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Llegendes i contalles 
         de cadafals
Aquest any la nostra falla és plena de màgia i color. Màgia com la 
que tenen les llegendes i contalles que aquest llibret vol relatar. Les 
tenim locals, comarcals i de  tot  el  territori  valencià.  Fins  i  tot  les  
hem  buscat  més  enllà de  les  nostres terres, a altres comunitats i 
països del voltant. Totes elles ens traslladaran a un món de fantasia 
que és el que habitualment mana en les falles.  

Art i fantasia per a fer crítiques i broma és tot allò que normalment 
passa en el nostre  entorn,  fent  gaudir  a  propis  i  estranys  de  
l’enginy  d’una  comissió entregada  any  rere  any  per  fer  de 
la  festa  de  les  Falles  un lloc  d’encontre  on mantenir vives les 

tradicions i la cultura de tot un poble. Com les llegendes, que han 
passat a través dels segles de boca a boca, a cau d’orella i que hui 
en dia encara roden pels carrers i les cases. 

Aquest llibret és la porta que enguany ens obri el camí pel recorregut 
d’aquest exercici 2016-2017.

Gaudiu  moltíssim  de  la  seua  lectura,  de  la  falla,  de  la  festa  i, 
si  algú  vol,  pot seguir contant als més menuts aquestes i altres 
històries per mantenir viva la il·lusió i la fantasia que sempre seran 
les Falles.
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Cavaller: 
    Sant Jordi
Això és que era un guerrer molt valent,  
com el nostre president,  
que es va enfrontar 
a un drac molt dolent. 

També  el  nostre  president  s’ha  enfrontat  a  un  drac  gran i  
perillós,  com  és  dur endavant el projecte d’una falla i representar 
les il·lusions i desitjos de tota una comissió. Però aquest drac no 
és dolent. És gran i feixuc, però amable i dolç. 

Fou  Sant  Jordi  un dels  cavallers  del  rei  Jaume  I,  i  al  seu  costat,  
va lluitar  per conquerir el territori valencià. 

Conta  la llegenda  que  fa  molts  anys  hi  havia  una  ciutat  rica  on 
la  gent  que hi residia treballava els camps i vivia del comerç. Tenien 
un costum que ningú no sabia d’on venia, però que era necessari 
per a continuar amb la vida tal com es coneixia.  Cada  setmana  se  
celebrava una  rifa  on  es  triava  un habitant  per  fer una ofrena al 
drac que vivia en una cova al costat de la ciutat. 

Aquest drac era un dimoni que havia fet un pacte amb la ciutat, 
doncs si no l’alimentaven d’aquesta manera,  hauria arrasat amb 
tot el que hagués trobat al seu pas.  

Aquesta famosa ciutat la dirigia un rei just i bondadós, que sols tenia 

una filla a qui estimava i preparava per a succeir-lo. Era la princesa 
apreciada per tots per la seua bondat i preparada per a continuar 
amb el regnat de la ciutat. 

Un  dia  l’atzar  va  voler  que  la  princesa  fos  l’àpat  del  drac.  Tot  
eren  plors  i pesars,  però  la  princesa,  decidida,  cap  al  drac  es  
va  encaminar.  Arribat  el moment,  va  tancar  els  ulls  i  quan  la  
boca  del  ferotge  animal  ja  estava preparada  per  a  engolir-se  la  
bella  dama,  al  galop  va  arribar  sobre  un  cavall blanc el nostre 
valent cavaller que d’un sol cop va estacar l’espasa al pit de la bèstia 
i així la princesa es va salvar. 

Dalt del cavall va entrar a la ciutat Sant Jordi amb la princesa, aclamat 
per tots els habitants. El rei es va desfer entre llàgrimes d’agraïment, 
i com  manava la tradició  la  mà  de  la  princesa  havia  d’acceptar.  
Però  com  a  honorable  cavaller que era, va explicar que tal honor 
no podia acceptar, doncs múltiples batalles li quedaven encara per 
lliurar. 

I conte contat, aquesta llegenda ja ha finalitzat.
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Benvolguts fallers, deniers i visitants 

És per a mi un orgull dirigir-me a vostès com a president d’una gran 
falla com és la Falla Oeste. Aquesta es caracteritza per la seua gran 
activitat fallera, labor que  exercissen desinteressadament  els  seus  
membres  i  que  em  fa  sentir  privilegiat  d’estar  al capdavant d’ells, 
i a més immensament agraït.
És sabut per tots que estem d’enhorabona pel reconeixement de les 
falles com a  Patrimoni  Immaterial  de  la  Humanitat.  Això  només  fa  

que  engrandir  les nostres festes josefines, les quals sense el 
treball constant dels artistes fallers, les comissions,  els  festers  i  els  
visitants  no  estarien  en  el lloc on  el correspon,  en  el més alt. 
Les falles estan a punt de començar i des d’aquestes línies els convide 
junt amb Laura,  Neus  i  Martín,  màxims  representants  de  la  nostra  
falla,  a  passar  amb nosaltres una setmana fallera plena de festa, 
música i bon ambient.En la Falla Oeste, cavalquem per la festa!

Saluda 
   President

PRESIDENT: Javier Jiménez Cardona
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I si d’un cavaller valent hem parlat, no podem continuar els nostres 
relats sense parar a admirar la nostra protagonista d’enguany. 
Una dona valenta que ha fet costat  al  nostre  president  per  dur  
endavant  braç  a  braç  eixe  projecte  tan encisador com és la 
falla. 

Eixa  és  la  nostra  fallera  major,  valenta,  bonica  i  lluitadora,  
que  com  la  Reina Mora  de la nostra llegenda  és  decidida i  no té  
por  d’afrontar  el  repte d’aquest any. 

Conta la llegenda que  un gran i majestuós castell s’alçava dalt del 
puig on hui sols  queden  les  seues  derruïdes  parets,  i  a  dalt  de  
tot  una  finestra  es  manté amb la voluntat de recordar-nos la seua 
antiga habitant.

En  aquells  temps  el  castell  brillava  amb  una  esplendor  que  hui 
és  difícil  d’imaginar. Amb una arquitectura perfecta s’alçava al cim 
de la muntanya, oferint a tots les meravelles de sedes i tota classe 
de riqueses.  

Pocs l’havien visitat, però se sabia que ben guardat dins d’una torre 
existia un tresor  de  monedes,  joies  i  lingots  d’or.  Com  era  
habitual  en  aquells  temps existien  guerres,  i  la  pau  durava  
poc.  En  una  d’aquelles,  van  arribar  uns cavallers que venien a 

conquerir el castell i emportar-se el tresor. 
Era gent molt preparada i entesa en guerres. Mai el  Rei Moro s’havia 
enfrontat a una amenaça tan real als seus dominis. S’acabaren les 
festes i prompte els cavallers acamparen al voltant del castell. 

Passava  el  temps  i  dins  del  castell  començava  a  faltar  el  
menjar, però  no  l’aigua.  Perquè  la  Reina  Mora  era  tan  valenta  
que  cada  nit  baixava  amb  les seues dames per un passadís secret 
que travessava la muntanya fins al riu que passava a prop. Omplien 
un cànter cadascuna i se’n tornaven al castell. 

Sembla que una nit un dels cavallers  passejant per vora riu les va 
veure, però en  lloc  d’avisar  als  seus  es  va  quedar  contemplant-
les,  hipnotitzat  pels  seus moviments.  Cada  nit  s’hi  acostava  més  
a  observar-les,  fins  que  una  nit  el cavaller  estava  tan  a  prop  
que  quan  es  decidia  a  tornar  es va  trobar  amb  la Reina  Mora  
de  front.  I  així  es  van  succeir  les  nits,  ara  ja  amb  encontres  
d’amagat  entre  el  cavaller i  la  reina,  que  mentre  les  dames  
estaven  enfeinades ells es miraven i les mirades en un d’aquests 
encontres es convertiren en unes poques paraules perquè no hi 
havia temps per a més. 

