrossars al Puntal
a més de en el Parc Natural de l’Albufera. Tampoc que tinguen
parents a Andalusia, de fet, hi ha molts que es van quedar definitivament en aquelles terres i els seus fills i néts ja se senten
andalusos encara que amb arrels valencianes. Una barreja cultural que, com sol passar en aquests casos, fusiona el millor de
cada casa. Segur que els andalusos de El Puntal sabran cuinar la
recepta de l’autèntica paella valenciana i els valencians el millor
gaspatxo andalús. Un passat no tan llunyà que uneix dues terres
aparentment diferents, a dos pobles que ni tan sols comparteixen
la mateixa llengua però que tenen un vincle en comú, la passió pel
conreu de l’arròs.

El panorama que es van trobar els nous “colons” (molts d’ells
valencians) no tenia res a veure amb el que s’imaginaven: les
cases no eren cases sinó barraques, no hi havia aigua corrent, ni
llum, ni sistemes de clavegueram. Per no parlar dels mosquits i
Fonts de documentació:
Quaderns de Sueca. Tom XII. “El Puntal un estudi d’antropologia social” de Xavier Llàcer Carbó
Blog de Pepe Germà, fill de colons originals de Sueca
Pàgina de Facebook “Fotos antigues de Sueca”
Arxiu historic de Sueca

per Rafa Bono i Aguilar

LA MEUA FALLA

N

o vull donar pas a que s’aprofiteu del que vaig a dir, però
quan em fan alguna proposta un dia de festa en la falla,
sempre accepte. No em pregunteu per què, però, com
molts sabreu, en el moment de la festa, t’apuntes al bombardeig
més violent que hi haja planejat si fa falta.
No voldria comparar aquesta participació amb un bombardeig,
però almenys així és com em vaig sentir quan un colp de realitat
em va posseïr a l’endemà de la presentació. Ja havia acceptat,
així que aquest és el motiu pel que estic escrivint ací.
El moment en que vaig acceptar la proposta, calcule que em vindrien a la ment milers d’idees amb les que podria haver escrit
una trilogia, si s’hagués presentat, però el problema va vindre
quan em vaig sentar a escriure un primer esboç.

QUÈ ESCRIC
DE QUÈ PARLE

?

Sols se m’ocorria la idea de parlar dels meus anys a la falla, de
com he crescut en l’ambient faller i de com m’han influenciat les
falles, unes temàtiques ja massa explotades en tots els àmbits,
i aquest és un d’ells.
Aleshores, en un moment desesperat de recerca d’inspiració, em
vaig parar a pensar i vaig mirar una foto de les falles passades.
En eixe moment, vaig descobrir de què volia parlar, anava a parlar d’ells, de la meva colla, dels meus amics, perquè els amics
són la vertadera falla, sons els que fan grans eixos tres dies que
duren les falles.

Se que sóc molt punxa, i que moltes vegades les bromes se m’escapen de les mans, a l’igual que se que moltes vegades m’enfade
perquè no pareu taula, però així i tot, vosaltres em responeu de
la mateixa manera, amb més bromes i més enfados, aconseguint
que tot el dolent perga importància i recordem per a què ens hem
reunit realment, per a passar-ho bé.

porta és que viscau al màxim els dies que duren les celebracions
amb aquelles persones de les que realment voleu estar rodejats.
A tots els que llegiu aquest article, em queda dir-vos que si necessiteu alguna cosa, estarem al cantó de sempre, allí al casal, i
encara que no hi haja lloc per seure’ns tots, sempre ens trobareu
junts, rient, menjant i beguent, sobretot beguent!

Sempre estem junts, per poc que duren els actes, sempre ens trobem i acodim per estar una estona de xarreta. Inclús el dia del
turno, que no se per a què aneu, si no feu res!

Amics i amigues, companys, aquesta colaboració us la dedique
íntegrament a tots vosaltres, perquè sou la meua falla, la gent de
la que vull estar rodejat, la gent a qui estime.

