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A vore si algú em sap contestar açò.

Què és el pitjor de la Cremà.?  Fàcil veritat.? 
Que s’acaben les Falles.

I si pregunte……., què és el millor?   Doncs 
això, que comencen unes altres.

El millor de l’última Cremà va ser……….. 
que tinc la sort enguany de ser el vostre 
President Infantil. Càrrec que he desitjat per 
a poder representar a la nostra comissiò 
infantil. Al meu costat estarà  Claudia, la 
Fallera Major Infantil, fins arribar a eixe 
moment tan agre que és la CREMÀ.

Però abans haurà sigut tot molt dolç, 
perqué haurem tingut la millor de les 
experiències  amb la millor companyia, 
Vicent i Fany.

Des d’esta posició tan privilegiada vull 
convidar a tota la ciutat d’Alzira, a totes 
les seues comissions falleres, a tots els 
veïns,  familiars i amics,…………., que vinguen a 
visitar-nos a este magnífic barri i magnífica 
comissiò que és CAPUTXINS, la qual  els 
rebrà com cal, amb els braços ben oberts. 
De segur no se’n penediran.

Els animem a viure la festa fallera com sols 
els alzirenys sabem fer-ho.

Gràcies a tots i benvinguts. 
VISCA LA FALLA CAPUTXINS

CRISTIAN GRANDE OLIVER
President Infantil
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A l’amaneixer d’un nou dia
Mirant un cel que crida a l’infinit
El teu rostre emociona a l’alba
Com cant alegre que recobra sentit.

Camina al sentir dels teus fallers
Lluint al rostre el millor amanèixer
Alba de llum i de nostre sentir
Únic sentir que ens fa créixer

Dona’ns al cor el teu somriure
I alça la veu que ens emociona
Amb la teua mirada d’infantessa
Grabada en un cor que il·lusiona

Omplint de vida tota nostra vida
Mirant la teua falla d’alegría
Infants plens de festa divertida
Sols eres tu la seua fallera i guía.

Perque eres com lluerna a la matinada
Eres com llum enmig de la immensitat
Eres com eixe primer sol de primavera
Eres fallera major fins l’eternitat.

                V, Sanmartín Vazquez

CLAUDIA GOMIS SANMARTÍN
Fallera Major Infantil
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No sé amb quines paraules començar aquest 
escrit, per a que no siguen les típiques de tots 
els anys.

Però, com es pot expresar amb altres paraules, 
el que està significant per a mi ser el president 
d’una falla com aquesta?. Amb tanta solera, tant 
d’orgull faller, tanta gent amb ganes de treballar 
per aquesta festa tan especial com és la festa 
fallera? Tants colaboradors desinteresats, tants 
fallers d’honor, tanta gent que vol plubicitar-se al 
nostre llibre!! Només amb una paraula, gràcies.

En quines paraules es pot agrair a una directiva 
la seua feina, que tantes vegades passa 
desapercebuda per a molts, però està ahí, dia 
rere dia, recolzant-me? … només amb una paraula, 
gràcies!!!!!

Com se li diu a una fallera major, que estàs molt 
agrait i content de com està representant a la 
nostra comissio? Eres l’alegria i el somriure, … 
moltes gràcies Fany.

I als nostres xiquets, Claudia i Cristian, com 
demostrar-los que estic satisfet de que siguen 
els nostres representants infantils?. Només puc 
d’una manera: sou el color i  el futur de la festa,  
gràcies.

I a la gent que forma part d’aquesta comissió 
només li puc dir, gràcies per continuar ací, gràcies 
pel vostre suport, gràcies, perquè amb els temps 
que corren, mantindre una falla és un sacrifici per 
a tots, però que després té la seua recompensa, 
eixa que vivim els dies de falles, quan la música 
sona, la terra tremola, i el foc envaix el nostre ser 
faller.

I com sempre vullc convidar a tots el amics que 
vullguen, a passar-se per la nostra casa, la de 
tots.

Espere que passeu unes bones festes falleres, 
vos ho desitja de tot cor el vostre amic,  Vicent
president de “ l’associació cultural falla caputxins”.

VICENTE DE LA CONCEPCIÓ CHORDÀ
President
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La llum que té la teua persona
enlluerna a qui et mira
i t’envolta d’un bonic vel
que et fa més i més bonica.

La llum que en tu s’endevina
fa que amb tu estem pensant
com et vegem tan divina,
puix eres molt elegant.

Puix eixa llum que desprens
per tots els punts on et miren
fa que tu estigues present
en allò que admira la gent.

I l’admiració no para,
perquè tu ens vas al•lucinant
 i cada vegada que et miren
de tu quedem extasiats.

I tot açò és molt clar.
tot açò té explicació,
 tot açò no és cap favor
puix eres digna Fallera Major.

La fallera que la falla vol,
l’estel que portes damunt
i la teua subtilesa,
han fet que tots els teus fallers
vagen de cap per amunt.

             A. Cándido

FANY OLIVER CASTANY
Fallera Major 
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Precioses sou totes xiquetes
Xiquetes que quant
tan sols camineu
Ací a la falla esteu.

Altres que es feren majors,
Han deixat de ser infantils
i a la falla gran estan,
De tot el mateix van disfrutant.
junt a tots els xics fadrins.

Vosaltres fareu igual,
Però u que se sent faller
Contemplen-vos s’il-usiona
Veient-vos tan xicotetes
I com canvieu en els anys.

           A. Cándido

Ada Adrian Alba

Alejandro Alma Álvaro

David Diego Fernando David

Iker Joel Jonathan Jose Maria Joel

Marta Mateo Montiel Natalia Nines

Sara Vicent
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CORT D’HONOR INFANTIL
Falla Caputxins

Alberto Aleix Alejandra

Álvaro Carmen Claudia Daniel

Ferran David Hugo Ian

Jose Juan Laia Lidia

Nuria Olga Paula Raul Roberto

Ruth Sabina
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Ja estem arribant a falles,
De totes vosaltres falleres
Ja s’escolten les rialles, 
Perquè vostre peculiar somriure
Als fallers els emociona
I els alegra la festa.

¿Qué seria esta festa
sense vosaltres falleres?
¡No seria el mateix,!
Ens mancaria el rebombori
Que vosaltres produïu.

Per això vos demanem
Que continueu sent falleres,
I si pot ser, seguiu
sempre  ací a la falla
Vostra falla de Caputxins.

           A. Cándido

Alba Iborra Ana Mª de la Concepción

Ana María Garrigues Carmen Teresí 

Laura Pla Maite Giménez Maria José Pau 

Rebeca Parra Paula María Gil Noelia Casterá 

Sonia Montserrat Teresa Ferrer Teresa Sifre 

Sonia Palomares Silvia Vicent 

Teresa Sifre 
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CORT D’HONOR
Falla Caputxins

Cristina Navarro Elena Rodriguez

Gemma Lairón Jessica Gómez Luci Aznar

Martha Cándido Mónica Santoyo Montiel Micó

Noelia Parra Silvia Lapeña Rosa Cándido

Lidia Copovi Lluch Comins

Ana Rosell
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Fallera Major

President
Secretaria

Tresorer
Comptadora

Delegat de Festejos
Delegat de JLF

Claudia Gomis Sanmartín

Cristian Grande Oliver 
Alba Ferrer Polo
Fernando Comins Micó
Olga Ferri Giménez
David Costera Rodríguez
Ferran Grande Pla

Vocals
Sabina Camarasa Martínez
Jonathan Canet Donato
Aleix Carrasco García
Vicent Castillo Plá
Ada Chillarón Plá
Alberto Cogollos Filgueira
Juan Cogollos Filgueira
Alvaro Cogollos Filgueira
Natalia Colomer Carretero
Alvaro Colomer Carretero
Montiel Comins Micó
David Conesa Aznar
Mateo Costa Torres
Diego Costa Torres
Camen Dolz Pau
Adrián Elorza García
Laia Ferri Ferrer
Marta Ferri Giménez
David Giménez Monserrat
Joel Giménez Monserrat
Sara Girbés Palomares

