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Les falles de Gandia amb Maure

Editorial
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Una demanà històrica
A l’INFOFALLES us oferim els textos dels
discursos de la demanà de la FMG’10 tant de
la protagonista, la nostra Maure, com del
president de la FdF i de l’Alcalde. Prèviament

els convidats realitzaren el besamans a
l’entrada, tant autoritats del consistori
gandià com presidents, reines i membres
de l’executiva de la FdF i de la Falla EEPP.
El primer en prendre la paraula
va ser el President de la FdF qui
es va dirigir a la família Albiñana-Martí amb les següents paraules:
Maure, les demanades sempre
marquen una fita històrica dins
del calendari faller, ja que s’inicia un exercici més de les falles
amb una nova FM, una senyoreta
passa d’haver ostentat diversos
regnats dins de la seua comissió
a representar a tota Gandia, aleshores entra a formar part del
gran llibre de la història de les
falles gandianes.
Però enguany a més de la fita
tradicional comptem amb tres
dates més extraordinàries que
marcaran la història de les falles
gandianes.

La família Albiñana-Martí, als peus de la impresionant
escalinata del saló principal del Monestir, escoltant
les paraules del President de la FdF, Jesús Garcia i
de l’Alcalde de Gandia, José Manuel Orengo. Altre
fet històric per a la Falla Plaça Escoles Pies.

En primer lloc, i cosa que no se li
oblida a ningú dels presents, és
que el proper any es celebra a
Gandia “L’any borgià”, i per eixe
motiu tindràs l’honor, com a FM,
de viure actes únics, irrepetibles, i de compartir moments
amb personalitats que de cap altra forma haguérem ni somniat
estar al seu costat.

Gandia, 14 de Setembre del 2009

InfoFalles Nº 01

infofalles@gmail.com Revista de la Falla Pç. EEPP

“...on s’han hospedat reis...”