El secret va durar poc perquè algú va informar el Rei Moro. Ell ho va 
considerar un  insult  tan  gran  que  desenganyat  va  fugir  deixant  

Reina Mora 
       de l’Oeste

darrere  seu  el  tresor  i  la Reina  Mora  que  mai  es  va  voler  rendir  
per  molt  que  el  seu  cavaller  li ho va demanar. 
Un dia va pujar dalt del castell i la finestra es va convertir en el seu 
final,  ja que per  ella  es  va  llançar  sense  pensar.  Abans  de  caure,  
la  terra  es  va  obrir engolint-la amb el seu tresor. Aquest fet tan 
misteriós fou fruit de l’encanteri que un bruixot contractat pel rei va 
deixar al castell.

Quan  la  terra  es  va  tancar  va  brollar  una  magnífica  font  d’aigua  
fresca  i abundant que mai ha deixat de faltar, ni en èpoques de 
sequera. 

I encara que la llegenda s’ha oblidat, allí acudeix la gent cada any a 
menjar-se la mona i a gaudir de l’aigua.
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Llegenda 
    feta vers

FALLERA MAJOR: Laura Rubio Masià

Llum encisadora, joia divina 
Ara l’Oeste t’ha fet Regina 
Ufans estem fallers i falleres 
Radiant i gentil fallera, doncs 
Alegria ens dones només en ta presència. 

Regnaràs amb passió fallera 
Ulls com safirs, tresor de l’Oeste 
Bellesa que inspira al millor poeta 
Inundant-nos, enamorant-nos, tu 
Ocell preciós de  matinada. 

Mirar-te és un golós goig, 
Admirar-te ens ompli d’orgull, 
Sospirs ens arrancaràs del cor, abans, 
Infantil Regina, ara Major Fallera 
Alba, llum i esplendor d’albada. 

1110
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Valentín Alcalá Martínez
Jose Vte. Benavente Faus
Carlos Casas Pinar
Leo Castillo Berruti
Salvador Contrí Ivars
Benito Ferrer Donet
Ruben Flores Motilla
Juan Pedro García Ferrer
Jose Vte. Ivars Giner
Aaron Magallón Giménez
Jose Miguel Morera Díaz
Jose Navarro García
Vicente José Montaner Ivars
David Ochoa Pérez
Juan Pérez Gancedo
Israel Pérez Monteagudo
Jose Antonio Romá Llorens
Alejandro Salmerón Ortiz
Roberto Sánchez Montero

Javier Tadeo Senén Carrascosa
José Francisco Torres Oltra
Juan Carlos Catalá Grande
Rafael Collado Gascón
Pedro Domenech de Antonio
Jose G. García de la Reina Jaén
Antonio García Santonja
David Ivars Sanchis
Ángel Pelayo Jiménez Cano
Ricardo Nadal Abellán
Juan Salvador Pérez Llopis
Sisco Perles Caudeli 
José Rubio Martínez
Jaime Tarín Pérez
Adrián Torres Climent
Antonio Vargas Zurita
Vicent Ferrer Marí
José Perles Ramis
Iván Aledo Marín

Adrián Martín García
Camilo J. Mejía Ríos 
Iker Puente García
Toni Vargas Sánchez
Sergi Castillo Llull
Pablo Catalá Ortolá
Josep Martí Puig

Rondallers
Els  nostres  fallers  estimen  la  falla  i  la  festa,  i  són  el  motor  
que  mou  tot  l’engranatge  de  la  maquinària  fallera.  No  perden  
mai  la  il·lusió  i  treballen  de valent per aconseguir millorar cada 
dia. I encara que vinguen temps difícils, no perden mai l’alegria i les 
ganes de festa, sempre amb un objectiu en ment: fer més gran, amb 
el pas dels anys, la nostra comissió. 

Conta la  història  que  hi  havia  una  vegada  un  dolçainer i el  xic  del  
tabalet  que passaven un any de mala sort. Ningú els cridava per tocar, 
i quan arribaven als pobles i s’oferien per tocar, ja havien llogat a uns 
altres per a les festes. 

Anaven  els  dos  fent  camí  en  silenci.  No  tenien  res  per  menjar  i  el  
dolçainer estava tan enfadat que en veu alta va dir un dia: “A l’infern me 
n’aniria a tocar si em llogara el dimoni”. Un comentari que va fer sense 
pensar,  ja que la fam no deixava pas a res més. 

No  van  caminar  molt  més,  quan  es  van  trobar  de  cara  un  senyor  
molt  ben vestit. Era un dimoni mudat; perquè quan et trobes el dimoni 
sense buscar-lo és lleig i malcarat. Però si el crides, ve amb paraules 
amables i ben arreglat. 

Van començar la conversa tan bon punt es van encarar: 
– Bon dia – va començar el dimoni. 
– De millors n’hem conegut. – 
Millor te’l faré jo, dolçainer. 
Aquest es va quedar sorprés i va preguntar: “I com pot ser això?”
– Que no vindries a tocar on jo et porte? 
– Qui, jo? Si no esperem cap altra cosa: que algú ens llogue on siga. 

I així van començar a caminar els tres. El dimoni amb passos llargs 
davant, i el dolçainer i el xiquet darrere sense perdre el pas. El camí 
passava ràpidament a cada pas que donaven. I si ells anaven de 
pressa, el senyor encara corria més. I li deien: “Escolte: a on anem?”. 
Però no els feia cas. “Escolte: és molt lluny a on anem?” Sense resposta. 
“Escolte: i això com ho pensa pagar?”
De sobte, van notar com si tot parara al seu voltant. El senyor va fer 
mitja volta i se’ls va mirar. Amb cara de pocs amics, i molt despagat, li 
va dir: “Desconfiat!”. 

“No sóc desconfiat, vull que fem un pacte perquè em fie de vosté” va 
contestar el dolçainer. Per un instant, ja no semblava tan senyor aquell 
home. Va arrufar el  nas  i  amb  el  morro  tort  li  va  contestar: “Amb  
una  moneda  d’or  en  tindrà prou?”. I caram si en tenia prou! Una 
moneda d’or no l’havia vista mai de la vida el  dolçainer.  I  quan  ja  va  
quedar  clar  el  preu  van  continuar fent  camí  fins  que van arribar a 
la seua destinació. 

Van  arribar  a  un  poble  de  carrers  sense  gent  i  cases  tancades.  
Van  fer  camí cap a la plaça, i quan van arribar el senyor va traure una 
clau de la butxaca per obrir la  porta de l’Ajuntament.  Hi  havia  una 
gran escala  fosca, i  els  va  dir que esperaren baix. Mentre els dos 
esperaven a la porta, el xiquet va dir: “Molt gran la casa de la vila ací, 
però no veig ni església ni campanar”. 

De  sobte,  va  aparéixer  el  senyor  al  balcó  i,  agafat  de  la  barana  en  
un  to cerimoniós, ordenà: “Quan vulguen poden començar”. 

El  tabaleter  mirà  al  seu  voltant  estranyat  i  va  dir: “Quina  mena  de  
festa  és aquesta? Ací no hi ha ningú”. 

“Tu  calla  i  toca”  va  contestar  ràpidament  el  dolçainer.  I  van  
començar  a  tocar sense  parar,  travessant la  plaça  i  seguint  pel  
carrer  Major. Després  van  fer  la volta per tot el poble. Amb la dolçaina 
ben posada i les galtes inflades,  el dolçainer bufava amb totes les 
seues forces, movent els dits amunt i avall, com els dies de millor festa. 
L’escarot de la dolçaina i els bastonets pegant damunt del tabalet  com  
una  traca,  sonaven  entre  els  carrers  buits  de  portes tancades. 
Només a les finestres guaitaven alguns caps de persones nassudes, 
blanques com la paret i d’ulls tristos. “Per què no baixen al carrer?” 
feia el tabaleter. “Tot són  homes  i  dones,  on  són  els  xiquets?”  I  el  
dolçainer  bufava i  bufava,  sense dir res. 