Ruth Girbés Palomares
Alejandra María Gomis Sanmartín 
Hugo Grande Oliver
Daniel Grande Ordaz
Lucia Hernándiz Juste
Iker Llácer Muñoz
Alejandro Micó Sanchís
Lidia Montagud Lapeña
Alma Montalvá Lairón
Joel Oliver Monerri
Claudia Orosia Cándido
Ian Pellicer Casterá
Adriana Pérez Santoyo
Darío Pérez Santoyo
Raúl Rentero Monerri
José Antonio Sifre Escudero
Roberto Sifre Escudero
Iván Valiente Llácer
Paula Vicent Cháfer
José María Vicent Cháfer
Lara Vidal Gresa

JUNTA DIRECTIVA INFANTIL
Falla Caputxins
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GUARDONATS INFANTILS
Falla Caputxins

COET D’OR

Claudia Gomis Sanmanrtín

COET D’ARGENT

Alvaro Colomer Carretero
David Conesa Aznar
Ian Pellicer Casterá

Adriana Pérez Santoyo
José Antonio Sifre Escudero
José María Vicent Cháfer
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Francisco Manuel Ferri Carbó
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David Giménez Ortiz
Miguel Montagud Sanchís
Rafael López García
Laura Pla Oliver
Alicia Garrigues Estela

Manolo Ferri Carbó
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Vocals
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Ricardo Andrés Viñals
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Noelia Casterá Ferrer
Juan José Castillo Estrelles
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Mª Carmen Cháfer Viñals
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Lidia Copoví Fresquet
Mª Carmen Dalmau Fayos
Ana Maria de la Concepción Chordá
Sebastián Denia Pastor
Virgina Escudero Giménez
Teresa Ferrer García
Alejandro Ferri Carbó
Rubén Ferri Garrigues
Sonia Filgueira Sanchís
Bernat Fontana Collado
Mª Amparo Fresquet Sanjuán
Mª Amparo Gallego Pau

Mª Isabel Muñoz López
Cristina Navarro Moreno
Laura Oliver España
Salvador Oliver España
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Bernardo Parra Asíns
Noelia Parra Dalmau
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Mª Isabel Pla Oliver
Chelo Polo Carrasco
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Adrián Rentero Monerri
José Rentero González
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Silvia Vicent Sarrión
Bernardo Jose Vidal Canut
Eva Vives Pérez

Ana Mª Garrigues Hurtado
Maite Giménez Ortiz 
Cristina Giner Morant
José Girbés Sáez
Luisa Gómez Aranda 
Daniel Gómez Corral
Antonio José Gomis Llácer
Tania Gomis Martínez
Francisco Gomis Ripoll
Lilian González Trujillo
Kiko Grande Oliver
Francisco Grande Ordaz
Guillem Grande Pla
Beatriz Gresa Sales
María Heredia García
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EXPLICACIÓ FALLA INFANTIL
Falla Caputxins

Ací venim a contar,
a forasters i a veïns
una història singular
de la falla Caputxins.
 
Anem a donar explicació,
intentant ficar en vers,
allò que mou a l’univers,
l’amor que naix de la il•lusió.
 
El lema de la nostra falla
és una “Història d’amor”
i serà la fallera major
protagonista de la xicalla.
 
També el nostre monument
té un príncep de forment
que és el president infantil
qui participarà molt subtil.
 
Voleiant per tots els indrets
està la resta de la comissió
que miraran amb emoció
tots i cada un dels ninotets.

Categoria: Segona 
Lema: Història d’amor
Artista: David Enguix

Per Miguel Á. Martínez Tortosa 
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I comencem  la narracióesta gran història fabuladad’un president ple d’il•lusiói una fallera per tots recolzada. 
Un bon dia, el príncep fallerva rebre la visita d’un missatger,i en nom de tota la xicallali donà el millor càrrec de la falla. 

Uns moments després d’este feta la velocitat que ho fa un angeletamb bones paraules i millor estilnomenà una fallera major infantil. 
Des d’aquell mateix momentels dos sofriren un encanterique per a tots seria un misteriquedant embruixats de repent. 

L’encanteri dels dos personatgesera un estrany amor per la falletai ara de manera prou concretavos explicarem alguns passatges.

Uns moments després d’este feta la velocitat que ho fa un angeletamb bones paraules i millor estilnomenà una fallera major infantil.
Des d’aquell mateix momentels dos sofriren un encanterique per a tots seria un misteriquedant embruixats de repent.

L’encanteri dels dos personatgesera un estrany amor per la falletai ara de manera prou concretavos explicarem alguns passatges.
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En el centre del monumentel príncep altiu i encantadorvol donar-li un bon presenta la princesa fallera major.La princesa entusiasmadamira al príncep encantat,esperant molt enamoradaque el somni siga realitat.

En el centre del monumentel príncep altiu i encantadorvol donar-li un bon presenta la princesa fallera major.La princesa entusiasmadamira al príncep encantat,esperant molt enamoradaque el somni siga realitat.

 
Els protagonistes de la falla

regnaran un món d’il•lusió

i on tota esta gran comissió

farà un esforç per la xicalla.

 
La nostra parella d’enamorats

viurà en un món de fantasia

on la il•lusió, màgia, festa i alegria

omplirà el barri per tots els 

costats.

 
Tres cors fan l’acompanyament

als cupidos enamorats i voladors

que volen mostrar que content

està el príncep i els seus amors.

21
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Este cupido valencià
llançarà la seua fletxa
que encendrà la metxa
d’un amor que ja vindrà. 
Els cupidos en el cel
es protegeixen el cap
perquè mai no se’n sap
si entropesses en un estel. 
Esta xiqueta vol estudiarper ser dona de saviesa,tindre un lloc on treballarper adquirir maduresa.
 
Si en l’estudi es posa amoracabes traient bones notesperò hi ha qui són de porperquè son molt cabotes. 

Els que no volen estudiaracaben sent unes titellesque per poder menjar
acaben fent meravelles.
 
Este cupido de la falla
intenta sembrar l’amor
posant pau i molt de corsense cap picabaralla.
 
Si vols un bon consell
mai et deus de barallar
així arribaràs a ser vell
amb amics que estimar. 
Però la vida no és tot amor,hi ha gent que vol el mali tot el que fa li dóna igualper això, hi ha que amar amb cor. 

Si tot es fa en estima
i no és amb pantomima
s’acaba sent una personaja sigues xicon o xicona.

Este cupido valencià
llançarà la seua fletxa
que encendrà la metxa
d’un amor que ja vindrà.

si entropesses en un estel.

perquè mai no se’n sap
si entropesses en un estel.

Esta xiqueta vol estudiarper ser dona de saviesa,tindre un lloc on treballarper adquirir maduresa.

Si en l’estudi es posa amoracabes traient bones notesperò hi ha qui són de porperquè son molt cabotes.

Els que no volen estudiaracaben sent unes titellesque per poder menjar
acaben fent meravelles.

Este cupido de la falla
intenta sembrar l’amor
posant pau i molt de corsense cap picabaralla.

Si vols un bon consell
mai et deus de barallar

intenta sembrar l’amor
posant pau i molt de cor

amb amics que estimar.

Però la vida no és tot amor,hi ha gent que vol el mali tot el que fa li dóna igualper això, hi ha que amar amb cor.

s’acaba sent una persona
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Estos dos enamorats

són amants d’exposició

per això estan ben triats

per a nostra representació.

 
Li du roses per enamorar-la

fent careta de bon xiquet

i mostrant-se molt discret

per poder així encantar-la.

 
Ella està molt il•lusionada

perquè un estimat xiquet

ha entrat en el seu coret 

i ara se sent enamorada.