A més hui ens trobem en un dels llocs més emblemàtics de la cultura i de la història valenciana, el Monestir de Sant Jeroni de Cotalba, fundat pel Duc de Gandia Alfons el Vell en
l’any 1388 per acollir als monjos jeronims que fugien del monestir de Jàvea farts dels
constants atacs dels pirates berberiscs, declarat bé d’interès cultural en el 1995, i conservat fins als nostres dies gràcies a la família Trénor, actual propietària.
En les estances d’este Monestir s’han hospedat reis com Felip II i Felip III, i personatges
com Sant Vicent Ferrer.
I qui anava a dir-ho, més de 600 anys després de l’inici de la seua construcció, va a tenir
lloc la demanà d’una Fallera Major de Gandia.
A les falles de Gandia no ens cap ja més honor que poder xafar els mateixos taulells que
van xafar personatges tan importants per a la nostra història, ni ocupar sales que tanquen
entre les seues parets tanta cultura i tradició, i tot això t’ho devem en part a tu, Maure, i
a la teua família que heu fet possible.
I la tercera fita extraordinària és que per primera vegada en nostra història les vint-itres comissions es troben en la demanà d’una FM, les vint-i-tres reines i els vint-i-tres
presidents de les comissions gandianes estan fent història representant a tota la Gandia
fallera, i esperem que aquest siga el primer de molts anys més ratificant amb la seua presència la demanà d’una FM, felicitacions a totes i tots per este gran pas donat enguany.
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Parlaments.... en lloc emblemàtic
Després, l’alcalde de Gandia va ser el que va protagonitzar la pregunta esperada per tots,
però abans, es va dirigir als presents explicant:
Maure, ens contemplen vora 700 anys d’història que estan íntimament lligats al nostre
passat més esplendorós. I això sempre impressiona un poquet.
Quin encert o feliç coincidència, celebrar la Demanà de la dona que va a convertir-se en la
Fallera Major de l’any Borja de 2010, en este monestir que va fundar, el duc reial Alfons
el Vell, avantpassat en el ducat, de sant Francesc de Borja.
Se que tu sempre has somniat, quan miraves este monestir per la finestra des de Ròtova,
el fer ací la demanà, si un dia els designis et donaren el honor de ser la fallera major.
Puix bé, els designis impulsats per ta mare, Aure i amb el beneplàcit del ton Pare, Andrés,
fa que estiguem ací per a que dones el SÍ, a les falles de Gandia. Els pares sempre volen el
millor per als seus fills. I, quan s’empenyen, quasi sempre ho aconsegueixen. I si es tracta
de que la seua filla veja complit el somni que té, tota fallera de soca-rel, estan fen-te el
millor regal que li poden fer a una filla, apassionada per les falles.
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Maure, hui és una gran vesprada per a tu. Tot el que està ocorren es quedarà enregistrat
en la teua memòria per a sempre. I t’assegure que el senzill acte d’esta vesprada, en este
imponent edifici, va a ser només el principi d’una sèrie d’esdeveniments que van a canviarte la vida: Vas a ser el centre de totes les mirades, un model a seguir per les falleres que
també somien fer realitat el teu somni. Maure en l’aniversari dels 125 anys de la teua falla, les escoles Pies, i els Vé centenari del naixement de Francesc de Borja, portaràs el
nom de Gandia allà on vages.
Arriba el moment que tant estàs esperant. Entenc que estigues nerviosa...qui no ho estaria, però vull que sàpigues que a partir de hui, des de l’Alcalde fins a l’últim faller de Gandia, ens posem a la teua disposició perquè tot isca com tu ho desitges i perquè res no et
falte: ni consell, ni suport, ni estima.
Ara bé, hauràs de contestar primer a la pregunta que com Alcalde, en nom de la ciutat i
de totes les gandianes i els gandians als qual represente, he vingut a fer-te, seguint una
llarga tradició:
MAURE ALBIÑANA MARTÍ: ¿ACCEPTES SER LA FALLERA MAJOR DE GANDIA DE
L’ANY BORJA DE 2010?. La nostra fallera va dir, lògicament, que sí acceptava el nomenament, produint-se aplaudiment i lliurant-li el decret d’alcaldia del seu nomenament.
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I Maure ens va dir....

Voldria amb la sinceritat de les meues paraules arribar a contagiar a tota la gent que aquesta nit de setembre m'acompanya en un dia tant emotiu per a mi i la meua família, el
sentiment i orgull que recorre dins de mi. Eixe sentiment que es transforma dins del meu
cos en el voleteig de milers de papallones i que em diuen que aquesta nit no és una nit qualsevol.
Els nervis del moment em transporten a l'aula d'un col·legi el primer dia d'escola.
Però avui no estic a soles, em sent arropada i protegida a cada moment pels 23 membres
que formen l'executiva de la Federació de Falles i que des de la nit del 9 de juny he tingut
al meu voltant.
En les meues primeres paraules no podia deixar de transmetre l'honor i l’orgull que
representa per a mi el poder comptar amb la companyia dels presidents i reines de les 23
comissions de la Federació de Falles, compartint i gaudint amb la seua presència, aquesta
vetllada tan important per a mi.
Com tota dona fallera, sempre somnies com seria representar al col·lectiu faller
sent la Fallera Major de la ciutat. Però aquest any tan especial per a la ciutat i per a les
falles, doncs es compleix el cinqué centenari del naixement de Sant Francesc de Borja i el
125 aniversari de la primera falla plantada a la plaça Escoles Pies, he segut l'afortunada
per a representar les falles de Gandia.
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Dec este honor a dues persones, per una banda a José Manuel Orengo, Alcalde de la
ciutat, per haver donat el seu vist-i-plau per al meu nomenament, i per altra, com no, a Jesús pel fet que haja dipositat la seua confiança en la meua elecció.
M'agradaria no ser tan sols el record d'una fotografia penjada a la paret d'un casal, voldria que em recordareu per com soc i no pel que soc. Una jove disposta a obrir el
seu cor a tot el col·lectiu faller de la ciutat i a brindar la seua simpatia a tots aquells que
vullguen obrir-me les portes de la seua amistat.
Aquesta nit s'inicia el camí d'un somni desitjat des del fons del meu cor, un somni
que creia que mai anava a complir-se. Un camí que pense recórrer pausadament, gaudint
cada moment que passe per davant dels meus ulls, intentant tocar-lo amb la gemma dels
meus dits per a assegurar-me que el somni s'ha fet realitat. I és a vosaltres, papa i mama,
als que dec que aquest moment que estic vivint siga el més joiós de la meua vida, mai podré
agrair-vos aquesta felicitat que m'haveu donat, haveu fet que aquest somriure que hi ha
en la meua cara mai desaparega i puga romandre per sempre dins del meu cor, només tinc
paraules d'agraïment per haver-me fet el millor regal que mai podré oblidar. Per això voldria concloure el meu discurs amb simplement tres paraules: VOS ESTIME, GRÀCIES I
MOLTES GRÀCIES.
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Amb les 23 reines i presidents
La demanà de Maure
com a Fallera Major de
Gandia del 2010 va
comptar amb uns convidats d’excepció, per una
banda la Família Trénor,
propietària del Monestir de Sant Jeroni de
Cotalba (a la pàgina anterior) i per altra banda, a les 23 reines i
presidents de les Falles
de Gandia del 2010 que
la varen acompanyar per
primera vegada en la
història d’una demana
de Fallera Major de
Gandia.