Tres  dies  van  passar  sense  parar  de  tocar  la  dolçaina  i  el  
tabalet.  Tot  el  matí tocaven,  paraven  un  moment  per  a  dinar,  i  de  
seguida  a  tocar  la  música  pel poble fins a l’hora de sopar. Després a 
dormir unes hores i l’endemà tornaven a començar.  Estaven  avorrits  i  
espantats.  I  al  final  el  tabaleter ja  ni  preguntava, perquè el dolçainer, 
sempre callat, no li responia a res. 

Al tercer dia de festa, es va trobar la primera persona pel carrer. I el 
tabaleter el va conéixer: “Aquell no  és el seu cosí Miquel? Com pot ser 
això, si estava tan malalt? Com ha pogut fer un viatge tan llarg?”. El 
dolçainer, que feia tres dies que  no  parlava,  no  ho  va  poder  resistir  
més  i  es  va  apartar  la  dolçaina  de davant. “Tu què fas ací, Miquel?”. 
I els va contestar: “Acabe d’arribar”. I sense més explicació va continuar 
avant. 

Van  acabar  la  volta  a  l’hora  de  sopar  i  el  dimoni  els  esperava  
a  la  porta  de  l’Ajuntament.  Van  passar  per  un  passadís  fosc  i  
estret.  El  dolçainer  i  el  xiquet anaven esbalaïts: “D’ací no eixim”. Van 
parar davant d’unes portes immenses. El  senyor  els  va  obrir  i  els  va  
fer  passar.  Dins  van  trobar  caixes  i  més  caixes obertes, i a dintre 
hi van trobar tota mena de joies, perles i monedes d’or. Mai havien vist 
res semblant, la sala estava il·luminada per la llum que es desprenia 
de dins de les caixes. “Tria’t tu la paga” va dir el dimoni, i es va girar 
d’esquena. 

El  dolçainer  s’acostà  a  una  caixa  plena  de monedes  d’or.  I  quan  el  
dimoni  es pensava  que  agarraria  un  grapat  ple,  aquell  va  agafar  
una  sola,  una  única moneda  d’or,  segons  el  tracte  que  havien  fet.  
El  dimoni  té  molt  mal perdre,  i encara  que  vaja  mudat,  la  cara  no  
podia  amagar  el  seu  enuig.  Després  més tranquil,  els  va  explicar: 
“Si  n’hagueres agafat  una  més  del pacte  que  havíem convingut, 
no hauríeu eixit mai més de l’infern”, i dient això es va apartar i els 
va  deixar  el  pas  lliure.  El  dolçainer  i  el  tabaleter  van eixir  cames  
ajudeu-me  i sense mirar enrere.

“Perquè només podia ser un dolçainer qui anara a l’infern i se’n tornara 
sense prendre mal, perquè són gent de tro que van pel món i viuen com 
volen, pobres i  lliures.  Quan  els  altres  treballen,  ells  van  de  camí.  
Quan  els  altres  van  de festa,  ells  es  guanyen  la  vida,  però  no  se’n  
pot  dir  treballar.  Perquè  el  seu treball (com el dels nostres fallers) és 
de festa”.
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Aida Carrió Garces
Aida Catalá Cabot
Aina Adam Sellés
Alba Flores Frances
Alba Giner Marco
Alicia Pastor Boyd-Swan
Amparo Sánchez Pons
Andrea Pérez Ramos
Azahara Morera Díaz
Begoña Masía Larrosa
Claudia Sancho Cardona
Cristina Benavente García
Cristina Gutiérrez Cann
Cristina Reig Balaguer
Elena Lledo Martí
Elena Tello Gadzo
Elisabet Ochoa Pérez
Gema Catalá Devesa
Gemma García de la Reina Jaén
Iria García Roselló
Isabel Cardona Reig
Jessica García Ferrer

Laia Catalá Simó
Laura Reig Balaguer
Leo Molina Candel
María Abad Villaplana
María Feliu Pérez
María Jesús Pastor Calabuig
María Navarro García
María Perles Perles
María Pina Lozano
Marina Bolufer Monsonís
Marta Lledó Martí
Marta Piera García
Mónica Collado Gascón
Mónica Pérez Ramos
Montse Cabot Pajarón
Noelia Vargas Sánchez
Patricia Ballester  Ladios
Paula Cholbi Suarez
Paula Llinares Torres
Pepa Pallarés Sellés
Rebeca Giner Marco
Rosa Pastor Sospedra

Sara María Giner Pérez
Sefa Perles Molines
Shaskia Roig Álvarez
Sonia Martí Ivars
Tania Carrió Ávalos

Tania García Roselló
Txusa Marcilla Parreño
Vanessa Mucha
Verónica Alcalá Rodríguez
Verónica Monsonís Far

Donzelles
La  figura  de  la  dona  fallera  en  la  nostra  festa  no  sempre  
mostra  tota  la implicació i dedicació que comporta. Generacions 
de dones falleres han dedicat temps  i  treball,  i  si  bé  sempre  
s’ha  relacionat  la  seua  funció  amb  la  part  més dolça i lúdica 
de la festa, la tasca que realitzen tant d’organització, intendència i 
divulgació  de  les  diverses  activitats,  no  deixa  de  ser  fonamental  
per  al desenvolupament de la falla. 

En la nostra comissió tenim la sort de comptar amb les dones més 
preparades i valentes  per a dur  endavant  tasques  que  sovint  
semblen  tretes  d’algun encanteri  màgic,  pels  bons  resultats  que  
sempre  aconsegueixen.  Són  les nostres bruixes bones, sempre 
dispostes pel bé de la falla. 

És la de bruixa, una condició secreta i afegida a la humana en algunes 
dones que  haurien  obtingut  certs  poders i  sabers. Són éssers  
discrets  que  de  dia  es comporten com les altres dones, i en arribar la 
nit, fan ús dels seus poders. 

Conta  la  llegenda  que  un  pescador  del  Grau  de  València,  que es  
trobava  un temps  treballant  a  Peníscola,  totes  les  vesprades  quan  
tornava  de  pescar deixava la seua barca ben amarrada. 

Un dia de bon matí, quan es disposava a pujar a la seua barca, es va 
quedar parat mirant-se el nuc de l’amarra. La gent de mar mira molt 
això dels nucs. Els fan molt resistents i embolicats de tal manera que 
algú que no siga mariner no sabria fer-ne ni un paregut. Aquell matí 
el pescador es va trobar un nuc tan mal fet que semblava fet per uns 
xiquets. No va pensar més i quan va tornar aquell dia, va deixar la barca 
amarrada amb un doble nuc, el més complicat que sabia fer, i se’n va 
anar a vendre el peix. 

L’endemà  de  matí  no  sols  es  va  trobar  amb  el  nuc  desfet,  sinó  que 
a  més  la vela estava esgarrada com si fos a causa d’un fort vent enmig 
d’una tempesta. Però aquella nit no havia bufat el vent i l’home va voler 

quedar-se a la barca per resoldre el misteri. Es va amagar davall d’una 
manta amb un punyal a la faixa, i es va quedar esperant. 

Quan  ja  se  li  tancaven  els  ulls,  un  escarot  de  crits  i  rialles  el  
va  despertar. Espantat, va veure acostar-se a la seua barca un grup 
de dones descalces que anaven corrent amb els cabells solts. En un 
instant van saltar dalt de la barca, la  van  deslligar  de  l’amarra  i  van  
començar  a  moure-la  tan  sols  amb  la  força dels seus braços. Quan 
es va separar suficientment de la vora va començar a bufar, de sobte, 
un vent estrany que va fer enlairar la barca i van començar a navegar 
a gran velocitat sense parar de ballar i saltar. 