 
Este cupido ama la pintura,

art ple de molta sensibilitat

que el pintor dona mesura 

i expressa amb emotivitat.

per això estan ben triats

per a nostra representació.

Li du roses per enamorar-la

fent careta de bon xiquet

i mostrant-se molt discret

per poder així encantar-la.

Ella està molt il•lusionada

perquè un estimat xiquet
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Este cupido ama la pintura,
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que el pintor dona mesura 

i expressa amb emotivitat.

Este cupido ama la pintura,

art ple de molta sensibilitat

que el pintor dona mesura 

i expressa amb emotivitat. La creativitat està sempre vivaquan estem parlant de culturaencara que algun polític d’alturaha elevat massa l’impost de l’IVA.

També està l’amor per la neu,allò que per alguns és una creuper a altres és la seua felicitati l’aprofiten fent alguna temeritat.

I ací s’acaba la història de la falleta,feta amb tota l’estima, cura i amor,per un faller i aprenent de poetaque ha posat tot l’empeny i el cor.

Hi hauran versets de bons i de roïns,vostès seran els qui hauran de jutjar,però el que si que queda molt clarés que són de la falla de Caputxins.



FALLA GRAN CAPUTXINS 2014
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EXPLICACIÓ FALLA GRAN
Falla Caputxins

Per un cas de compromís
un faller d’esta comissió
un dia em va fer un incís
dient: fes-nos l’explicació.

Per tal d’apanyar esta situació
i traure a ú d’un gros embolic,
li vaig dir que contara, a l’amic,
amb la meua humil participació.

I ací com qui no vol esta cosa
em ficaré a contar una prima 
i alguna que estarà més grossa
fent la crítica que estiga en rima.

El lema que té el nostre monument
és “Qui té la informació, té el poder”,
un tema tant del passat o del present
ja siga polític, economista o banquer.

Categoria: Segona 
Lema: Qui té la informació, té el poder
Artista: Vicent Piera

Per Miguel Á. Martínez Tortosa 
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Un dimoni roig com un titot

s’eleva sostenint calent com un bou

l’anagrama de tots que ara era “Nou”

i que el govern tancà fent el borinot.

Amb l’excusa de que no hi han diners,

els de sobra demostrats manifassers,

s’han carregat una imatge i una veu 

i s’han quedat més a gust que un Déu.

Al centre del nostre monument

una pipa que trau fum a grapats,

que no firmaren mai els sindicats

i que du esta situació del moment.

Els sindicats de la RTVV o Canal 9

estiraren molt la corda fins al final

i de tant estirar es va trencar el poal

fins que el govern va dir ja hi ha prou.

Els treballadors de l’ens públic RTVV

acusaren als mals polítics i directius

que qui no seguia les seues directrius 

se n’anava a casa sense tocar barana.

Cada president de la Generalitat

omplia una remesa de treballadors,

i cada director furtava un grapat,

de diners negres, fàcils i abellidors.

‘Grans events’, F1, la visita papal,

despeses que eixien dels valencians,

amb un gran sobrecost desorbitat,

tot en negre sense factures i albarans.
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Els mitjans de comunicació localshan canviant un poc com actuar,la rapidesa ens ha fet acostumara que els qui triomfen són els digitals.

La ràdio continua tenint el poderja siga estatal, privada o municipal,mentrestant els diaris de papersofrixen una crisis descomunal.

Molts dels mitjans de comunicacióestan inclosos en grups de poderi el pobre ciutadà mai pot saberquina és la realitat de l’adulteració. 

El partit que governa en l’actualitatté la manilla en la mà de la informació,i la resta dels partits de l’oposició,van a recules buscant-li sempre el forat.

La circumstància que patix la població,és del tot cruel i amb molta pressió,matrimonis parats, embargamentsneveres buides i algun desnonament.

Encara que com, sempre passa el que passa,
perquè una Robin Hood  molt inquietali ha llevat als bancs una ruïnosa casaque estava mig en terra en l’Alquerieta.

Tot un pla mediàtic del Partit Popular,perquè es van fer ressò les televisionsi allí la famosa alcaldessa donava raonsde la seua manera impulsiva d’actuar.

A la fi tant sols s’ha rehabilitat una casa,que ha donat ocupació a sis 
treballadors,
ho podien fer igual sense donar la brasasi els hagueren llogat d’agranadors.
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Este cranc simbolitza que anem enrere,

menys sous, drets socials i molts retalls

i el polítics ens canten el seu miserere,

tancant files de partit i obrint-nos badalls.

Enrere anem per culpa dels qui manen

que estan fent molt de mal a la societat,

s’han omplit les butxaques una barbaritat

i ara els jutgen i diuen que ells no afanen. 

Este angelot brut i de cor negre

simbolitza a la política actual

que a base d’omplir el seu “sobre”

es passen les lleis per l’engonal.

Este país senyores no l’alcem

perquè el tenim plenet de fem,

però hem arribat al dur extrem

d’haver trencat el nostre barem.

No hi cap rajola que ficar per a l’obrer,

ni pot vendre cap talladeta el carnisser,

la  infermera no té plaça en l’hospital

i al policia no li fan el “reten” municipal. 

Açò és un gran guirigall descomunal

la gent està descontenta i indignada

el treballador parat, tocant-se el pardal

i la casta política molt poc preocupada.

Este infern en la falla representatté una gran porta que hem encaratamb l’entrada de la de Caputxins,per a que puguen triar tots els veïns.
Dimonis pul•lulen sense pararper la nostra fraudulenta societat,vampirs que no paren de xuplari de tant de xuplar han fet forat.

El dimonis, dimonis són i seran,els diguen Pepe, Mariano o Satan,i pegant bacs i volantins estaransense tindre mai por al qué diran.
Ajuntaments, dependències, seccionsnegociats, delegacions, subdelegacions ministeris, despatxos i departaments, massa tomaca per a uns ous tan calents.

tancant files de partit i obrint-nos badalls.

que estan fent molt de mal a la societat,

s’han omplit les butxaques una barbaritat

i ara els jutgen i diuen que ells no afanen. 
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En un món de “yupi” i ausent

sembla estar esta fada de la falla,

en un estat ple d’alegria i rialla

sense els problemes del present.

El dimoni de les drogues està present;

davant la falta de futur, es fan ratlles,

prenen pastilles o s’unflen de cassalles,

i això és tot fruit de l’ acovardiment.

Així sembla estar la nostra joventut,

però els majors tenim la culpabilitat,

estem deixant-los un paisatge abatut

negre, incert, problemàtic i arrasat.

 
La fada fantasiosa no viu en Alzira,

tant sols ha de pegar una ulladeta,

com està l’Avinguda o la placeta

en l’actualitat i sembla siga mentida.

El comerç es troba indefens i abatut 

s’han acabat les idees empresarials

i els dirigents els passen per l’embut

en comptes de prendre decisions cabals.

Per als comerciants el desastre és total,

cartells de es ven, es lloga o traspassa,

i el pobre autònom mantenint l’espasa

sense cap suport del govern municipal.

Estem sumits en el més pur infern

la situació de la gent es angoixosa

i els bancs rebent de forma onerosa

diners “regalats” pel nostre govern.

Allò de Ban-ke- ia, doncs no hi ha res

perquè tota esta obscura gentola

hauria d’estar lluint una camisola

blanca i negra i en amples ratlles.

Però en este país no tanquen a ningú,

corruptela sense parar que és de bades,

la justícia ha perdut el més sentit comú

i ací s’enduen els diners a cabassades.

Este infern en la falla representatté una gran porta que hem encaratamb l’entrada de la de Caputxins,per a que puguen triar tots els veïns.
Dimonis pul•lulen sense pararper la nostra fraudulenta societat,vampirs que no paren de xuplari de tant de xuplar han fet forat.