No faltaren tampoc les Falleres Majors de Gandia, Laura Barber Guerola i Marta Chàfer Giner, així com la companya de reinat de Maure en el 2010, Merce Bolívar Castellà.
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VOLEU REBRE
L’INFOFALLES
APUNTEU-SE A:
infofalles@gmail.com
VOLEU REMETRE LA VOSTRA
INFORMACIÓ:

infofalles@gmail.com
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No es perdau aquest dissabte
el nou Sopar de Germanor
Aquest dissabte es celebra el Sopar de Germanor de les Falles de Gandia. Una fita que marca
el reencontre dels fallers i falleres després del
període de vacances d’estiu. Els tiquets amb
dret a cadira, taula i condiments, els podeu retirar esta setmana en la falla, be parlant amb el
president Alejandro be amb la lotera, Ada.
No oblideu que enguany tenim una altra Fallera
Major en la falla i per tant, devem respondre
amb la nostra presència a aquest acte, a l’aire
lliure i que enguany presenta moltes novetats.
Serà el 19 de Setembre a partir de mitjan vesprada i el sopar, a les 21.30 hores a les cobertes del Prado.

RESERVEU ELS
VOSTRES TIQUETS
PER AL SOPAR EN
LA FALLA
PARLEU EN
ALEJANDRO
O EN ADA
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Jocs infantils, sopar,
correfoc i discomòbil....
Enguany s’ha previst a mitjan vesprada del dissabte jocs infantils, tallers i inflables per als
més nanos de la festa. ¡Ja era hora!. A més a més
tindrem el tradicional sopar, que enguany és solidari amb aportacions per a Cáritas, i després del
sopar, la COLLA de DIMONIS i CABUTS “FEM
FESTA” d’Aielo de Malferit ens oferirà a la mateixa Plaça Prado un CORREFOCS, eliminant-se
així les despeses del castell de foc d’artifici.
Després de disfrutar del foc i de l’olor a pólvora
botant amb la música, els fallers gaudirem de la
discomòbil KGB amb 14.000 w de so i 35,000 w
de llum. Que disfruteu...

NO S’ESPEREU A
ÚLTIMA HORA....
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Seguim fent història...
ara més que mai
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En unes setmanes, al teu abast. Participa de l’Infofalles

Tenim un gran futur.....