Tan  distretes  i  festives  anaven les dones,  que  no  s’havien  adonat  
de la  presència  del  pescador.  Passada una  estona  en  què  aquest  
es  va  recuperar  de l’esglai inicial, es va atrevir amb un sol ull, traure 
el cap per comprovar que no n’estava  somniant.  Que  realment  estava  
succeint  una  festa,  si  allò  es  podia anomenar així, dalt de la seua 
barca. I, asseguda al seu costat  portant el timó, va reconéixer l’ama 
d’un hostal prop del camí de València. Va tornar a amagar el cap davall 
de la manta, fins que el vent va començar a afluixar i la barca va lliscar  
per  damunt  la  mar  fins  que,  suaument,  va  topar  amb  l’arena  
d’alguna platja. 

Les dones van baixar sense deixar de cridar alegrement, i es van 
allunyar per l’arenal fins que van desaparéixer darrere d’un canyar. 
Les veus de les  bruixes se sentien lluny, més enllà del canyar, i sols 
aleshores el nostre pescador es va atrevir a traure el cap per dalt de 
la manta, i va baixarde la barca. Després de comprovar que la platja 
estava deserta es va acostar al canyar. Era tan espés que  no  es  va  
atrevir  a  endinsar-se,  però  les  canyes  que  formaven  aquell  lloc van 
cridar la seua atenció. Mai havia vist unes canyes tan grans i grosses. 
Va traure  el  seu  punyal  de  la  faixa  i  va  tallar-ne  un  tros,  ja  que  
aquestes  eren massa grans per endur-se’n una amb ell. No va voler 
estar allí per més temps i va  tornar  corrent  a  la  barca,  es  va  amagar  
de  nou  davall  de  la  manta  i  va esperar pacientment de nou. 

Tot  es  va  succeir  igual  que  quan  va  començar.  El  guirigall de  les  
dones entornar cap a la barca, el vent de tempesta sortit no se sap d’on, 
la barca com si volara, fins que van arribar al port i van deixar la barca 
com ho havien fet dies enrere,  la  corda  amb  un  nuc  solt  sense  cap  
mena  de  preocupació  per  si deixaven algun rastre. 

L’endemà el pescador no va voler eixir a la mar. De bon matí va anar a 
veure l’apotecari  del  poble, i  sense  contar res  del  que  va  succeir 
la nit  anterior, li  va mostrar  el  canut  del  canyar  fent  veure  que  
algun  mariner  estranger  li  l’havia regalat.  L’apotecari,  que  pel  seu  
ofici  era  un  home  entés  en  botànica,  li  va explicar que no hi havia 

cap dubte que aquella canya sols creixia a Amèrica, i que encara que 
tinguera llavors de la planta i volguera plantar-les, ací no podria créixer.  

Al  cap  de pocs  dies  el  pescador  se’n  va  anar  directe  a parlar  amb  
l’ama  de  l’hostal.  Li  va  mostrar  el  canut  i  li  va  dir  que  sabia  que  
era  una  bruixa.  Per descomptat, aquesta  ho  va negar  tot i  va  voler  
comprar  el  seu  silenci  amb  un sac  d’arròs.  Després  d’una llarga  
discussió,  va  vendre  el  seu  silenci  de  forma barata,  a  canvi  d’una  
carabassa  buida  amb  un  pergamí  amagat  dins  que,  en llegir-lo, 
feia vindre un vent com aquell de les bruixes, tan vigorós i ben orientat, 
segons el desig del navegant.
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NINOT INDULTAT GRAN

La veu dels 
           mariners
Ara arriba el torn del personatge més misteriós i esgarrifós de la 
nostra falla d’enguany.  Un  personatge  que  podria  ser  amo  i  
senyor  del  lloc  de  la  següent història. 

Un dels llocs de Dénia que més llegendes amaga és sense cap mena 
de dubte el  cementeri  dels  anglesos,  construït  en  el  segle  XIX  
front  a  la  Marineta Casiana per acollir als comerciants i mariners 
britànics vinculats al comerç de la pansa  i  que  per  la  seua  condició  
protestant  no  podien  ser soterrats  en  els cementeris  catòlics.  

En  dies  assolellats  el  cementeri  és  un  lloc  tranquil  per visitar,  
però  les  fredes  i  boiroses  nits  d’hivern  les  seues  velles  làpides  
han provocat més d’un esglai als valents que s’han atrevit a  
visitar-les. 

És aleshores quan asseguren alguns que les veus del mariners allà 
soterrats es propaguen per la ciutat. 
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FALLA GRAN

T’ho Conte?
Aquest és un monument de contes i llegendes 
algunes són històries màgiques; 
altres, per contra, són reials i magnífiques. 
Però això sí, totes estupendes.  

Els principals protagonistes  
són un iaio i dos xiquets  
que cavalquen un drac com uns artistes 
seguint totes les pistes 
sense parar mai quiets. 

L’aventura que tots tres estan vivint 
és un viatge  apassionant. 
Estar amb ogres i bruixes no passa molt a sovint,  
conèixer fades i àngels, emocionant  
que sone la música:”tan tata xan”. 

A un costat s’alça una gran figura 
el temible ogre Aqualia 
pegant-nos amb la vara de la factura 
i tots a pagar per a no tindre represàlia.  

Si continuem amb els monstres de la falla 
vorem dos ogres malhumorats. 
Un és el botxí dels contructors locals 
que des d’urbanisme el cap els talla. 
L’altre als comerciants del centre té enfadats 
al tancar el Carrer Campos més dies dels habituals. 

Dalt del castell sona música celestial 
són uns àngels que enguany a Dénia fan celebració. 
Que siguen Cervantes, Cortis i Ibars és especial, 
recordar-los per sempre la nostra obligació.  

Com a bona història d’aventures 
les bruixes no podien faltar 
muntades a les graneres fent floritures 
van buscant a qui engalipar 
a la plaça sabrem si estes figures 
són vertaderament de fiar. 

I deixem per al final, serà per confiança,
els contes de sempre, els tradicionals. 
Encara que per l’actitud no tenen semblança 
a quan ens narraven els originals. 

Sembla que estos amb el temps han canviat 
la caputxeta i de més han perdut la inocència. 
Ara la seua vida és de màxima actualitat 
i alguns han perdut la paciència. 

Ara sí que aquesta explicació s’ha acabat 
i ens acomiadem amb un gran abraç. 
Aquest viatge per fi ha començat,
perquè sense adonar-nos arriba març 
i la Falla Oeste t’ho vol contar.

2120
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Llegenda 
      del Montgó
Ha arribat el moment de somniar. 

Els  nostre  president  infantil,  Martín,  i  la  nostra  fallereta  major,  
Neus, tenien un somni que enguany s’ha fet realitat. 

Els somnis formen part de la vida de tots nosaltres, i mai hauríem 
de deixar de lluitar per aconseguir fer-los realitat.

Com els protagonistes del conte que a continuació relatarem, 
Neus i Martín  amb  treball  i  esforç  de  tots  els  que  els  estimen,  
han vist  els  seu  somni realitzat, i animen a tota la xicalla vaquera 
a ballar i passar-ho bé aquestes falles junt amb ells.

Ara veurem com, si desitgem alguna cosa amb força i sense  deixar 
mai d’intentar-ho, tots els somnis poden aconseguir-se.

Hi  havia  una  vegada  una  punta  de  roca  que  vivia  submergida  en  
la Mediterrània.  Només  la  punteta  del  nas  estava  fora  de l’aigua.  
Aquesta roca  tenia  un  somni:  emergir,  eixir  de  l’aigua  i  arribar  
quasi  a  tocar  el  cel des d’on podria veure-ho tot. 

A la punta li encantava que els animals vingueren a ella, que se li 
posaren al damunt.  Li  agradava  sentir  com  li  feien  cosquerelles  
amb  els  peus.  Però quan arribava el moment de marxar la punta de 
roca es posava molt trista. 

Cada  vegada  que  algun  animal  arribava  a  la  seua  punteta  de  
roca    ella  li demanava  que  li  ajudara  a  pujar  ben  alt.  Però  tots  
els  que  es  paraven  a descansar  al  seu  redós  li  deien  que  no  
podien  fer  res  per  ella.  Alguns volien ajudar-la perquè sentien pena, 

com les gavines, altres com els polps i  les  meduses,  presumits  i  
malcarats,  se’n  reien    i  li  deien  que  mai  en  la vida   no   podria   
complir   el   seu   somni.   
Però   la   punta   de   roca   no   es desanimava mai. 