Bromes a part, un any nou ha començat, i amb ell, l’acte del 2015,
i des d’ací aprofite per dessitjar-vos a tothom altre meravellós any
faller, siga quina siga la vostra falla, perquè el que realment im-

A tots vosaltres, moltes gràcies i, com diuen per ací: qui no està,
no s’encontra!

per Mari Carmen Juan i Granell

Ser valencià significa moltes coses, cadascú ho viu d’una manera, però el que sí és cert és que encara que les coses vagen be
o mal estar orgullós de ser valencià es un deure i un privilegi.
València sempre ha tingut un misteri que l’envolta.
Conta la història que, ell fill d’un Emir àrab, havent nascut a València, ja de major cavalcant amb els seus genets, en un dels
trajectes del Califat de Còrdova fins ací, a penes a les portes de
València es va detindre dient:

“

Preciosos versos que va dedicar a la nostra terra!
Aquest any en la presentació de les nostres Falleres Majors i la
seua Cort d’Honor, un acte tan especial per a nosaltres, hem
sentit present la màgia de l’arquitectura àrab, com un retrobament de cultures, rendint homenatge a una de les majors meravelles del món, commemorant dotze segles de la seua existència des d’ací... Des de Balansiya!

M

olts anys duc pensant el ser Fallera Major de Sueca, el
Perelló i El Mareny de Barraquetes i aquest somni s’ha
fet realitat, en estes línies vull contar-vos com està sent
la meua experiència fins el dia d’avui.
Un dels primers actes que vaig viure com a Fallera Major, va
ser el dia de la meua proclamació, la qual celebrarem al
nostre cau i la vaig poder compartir junt a la meua cort
d’honor i com no junt a vosaltres, fallers de la falla
Avinguda 18 de Juliol.
Poc després arribà el dia de la meua presentació,
on després de moments molt intensos vaig tindre
el gust de rebre a les falleres majors i presidents de
totes les falles i en especial de la meua, amb molta
il·lusió vaig rebre la visita dels representants de la
meua falla.
Un dels actes més esperats per a mi
era el dia de la presentació de les
falleres majors del 2015 de la meua
comissió, ja que en este cas era jo
la que anava a visitar a les màximes representants de la meua falla. El calor que vaig sentir de tots
els fallers i amics al desfilar per
eixa passarel·la que tantes voltes he passat com a fallera de la
meua falla va ser especial.
Al sentir cridar el meu nom i veure tot el cau alçat en peu per a

rebrem sols vaig poder fer una cosa: somriure i pujar cap a dalt
en alguna que altra llagrimeta als ulls, moment que de segur
que em costa oblidar.
També vull contar-vos que junt a mi tinc a quatre grans falleres,
les quals es impossible no dedicar-los unes línies. D’estes
quatre falleres, tres també pertanyen a la nostra comissió, amb elles he crescut i he compartit moments importants que ens han fet créixer com a persones i
com a falleres.
Cada any intentem estar presents en les diverses activitats que proposa la falla, però enguany ens toca estar en altre lloc, i degut al
nostre càrrec no podrem compartir alguns moments amb vosaltres però aprofitarem qualsevol moment lliure per a estar junt a la nostra
comissió.
Vull aprofitar per a desitjar-vos a
tots unes bones festes falleres i
en especial a les màximes representants de la nostra falla.
Purin, Nadia, José Miguel i Carlos, disfruteu al màxim aquest
somni tan esperat.
Rebeu un fort abraç de la meua
part.

Fallera Major de Sueca, El Perlló i El Mareny de Barraquetes 2015

BALANSIYA

Les mesquites, arquitectura extraordinària i perfecta, plena de
màgica bellesa, la música i la pólvora, fantasia estrepitosa que
cada dia forma part del nostre món faller.

Amics! Qué té el desert que s’ha impregnat de perfum?
Qué tenen els caps dels genets que cauen esvaïts com borratxos?
S’ha esmicolat el gesmil? O algú ha pronunciat el nom de Balansiya?
Amics! Deteniu-vos amb mi perque parlar d’ella
porta el frescor de l’aigua a les entranyes ardents!
A València es constant el fulgor del matí,
el sol juga amb la mar i l’albufera, i el bufit del vent llança les flors
apedregant les estrelles i per temor cap dimoni s’arrima a ella.
València segueix sent la perla blanca
que m’il·lumina per on vullga que jo vaja!

EILA COLOMAR I RIBERA

A

llà pel segle VIII amb l’arribada dels àrabs a la Península
Ibèrica, l’Espanya de “Al-Àndalus” comptava amb València entre les seues conquestes. “Balansiya”!!!, era com
l’anomenaven. Van ser conqueridors civilitzats que van respectar la població en tots els seus aspectes, culturals, religiosos, i
de costums. Les seues empremtes deixaren un immillorable record entre nosaltres.