El dimonis, dimonis són i seran,els diguen Pepe, Mariano o Satan,i pegant bacs i volantins estaransense tindre mai por al qué diran.
Ajuntaments, dependències, seccionsnegociats, delegacions, subdelegacions ministeris, despatxos i departaments, massa tomaca per a uns ous tan calents.
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i això és tot fruit de l’ acovardiment.

Així sembla estar la nostra joventut,

però els majors tenim la culpabilitat,

estem deixant-los un paisatge abatut

negre, incert, problemàtic i arrasat.

La fada fantasiosa no viu en Alzira,

tant sols ha de pegar una ulladeta,

com està l’Avinguda o la placeta

en l’actualitat i sembla siga mentida.

El comerç es troba indefens i abatut 

s’han acabat les idees empresarials

i els dirigents els passen per l’embut

en comptes de prendre decisions cabals.

Per als comerciants el desastre és total,

cartells de es ven, es lloga o traspassa,

i el pobre autònom mantenint l’espasa

sense cap suport del govern municipal.
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Però el poble pla està pagant “el pato”,

i per culpa d’algun que altre moniato

estem malvivint de misèries i caritat
s

i ens giren la cara en tots els costats.

Pugen els impostos... el gas, la llu
m,

la tasa de fem de la Mancomunitat

l’IBI, tot penalitzant el consum,

fa que molta gent visca d
e la caritat.

Ens hem acostumat a vore rebuscar

en els contenidors del fem per menjar,

alguna cosa sembla no va be en el país

quan la consciència no ens fa cap avís.

La classe mitjana ja no la trobem,

per molt que busquem i busquem,

han passat ha formar part de l’INEM,

i  d’estar tranquilets a l’altre ex
trem.

Este gran infern entre tots l’hem creat,

l’avarícia, d’uns i el gran descontrol

ha fet que la societat se’n vaja al perol

i la cultura del benestar l’hem arrasat. 

Encara que hi ha més d’un espavilat

que amb l’excusa de la gran crisi

i el cap ple de pardalets i desfici

vol la cultura de l’esforç. Està sonat. 

Si la cultura de l’esforç és acomiadar,

jo no vull este tipus de plantejament,

hi haurà que fer-li vore a esta gent,

que al treballador s’ha de respectar.

Este subjecte de qui estem parlant,

té molts diners, poder i informació,

a molts treballadors està esgota
nt

i de tant en tant fa alguna aberració.

ha fet que la societat se’n vaja al perol

i la cultura del benestar l’hem arrasat. 

Encara que hi ha més d’un espavilat

que amb l’excusa de la gran crisi

i el cap ple de pardalets i desfici

vol la cultura de l’esforç. Està sonat. 

Si la cultura de l’esforç és acomiadar,

jo no vull este tipus de plantejament,

hi haurà que fer-li vore a esta gent,

que al treballador s’ha de respectar.

Este subjecte de qui estem parlant,

té molts diners, poder i informació,

a molts treballadors està esgota
nt

i de tant en tant fa alguna aberració.
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Però el poble pla està pagant “el pato”,

i per culpa d’algun que altre moniato

estem malvivint de misèries i caritat
s

i ens giren la cara en tots els costats.

Pugen els impostos... el gas, la llu
m,

la tasa de fem de la Mancomunitat

l’IBI, tot penalitzant el consum,

fa que molta gent visca d
e la caritat.

Ens hem acostumat a vore rebuscar

en els contenidors del fem per menjar,

alguna cosa sembla no va be en el país

quan la consciència no ens fa cap avís.

La classe mitjana ja no la trobem,

per molt que busquem i busquem,

han passat ha formar part de l’INEM,

i  d’estar tranquilets a l’altre ex
trem.

Este gran infern entre tots l’hem creat,

l’avarícia, d’uns i el gran descontrol

ha fet que la societat se’n vaja al perol

i la cultura del benestar l’hem arrasat. 

Encara que hi ha més d’un espavilat

que amb l’excusa de la gran crisi

i el cap ple de pardalets i desfici

vol la cultura de l’esforç. Està sonat. 

Si la cultura de l’esforç és acomiadar,

jo no vull este tipus de plantejament,

hi haurà que fer-li vore a esta gent,

que al treballador s’ha de respectar.

Este subjecte de qui estem parlant,

té molts diners, poder i informació,

a molts treballadors està esgota
nt

i de tant en tant fa alguna aberració.

Ha arribat el moment d’una decisió,que sempre que comences una cosahas de prendre i si és una explicació s’ha d’acabar de manera respectuosa.
En primer lloc de cor demane perdósi algú s’ha sentit de manera asprosaperquè no era esta la meua intencióencara que la realitat siga esvarosa.

Per a nosaltres és la pura realitati no hem triat versos alexandrinsperquè això si que és una barbaritatque mai hagueren entès els veïns.
El ‘ripio’ és la fórmula utilitzadaque este faller i aprenent de poeta ha gastat per fer esta gran desfetaque la realitat trau de manera afilada. 

Mireu homes i dones, forasters i veïnsque tot allò que en la falla es critica és perquè algú la pura realitat rebolicai hem decidit traure-ho ací en Caputxins.

has de prendre i si és una explicació s’ha d’acabar de manera respectuosa.
En primer lloc de cor demane perdósi algú s’ha sentit de manera asprosaperquè no era esta la meua intencióencara que la realitat siga esvarosa.

Per a nosaltres és la pura realitati no hem triat versos alexandrins
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2013 EN IMATGES
Falla Caputxins
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2013 EN IMATGES
Falla Caputxins
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TEATRE
Falla Caputxins

Enguany la nostra comisió gran ha 
participat de nou al concurs de teatre 
en valencià que organitza tots els anys 
la Junta Local Fallera d’Alzira. L’obra 
elegida ha sigut “El que talla l’abadejo” 
de Barchino. En esta edició s’han 
complit 20 anys des de la primera 
vegada que la falla Caputxins participà 
en este concurs de teatre, i ho va fer, precisamente, amb aquesta obra. I això no és 
qualsevol cosa!!! … Nosaltres ahí, “erre que erre”. Evidentment, la gent que participa ha anat 
renovant-se; i mira …. jugant, jugant, 20 anyets. La nostra enhorabona a la gent que participa 
cada any al grup de teatre “A MENOS QUART”.

Per altra banda els menuts de la comissió 
(el Grup de Teatre “A MENOS DEU”) també 
han participat al concurs infantil de teatre 
en valencià. Ho han fet amb l’obra “La tenda 
de la fantasia” de Jéssica Gómez Corral, 
membre de la comisió i participant en l’obra 
de la comisió gran, … Ufff!!! Quanta faena ha 
tingut esta xica!! … 
Be, … una cosa hi ha que dir: s’ha d’animar 
als nostres fills a que ixquen al teatre. Si 
els que no han eixit mai parlen en aquells 
xiquets i xiquetes que sí ho han fet, els 
diran que s’ho passen molt bé assatjant. No 
és cap sacrifici per a ells; hi ha vegades que 
se’ls fa curt l’assaig, altres volen anar fins i 
tot dissabtes … Qui prova repetix!!!!!!! Però 
si els pares no els animem un poc, cada 
vegada hi hauran menys xiquets per a les 
obres i será molt difícil seguir. Els assatjos no 
són tot l’any, que de vegades som nosaltres 
els que no volem fer eixe esforç de dur-
los al casal…. Ay, que és veritat!!! I després 
està el col.laborar el dia de la representació 
amb l’escenari…. Que els xiquets no poden 
fer-ho tot!!!

