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El present llibret ha participat en la convocatòria dels premis de la Generalitat Valenciana per a la promoció de l’ús del Valencià.
El present llibret ha participat en la convocatòria dels premis de la Regidoria de Promoció Lingüística de
l’Excm. Ajuntament de Sueca per a la promoció de l’ús del Valencià.
El present llibret ha participat en la convocatòria dels premis de les Lletres Falleres.

Editorial
El foc està present en tantes històries,
pel·lícules, s’han escrit tants versos, s’ha
parlat tantes i tantes vegades del foc, que
per què no dedicar-li un llibret de falla?
Esperem que els agrade, i com diu el refrany
“al fum, a l’aigua i al foc, tothom es fa lloc”.

nosaltres
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President

Javier Boix Gómez
Falleres i fallers, amigues i amics, veïnes i veïns, per segon any passe a escriure unes paraules dedicades
a tots vosaltres, especialment, amb un sentiment més viu que mai ja que des del 10 de març del 2020 tot
en les nostres vides ha canviat. Des d’aquell moment ens trobem amb situacions canviants i de profunda
incertesa. Però no cal caure en el desànim ni la desídia perquè la flama de la falles continua encesa i més
forta si cap. Sou grans i m’ho heu demostrat durant tot aquest temps, feu gran aquesta bella bogeria que
és la festa de les falles.

Gràcies Falla Av. 18 de juliol per tant i per tot! Un abraç del vostre President.

7

I que dir de les meues companyes i company de viatge, Silvia, la Fallera Major que ha estat més que a l’altura
de les circumstàncies. Nagore i Vicent, que us estem veient créixer i madurar, i amb els vostres somriures
teniu guanyat l’afecte i cor de tota la comissió. Obriu bé els ulls i recordeu cada moment que passe, perquè
les Falles 2022 són vostres. Falleres i fallers de la 18, sou enormes i és un gran honor i responsabilitat el fet
d’estar al capdavant d’aquesta comissió un any més. Us desitge a totes i tots que passeu unes bones festes
josefines amb germanor, responsabilitat i alegria.

saluda

Malgrat les dificultats heu demostrat que La 18 està al peu del canó. Gaudiu com mai ho heu fet de cada
despertà, de cada cançó de la nostra xaranga, dels dinars i sopars en la nostra segona casa, de vestir-nos
amb les millors gal·les falleres, del nostre monument… gaudiu les falles més esperades, les Falles 2022.
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Fallera Major

Silvia Merino Vidal
Falleres i fallers… Qui em diria fa 2 anys que a dia d’avui continuaria dirigint-me a vosaltres com a fallera
major. Amb mescla de sentiments d’il·lusió per continuar ocupant aquest càrrec i de tristesa per haver hagut
de viure junt amb vosaltres març sense monuments, sense bandes de música ni soroll de masclets. Però
hem de mantindre l’esperança perquè hem de continuar més forts. No perdem les ganes i l’estima per la
gran festa de les falles i sobretot per la nostra falla. Aguantem i agafem carrereta per a celebrar les falles
esperades amb més ganes de la història de la nostra vida fallera.
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Ja no sols pels moments viscuts que van ser molt especials sinó també per tots els que ho feren possible i
ens van acompanyar en tot moment. Açò encara no ha acabat, hem de fer força, quedar-se i renàixer, perquè
les falles i els fallers podem en TOT. Començarem junts, seguirem junts, aguantarem junts i tindrem unes
falles junts. Perquè pugem gaudir al màxim de les falles 2022… amb un març ple de llum, ple de soroll, ple
d’aroma a pólvora… i amb un 19 de març ple de foc i flama. Des de sempre i per sempre que visquen les
falles!

saluda

Els meus companys o millor dit la meua família de viatge (Vicent, Javi, i Nagore) i jo us necessitem a tots
per a poder acabar aquest somni que està tardant a complir-se però que estic segura que es complirà i
culminarà en unes grans falles tan especials o més del que prometien que anaven a ser les del 2020. Perquè
en la mirada posada en les falles del 2022 no podem deixar de recordar les falles del 2020, que malgrat tot
continuaran estant presents en el nostre cor i sempre recordarem el 20 amb molta estima.
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President
Infantil

Vicent Giménez Mancebo
Família fallera,
Per fi ha arribat el dia de poder ajuntar-nos amb familiars, amics i com no... amb la nostra comissió.
Hem passat mesos d’incertesa, ja ha arribat el moment que amb tanta il·lusió hem esperat. Seran moments
immillorables junt amb els nostres representants Sílvia, Javi i Nagore, que de segur anem a viure moments
mai imaginats.
Aquest any serà nostre, perquè tornem amb més força que mai. Sols queda dir que aquest 2022 serà inesborrable a la història de les nostres falleres. Recalcar que cal gaudir-lo amb molta il·lusió, alegria, esperança
i amb precaució, molta salut per a tots i totes.
Per últim anomenar nostra comissió per tot l’esforç realitzat, moltes gràcies per tot el recolzament,
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saluda

I que visca la falla 18 de juliol!
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Fallera
Major Infantil

Nagore Mulet Claver
Hola a tots, sóc la Fallera Major Infantil de la millor falla del món.
Estos dos anys vos he trobat molt a faltar, espere que estigueu tots molt bé i sobretot que vingueu amb
moltes forces, il·lusió i alegria.
Crec que ningú s’esperava el que anava a passar i menys jo i els meus acompanyants…
Jo desitge que estes festes siguen les millors de tot el món.
Vull tornar a sentir l’olor de la pólvora, tirar coets, i sobretot sentir i ballar amb la xaranga. A més, com no,
poder estar tots junts al casal.

Que visquen les falles!!! I que Visca la falla Av. 18 de Juliol!