Un dia van arribar dos crancs que, quan van descobrir una cova que 
tenia la punta de roca, es van llevar la closca i es van posar a ballar 
perquè era el que  més  els  agradava.  Ballant,  ballant  feliços  no  
es  van  adonar  que  un peixot gran amb molta fam venia cap a ells 
amb la intenció de menjar-se’ls.  Els  crancs,  molt  espantats,  van  
demanar  ajuda  a  la  punta  de  roca,  que els  va  agafar  amb  força  
fins  que  el  peixot  es  va  cansar d’aspirar  i  se’n  va anar a buscar 
un altre festí. 

Agraïts els crancs, perquè la punteta els havia salvat la vida, li van 
dir que demanara  el  que  volguera,  que  ho  farien  per  ella.  Però  
la  punta  de  roca només tenia un somni i cada vegada el veia més 
i més llunyà. 

Els  crancs  van  pensar  que,  si  feren  riure  a  la  terra  fent-li  
cosquerelles, potser  podrien  aconseguir-ho.  De  manera  que  van  
començar  a cantar  i  a ballar  el  més  fort  que  podien.  Sentint  la  
música  de  ball  molts  animals anaven acostant-se i s’unien a la 
festa: les gavines, les meduses i els polps que havien sigut tan mal 
educats amb la punta de roca, la mestra estrella amb  les  seues  
estrelletes,  fins  i  tot  el  peixot  gran  que  havia  intentat menjar-se 
els crancs.

Tots cantaven, ballaven i feien cosquerelles a la terra, fins que aquesta 
no va  poder  aguantar,  va  soltar  una  riallada  enorme  i  va  produir  

una  ona immensa que va arribar a tots els continents. I la punta de 
roca va començar a emergir i a pujar i pujar fins que va a arribar prop 
del cel.

La  punta  de  roca  era  la  més  feliç  del  món.  I  a  partir  d’aquell  
moment  va ser amiga de  tots els animals, els va donar ombra, aliments, 
i va cuidar d’ells i dels seus fills.             

Des d’aquell dia tots coneixen la història de la punta de roca a la que  
tots van anomenar Montgó.                                                   
             
Inma Campos



2524

      Primer que tot, com a president infantil de la Falla Oeste, vull 
convidar a tot el món faller i no faller a la nostra falla, al barri dels 
vaquers. 

És un gran honor presidir esta falla, i més encara a la gran comissió 
infantil que tenim enguany.
Junt amb Neus i la nostra xicalla vaquera alçarem el nostre barri 
amb els coets i omplirem d’eixa oloreta  a pólvora que tant ens 
agrada, amb la música i els passacarrers.

Arribant ja a la recta final d’aquest exercici sols dir-vos que hem de 
gaudir al màxim de l’esforç que fa la comissió durant tot  l’any.

Vos espere a tothom ací, al millor barri, i com no, amb la millor falla 
i comissió.       

Una salutació.

President Infantil Falla Oeste
MARTIN IVARS I PASTOR 

PRESIDENT INFANTIL: Martín Ivars i Pastor

Titellaire

2524
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Nascuda per a ser Regina 
Enfilall tu, preciós i lluidor 
Ulls burlons, oberts com un sol 
Sospirs i goig de xiquets i grans. 

Sobirana infantil t’han proclamat, 
Ardent il·lusió ens dones 
No deixes mai de somriure 
Clavell fragant, gessamí en flor 
Horitzó, rosa radiant i bonica 
Entre totes la millor joia 
Safir diví, angelet del cel. 

Graciosa com perla divina 
Anunciant a tothom en fort crit, que, 
Regina Major Infantil eres, 
Cor de fallerets i falleretes 
Inundant-nos d’alegria i amor 
Ara infantil! Després major

FALLERA MAJOR INFANTIL: Neus Sánchez i García

Tereseta

27
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La canyeta d’or
COMISSIÓ INFANTIL

De 5 a 13 anys
Carlos Alcalá Martínez
Marina Lucía Benavente Martínez
Laura Bou Suárez
Ángela Castillo Llull
Marc Catalá Rodríguez
Raquel Xue Cholbi Santamaria
Rafael Collado Morera
Daniel Collado Pérez
Noa Da Costa Mud
Saida de la Hoz Ferrer
Martina Femenia Pina
Clara Ferrer Oliver
Elsa García Blazquez
Marina García Morell
Laura Gavilá Bas
Pablo Gili Tur
Samuel Gili Tur
Leyre Ivars Pastor
Martín Ivars Pastor
Lidia Jiménez Lattur
Sheyla Llácer Gilabert
Celia Llorens Pina
Marina Llorens Pina
Miriam Lozano Catalá
Zoe Marsico García
Joan Martí Puig
Iris Mas Buitrago 

Nora Mas Gomis
Paloma Mengual Benavente
Andrea Mengual Ferragut
Carlos Montaner Ivars
Vicent Montaner Ivars
Amai Moreno Roselló
Christian Moreno Roselló
Mercé Orozco Carrió
Paula Pérez Monsonís
Paula Perles Perles
Marc Pineda Alexandre
Neus Sánchez García
Gal.la Sivera Febrer
María Toribio González
Roser Torres Pinedo
Claudia Zhen Ureña Cucarella
María Vaya Ivars
Nuria Vaya Ivars
Marta Vaya Nave
Teresa Vaya Nave
Alex Wolf Montaner
Elena Zeiler Martí
Irene Zeiler Martí

De 3 a 5 anys
Elia Bolufer Vives
Dani Femenia Pina
Ainhoa Ferrando Motilla

Emma Fornali Ronda
Emma García de la Reina Adam
Laia Miñana Gregorio
Ainhoa Tadea Nieto Senén
Eloy Perles Seguí
María Sánchez Marcos
Javier Tadeo Senén Femenía
María Server Moncho

Babys
Leyre Alcalá Lleó
Bruno Cambra Femenía
Irene Cambra Femenía
Patricia Domenech Ballester
Júlia García Gutiérrez
David García Morales
Javier Jiménez Marcilla
Aimar Martínez Ortega
Joan Miñana Gregorio
Jordi Nadal Catalá
Hugo Ortega Sancho
India Papio Palazón
Neus Pérez López
Sara Pérez López 
Chloe Ruiz Sancho
Mireia Savall Martí
Hugo Tarín Navarro 
Lea Tschopp Rubio
Carla Zaragoza Moldován

PRESIDENT INFANTIL: Martín Ivars i Pastor
FALLERA MAJOR INFANTIL:  Neus Sánchez i García

2928
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FALLA INFANTIL

Històries 
      de titelles
Unes mans molt hàbils 
tallaven ninots amb manyaga. 
Dedicaven a ells les hores, 
cosa que a qualsevol li agradava.

Les hores al taller passaven 
convertint la fusta en personatges; 
les peces desbordaven moviment, 
color, expressió i caràcter.

Ara ja el temps ha passat 
transformant les històries en records, 
però encara queden titelles 
omplint els racons i el cor.

“Veniu, xiquets, veniu, 
que tenim molt per a ensenyar-vos; 
ací tenim un munt d’aventures 
i volem amb elles alegrar-vos.”

La xiqueta entra al taller 
amb els seus avis, el gos i el gat; 
tots junts corrent acudeixen 
perquè cap vol perdre detall.
Tots escolten amb atenció 
les històries de les titelles. 
Recreen després amb la imaginació 
altres aventures, noves i velles.

Dracs, pallassos i ballarines, 
cavallers, animals i princeses: 
Protagonistes dels nostres contes 
ahir, avui... i per a sempre.
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PERGAMÍ

Ella
Aquesta escultura pretén ser un homenatge a la feminitat, la 
sensibilitat que caracteritza i defineix la personalitat de cada dona, 
fent-nos diferents però iguals.