Hi ha xiquet que comença i descobrim en ell 
un gran actor que teníem amagat i que fa 
que el director li haja de donar més paper 
sobre la marxa. Encara que, pensant-ho bé, 
no sé si hauríem de dir “xiquetes” perquè … 
mira que els costa als xiquets eixir!!!! … 
Si en el grup de teatre dels grans és 
important que el director sàpiga dur als 
actors imagineu el que suposa controlar 
a xiquets i xiquetes de diferents edats …. 
Uffffff!!! … Hi ha que tindre molta mànega 
ampla i tots no servixen per a això. Així que 
és just donar-li l’enhorabona a Jéssica per 
haver tingut temps d’escriure una obreta 
per als xiquets, per assajar en ells i fer que 
estiguen tan a gust; ...i damunt li quedava 
temps per eixir en l’obra dels majors!!!! Així 
que, si els xiquets diuen que s’ho passen bé 
i volen tornar a fer-ne l’any que ve vol dir 
que ixa persona ha sabut tractar-los bé i fer 
que disfruten del que fan….. Guanyen o no 
cap premi!!!!!!! Enhorabona a tots els que fan 
que açò tire avant, menuts i grans. Per a la 
falla sou els millors, faltaria més!!!!!!

Per Pilar Llinares Furió



En aquest món, en el que ara ens menegem, amb la crisi que tots patim fa anys, la 
falta de treball, i  les empreses que han sucumbit en el món laboral, trobar una persona, 
que ha treballat sempre en la mateixa feina, que ha sabut desenrotllar-la, i fer d’ella una 
empresa consolidada en la Comunitat Valenciana, que l’ha deixat en mans dels seus fills,  
que mantenen el seu llegat amb la mateixa pasió que son pare, i donant beneficis, i que 
damunt és una empresa de construcció, … és un miracle, i sobre tot, sent honrat.

Pues eixa persona existix i  forma part de la vida de la nostra comissió, i no és altre que el 
senyor, CONSTANTINO SALGADO. Molts diran … “i eixe senyor qui és?”…, pues és el nostre 
amic CONSTANTE. Ara els ficaré en antecedents i de seguida sabran de qui parlem.

El dia cinc d’Octubre del any 1934, naixia a la Garrofera d’Alzira el nostre protagonista,  com 
era habitual a l’època que es vivia, va assistir molt poc de temps a l’escola, el justet per 
ensenyar-se a escriure i un poc  de números (que, per cert no li ha anat gens mal allò de 
saber sumar). Als catorze anys ja treballava de peó de la construcció, amb son pare el 
senyor Constantino, ensenyant-se l’ofici, al que es dedicaria tota la vida.

Però tots el grans homens tenen d’arrere una gran dona i ell no va ser menys. Es casà als 
27 anys amb la seua novia, a la que coneixia de tota la vida,  perque eren veïns, la senyora, 
MARIA MATEU BAENA.  Amb ella va tindre quatre fills.  Al mateix temps  seguia amb la 
seua empresa de construcció, i ell i la seua dona regentaren durant els anys 79, 80, i 81, el 
restaurant  conegut per tots com “ el paraiso”. 
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AGRAÏMENT A CONSTANTE SALGADO
Per Vicent de la Concepción Chordá

A l’any 1981, l’empresa ja tenia el nom d’”Hermanos 
Salgado”. Durant aquestos anys, Constante també fa 
consolidar la seua amistat amb un altre caballer molt 
conegut per tot arreu, jo diria que arreu del món, el 
senyor Antonio Galbis, que començà al restaurant “ 
El Serrallo”  abans de fer-se famós al seu restaurant 
“Galbis” i les seues paelles gegants, conegudes per tots. 
Tan amics són que, apadrinaren la seua primera filla.

També és part de la cofradia de l’ECCE-HOMMO de La 
Garrofera, de la qual està molt orgullós, igual que de les 
festes de Sant Miquel Arcangel, que havien caigut en 
l’oblit durant alguns anys. Ell ha sigut part important 
en fer que tornen a celebrar-se amb la mateixa alegria, 
força  i germanor que abans,  sempre acompanyat de 
Maria i la seua familia, que no saben que fer-se quan 
vas convidat a les seues festes. Sempre et reben amb 
afecte, i eixos bunyols exquisits que fa Maria i que 
també provem de vegades a la comissió.

Constante,  és tan senzill que el seu plat preferit són 
les creïlles fregides.... I a més, crec que ha sabut inculcar 
tots els seus valors als seus fills, Maria Gema, Tino, 
Juan Jose, i Enrique, que ara es fan càrrec de l’empresa 
familiar, a la que en homenatge a son pare li han ficat 
el nom de “Grupo Constante”.
Enguany tindrem el gust i la satisfacció de que el seu 
nét més menut, Marcelo, desfile vestit de falleret en la 
nostra falla. Estem orgullosos de que la familía vullga 
continuar formant part de la nostra família fallera, que 
és la d’ells.
Només em queda dir, que en la comissió de la falla 
Caputxins estem orgullosos d’haver tingut a l’any 2007, 
un Caputxí Major de la talla del Senyor Constante; que 
hui en dia queden poques persones d’eixa talla moral. 
Amic dels seus amics, sempre ahí per tirar-nos una 
maneta quan ha sigut necessari i també … sense ser-ho. 
Esperem que tu, Maria i els teus fills i nets continueu 
tenint-nos en la vostra llista d’amics per molts anys.

MOLTES GRACIES CONSTANTE.
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Quina llàstima..., ès el primer que se m’ho ocorre dir quan vaig conéixer que hi ha comissions 
que no tenen una Fallera Major que la represente.

La veritat és que per desgràcia no és una notícia nova, ja que des de ja fa alguns anys 
trobar la figura d’una Fallera Major és més difícil i complicat.

Si dins del món de les falles i després del monument, el més important és la Fallera Major 
que representa cada any a la comissió, quan aquesta falta o no apareix, un anell de la 
cadena es trenca i no acaba de completar el que cada any persegueix una comissió.

Clarament podem dir que en aquest aspecte estem en crisi, una afirmació molt present 
a dia de hui entre tots nosaltres peró diferent en la seua concepció. La crisi de les falleres 
majors jo pense, i és una opinió personal, que no és ni monetària ni financera, sinó que 
forma part d’una situació de canvi que ve produint-se des de fa uns anys en el món de 
les falles i que no és altra que la forma de concebre els fallers de hui el que representa i 
el que signifiquen les falles. 

Es com si s’haguera produit un canvi generacional obligat, que no necessari, pel fet que hui 
en dia no se sap donar la importància que tenia abans la figura d’una Fallera major i
tot el que envolta aquest càrrec.

La frase tan repetida entre molts fallers dels que ens considerem “veterans” de qué “hui no 
hi ha fallers sinó festers”, pot resumir perfectament aquest canvi que s’ha produit.

Les Falleres Majors d’abans, en general, no solien tindre més de vint o vint-i-cinc anys, igual 
que ara, no solien treballar, igual que ara, i per tant eren els pares els que decidien si podien 
fer a la seua filla Fallera Major o no. Peró a diferència d’ara, l’esforç que feien era més gran.

Primer perqué pense que els temps eren, a pesar de com estem ara, més difícils en 
general, i segon perqué crec que durant el regnat de la xiqueta tota la famílía estava més 
ínvolucrada en tot el que passava al voltant d’ella.
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QUINA LLÀSTIMA
Per Enrique Pellicer Rubio

Els pares, els iaios, els germans, tots estaven, ajudaven i compartien moments amb ella i 
el President, Peró tot açò era compensat en l’alegria i la il.lusió de veure a la seua Fallera 
Major representant la seua comissió. 

Una fallera major, ni era més, ni millor, ni lluïa més per tindre diners o gastar-se més, sinó 
per les ganes que tenia de ser-ho. Açò era el més important i qualsevol membre de la 
comissió femenina podia tindre opcions de ser-ho sense preocupar-se de fer-ho bé.

Tota xiqueta o joveneta tenia en ment ser algun que altre any la Fallera Major de la seua 
comissió, inclús hi havien moltes d’aquestes comissions que tenien una llista feta per a
molts anys, peró hui es difícil trobar-ne una que vullga ser Fallera Major, perqué entre que 
el pares s’han fet cómodes i no volen mal de caps ni despeses, i les pròpies falleres que 
l’únic que volen es passars’ho bé, divertir-se i estar de festa en els amics, és un problema 
el que cada any es troben les comissions per trobar a la seua representant.