13

Bé, ja vaig a acomiadar-me, desitge que pugueu gaudir amb mi estes falles com jo les vaig a gaudir, besos
per a tots i a cuidar-se molt!

saluda

Donar les gràcies a la Revolució que en tot moment han estat ahí per recolzar-nos, gràcies i mil gràcies!

so
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Comissió Major
Javi Boix Gómez
Ivana Gorris Blasco
Aida Beltrán Sanandrés
Salvador Peiró Rubio
Esther García Moreno
Gema Mulet Vela
Tere Claver Valero
Jose Antonio Ferrer Mulet
Lara Benedito Galiana
Cristina Company Rodriguez
Feli Ribera Navarro
Ivan García Muñoz
Jose Miguel Mulet Vela
Carles Aguilar Coves
Esther García Moreno
Paco Vidal Guillem
Rosa Muñoz Jimenez

President
Secretària
Vicesecretaria
Tresorer
Comptadora
Delegació Quotes
Delegació Loteries
Delegació Cartrons

Bibliotecària arxivera
Vicepresident 1
Vicepresident 2
Vicepresident 3
Vicepresidenta 4
Vicepresident 5
Delegació Junta Local

Lara Bartolomé Muñoz
Rosendo Ortells Simó
Sonia Riera Vercher
Jose Miguel Fandos Hoyos
Mari Carmen Juan Granell
Luis Vendrell Borras
Aida Beltrán Sanandrés
Lara Bartolomé Muñoz
Jaume Galiana Palop
Ferran Fuster Polo
Jose Miguel Fandos Hoyos
Ferran Fuster Polo
Jaume Galiana Palop
Joan Martí Aguilar Solves
Ivan García Muñoz
Carlos Aguilar Coves

Delegació Junta Local
Delegació Protocol

Delegació Presentació
		
Delegació Xarxes Socials
Delegació de Pirotècnia
Delegació Banderes
de la Barriada
Delegació Monument
Delegació Cuina
Delegació Barra
Delegació Casal

Delegació Joventut
Delegació Esports
Delegació Rally

Delegació Festes

Delegació Llibret i Crítica
Delegació Sainet
Delegació Playbaks

Delegació Playbacks
Infantils
Delegació Vestuari
Delegació Imatge i So

Martina Aguilar Coves
Maria Amparo Albelda Bernardo
Adria Aparici Cabedo
Raquel Arnau Pedralva
Juan Andres Asuncion Naval
Jose Vicente Beltran Tomas
Julia Bernardo Ferrando
Juan Jose Biendicho Nieva
Hector Biendicho Romeu
Lolita Bolo Mortes
Anna Borja Guillem
Josefa Francisca Capellino Estrems
Aitana Castelló Rozalen
Noelia Cebolla Ros
Amparo Colecha Arlandis
Eila Colomar Ribera
Odin Colomar Ribera
Rafael Colomar Soler
Irene Coves Cuenca
Inma Crespo Gamboa
Pau Fandos Gorris
Zaida Fandos Gorris
Maria Carmen Fernandez Torvisco
Juan Ferrando Fernandez
Daniel Ferrando Piera

comissió major

Delegació Casal
Delegació Torns Neteja
Delegació Infantil
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om
Ismael Martorell Peiró
Cristina Company Rodriguez
Ester Pérez Ferrer
Jacobo Riera Domingo
Ruth Sarmiento Huerta
Lucía Rumbau Ferrandis
Iván Martí Egea
Eila Colomar Ribera
Odín Colomar Ribera
Adrià Aparici Cabedo
Andrea García Muñoz
Eila Colomar Ribera
Iván Martí Egea
Pascual Granell Biendicho
Sheila González Escrivá
Marta García Gómez
Rebeca Pérez Ferrer
Alberto Matoses Corberà
Paco Ferrer Ripoll
Jonathan Astruells Baixauli
Silvia Merino Vidal
Ruth Sarmiento Huerta
Ester Pérez Ferrer
Juana Baldoví Castillo
Xavi Martinez Vega

de
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Carla Ferrer Baldovi
Maria Carmen Ferrer Granell
Vicent Ferrer Juan
Angel Ferri Almor
Andrea Ferri Vidallach
Maria Ferrús Llopis
Jaume Francisco Tomas
Vicent Franco Cuenca
Bernat Josep Franco Matoses
Salvador Franco Meseguer
Sergi Fuster Merino
Ferran Fuster Mira
Nadia Galiana Gorris
Alba Galiana Moya
Cristina Isabel Garcia Mafé
Jose Ricardo Garcia Mira
Andrea Garcia Muñoz
Ainara Garcia Piera
Eloisa Garcia Valiente
Artur Garulo Riera
Ferran Garulo Riera
Laura Gomar Llinares
Sergio Gomez Boix
Alberto Gonzalez Tortosa

Purificacion Gorris Blasco
Layna Grau Garcia
Joaquin Grau Mulet
Amparo Hermano Blay
Vicent Hermano Blay
Carles Hervas Crespo
Alba Juarez Colomer
David Laliga Simeon
Monica Lloret Fernandez
Oscar Lloret Fernandez
Ana Lominchar Solano
Marta Maria Lopez Gonzalez
Jennifer Lopez Llopis
Noelia Mancebo Vidal
Carolina Marks Martinez
Rocio Martinez Iranzo
Sergio Martinez Lorente
Jorge Martinez Rosello
Pedro Luis Matoses Granell
Nuria Matoses Roselló
Marina Melero Comes
Laura Marina Mengual Cabrera
Inma Merino Vidal
Eva Maria Meseguer Martinez

comissió major

Fernando Pastor Pons
Jose Salvador Pedralva Campins
Juan Vicente Perez Martinez
Rebeca Piera Bolo
Nerea Pineda Fuster
Adria Primo Paris
Manuela Puga Cuevas
Sergi Ramirez Paris
Maria Romeu Perez
Jose Ros Martinez
Isabel Rubio Cuquerella
Joan Sales Cobo
Rafael Sarrion Blasco
Ferran Sendra Crespo
Fernando Sendra Mafe
Maria Solves Ferrando
Carla Tomàs Boix
Elena Tomas Serra
Cristian Tornero Flors
Ana Vidal Alcañiz
Isabel Vidal Alcañiz
Nuria Vidallach Escriva
Rosana Zamora Vendrell
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la

Albert Micó Cebolla
Alba Miguel Solas
Maria Antonia Mira Benedito
David Mompo Riera
Enrique Moncho Narbona
Pepa Muñoz Alberola
Sari Muñoz Alberola
Jose Nadales Garcia
Abelardo Nieva Vaya
Sergio Nieva Vidal
Anna Noverjes Fos
Alejandro Nuñez Benedito
Marc Ortega Fernandez
Hector Ortega Rufi
Esther Ortells Nadal
Raul Ortells Nadal
Noelia Osca Moncho
Celia Palacios Capellino
Ximo Palacios Capellino
Francisco Palacios Gimenez
Borja Pardo Biendicho
Raul Pastor Bixquert
Clara Pastor Hermano
Ferran Pastor Hermano

1

Comissió Infantil
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Vicent Giménez Mancebo
Hugo Ferrer Mulet
Andrea Galiana Gorris
Alba Peris Melero
Ferran Pastor Hermano
Júlia Esteve Sarmiento
Adriana Riera Pérez
Marc Riera Pérez