Al llarg de la història, els diferents cànons de bellesa ens han ensenyat 
a estimar una imatge molt concreta de la dona segons l’època. 
No obstant això, aquesta escultura vol estar per damunt d’eixes
imatges, per recordar-nos que només existeix una bellesa real i és el 
que fa que siguem com som. Perquè el que defineix una dona no és 
el seu aspecte físic, sinó la seva força interior, la seva capacitat per 
emocionar-se, en definitiva, la seva habilitat per assentir.

Per tant, ofereixc aquest homenatge a totes aquelles dones que 
lluitem cada dia per un lloc millor, a totes les que tiren de la família cap 
endavant, que suposen un pilar fonamental i incondicional suport 
per als que estan al seu voltant, la dona. Mare, amiga i companya. 
Donadora de vida i mare terra.

M’agradaria acabar aquest discurs amb un breu fragment d’un 
poema de Vicent Andrés Estellés, en el qual veig una dona pacient, 
esperançadora i oferidora de calma i claredat.
“Elles no saben qui esperen, però esperen i això basta, i damunt la 
taula posen un plat i un got d’aigua clara.”

Gràcies. 

MARIA ÁNGELES PÉREZ SÁNCHEZ
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CARROSSES

En un país molt llunyà.. .
   també hi ha carrosses
La  nostra  carrossa  d’enguany  ha  sigut  un  orgull  per  a  tots  
nosaltres.  La  seua espectacularitat cridava l’atenció a tot aquell 
que la mirava per primera vegada. Si bé l’atzar, barrejat  amb el 
sempre bon criteri del jurat, va decidir que no fos guanyadora, 
podem estar ben contents per haver estat entre les tres millors 
de la ciutat. Sota una temàtica tailandesa, lluïa tota engalanada 
entre imitacions de joies i colors daurats. Joies i or com les que 
va perdre i va tornar a guanyar gràcies a l’atzar, l’engany i el joc 
el protagonista de la llegenda que a continuació relatem. 

En  una  època  on  l’economia  de  la  nostra  ciutat  era  molt  florida,  
els  casinos formaven part de la vida quotidiana de tots. 

Existia  en  aquell  temps  un  bon  home  que  fou  molt  ric  i  poderós,  
però  tot  ho havia perdut per la seua afició al joc.  

Subsistia  de  tot  el  què  podia  furtar  dels  camps  dels  voltants, 
perquè  el  seu orgull no li permetia demanar ni tampoc posar-
se a treballar. Només li quedava la seua vivenda del Carrer Major 
desproveïda ja de quasi tot. 

Un dia va passar que sols va poder arreplegar garrofes per sopar.  

El garrofer és un arbre del què es diu sol amagar-se el dimoni, però 
pot ser per això, mai deixa de tindre fruit. Encara no s’han collit les 
garrofes madures quan ja es veuen les beines verdes de les noves. 

Quan   el   nostre   personatge   anava   a   menjar-se   les   garrofes,   
va   dir   tot desesperat que es donaria al dimoni per tal de canviar 
la seua sort. 

Dit i fet, a l’obrir els ulls va veure un home molt polit que li feia un 
mig somriure i que el va comunicar que el faria ric a canvi de la seu 
ànima, si arribaven a  un acord. 

Pactaren  que  en  deu  anys  tornaria  a  per  ell,  i  el  moment  seria  
quan  els garrofers no tingueren garrofes. 

Li  va  donar  un  grapat  de  monedes  d’or  i  ell  va  tornar  a  les  
taules  de  joc,  on sempre acabava guanyant. 

Va fer una gran fortuna amb la què va comprar terres i finques.  

Als deu anys, quan acabava de collir les garrofes, el dimoni va tornar 
a buscar-lo.  I  en  dir-li  que  havien  de  marxar,  l’home  li  va  dir  
que  encara  no  era  el moment. El dimoni, sorprès, va dir que ja no 
quedaven garrofes als arbres. El nostre protagonista va acompanyar 
el dimoni baix d’un garrofer on, sorprès en veure  les  beines  verdes  
quan  garrofes  madures  ja  no  quedaven,  no  es  podia fer l’ànim en 
comprendre que l’havien enganyat. I ple de fum i foc va desaparèixer 
entre les branques del garrofer.
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“Un conte vos explicaré, 
tan bé com jo sabré; 
si l’escolteu el sentireu, 
qui no el sentirà no el sabrà!”

Falleres Majors de Dénia
Inés Alacreu i Roselló · Mar Cabrera i Ramis



3938

Conta la llegenda.. .
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La llegenda de 
la deessa Diana 
Des de fa molts anys que en la ciutat de Dénia es comenta que abans 
de l’arribada dels romans, en estes terres hi havia un assentament de 
colons hel ·lens, que van alçar un temple en honor a la deessa Diana 
i que d’ací deriva el nom de la Dianium romana posterior.  

Cada  vegada  que  es  realitza  una  excavació  arqueològica  al  
subsòl,  els  deniers  comenten  la  possibilitat  de  que  apareguen  
d’una  vegada les  restes  d’eixe  temple  perdut,  dedicat  a la 
“hermosa”  Diana.  El  problema  es  que  mai  ha aparegut  ni  una  
sola  resta  arquitectònica  d’eixe  temple,  també  denominat Artemisió 
–on se li rendia culte a la deessa del panteó grec, Artemis-. 

Materials  arqueològics  que  representen  a  la  deessa  Diana  han  
aparegut pocs  i  de  manera  molt  fragmentada,  com  una  terracota  
de  fang  del  segle  I després  de  Crist,  provinent  de  les  excavacions  
de  l’Hort  de  Morand  de  l’any 1985, que la falla Districte Darrere del 
Castell va reproduir com a pergamí ja fa uns anys enrere. 

Reproducció terracota deessa Diana.

Roc Chabás al Volum I de la seua Historia de la Ciudad de Dénia (1874), 
incorpora  una  sèrie  de  dibuixos.  
Per  al  nostre  interès  destaca  la  litografia  número III que fa referència 
a un cap escultòric de marbre de la deessa diana que segons el propi 
Chabás va ser trobat en la finca la heretat de Don Tomás Mulet a la 
partida del Pont Sec. Aquesta partida  és una zona on també es va 
trobar una  inscripció  epigràfica  romana,  i  que  per  tant,  va  estar  
habitada  com  a  vila romana rural o villae, durant prou de temps, 
almenys entre el segle I i IV després de Crist. 
Aquest cap de marbre de la deessa Diana va ser comprat per el Molt 
Il·lustre Ajuntament de Dénia, sent alcalde el Sr. Miguel Ferrer i com a 
regidora de cultura la Sra. Pepa Font, amb el recolzament de la resta de 
grups polítics, l’any 2003, per la important quantitat de 28.000 euros, 
després de estar en lloc desconegut des de la noticia i descripció de 
Roc Chabás, des de feia més d’un segle. 

Làmina  III  de  Roc  Chabás  on  es  representa  l
a  troballa  de  la deessa Diana. 

Però, deixant a banda els temes terrenals i continuant al fil de la llegenda, 
l’assimilació de l’Artemisa grega per la civilització romana donant com 
a resultat la deessa Diana al panteó romà, és obviat per gran part de 
la seua població de la Dénia actual. La problemàtica de situar la ciutat 
grega d’Hemeroskopeion en un mapa, no és recent.  

Els clàssics ja la citen en els seus escrits. Segons el geògraf grec 
Estrabó a  la  seua  obra Geografiade  finals  del  segle  I  abans  de  
Crist,  eren  grecs  que venien de Massalia (actual Marsella), ciutat que 
tenia una gran tradició en l’art de la pesca de tonyines en almadrava. 
A posteriori, va haver-hi una equiparació de Diana en  Àrtemis, pels 
romans.  Per tant, Dénia quedava lligada a la pesca de la tonyina i a 
la religiositat grega artemisiaca, a partir de la deessa romana Diana. I 
d’ací la posterior derivació del topònim Diana en Dianium.  

(Figura 3) Mapa de representació del mon segons el geògraf Estrabó. 