Tal vegada, i segurament part de culpa de tot el que está passant, la tenim els fallers de 
tota la vida, que  no hem sabut transmetre a les noves generacions el vertader sígnificat 
de tot el que representava esta festa.

Pero també crec que aquestes noves generacions no s’han preocupat d’aprendre, ni de 
continuar amb la llavor feta pels majors.

Es per això pel que afirme que la causa de la crisi de la Fallera Major no és altra que el 
canvi que s’ha produit en la concepció que la gent d’ara té del que és ser faller, o millor 
dit. . ...fester?

I és per això pel que pense que és difícil que açó canvie a curt termini en les falles d’ací , i 
com deia al principi, jo com a faller quina llàstima.



FALLERA MAJOR: QUE VAL SER-HO?
Per Luis Calderón Simón. ciberfallas.com
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Fallera Major per a l’any... de la comissió
de la falla ….,
senyoreta...
Així comença tot, tota la il.lusió,
I’emoció, les ganes de gaudir-ho i
sobretot fa que augmente el sentiment
i les ganes d’una valenciana
de representar les dones de la seua
comissió amb tot l´orgull i la satisfacció
que sent.
En un principi, el més important
que ve al cap en aquell moment,
després de la bona notícia, és si
tot estarà apunt per a la setmana
de falles. Està clar que com en totes
les coses hi ha molts tipus de
Falleres Majors: estan les que sempre
han volgut ser des de menudes,
les que el seu nuvi o marit són
president i volen acompanyar-los,
les que ho són per tradició de família
i moltes més que en alguns
casos no han pogut ser per qüestions
econòmiques o personals.
Però una cosa que és evident, és
que cadascuna dóna tot el millor
d’ella i exerceix la seua funció com
millor sap, encara que, de tant en
tant, hi ha excepcions. 
Abans de res cal començar a preparar-se
i veure tot el que farà falta
“sempre dins de les possibilitats
de cadascuna”. Normalment tot
comença per confeccionar-se el o
els vestits que volem dur-se a terme
i cal a anar a comprar la tela
que més s’ajuste i agrade a cada

fallera. Al mercat hi ha molta varietat
de tot: en dibuixos, brodats, teixits
i adornaments dins de la línia
clàssica que permeten que el vestit
ressalte la personalitat de la persona 
en qüestió. Les teles més cares,
sense cap dubte, són els espolins,
confeccionats a mà, de tall únic i
que estant sobre els 24.000 euros
més, encara que també
hi han de menys preu.
Estan els de teixits de
seda, el tafetá -que és de seda salvatge-, i
l’adomoscat que pot valer
sobre els 600 o 700
euros, tot depenent clar
si es compra en época de
rebaixes i en el tipus d’establiment
on es venga.
Una volta estan elegides les
teles, se solen adquirir les
manteletes. Ací també es
troba una gran varietat, en el
tipus de tul i de brodat: en tul
cristall -el més utilitzat-, el
tul de seda, tul normal, amb
els lluentors de nacre, platejats
o daurats, brodats en
blanc, or, plata, negre o cru, i el
seu preu el marca la qualitat i
la quantitat del seu brodat.
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Per descomptat no poden faltar
les sabates que solen anar a
joc amb la tela del vestit o no, i
depenent del model i forma, solen
costar des de 50 euros fins
uns 180 euros més o menys. Tot
seguit, tenim els adreços i les
pintes dels quals tenim molts models 
variats o també els clàssics 
com són el de raïm,
balconet o els tres penjolls, que
depenent si són de perles cultivades,
normals o fluixes i amb cristall,
valen des de 250 euros fins on una
vullga arribar. A l’igual que les pintes
si estan cisellades a mà o no,
poden costar-nos des de 1 00 euros
fins a 500 euros o més.
Com és normal, no podem oblidar
la roba de baix, com els calcetins,
les sinagües, els pantalons, la camisa
o I’ahuecador. Els calcetins
poden oscil.lar entre uns 20 euros
fins uns 80 euros més o menys si
són de seda. Les sinagües, els pantalons
i la camisa depenen de la
feina que porten de cosir-les i el
material que s’utilitze i l’ ahuecador
“que sense ell el vestit no lluiria
ni la meitat” pot costar de 150 a250 euros.
Una part important
de tot açò és el cost de
la confecció dels vestits del segle
XVlll o XlX, que depenent de com
i sobretot qui el confeccione, Pot
valer d’uns 400 a 600 euros o més.
En aquest preu, no s’inclouen les
cintes, passamaneries, randes, botons, etc.

El complement que dóna el toc
personal de la nostra indumentària
valenciana sense dubte és el
pentinat dels tres monyos o d’un
sol, que a més de ser costós de
fer és un poc pesat de dur -per
a unes més que per a d’altres- i
que dins de no moltes varietats
en models, pot costar entre 18 i
20 euros. La mantellina
que de tres puntes, de mitja
lluna, rectangular, quadrada
o el tern amb algun color com \
blanc, negre o torrat, no deixa
de ser bonica en totes les seues
varietats i formes. Els seus preus
poden arrancar des de 1 50 euros,
una normal, fins a una quantitat
il.limitada per una brodada a mà.
Una pega que no totes les falleres
adquireixen és el mantó, que sol
ser de seda encara que hi ha de
llana. M´oblidava també d’un vestit que
no per ser tan bonic és menys important:
el vestit de llauradora,
que aproximadament de confeccionar-
lo i amb sabates incloses pot
costar uns 400 o 450 euros i que
porta la seua camisa i el seu davantal
amb mantellina inclosa, solent
ser de tela blanca o de colors al gust
del consumidor. El seu cost depén
de la feina i les passamaneries que
duga. Al cap és sol dur amb aquest
vestit una malla de perlé que molts
anomenen còfia ó una pinta més
menuda amb un rasca-monyos
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Les tasques d’una fallera major no
són sols fer-se els vestits i lluir-los,
són també d’altres com acudir a
sopars i  presentacions
d’altres Falleres Majors,
reportatges fotogràfics i un llarg
etcétera que no es pot evitar. També
hi ha d’altres, com els regals al
president i a la Fallera Major
infantil del seu any que sempre se
solen intercanviar i que solen ser
<boleres tornades>.
En fi, en tot açò he volgut donarvos
a conèixer que ser Fallera Major
és voler ser-ho com una vol o
com una pot però tingueu per segur
que per a una dona valenciana
i fallera és una experiència única i
inoblidable, i que, ho recordarà
mentres visca.
Animeu-se!

FALLERA MAJOR: QUIN COST TÉ SER-HO?
Per Luis Calderón Simón. ciberfallas.com
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XE! QUE VE LA TRACA!!!
Per Enrique Pellicer Rubio

Si alguna cosa caracteritza les festes per aquestes 
zones valencianes és la pólvora.

Si ets a Alzira en Falles no podràs deslliurar-te 
d’escoltar petards i coets a qualsevol hora del dia.

Caminar sobresaltant-se a cada pas pel carrer és 
habitual, però és que sinó... no serien Falles.

Aquest soroll característic i ensordidor es fa notar 
especialment pels matins, amb les despertades, no 
aptes per a dormilecs... La despertà és un acte 
especial per a la majoria de fallers que comencem 
així el dia de festa, encara que a molts veÏns i 
visitants no els faça massa gràcia... les Falles s’han 
de gaudir dia i nit, així que a les 8 del matí... petards, 
coets i banda de música passejant per cada barri 
de la ciutat d´Alzira!

Finalment, ens queda aquesta olor de pólvora i 
el terrabastall que es produeix abans d’arribar al 
moment final i més gran de les festes, la cremá de 
les falles.