Predident Infantil
Vicepresident 1
Vicepresidenta 2
Secretària
Tresorer
Comptadora
Delegada
Delegat

comissió infantil

Alma Martinez Charris
Xavi Matoses Perez
Adrià Matoses Pérez
Susana Matoses Pérez
Raul Mompo Lopez
Alia Montros Carlos
Nagore Mulet Claver
Tessa Mulet Claver
Eric Muñoz Sanfelix
Amaia Navarro Martinez
Dylan Pascual Parrell
Alba Peris Melero
Gabriella Piera Forteza
Josep Piera Forteza
Eric Ribes Carbo
Adriana Riera Perez
Marc Riera Perez
Joel Sanchez Albelda
Lucas Sanchez Albelda
Maria Serra Marks
Valeria Serra Marks
Andreu Sierra Vidal
Victor Sierra Vidal
Gala Vendrell Peiró
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8

Izan Aguilar Palacios
Alex Arnau Lominchar
Mabel Astruells Aparici
Andrea Asunción Mañó
Leyre Asunción Mañó
Zoe Beltran Piera
Aina Blasco Colechà
Leo Cervera Juarez
Julia Colomar Mengual
Arnau Cuesta Andres
Julia Esteve Sarmiento
Pablo Fenollar Rubio
Llorenç Ferrando Zamora
Roser Ferrando Zamora
Vicent Ferrer Ferrando
Hugo Ferrer Mulet
Andrea Galiana Gorris
Olivia Garcia Gonzalez
Benjamin Garulo Riera
Vicent Gimenez Mancebo
Daniella Granell Beltran
Leyre Grau Garcia
Vega Hermano Montagud
Pau Lloret Merino
Adrià Lloret Merino

Benvinguts

hola
L’espurna és el començament
d’una flama colorada,
recorrent la metxa lentament
i acabant en una bona mascletada.
La benvinguda els volem donar
carregats d’il·lusió,
el seu primer any faller
el sentiran amb molta emoció.
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Sabem que de segur
aquests fallerets i falleretes,
van a ser un bon futur
assolint unes bones metes.

El nostre recolzament tindran
nosaltres d’ells aprendrem,
a la nostra comissió gaudiran
i el sentiment faller els transmetrem.

Dylan Pascual Parrell

Gala Vendrell Peiró
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comissió infantil

Izan Aguilar Palacios

Júlia Colomar Mengual

Olivia García González

El peix gran,
es menja al xicotet

monu
Paco Ferrer Ripoll

En la mar, els peixos grans
es mengen els xicotets,
i en la vida, passa el mateix,
els rics abusen dels pobrets.
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El tauró ocupa l'escaló de dalt de tot,
és el rei de la mar al que tots li tenen por,
per la seua ferocitat i les ganes de devorar.
Com el tauró, en la vida,
ocupant aquest mateix escaló,

estan els rics i poderosos, polítics i banquers,
“curanderos” i usurers i alguns altres més.

Tots van pel mateix,
els mou sols el seu propi interés,
sense cap mirament i sense cap remordiment.
Segons ells volen ajudar-te i solucionar-te la vida,
però la realitat és ben diferent,
et fan imaginar una falsa realitat,
i quan et despistes en el carrer t'han deixat.

I quant la precarietat arriba al seu punt màxim,
per no poder aconseguir diners d'altre lloc,
alguns acudeixen als usurers
que els deixen el que siga,
però han de retornar-li fins a les ganes de viure,
fins i tot sent l’últim que tinga.

ument
Els rics i poderosos que van llogant gent,
els donen treball
però cada dia volen que s'esforcen més,
i en el puny tancat pagar-los a final de mes.

Els polítics fent promeses durant la campanya,
que una vegada ixen triomfadors
no recorden ni el seu nom.
Fent el que volen i que més els interessa a ells,
canviarien els colors, amistats i opinions.
Els banquers donant préstecs,
hipoteques i facilitant diners,
que després hauràs de tornar,
com deu vegades més.

Per si tot açò fóra poc,
estan les institucions públiques,
que sols fan que augmentar impostos,
per poder així ells mantindre la seua posició,
cada vegada hi ha més,
per a mantindre'ls tots no en tenen mai prou.
Sols hi ha una cosa que és igual per a tots,
que és el que diu el refrany:
"En este mundo cochino
de cagar nadie se escapa,
caga el pobre, caga el rico,
caga el rey y caga el papa".

monument major

No saps qui són pitjor de tots,
estan alerta esperant
quina és la pròxima presa,
pensant en com l’enganyaran
i d’ell el seu profit trauran.

Els “curanderos” abusant
de la desesperació del malalt,
Aquest li dona tot el que té
per garantir la curació del seu mal,
deixant-lo així nu de tota mena de ben material.
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Sols tenen un propòsit,
que és engreixar les seues butxaques,
no tenen escrúpols
i els dóna igual el que a tu et passe.
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ma

La contaminació del mar

Paco, Juana i Carla

i després nosaltres mengem
aquests peixos contaminats,
fins que arribe el dia
que ja no en quedarà cap.

ajor
Donaren la veu d'alarma
pel que estava passant,
intentaren arribar a un acord
per a poder aquest problema solucionar.
Però hui en dia segueix tot igual,
cap país diu que té la culpa
del que està passant,
però el mal és per a tots igual.
Els peixos mengen plàstics
que hi ha en la mar,

Hui ve l'estiu i vas a la mar i no saps,
si llevar-te la roba per a nadar
o tapar-te fins al cap,
l'aigua abans estava neta i clareta
i hui no el veus ni les mans.
Classes gratuïtes
de submarinisme a l'Ecoparc,
per així quan vages a la mar,
trobar-te amb un ecosistema semblant
Els pescadors trauen
més deixalles que peixos,
al final en compte de vendre peix en la llotja,
muntaran un top manta
per als objectes de plàstic vendre

monument major

Fa un temps que els homes pensaren
que havia aparegut una nova illa en l'oceà
però no era això,
era una gran acumulació d'escombraries
que flotaven i no desapareixen.
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La mar és la mare de la vida,
però per la merda que Ii estem tirant,
pot ser que siga també el nostre final.

Rebel·lió a la granja

monume
infantil
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Rebeca Pérez Ferrer

En tots els galliners
hi ha moments de revolució,
i gràcies a la figura del granger
es calmen, i entren en raó.