Ingredients per a 4 persones
1 dotzena de pilotetes de carn

Tomata ratllada

8 llonganissetes trossejades

All picat

400grs. arròs

Brou de putxero

50grs. cigrons

Pimentó roig

Oli

Colorant

Sal

El nostre cuiner ens diu els pasos
Primer, sofregim una mica les pilotetes i retirem.
Seguidament afegim les llonganissetes trossejades fins daurar-les una mica i retirem.

PASSATEMPS

Després afegim el brou de putxero rebaixant-lo un poc amb
aigua i deixar el bull afegint els cigrons i el colorant fins que
el brou es rebaixe del tot.
Finalmente col·loquem les pilotetes de carn i les llonganissetes trossejades per damunt.

BONPPRROFFIITT!!

per José Vicente Fuster i Polo

Sofregim la tomata ratllada acompanyada dels all picats
i afegim els 400 grs. d'arròs per tal de sofregir-lo un poc,
afegint el pimentó roig i movent un poc l'arròs.

LA NOSTRA CUINA

ARRÒS SEQUET DE PUTXERO

PASSATEMPS

QUISÓC

?

Vos deixe algunes pistes per a vore si ho endevineu...

Sóc membre d’esta
comissió des de ja fa
uns quants anyets.
Ací en la falla , tinc
a la meua família al
meu costat

Pots trobar els
carrers que formen part
de la nostra barriada

Troba el camí per a poder encendre els focs artificials

Sóc l’encarregada d’un
dels dies mes dolços de
falles. Sí, aneu per bon
camí, jo normalmente
faig el xocolate el dia
del xiquet

Normalment no
em visc en el trage
regional, encara
que no fa molt ho
vaig fer per un bon
motiu

He tingut molts anys
el càrrec de cuina, fins
m’he atrevit a participar
en el concurs de paelles,
guanyant algunes
vegades

Tinc l’insignia d’or
amb fulles de llorer...
Segur que ja sabeu
qui sóc! No?
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25 OCTUBRE 2014

Proclamació Falleres Majors i President Infantil

PROGRAMA

1 MARÇ 2015
Globotà Infantil – Dinar al Casal - Cavalcada Infantil

13 DESEMBRE 2014
Presentació Falleres Majors i Corts d´Honor – Ball amb Orquestra
11 GENER 2015

Concurs Playbacks al C.M. Bernat i Baldoví

27 GENER 2015

Concurs de Sainet al C.M. Bernat i Baldoví

31 GENER

2015
Fallers d´Honor al Casal – Ball amb Orquestra

8 FEBRER 2015

Dia del Xiquet (Despertà - Esmorçar - Jocs - Dinar)

13 FEBRER 2015

Entrega de Premis Playbacks i Sainet

15 FEBRER 2015

La Crida - Dinar al Casal

21 FEBRER 2015

Concurs de Paelles de la Junta Local Fallera de Sueca

22 FEBRER 2015

Penjada de Banderes per la barriada

28 FEBRER 2015

Dinar al Casal - Cavalcada del Ninot

7 MARÇ 2015
Concurs de Paelles al Casal
Inauguració del Casal – Discomòbil

8 MARÇ 2015
Repartida del Llibret per la barriada – Dinar al Casal
11 MARÇ 2015
Plantà de la Falla
11-12-13 MARÇ 2015
Setmana Gastronòmica i Setmana del Xiquet

13 MARÇ 2015
Concurs de Truïtes, Tapes i Dolçet - Karaoke o Discomòbil al Casal

2014-2015

Rally Humorístic - Dinar - Entrega de Bunyols d´Or i Brillants amb Fulles Llorer

23-24-25-26 FEBRER 2015

FAL LES

6 MARÇ 2015
Albaes al Casal

14 MARÇ 2015
Berenar de les Falleres Majors al Casal – Discomòbil
15 MARÇ 2015
Dinar - Playbacks al Casal
16 MARÇ 2015
Despertà – Dinar – Sopar - Sainet

17 MARÇ 2015
Despertà – Missa – Passacarrer – Visita a l’Asil – Ball amb Orquestra
18 MARÇ 2015
Despertà – Passacarrer – Visita de Cortesia – Discomòbil

19 MARÇ 2015
Desperta – Ofrena al Mestre Serrano i Bernat i Baldovi - Ofrena a La Verge - La Cremà
pot haver alguna modificació depenguent de les circumstàncies