Per arribar a la culminació i que els monuments 
cremen i purifiquen mals esperits, és necessari 
una explosió de la traca que finalitza prenent el 
monument.

Perd... encara queda temps perqué arribe el final 
de la Festa.

Ostres..!!! Corre que ve la traca!!!



REBOSTERIA VALENCIANA
Per Francisco Chillarón Chacón
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Este món és, vertaderament un amarg patir; on és prou normal eixir de mala gana diària. 
Des de temps immemorials els residents d’este planeta han procurat de totes les maneres 
endolcir la seua estada en ell.

En els països de la conca mediterrània, hi havia cereals que proporcionaven farina, oliveres 
que donaven oli, ous, herbes oloroses  , ametles, figues, nous i també hi havia mel; en 
conseqüència, va haver-hi una rebosteria, òbviament amb innumerables variants locals, 
però comú a totes les seues costes.

Les combinacions amb els esmentats ingredients, als que es pot afegir algun més com la 
llet, són moltes i van donar lloc a tota una galàxia de dolços, fruites de plat , etc, un món el 
de la rebosteria que donaria una bolcada total quan va aparéixer un nou element, el sucre.

D’altra banda, la Comunitat Valenciana, de nord a sud i des de l’oest al mar, oferix una 
gastronomia en general variada per respondre a la distinta geografia de les comarques. És 
el camp de la rebosteria i confiteria on s’observa que no hi ha localitat per xicoteta que 
siga que no compte amb els seus propis productes de brioxeria o pastisseria. Per un costat 
hi ha productes com les “mones”, “panquemados” o “tonyas” les quals sent iguals en els 
seus ingredients i preparació reben un nom segons el lloc d’elaboració.

Van conéixer els musulmans espanyols 
el sucre i el van emprar amb generositat 
en les seues elaboracions rebosteres. Els 
cristians una vegada es van aposentar 
en la ciutat del Túria i en el seu regne, van 
continuar amb l’elaboració del sucre i pel 
que s’ha dit, València gaudix justa fama 
per les seues elaboracions rebosteres.

PANADES DE SUCRE FI
INGREDIENTS:
Ametles: prendrà una lliura i les farà blanques i netes. Pica-les 
en eixut, de manera que es tornen ben olioses, que quant més 
olioses són, més valen. I desprès prendràs una lliura i mitja de 
sucre blanc ben polvoritzat i mescla-ho a les ametles.
I quan estiga tot picat i ben mesclat, si es veu que resulta 
massa dur ablanis-ho amb una poca aigua de roses. Després, 
fica un poc de gengibre. I desprès prendràs pasta que siga de 
farina i la pastaràs amb bons ous i oli dolç que siga fi.
Desprès prendràs oli que siga fi, posa’l al foc en una cassola; 
quan bulla ficaràs dins de l’oli aquelles panades ja farcides, i faràs 
que bullen fins que que prenguen color d´or . Quan les lleves del 
foc, fica damunt mel fusa. Després sucre i canella polvoritzats 
damunt la mel i les panades.
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ENSAÌMADETES DE LES MONGES

INGREDIENTS:
Un quilo de farina tamisada: dos-cents grams de sagí, mig quilo de rent de pa; dotze ous, 
un rovell, sucre glacé ,un poc de llet.
S’unixen la farina, el rent i els ous, es pasten fins a obtindre una pasta homogènia , s’agrega 
un poc de llet, es cobrix amb drap blanc i es deixa reposar diverses hores, perquè el rent 
faça el seu efecte i i la pasta augmente de grandària , (des de l’hora de nona a l’hora de 
vespres). 
La massa haurà aconseguit el doble del volum inicial; ara es col•loca sobre una taula de 
pastar en la que s’ha escampat farina, es treballa novament i es forma amb ella un rotllo. 
Es van tallant rodanxes del mateix i es treballen per separat, obtenint de cada rodanxa un 
cilindre llarg i fi, es fon el sagí, s’unten els cilindres o bastonets obtinguts i se’ls dóna forma 
d´ espiral (o la que se li vullga).
S’unta amb sagí i s’empolvora amb farina una ``llanda´´, i es col•loquen les ensaïmades prou 
separades ,perquè degut a la gran quantitat de rent han de créixer molt; l’augment de 
volum s’afavorix deixant-les reposar cobertes amb un drap. 
Amb el rovell d’ou batut s’unta la seua superfície valent-se d’un pinzell, es passen al forn 
fins que es forme una crosta daurada i s’esguiten de sucre glacé.

La confecció de la rebosteria es troba relacionada amb el calendari festiu.
S’elaboren per tradició i motius extraordinaris com l’Epifania, Carnestoltes, Nadal, Pentecostés, 
Aniversari, etc, i puntualment relacionades amb les festes patronals de cada Localitat.

MONA DE PASQUA
INGREDIENTS:
Tres quilos de farina; un quilo de sucre; un dotzena d’ous; un litre 
d’oli, Raspadura de llima. un quart de quilo de rent de pastilla. Un 
quart de quilo de massa de rent. 
Amb un poc de farina i aigua tèbia es desfà el rent de pastilla, 
mesclant-se amb la natural, deixant-los que fermenten. 
Es deposita el rent en un llibrell, junt amb els ous i els altres 
ingredients, farina, oli, etc, pastant-se fins a aconseguir un mescla 
homogènia.
Es deixa en repòs dos o tres horas, i al fermentar es torna a 
pastar. Es formen les mones, que poden ser esfèriques i allargades, 
i es col•loca en el seu centre un ou dur; es pinta amb ou batut 
la superfície de la mona, s’empolvoren amb sucre i es porten al 
forn. (La corfa de l’ou també se sol pintar amb un colorant )

La recepta dels bunyols es relaciona amb la festivitat fallera, durant el mes de Març.
Es sol dir que durant les “festes josefinas” “els bunyols” solen ser l´adequada companyia del “l’ 
aiguardent” quan este tenia un ampli consum.



BUNYOLS FALLERS

INGREDIENTS:
Tres-cents cinquanta grams de farina; 
quatre cullerades soperes de rent; dos 
gots d’aigua; sal; oli. Es dissol el rent en 
aigua.
Se li agrega la farina, a poc a poc perquè es 
mesclen, i un pessic de sal. Es deixa reposar 
la massa per a què puge, i mentres es 
prepararà la paella o caldereta per a coure 
els bunyols. Òbviament l’oli ha de ser net, 
abundant i estar molt calent, “bullint”. Les 
bones “bunyoleras” es valen només dels 
seus dits per a donar forma “als bunyols’; 
les principiantes d’un artefacte que criden 
“bunyolera”. S’ha de fregir amb rapidesa i 
traure els bunyols quan estiguen daurats. 
S’escorren sobre paper d’estrassa i 
s’empolvoren de sucre.
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BUNYOLS DE VENT

INGREDIENTS:
Oli per a fregir -200 grams de farina de blat -6 
ous -Un got de llet sencera (1/4 de litre) -150 
grams de mantega -5 grams de sal -sucre glas 
per a empolvorar al final.
En un recipient es posa la llet, la mantega i la sal 
al foc fins que començe a bullir. En este moment 
s’afig la farina, mesclant-la constantment amb 
una espàtula fins que la massa es desprenga de 
les parets del recipient. S’agreguen llavors els ous, 
removent enèrgicament la massa. Ha de quedar 
d’una consistència cremosa. Es prenen porcions 
de la massa amb una cullera i es van fregint en 
abundant oli. Una vegada fregits s’escorren, es 
deixen refredar i s’empolvoren amb sucre glas.
Recorda que esta és la recepta bàsica però que 
els bunyols es poden omplir amb nata, crema 
pastissera, crema de xocolate, etc.

“Pastes i pastissos, coques i coquetes, quan en València es deia “pastas” o un “plato de pastas” 
tot el món sabia que es tractava d’una font que contenia galetes “rossegons” magdalenes 
etc.” 