No és tan fàcil com pareix,
representar una ciutat,
l'opinió ciutadana es divideix,
i l'alcalde no ix mai indultat.

lgual passa als plenaris
on l'alcalde dirigeix,
a una gàbia uns canaris
i ningú obeeix.

La figura d’un gos
per al granger es important,
però si es posa gelós
potser l’acabe arrapant.

Enguany hi ha una estrena
on una nova legislatura ha començat,
esperem que valga la pena
i no isca ningú escaldat.

Gelós amb inconformisme
i de remuntar en el passat,
cal llançar-se a l’abisme
i intentar millorar el fet errat.

Cada grup de regidors
la seua funció, ja la sap,
cal treballar i ser els millors
i no tirar-se els trastos pel cap.

ment

Moltes les han adaptat,
i en granges escoles s’han convertit
on aprenen l’ofici,
des d’un punt de vista divertit.
Tornant al monument
queda per finalitzat,
el símil de granja i ajuntament
esperant que els haja agradat.
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I les següents modalitats,
en contra de les granges estan,
flexitarians, vegans i vegetarians,
a un lloc com aquest no aniran.

monument infantil

A aquest lloc les gallines velles
fan bon brou,
cal fer bé les seues feines
que en pondre ous no hi ha prou.

Bunyol d’or i brillants
amb fulles de llorer
FALLES 2020

Irene Coves Cuenca
FALLES 2021
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Salvador Franco Meseguer
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recompenses

Programa de Falles
Octubre 2021
2 Dissabte
30 Dissabte

12.00
23.00

Dinar inauguració d’obertura del casal
Proclamació de les Falleres Majors i President Infantil

Novembre 2021
28 Diumenge 18.00

Venda d’entrades de la presentació a les Falleres Majors i President Infantil

Desembre 2021
18 Dissabte
		
		
		

10.30
17.00
20.00
00.00

Esmorzar
Eixida del casal
Presentació al casal
Ball amb “Eufóricos”
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Febrer 2022
9 Dimecres 20.30
			

Concurs de sainets al C.M. Bernat i Baldoví amb “Que el senyor ens
pille confessades”

programa de falles

Festa jove
Eixida del casal
Punt d’encontre
Crida i mascletà
Dinar al casal
Inauguració de l’exposició del ninot, als porxets (sala Moret) i 				
lliurament dels premis dels ninots indultats
Gala fallera a Alzira
Crida al Mareny de Barraquetes
Gala fallera al casal
Sopar
Desdejuni
Rally humorístic (tema: sèries de tv), rally infantil i globotà 				
Lliurament de premis de jocs de taula i esports
Dinar al casal
Penjà de banderetes per la barriada
Penjà de banderetes per la barriada
Penjà de banderetes per la barriada
Penjà de banderetes per la barriada
II Mostra de teatre infantil al C.M. Bernat i Baldoví
Eixida del casal al C.M. Bernat i Baldoví
Gala premis sainet i teatre infantil al C.M. Bernat i Baldoví
Esmorzar paelles JLF
Eixida xaranga
XXXII Concurs de paelles de la JLF
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12 Dissabte 12.00
13 Diumenge 10.15
		
10.45
		
12.30
		
14.30
18 Divendres 20.30
			
		
22.00
19 Dissabte 18.00
		
21.30
		
22.00
20 Diumenge 07.00
		
08.00
			
		
14.30
21 Dilluns
19.00
22 Dimarts
19.00
23 Dimecres 19.00
24 Dijous
19.00
		
19.30
25 Divendres 19.00
		
20.00
26 Dissabte 10.00
		
11.30
		
12.00

27 Diumenge 08.30
		
10.00
		
11.00
		
12.00
		
14.30
		
18.15
		
19.00
			

Despertà infantil - PI
Esmorzar del President Infantil
Jocs infantils
Crida a El Perelló
Dinar al casal
Eixida del casal al C.M. Bernat i Baldoví
Lliurament de bunyols d´or i brillants amb fulles de 					
llorer i espigues d´or al C.M. Bernat i Baldoví

Març 2022
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5 Dissabte
		
		
		
		
6 Diumenge
		
		
7 Dilluns
		
8 Dimarts
		
9 Dimecres
		

08.00
09.30
10.30
14.30
19.00
11.00
14.30
18.00
18.00
21.30
18.00
21.30
18.00
21.30

Tradicional partit de futbet
Esmorzar
Arreglar el carro de la cavalcada
Dinar al casal
Cavalcada del ninot
Eixida del casal “Repartida de llibrets”
Dinar al casal
Cavalcada del ninot infantil i xocolatà
Campionat de dominó, fifa, truc, ping pong i parxís
Sopar al casal d’ aixelleta
Campionat de dominó, fifa, truc, ping pong i parxís
Sopar al casal d’ aixelleta
Campionat de dominó, fifa, truc, ping pong i parxís
Sopar al casal d’ aixelleta

Campionat de dominó, fifa, truc, ping pong i parxís
Plantà de l’estoreta velleta a la plaça de Sant Pere
Sopar jove
Bingo
Repartida obsequi als cartrons de la barriada
Festa infantil de la plantà de l’estoreta velleta
Sopar al casal d’ aixelleta
Albades
Berenar de les Falleres Majors
Inauguració del casal
Torraes
Dinar al casal
Dibuixar la falla
Sopar al casal d’ aixelleta
Campionats: finalització de partides pendents
Sopar al casal d’ aixelleta
Playbacks
Sopar al casal: concurs de pizzes
Visita de cortesia saludable
Despertà
Esmorzar
Lliurament de premis ús del valencià
Dinar jove
Sopar al casal: concurs de truites i postres
Despertà
Esmorzar

programa de falles

18.00
18.30
21.30
22.45
18.30
19.00
21.30
22.30
20.30
23.30
11.00
14.30
17.00
21.30
18.00
21.30
19.00
21.30
06.30
07.45
09.45
12.00
14.30
21.30
08.00
09.30
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10 Dijous
		
		
		
11 Divendres
		
		
		
12 Dissabte
		
13 Diumenge
		
		
		
14 Dilluns
		
15 Dimarts
		
16 Dimecres
		
		
		
		
		
17 Dijous
		

		
		
		
		
		
18 Divendres
		
		
		
		
		
		
19 Dissabte
		
		
		
		
		
		
		
		
26 Dissabte

11.00
12.00
14.00
17.30
21.30
08.00
09.30
11.00
14.00
14.30
17.30
21.30
08.00
09.30
11.30
14.00
17.30
21.30
22.00
22.30
23.30
13.00