A continuació presente una traducció de la descripció que va fer Estrabó 
de la ubicació geogràfica d’Hemeroskopeion:  

Así  pues,  entre  el  Sucro  y  Cartago  Nova  hay  tres  establecimientos 
de los masaliotas no muy lejos del río. El más conocido de estos es 
Hemeroscopio,  que  tiene  sobre  el  promontorio  un  santuario  muy 

venerado  de  la  Ártemis  efesia  y  que  Sertorio  utilizó  como  base  de 
operaciones marítimas, pues está muy bien fortificado y es propio de 
piratas,  visible desde muy lejos para los que se aproximan por mar; 
se  llama  [también]  Dianio,  que  es  igual  que  Artemisio;  tiene cerca 
unas prósperas minas de hierro e islotes, Planesia y Plumbaria, y un 
lago  salado  hacia  el  interior  que  tiene  de  perímetro  cuatrocientos 
estadios.

 Llibre III (4, 6) de la Geografia d ’Estrabó. 

Si seguim els escrits d ’Estrabó, no hi ha cap dubte sobre la presència 
d’hel·lens  en  les  terres  de  l’actual  Nord  d’Alacant.  Estrabó  es  va  
inspirar  en  l’historiador  Polibi (segle II  abans  de  Crist),  perquè  pareix 
que  mai  va  arribar  a xafar sòl peninsular. Per tant, no pareix del tot 
fiable com a font d’informació, un autor clàssic que descriu una cosa 
que mai ha vist amb els seus propis ulls. 

Durant  les  guerres  civils  romanes,  Sertori, fou  un  cabdill romà  que  
en  la seva lluita contra el poder del Senat es va exiliar a Hispània i va fer 
de Dianium la seua base naval en aquest conflicte bèl·lic. 

Durant molt de temps, Sertori va doblegar als exèrcits dels seus rivals 
-Sila i Pompei-, gràcies al fet que sempre l’acompanyava una gasela 
blanca que li interpretava els designis de la deessa Diana. Però un dia 
la gasela va desaparèixer, Sertori es va quedar sense notícies  de la  
deessa  i  van  començar  els  seus  contratemps  militars.  

Finalment,  ja en  l’any  72  abans  de  Crist,  una  conspiració  dels  seus  
col·laboradors,  encapçalada pel seu lloctinent i instigador Perpenna i 
secundada per uns altres quants cercles  pròxims,  va  posar  fi  a  la  
seva  vida  durant  un  banquet  organitzat  pel propi Perpenna en la 
seva vila d’Osca amb el pretext d’homenatjar a Sertori per una falsa 
victòria. 
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Allò  que  resulta  més  sorprenent  de  tota  aquesta  història  es  
que  sense haver-hi  una  sola  pedra  que  demostre  l’existència  
d’Hemeroskopeion  a  les nostres terres, encara hui en dia s’especule 
entre la població de Dénia que va existir un temple dedicat a la deessa 
Diana i que algun dia eixe temple veurà la llum a la nostra ciutat. Però 
clar, de moment és sols llegenda. 

VICENT MARTÍ LA PEÑA  
professor d’Educació Secundaria i arqueòleg.

Imatge de Quint Sertori. 
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La patada del Rei 
En Jaume
Diu la llegenda que front al modern port de Dénia existeix una pedra 
que tanca una propietat privada que dona nom al caminal anomenat 
de “la patà”. 

En  l’anomenada  pedra  existeix  una  empremta  que  segons  diuen  
alguns  la  va provocar el rei En Jaume, que una vegada conquerida la 
ciutat als moriscs, de l’alegria va pegar una gran puntada a la pedra 
i per la seua naturalesa calcària la va deixar per sempre marcada. 

Després  es  va  agenollar  per  donar  gràcies  a  Déu  per  l’adquisició  
de  la  joia deniera. 

Diuen que la pedra estava en la muralla junt al portal del mar i que 
una vegada  va  ser  derrocada  es  traslladà  a  la  finca  on  es  
suposa  que  roman  fins avui.
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El Gos de Zeus

En les Rotes podem trobar la cala de El Gosset, nom que és degut a 
una roca que té forma de gos i amaga una llegenda.  

Conten  que  Zeus  solia  visitar  regularment  la  ciutat  i  s’allotjava  al  
cim  del Montgó. Un dia va veure la jove Selene, la verge sacerdotessa 
que protegia als veïns d’aquesta costa, banyant-se amb un home. 
Front al perill de que Selene arribara a perdre el seu vot de castedat, el 
déu va desencadenar una turmenta i la sacerdotessa i el presumpte 
amant desaparegueren entre les ones. 

Sols  va  sobreviure  el  gos  que  els  acompanyava  a la  barca i  
que  per  amor  va rescatar el cos de la seua ama de les aigües. Per 
honrar aquesta gesta, Zeus va decidir eternitzar el gos en una roca 
que perdura en el temps.
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La passà de 
l’Esparralló
Això era un esparrall (esparralló com el cridem ací a Dénia), molt 
espavilat que vivia  en  les  aigües  tranquil·les  del  port,  però  un  
bon  dia  va  voler  explorar  les aigües obertes de la platja. 

Pensat  i  fet,  va  eixir  camí  a  la  platja.  I  allí  estava  jugant  i fent  
de  les  seues, quan va trobar un gran peix molt vell que era el rei 
d’aquelles arenes mogudes. 

El peixet, com era molt atrevit i juganer, va voler fer-li broma. Cosa que 
no lo va fer gens de gràcia al peixot. Així que després d’unes paraules 
airades, i enfadat amb aquell intrús que li feia burla, va fer intenció 
d’engolir-lo. 

“L’esparralló”  en  veure’s  perdut  va  negociar  una  eixida  que  fora  
favorable  als seus  interessos,  i  el  va  reptar  a  fer  una  carrera  
fins  al  Cap  de  la  Nao.  Si  ell perdia, el peix gran se l’engoliria, però 
si guanyava per sempre el peixot seria el seu protector i faria tot allò 
que ell demanara. 

Començà  la  carrera  i,  lògicament, “l’esparralló”  no  podia  seguir  
el  ritme  que  l’altre li marcava. Però el seu ingeni era gran i en un 
bot es va posar dins de les brànquies  del  grandot,  que  per  més  
que  corria  sempre  sentia les  rialles  de  l’esparrall al seu costat i un 
repetit “corre, corre, que no em pilles”. 

En  arribar  al  Cap  de  la  Nao  d’un  bot  el  peixet  va  eixir  del  seu  
cau,  i  tot descansaet i tranquil li va dir: “Sí que eres lent, jo ja fa 
estona que t’espere. Has perdut!”

I per això ací a Dénia, quan ens sentim que ens han enganyat solem 
dir “Ja m’has fet la passada de “l’esparralló”.

MARIA DEL CARME SELLÉS I GÓMEZ
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Els desculats de 
Xàbia
Ben  coneguda  és  la  rivalitat  que  sol  regnar  entre  pobles  que 
fiten  els  seus termes,  i  evidentment,  Xàbia  i  Dénia  no  podien  ser  
menys.  També  nosaltres compartim una sana rivalitat, però rivalitat 
al cap i a la fi. 

Conten els de Xàbia que tenint ells les aigües més cristal·lines, més 
blaves i més  harmonioses,  els  riu-raus  més  florits  i  els ametlers  
més  plens  que  Dénia, la naturalesa  havia  fet  que la  part  més  
majestuosa  del  Montgó,  on  clarament  es veu la cara que el fa 
famós, caiguera del costat dels deniers. 

Els  xabiencs  sempre  rumiaven  quan  observaven  la  part  tan  verda  
i bonica  de què gaudien els seus veïns al mirar la muntanya. 
Un bon dia, a l’eixir de missa major, es reuniren tots a la porta de 
l’església per veure com podien solucionar aquest problema que els 
tenia desbaratats. 