ROSCA DE XOCOLATEINGREDIENTS:
Cinc-cents grams de fècula de creïlla; sis ous; dos-cents grams de mantega; dos-cents grams 
de sucre; un culleradeta de rent; dos-cents grams de xocolate amarg; mitja copa de conyac; 
dos-cents grams de brull; una mica de sal. Es treballa en un bol la mantega amb el sucre, 
utilitzant un cullera de fusta, se separen els rovells de les clares dels ous, i s’incorporen els 
primers, d’un en un, a la mantega. Es tamisa la fècula amb el rent i la sal  i s’afigen lentament 
al compost. Es baten a punt de neu les clares i s’unixen també a la massa anterior, mesclant 
amb suavitat. La massa es col•loca en un motle en forma de rosca que s’haurà untat amb 
mantega, i es cou a forn moderat. Després de mitja hora de cocció, si la rosca esta a punt, es 
trau del forn i es desemmotla. (Se sap que està a punt introduint en la pasta un furgadents 
que ha d’eixir sec.) Per separat es ratlla el xocolate i es dissol al bany de Maria; es treballa el 
brull, perquè es torne esponjós, i es mescla amb el xocolate i el conyac, amb este compost 
es recobrix la rosca.

REBOSTERIA VALENCIANA
Per Francisco Chillarón Chacón
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BUNYOLS DE VENT MAGDALENES
INGREDIENTS:
Decilitre i mig d’oli; cent cinquanta grams de sucre; cent cinquanta grams de farina; dos ous; 
dos rovells, sis grams de rent, una copeta d’anís, la raspadura de la corfa de llima. Es col•loquen 
en una safa l’oli, el sucre i l’anís, el rent i les raspadures de llima, es mesclen amb un batedor, 
se’ls incorpora un ou i després l’altre, després un rovell i a continuació l’altre, s’incorpora la 
farina, es mescla tot molt bé, i amb la pasta resultant s’omplin els motles untats d’oli molt 
fi (s’omplin fins a dos terços de la seua capacitat) i es posen a forn de 200º. Als deu minuts 
les magdalenes es podran ja retirar, perquè apareixen prou daurades. 

COQUES DE CACAU
INGREDIENTS:
Dos-cents grams de farina, cinquanta grams de mantega , cent grams de sucre, 
setanta-cinc grams d’ametla mòlta, un ou ,dos cullerades de llet, cinquanta 
grams de cacauet torrat i mòlt. Es forma un cercle amb la farina i en el centre 
es posen la resta dels ingredients, es pasten estos en primer lloc i la farina fins 
a formar una massa compacta. S’aplana la massa i es lamina amb un corró de 
fusta fins a deixar una capa de quatre mil•límetres, es talla formant cercles del 
diàmetre que es vullga, es banyen d’ou batut i es passen al forn fort-moderat 
de dotze a quinze minuts.

En tota la Comunitat Valenciana, però més especialment en tots els pobles de l,horta, es 
conserva la tradició de les coques fines i les coques de sagi a les que hauria que agregar les 
de cacau, en la seua variant dolça molt pròpies de la Ribera del Xúquer. 

COQUETES FINES I COQUETES DE SAGI
INGREDIENTS:
Les primeres s’elaboren amb cinc tasses-d’oli, dos tasses de “aiguardent- i la farina 
que admeten. Després de treballades i fetes tortades coquetes ,s’empolvoren 
de sucre i es couen, col•locant-les sobre paper blanc .
Les segones requerixen dotze onzes de farina; sis de sagi de porc, sis de sucre, 
tres ous, canella i llima ratllada, es pasta la massa, es formen les coques i 
s’unten amb clara d’ou i s’empolvoren amb sucre i canella; es posen al forn.

TORRÓ DE XIXONA
INGREDIENTS:
S’elabora una mescla amb 23 quilos de mel, 11 quilos i mig d’ametles sis quilos 
d’avellanas, sis de pinyons, tres quilos i mig de sucre blanc de terròs, vint-i-
huit grams d’anís picat i catorze grams de celiandre en pols. Tots els fruits 
secs mencionats apareixeran torrats, pelats i trinxats. Es cou en un calder i es 
mescla contínuament fins a obtindre una mescla homogènia. Es trau la pasta 
obtinguda i es deposita en una taula on s’haurà empolvorat farina. Se la deixa 
reposar sis hores. Es passa per un molí de ferro (dels que s’usen per a moldre 
xocolate) i mentres dura la mòlta s’incorpora algun terròs de sucre, per a evitar 
la formació d’oli. Amb la massa s’omplin motles i se’ls empolvora de canella. Es 
deixen reposar i un mes més tard estarà el torró en el seu millor moment. 

“I ja per a acabar ho farem amb els torrons i massapans molt arrelats en la zona de l’Alacantí. 
De fet és famós el seu torró de Xixona, exportant-lo a totes les parts del món. 



REBOSTERIA VALENCIANA
Per Francisco Chillarón Chacón
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MASSAPÀ
INGREDIENTS:
Es fan secar en l’estufa una quarta part d’ametles amargues per tres quartes parts d’ametles 
dolces, unes i altres bén pelades, es reduïxen a pasta picant-les i humitejant-les a mesura amb 
clara d’ou batut. Es pren el mateix pes de sucre, en el que farem bambolles, es tira la pasta, 
es cou i es remou constantment fins que posada en el dit s’agafe. En este estat s’estén sobre 
una taula, que s’haurà empolvorat de sucre en pols, i s’estén fins a deixar-la de la grossària 
d’un centímetre i es talla en la forma que es vullga. Si es vol fer de fruita, després de tirar la 
massa en el sucre aclarit s’afig una tercera part de la fruita que es vullga, esclafada i passada 
per tamís. 

MASSAPÀ ROSAT
INGREDIENTS:
Una lliura de roses, una altra d’ametles i dos i mitja de sucre blanc. Les 
roses han de ser fines, tallades i netes, tindre aigua bullint i escaldar-
les bé i després traure-les i esprémir-les molt bé i tindre el sucre aclarit.  
Tirar les roses dins i que coguen, i en estar gros el sucre, prendre-les 
ametles i tirar-les dins, i menejar-les molt de pressa perquè no es 
cremen, i en estar cuit llevar-ho del foc i tirar-ho en el seus motles. 

OSSOS DE SANT 

INGREDIENTS:
Sucre, 500 grams , ametles, 500 grams, aigua, un quart de litre, corfa 
de llima ratllada. Per al farcit, dotzes rovells, 175 grams de sucre i un 
decilitre d’aigua.
En una cassola es col•loca el sucre, l’aigua i el perfum de llima, es deixa 
bullir fins a adquirir el punt de bri. Llavors s’agrega-la ametla pelada i 
mòlta, es remou bé amb una espàtula de fusta; es retira del foc i es 
deixa refredar. Una vegada freda s’estén la pasta sobre un marbre, 
s’allisa fins que quede d’una grossària de quatre a cinc mil•límetres, 
es talla en tires de cinc centímetres d’ampla. Es pren un canut de 
canya d’un centímetre de diàmetre per cada os i es deixen en la boca 
del forn fins que s’assequen. Una vegada secs es retiren els canuts i 
s’omplin. Una vegada farcits se’ls banya de xarop i es deixen una altra 
vegada a la boca del forn perquè s’assequen. El farcit s’aconseguix 
elaborant un almívar al qual se li agreguen els rovells, que es baten 
amb l’almívar fins quallar, però sense arribar a bullir.

















peixmferrer@gmail.com



 













www.vsmconsultores.com



C / Rajolar, s / n. (Polig.Ind.) 
46740 Carcaixent (Valencia) 

Tfno. 962 433 884 
Fax. 962 460 629

info@congeladospascual.com















Major Santa Caterina 
nº 10 baix 

(front cine colon)
 

Reserves 96 201 39 75 

Menjar Low Cost