Missa a l’església Nostra Senyora de Fàtima
Passacarrer i mascletà a la plaça de l’ Ajuntament
Dinar al casal
Visita al asil d´ancians
Nit temàtica (Hawai), sopar i després ball
Despertà
Esmorzar
Passacarrer per la barriada
Mascletà a la plaça de l’ Ajuntament
Dinar al casal
Visita de cortesia als monuments fallers
Sopar al casal d’ aixelleta i després música i ball
Despertà
Esmorzar
Ofrena de corones de llorer a Bernat i Baldoví, Mestre Serrano i Joan Fuster
Mascletà
Ofrena de flors a la Mare de Déu de Sales
Sopar al casal d’ aixelleta
Cremà del monument infantil
Cremà de l’estoreta velleta a la plaça de l’ Ajuntament
Cremà del monument major
Festa de fi de exercici i retirada de banderes

Divendres 20.00

Assemblea de la falla: presentació de comptes 2022 i pressupost falles 2023
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Abril 2022
1
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55

sentiment

L’origen del foc
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Ester Pérez Ferrer
Remuntant-nos uns quants segles enrere, comencem pel descobriment del foc. L’homo erectus, fa
més de 500.000 anys va aprendre a utilitzar el foc.

sió, que consistia en colpejar dos trossos de pedra
fins que es produïa una espurna que encenia un material inflamable.

Ens fa suposar que fou un incident casual el que va
provocar la seua aparició, probablement produït per
un raig o erupció volcànica, però una vegada succeït
van poder transformar i adequar-lo a les seues necessitats, i malgrat les carències van ser capaços de
dominar el foc a la seua voluntat.

Principalment l’utilitzaven per a protegir-se del animals, veure en la obscuritat, cuinar, calfar-se, elaborar armes o utensilis per a menjar. Tal vegada fou
l’invent més important de la prehistòria. Ara bé, no
va ser fins al segle XIX quan inventaren els mistos
i en 1823 un químic alemany va inventar el primer
encenedor.

Quasi segur ho aconseguiren friccionant rames,
d’això s’han trobat vestígens en França, Hongria i
Xina. Més tard ho feren amb un sistema de percus-

Al llarg del temps, el foc ha segut important en diversos àmbits. En la majoria de cultures ha tingut

Segons la mitologia grega, Prometeu va robar el foc
als deus de l’Olimp i el va donar al homes per a que
el pogueren utilitzar, encara que després va ser castigat per Zeus, per aquest motiu.
A l’antic Egipte el foc era el que desprenia la deessa
serp Ureus i el que utilitzava contra altres deïtats.
Els egipcis veien el Sol com a una bola de foc signe

Aquesta llegenda representa molt bé la nostra festa
fallera, el nostre any faller (que no comença el dia
1 de gener) i que cada 19 de març, fa que les nostres il·lusions, desitjos, esforços, alegries i treballs
es cremen junt al monument de la nostra falla, però
de sobte com l’au fènix, ressorgim de les nostres
cendres desitjant tornar a començar amb més il·lusió que mai.
Tornar a fer sopars al casal, cuinar paelles en llenya,
fer xocolate, bunyols, tirar coets, mascletaes, focs
d’artifici i com no, la cremà del monument; tot això
gràcies al foc, perquè sense foc no hi haurien falles.
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molta rellevància, com a component de religions, rituals o llegendes. A més, el foc es considerat com
un dels quatre elements de la natura, com a font
d’energia, representa la força, l’esperança, l’amor i es
símbol de puresa.

De tots aquests mites i religions, caldria destacar la
de l’au Fènix que segons la llegenda, vivia en el Jardí
del Paradís, i anidava en un roser. El fènix es cremava per complet i al reduir-se en cendres ressorgia
d’aquestes.
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Prometeu va robar el
foc als deus de l’Olimp
i el va donar al homes
per a que el pogueren
utilitzar

de vida i salut. Mentre que al cristianisme significa
llum, simbolitza vida, purificació i forma part de la
litúrgia.

Festa i foc en la València
medieval i moderna
Jaume Galiana Palop
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Vaig a contar una xicoteta part de la història
de les celebracions amb foc i pirotècnia
durant el segle XVI. Que els valencians han
gaudit des de temps immemorials de la
vistositat del foc queda fora de tot dubte, i
que la pólvora i els seus milers d’artificis van
contribuir a donar-li grandiositat és un fet que
s’ha mantingut durant el pas dels segles.

D’ací quedà en la ciutat, el que després de presa ella,
s’ha continuat fins als nostres dies en cada any, fer
una festa la vespra del gloriós Sant Dionís, amb el
rebombori de trompetes i tambors, i el joc dels coets i altres focs, prenent ocasió d’aquella nit que va
aparèixer l’armada de Tunísia, i festa que en la ciutat
i en els camps dels cristians es va fer a causa d’ella”.
Prenent al calendari festiu l’ús lúdic de la pólvora
algunes celebracions la van incloure al seu progra-

“Les Constitucions Apostòliques diuen que la festa
de Pentecostes és una gran festa de l’Església perquè aquell dia el Senyor va enviar l’Esperit Sant. I
una d’aquestes celebracions commemorativa va ser
la Festa de la Palometa de la Catedral de València,
que compta, com tots els drames sagrats, amb una
intencionalitat pedagògica, on el de menys era el
text i la música, i el més important era l’escenografia, l’espectacle...”.
El bisbe Vidal del Blanes va prohibir que es tiraren
coets amb ballesta dins del temple per evitar danys
a la cúpula, així com mantenir la pau en la celebració. Açò pareix que no va prosperar, doncs es va
continuar tirant focs volent rememorar el viscut pels
apòstols i Maria en el cenacle.
Fins principis del segle XV es van continuar dictant
provisions per a prohibir l’ús de la pólvora, sense
excessiu èxit. Tot això va canviar quan el 21 de maig
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“Es conta que la següent nit, es van fer en el Real
certs «instrumentillos» de foc, que vulgarment van
anomenar coets, els quals donat foc i llançats en
l’aire, queien com a rajos i rebentaven com trons
dins de la ciutat. D’aquests es tiraven tants del
camp, que es diu que els moros veient a tals com a
monstres de foc, s’atemoriren i els van prendre com
a mal averany.

ma habitual. Així ocorria, per exemple, cada any en
la capital per Pentecostes, prenent com escenari la
Catedral, la que es coneguda com a Festa de la Palometa, representada en el temple durant els segues
XIV i XV:
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En temps pretèrits i molt abans què la seua invenció
fos coneguda, i amb València sota domini musulmà,
amb Jaume I preparant la maquinària orientada cap
a les nostres terres, un escrit del segle XVI ens referència una pràctica d’ús bèl·lic que bé podria ser el
precedent del tema en qüestió, i diu que:

de 1469 mentre es celebrava la festa, es va produir
un accident que va incendiar l’altar major de la Catedral. Al temps que es feia baixar una paloma feta de
cartró i fusta, plena de coets d’eixida lliure, petards,
borratxos i carretilles, una espurna va caure a l’estable major incendiant la fusta, teles i brutícia.
“Al funcionar les politges per tancar i obrir lo cel, i
per una combinació de rodes dalt i baix, eixia ràpidament la palometa empentada per lo moviment
d’un molinet, tirant foc en totes direccions, produït
per coets en ella col·locats, i al mateix temps baixaven cresoletes enceses, simulant llengües de foc,
per mig d’una combinació de rodes damunt e davall,
mogudes pel funcionament d’unes altres rodes majors col·locades no sabem on...”.
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Es diu que des del 1469 es va deixar de representar la
Palometa, més com a prevenció d’accidents que com
a prohibició. Proscripció com a tal que es produeix a
meitat del segle XVII, sent bisbe de València Pedro
d’Urbina, qui va decretar en 1657 prohibició de representacions:
“Es gran indecència i segueixen inconvenients de
que dins de les esglésies i les seues torres, es fiquen

invencions de foc, tiren coets i disparen trabucs, i
ordenem als rectors i demés persones que estan
al cuidat de les esglésies no ho permeten, pena de
quatre lliures i altres a nostra voluntat”.
El cert es que la utilització de focs d’artifici era un
costum de bona part de la població, la seua regularització no era tan general com per a que existira
un mercat de productes per a la celebració de festes amb pólvora. Així, la revista Folclore ens il·lustra
una pràctica que podria perfectament recordar als
Dimonis que hui en dia participen en els correfocs a
les distintes ciutats mediterrànies.
Es referent la costum durant les celebracions hivernals de Sant Antoni de l’ús del foc, i junt a ell el
llançament de coets i focs d’artifici. Una fusió que
té la seua màxima expressió durant les celebracions
del Corpus. En 1640 es modela una roca en València
amb una figura de dimoni:
“Amb dues cares, una d’home i una de dona, altura
de tretze pams, i el dimoni deu estar armat amb foc
sense coets voladors, sols amb piula i capellet, i per
companyia un drac que vaja tirant foc per la boca...”.

Un plausible escriptor de festes, que tenia cert interès en les pintures, va dir que Déu va obligar als
esperits aeris a ficar-se dins dels coets per a divertir
a la gent i fer aquest regal a l’àngel valencià, jo em
conforme en dir que no deixaren diableria per fer i
que el creador dels coets va saber més en aquesta
matèria que el dimoni”.
Aquestes eren les manifestacions oficials, però tot i
això s’esperava que la espontaneïtat del poble por-

“Que en els dies i nits de les festes, no es disparen
coets en els carrers, places ni teulades, ni arma alguna de foc, amb les que solen alguns celebrar-les,
incomodant i atemorint a la gent amb els trons i invencions que trauen; pues amb les que es disposen
als castells i màquines de pólvora, estarà el poble
molt divertit, sense ensurt ni contingència alguna. I el
que contra vinga, incórrer en una pena de 10 ducats
i un mes de presó, entenent la mateixa per als amos
de les cases on es permet tals dispars de coets solts
i d’armes”.
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“El final lluminós de festa d’esta nit per una corda
de coets, que va des de cases capitulars fins la plaça
Almoina, i un castell que es dispara des d’una de les
torres. Així hi ha molt que veure, i de lo que es veu
poques voltes, era un mai acabar, voler pintar les
bogeries que va fer el foc sobre la corda.

tés el dispar de coets solts pels carrers de la capital;
en la seua prevenció, es firma un Decret per part de
Pedro Rebollar de la Concha el 23 de juny de 1755:
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Una fita important en la festa valenciana ja en el segle XVIII, és la commemoració del tercer segle de
la canonització de Sant Vicent Ferrer ocorreguda el
29 de juny de 1455, d’ella queda constància en una
publicació que recollia tot el programa per a tan genial esdeveniment, i com no podia ser menys, entre
tota la parafernàlia institucional quedava lloc per a
la pràctica pirotècnica:

Farem foc o fugirem?
Josep Vicent Baldoví Martines
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El foc ha fascinat la civilització durant segles. Al voltant seu, gràcies a l’important descobriment, hem
viscut molt millor les distintes generacions al llarg
de tota la història. És un element complex, ja que
per una banda és devastador i per una altra és purificador. Ha sigut origen de molts mites i objecte de
veneració de Déus i Deesses i de personatges sagrats.
Ens ha ajudat a fer-nos la vida més fàcil. I és que
ens dona llum, ens calfa i ens permet ingerir els aliments cuits. Però també té eixa vessant que resulta
menys agradable, com són els incendis forestals que
cada any arrasen la natura que tenim a les nostres

muntanyes o successos tan preocupants com el que
últimament hem vist a l’Illa de la Palma, en què un
volcà escopia foc i milers i milers d’hectàrees i moltes d’edificacions quedaven devastades per la lava.
Però anem a deixar de costat estes curiositats, no
vull posar-me en la línia de foc opinant d’aquelles
coses que desconec, per si alguna de les meues explicacions no s’ajusten a allò que li puga interessar al
lector i exposar-me a qualsevol critica no esperada.
Tampoc vull posar-me entre dos focs, posicionant-me a un costat o a un altre, en moltes de les
qüestions que es debaten hui a molts programes de

Anem a centrar-nos en el que ens pertoca, que és
que este escrit no acabe en la boca del foc d’alguna
foguera. El que ara us vaig a contar és una prova de
foc, de la que espere eixir ben parat i contar-vos, si
cal, com d’important és la festa que ens identifica
als valencians i a les valencianes i que adquireix una
rellevància fonamental i que tots la gaudim amb intensitat.
Si alguna paraula representa al món de les falles,

esta és el foc. Ja no sols per tot el que representa,
sinó perquè en cada una de les seues definicions
podríem extraure diferents significats que resulten
curiosos. Espere que les meues reflexions no creen
cap incendi, per tant i com solem dir, intentaré fugir
del foc i no caure en les brases.
Posaria les mans al foc (i no em cremaria) si dic que
la festa més important del nostre poble són les falles. Per això fa uns anys va ser declarada Patrimoni
Immaterial de la Humanitat. Una festa que aglutina
a moltíssima gent i que amb les diverses activitats
col·laboren a que la diversió siga l’element primordial. El foc també té un component festiu i com-
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televisió, si allò que ens conten els experts és així
o d’una altra manera, perquè crec que esta tasca
correspon als que saben.
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Si alguna paraula representa al món de les
falles, esta és el foc. Ja no sols per tot el que
representa, sinó perquè en cada una de les
seues definicions podríem extraure diferents
significats que resulten curiosos

memoratiu. Qui no es rendeix fascinat davant l’espectacularitat d’un castell de focs artificials o d’una
mascletà.
No vull jugar amb foc, perquè sempre acabe cremant-me, ni entrar en polèmiques perquè pot resultar perillós. Quan parlem de cuina són moltes les
opinions que surten en un dels plats que més congreguen als fallers i falleres al voltant d’una taula. El
nostre plat estrella, la paella.
Els entesos culinaris o els més puristes diuen que
tots els arrossos no es podem anomenar com a paella i si els dius que si, perquè tot el que es cuina en el
recipient de la paella pot rebre eixe nom, s’encenen
a foc viu.
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Ara, si volem afegir més llenya al foc, hem de tindre
en compte que no a tot el món pot convèncer esta
afirmació i considerar que tots tenen un poc de raó.
Hi ha qui trau foc per la boca cada vegada que s’acosten les falles. Són aquells que es molesta tot, sobretot quan estan veient que la gent gaudeix i s’ho passa de categoria, s’enfaden i trauen foc pels queixals
per qualsevol motiu.

En definitiva, com el foc purifica i ens protegeix de
les coses negatives, en estos temps tan convulsos,
tornarem a renàixer de les cendres com va fer l’au
Fènix, que segons la mitologia grega era un ocell de
llarga vida que es regenerava de les cendres del seu
predecessor.
El Fènix mor en un espectacle de flames i combustió, i de les seues cendres torna a nàixer de nou. Això
és el que fem cada any quan li prenem foc a la falla,
de les seues cendres tornem a renàixer.
Millor és que ho deixem ací, abans que vinguen a
traurem a foc i flama per soltar-vos el meu “rotllo” i
poder eixir d’esta situació tan compromesa.
Espere que algú em salve i em traga les castanyes
del foc.
Aleshores... farem foc o fugirem?

La regina del foc
Una entrevista a Mari Carmen Marqués Moya
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En els primers anys d’aquesta comissió hi
havia una regina del foc. Aquest element, el
foc, que es el rei de la festa està present en
els trons i masclets de les despertaes, les
traques, en la mascletà, en castells, focs
d’artifici, i com no en la cremà que convertix
el monument en cendres, on sempre queda la
brasa perquè s’enlaire l’espurna que encendrà
el nou any faller
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Regina del Foc, 1976

Bon dia Mari Carmen
Hola a tots, ací estic després de molts anys sense
ser fallera, per col·laborar en la que ha segut sempre
la meua falla.
Vas ser regina del foc en 1976. Qui et va comunicar
que anaves a ser-ho?
Quan els meus pares me digueren que anava a ser
regina del foc, va ser un cúmul de sensacions, d’alegria, emoció, era com si estiguera en un somni.
Quantes falleres i regines vau ser eixe any?
Érem Rosa, Inma, Maria José i Isabel, va ser un regnat meravellós.
Quin protocol seguíeu, en quin ordre desfilàveu al
passacarrer?
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La regina del foc, duia el vestit roig. Falta confirmar-ho
Als passacarrers anava primer la regina del casal, seguida de la regina de la flor, després anava la del foc

i finalment la Fallera Major.

Per finalitzar, tornaries a ser regina del foc?

Tens alguna anècdota que t’agradaria contar-nos?

Tornaria a ser regina del foc mil vegades, pel que
representa.

Si, vaig a contar-vos un cas que em passà. Molta
gent em preguntava perquè no eres fallera major que
llueixen més, jo contestava que ser regina del foc
representa tot el que són les falles.

Un desig per a aquest any?
Espere que gaudiu d’unes falles plenes, que ja toca.

Conta’ns com va ser el teu regnat
La setmana fallera del meu regnat va passar molt
depresa. Despertades impressionants, passacarrers,
dinarets, al cau, actes diversos, soparets i per finalitzar el dia del ball al casal, en les seues nits de
disfresses, de gala…
Ara bé, el dia de sant Josep va ser únic per a mi, per
la vesprada en l’ofrena de la Mare de Déu de Sales
l’emoció em desbordà, va ser meravellós.
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L’essència d’una falla no es la cremà? Doncs això es
una reina del foc. Foc que crema tot l’any d’esforços i
lluita, per a quan es crema la falla començar de nou.
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Què és per a tu una regina del foc?

La forja
José Miguel
Rumbau Ruescas
Hola estimats amics, amigues, companys i companyes. Avui faig referència a la importància del nostre
benvolgut amic el foc. De vegades és útil i necessari
i d’altres catastròfic i ruïnós.
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Però sent valencià ho portem a les venes, sempre
l’hem tingut en especial consideració, excepte quan
hi ha alguna catàstrofe natural.
Vull fer una reflexió en quan el foc arriba a ser una
eina de treball. Degut al meu ofici sé com enfocar-lo
en un sol punt per una alta concentració de tempe-

ratura i com dóna pas a un estat de fusió necessària
tant per a la unió de diferents materials, com per a
la temprança uniforme de la matèria treballada com
per exemple és nomenat com a forja.

-Que la temprança, recaiga en les mans que exerceixen determinats càrrecs, perquè les coses en
desenvolupen harmoniosament i siguen gratificants.
-Que el forjat, siga el sentiment que porten en el cor,
recordant a la falla a la que es pertany.
-Que la catàstrofe que ens ha tocat viure de la Covid-19 siga una cosa passatgera i ens puguem reunir
sense mascaretes, sense gel i sense distància.
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-Que la concentració de temperatura, siga la quantitat màxima de gent fallera que arribe a fer la fusió
“fusió fallera”.
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Considerant aquests punts tractats no puc oblidar-me que per a un faller i una fallera el foc, representa un sentiment molt gran. Aleshores vos desitge:

Dominant el foc
Toni Sánchez García
bomber
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És clar que el foc és una de les peces fonamentals
de la festa fallera, no sols per contribuir a l’encesa
dels focs d’artifici, sinò també per la connotació que
comporta dins d’aquest entramat fester: es converteix en el símbol de la purificació que s’aconsegueix
en la nit de la cremà perquè els monuments puguen
nàixer de nou a la vida l’any vinent.
I és, precisament, en aquesta nit tan màgica, on és
necessària la presència d’una figura que conega la
naturalesa d’aquest element: el bomber. Gràcies a la
destressa i experiència acumulada, sols a la ciutat

de València es cremen en una nit més de 300 monuments “grans” sense que es produïsca cap incident
greu. A més, de forma voluntària, atrets per la idiosincràsia de la festa, ajuden en aquest esdeveniment
altres bombers nacionals i bombers vinguts d’altres
països europeus (fins i tot hi han alguns que, amb el
pas dels anys, esdevenen fixes en aquest cos per tan
sols una nit a l’any).
Dit açò, concretarem de forma més tècnica quina és
la tasca que portem a terme per “dominar” el foc:
per començar, el més important és destacar el gran

Tot aquest engranatge comença, però, molt abans,
amb una llavor fonamental, la de prevenció: annualment es fa una revisió dels hidrants, és a dir, de les
boques d’incendis. Cal comprovar-ho tot: si aporten
el cabdal suficient, si no estan obstruïts, si estan
en la posició adequada, etc., fent especial atenció
a aquells situats al voltant d’on es cremaran posteriorment els monuments.

En aquest sentit, aquelles façanes que poden patir més danys per la seua proximitat seran cobertes amb un ventall d’aigua, baixant la temperatura
de les mateixes. Una vegada fetes les confirmacions
prèvies, els bombers dividim el perímetre en la zona
circumdant per sectors:
- En primer lloc, una zona calenta (per la càrrega
térmica que conté), immediatament adjunta al monument, on es trova el foc i on es situaria la zona on
probablement es produïsca la caiguda del remat o
remats.
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nombre de bombers que hi participen a la ciutat del
cap i casal. Excloent els que treballaran l’endemà
de la festa, tota la resta hi deuen estar presents,
deixant els parcs de la ciutat amb la dotació suficient que puga cobrir altres urgències imprevistes
que no estan relacionades amb el món faller.

Arribat el moment culminant, els bombers fem uns
càlculs de la pólvora, la càrrega de combustible
que té el monument i la seua distribució, tenint en
compte en particular la protecció de les façanes que
envolten el mateix, ja que la càrrega térmica que es
crea una vegada el foc està encés pot fer malbé el
mobiliari urbà molt fàcilment.
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Tot aquest engranatge
comença, però, molt abans,
amb una llavor fonamental,
la de prevenció

Més tard, el mateix dia de la cremà, es convoca a
tots els bombers al voltant de les 5 de la vesprada al
Parc Central per indicar-los concretament quina serà
la seua feina eixa nit i on la desenvoluparan, repartint-los en els seus vehicles corresponents.

- En segon lloc, una zona on es troben els intervinents (els bombers) i on deuen estar situades les
motobombes, els BUP o Bomba Urbana Pesada (amb
una capacitat aproximada de 8000 litres) i els BNL
(Bomba Nodrissa Lleugera, amb el doble de capacitat que els BUP). Així es forma una cadena on es
troben tots aquests elements interconnectats: la
bomba del BUP amb la bomba del BNL i esta última
amb els hidrants.
A banda de tot açò, també cal posar especial atenció
a l’orientació del monument i la direcció del vent,
pels fums tòxics que es poden alliberar en aquest
procés. Una vegada ja controlat i extingit el foc, l’última tasca que portem a terme és la neteja de les mànegues d’incendis, ja que les cendres les embruten
molt, sent primordial per poder-les utilizar de nou.
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En definitiva, treballem perquè cadascun dels fallers
pogueu disfrutar de les festes josefines amb total
seguretat i que la nit del 19 de març, amb caire tranquil, quan tot acabe, digueu aquella frase tan coneguda entre els membres de les comissions falleres:
“a l’any que ve més”.

El foc en la paella
La paella ja està cuita,
aneu preparant la taula,
de sobte apareix un sibarita
que vol prendre la paraula.

Com el foc tenim encés
en breu la faena comencem,
ara ja no ens queda més
i a l’aventura ens llancem.

Un pesat de la quadrilla
que només vol que xarrar
té ganes d’armar guerrilla
i potser l’enviem a cagar.

Sempre tinc un ajudant
que pensa en mi una miqueta,
ell sempre m’està cuidant
i em porta una cerveseta.

Uns menjaran del calder
altres voldran en el plat,
es nota qui té poder
i qui no pinta ni blat.
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Després de fer-nos una cassalla
i deixar a un costat la botella
acudirem tots al cau de la falla
a menjar-nos una bona paella.
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Josep Vicent Baldoví Martines

La taula ja està servida,
no li falta ni un detall,
la gent està embravida
comencen a menjar a destall.

El calder queda per netejar
tot el món ha pegat a fugir,
els que només feien que marejar
de sobte s’han posat a llegir.

Pareix que ha eixit bona,
no han deixat ni un gra,
em felicita la meua dona
i els homes em xoquen la mà.

El ficarem en remull una estona
mentre fem una partida al truc,
més d’una disputa ocasiona
i aquells que comencen a fer el ruc
els castigarem a la pica
perquè vagen a escurar.
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Un “visca” per al cuiner
que es mostra molt pagat,
ell ha sigut el més faener
de tots, el que més ha bregat.

La paella es comboi i festa
hi ha més d’un enjogassat,
altres estan fent la “siesta”
i tots molt bé ho hem passat.
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Qui sóc?
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Per a nosaltres ja han passat uns anys... sabries endevinar
qui som?

La nostra cuïna
Ferran Fuster Polo

Quan et nomenen la paraula capellà et ve al cap una cosa
religiosa, però és ben cert que a la dieta mediterrània hi ha
un capellà. Es tracta d’un peix nomenat maira, lliri o clepsa.
Antigament els pescadors els assecaven en els vaixells a la
brisa de la mar, l’aspecte que tenien els peixos durant l’assecament es pareixia a la sotana d’un capellà, d’ací el nom
de capellà.
En uns altres temps era un clàssic entrar en les cantines a
fer un típic esmorzaret i demanar uns capellans. La forma
que tenim ací de preparar aquest peix és molt simple: es
llava amb aigua i sal, s’asseca al sol, es rosteix la pell a la
flama del foc, es laminaven uns alls, una tomaca, un poc d’oli
i s’obtenia una amanida típica.
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D’ací la importància del foc en la cuina.
No perdem els costums de la nostra terra.
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