Acordaren  per  majoria  que  el  que  calia fer era  girar  el  Montgó  
perquè  tot  fóra perfecte i harmoniós. 
Així que es proveïren de bones maromes que rodejaren la muntanya  
i  una  vegada  aconseguit  tots  a  la  una  van  començar  a  estirar  
ben fort. 

I què va passar? Doncs que la corda es va trencar i tots caigueren 
de cul. 

Es per això que d’ençà als de Xàbia els anomenem “els desculats”.
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La llegenda suissa
Aquesta llegenda es remunta a diversos segles enrere quan els 
habitants dels voltants  del  llac  Zug  convivien  amb  les  ondines  
nimfes  aquàtiques  de  bellesa espectacular, filles d’un rei elf que 
governava les profunditats del llac. 

Les  ondines,  éssers  deliciosos  que  agradaven  de  la  companyia 
dels  éssers humans,  emergien  de  tant  en  tant  del  llac  per  
acompanyar-los  en  les  seues celebracions mentre durava la nit, 
tornant a les aigües del Zug abans que sortís el sol. 

Una nit durant la festa de la collita, una bella ondina es va enamorar 
d’un jove que vivia a la superfície. L’enamorament va ser tal que els 
amants no van voler separar-se  a  l’alba  i  l’ondina  li  va  proposar  
al  noi  endur-se’l  amb  ella  sota l’aigua. El jove va acceptar la 
proposta i, encisat per la seva estimada, va viure durant un temps a 
les profunditats del llac. Però trobava terriblement a faltar el seu poble, 
la seva família i amics i, a poc a poc, la malenconia va ocupar el seu 
cor impedint-li ser feliç. 

L’ondina,  afligida  per  veure  el  seu  estimat  en  semblant  estat,  
va  acabar  per encisar  a  tot  el  poble  i  el  va  submergir  a  les  
aigües  del  llac,  incloent  carrers, cases  i persones. Així,  el  jove  va  
recuperar la  seua  felicitat ...  almenys  durant un temps ja que mai va 
deixar d’enyorar la superfície. 

Aquest preciós mite, amb final feliç contra tot pronòstic, és patrimoni 
cultural de les  terres  banyades  pel  llac  Zug. Els  habitants  asseguren  
que  algunes  nits  és possible veure una ciutat submergida on les 
persones no envelleixen ni moren i viuen feliços per sempre. 

LUCE MARISA MARCHI NEGRI 
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La història del Miquel 
d’Holanda
Hi havia una vegada, vivint a un bosc fosc de la Selva Negra, un home 
molt alt i corpulent.  La  gent  pensava  que  era  un  esperit  del  bosc  
i  l’evitaven  perquè  li tenien molta por. Diuen que tenia les botes tan 
grans que hi cabria una persona fins el coll. Però el que no sabien  és 
que podia fer-se més gran o més  menut segons volia. 

El seu nom era Miquel d’Holanda perquè feia molts, però molts anys 
va començar a treballar amb un senyor que feia basses. Feia la feina 
de dos homes  i era més ràpid que el altres. Per poder transportar els 
arbres d’un lloc a un altre, els tallaven  i  feien  basses  d’ells  per  així  
transportar-los  pels  rius d’Alemanya  d’un lloc a un altre. 

El Miquel no comprenia per què el viatge finalitzava a meitat trajecte, 
allà on el riu Neckar desemboca amb el riu Rin. No entenia per què 
altres persones, i a més cobrant, acabaven en nom del fuster el viatge 
cap a Holanda. De manera que  el  Miquel  va  decidir  acabar  ell  
mateix  el  següent  viatge  fins  a  Rotterdam, sense dir-li res al seu 
cap i guanyar-se així ell els diners. Però un company d’ell que bevia 
molt ho va contar. 

Quan  es  va  descobrir  el  que  havia  fet,  el  Miquel  es  va  haver  
d’amagar  ràpidament al bosc. Encara que mai va desaparéixer del 
tot. Es va convertir en el senyor del bosc i quan hi ha tempesta, diuen 
que els sorolls que es senten són deguts  a  que  es  posa  a  moure  
arbres  i  arbustos  fent  que  la  gent tinga  molta por. Conten que 
aquestes nits està tallant arbres per al següent viatge.

Hi ha gent que el busca per demanar-li riqueses i diners a canvi 
d’entregar-li el seus  cors,  que  els  canvia  per  una  pedra.  Per  tant  

aquesta  gent  al  pit  ja  no tenen  un  cor  humà,  sinó  un  cor  de  
pedra,  la  qual  cosa  provoca  que  estes persones no tinguen mai 
més sentiments. No poden sentir compassió per altres criatures,  ni  
amor  cap  a  la  gent.  No  tornen  a  sentir  alegria  ni  tristor.    Perquè 
Miquel   pensava   que   els   sentiments   no   són   necessaris,   que  
impedeixen guanyar diners i que la gent s’enriquisca.  

Però  el  Miquel  tenia  un  competidor,  l’Homenet  de  Cristall.  Era  un  
home  que repartia riquesa sense demanar res a canvi. O almenys 
això creia la gent. Però en Miquel deia que els consells i l’ajuda 
que oferia l’Homenet de Cristall no eren de  profit.  Després  sempre  
acabaven  buscant-lo  a  ell.  I  així  anava  creixent  la seua col·lecció 
de cors de pedra. 

Aquest  va  ser  el  cas  d’un  home  anomenat  Peter  Munk.  Els  
consells de l’Homenet de Cristall l’havien ajudat a fer-se ric, però no 
era feliç i a poc a poc la  seua  riquesa  era  menor.  Ja  el  buscaven  
els  recaptadors  de  diners  per  a embargar-li el molí, i com estava 
tan desesperat va anar a parlar amb Miquel. 

Amb  un  cor  de  pedra,  Peter  Munk  es  va  convertir  en  un  home  
poderós  i  molt ric. Però sense cap mena de sentiment, fins al punt 
que va assassinar la seua pròpia dona. Però una resta molt menuda 
d’humanitat s’havia quedat amagada a dins del seu cos, que va fer 
que tornara a buscar a l’Homenet de Cristall per demanar-li ajuda.  

Els dos junts van planejar contar-li a Miquel que Peter no sentia 
l’efecte del cor de pedra, que l’havia enganyat. I per demostrar-li que 
estava equivocat, Miquel es va posar el cor de Peter i va li va tornar el 
seu cor, moment que va aprofitar per fugir. 

En  arribar  a  sa  casa,  i  recordar  el  que  havia  passat,  Peter 
començà  a  plorar. Havia mort la seua dona, la persona que més volia 
en tot el món, per culpa del desig  de  riquesa i  poder.  Estava  tan  
desconsolat  que l’Homenet de  Cristall  es va compadir d’ell i va decidir 
ressuscitar la seua dona. 

A  partir  d’eixe  moment,  Peter  es  va  convertir  en  un  home  molt  
responsable  i treballador.  Va  tindre  molts  fills  amb  la  seua  dona  
i  el  padrí  del  primer  d’ells, com a agraïment per la seua ajuda, fou 
l’Homenet de Cristall. 

FRIEDERIKE HILDEGARD OTT
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‘O Munaciell
Un rumor popular ens indica que Munaciello (petit monjo)  és un 
expert dels carrers subterranis de Nàpols, els quals utilitza per   entrar   
en   antigues   mansions,   provocant   molèsties diverses. 

Els Munaciello tendeixen a  manifestar-se als residents de les cases 
on entren de diferents maneres: 
     · Simpatia  (deixant  monedes  i  diners  ocults  a  l’interior  de
 la  casa,  o  fent bromes inofensives que poden ser convertits en 
 números per jugar a la loteria, ja que allí són molt aficionats
  a fer-ho). 

     · Desgrat (ocultar objectes, trencar plats i altres articles de taula  
 o bufar a les orelles dels qui dormen).

       · Apreciació (palpant a les dones belles mentre dormen). 

En cap d’aquest tres casos, no obstant, deu revelar la seua presència. 
D’acord amb  el  folklore  napolità,  poden  ocórrer  desgràcies  i  
mala  sort  a  qui  revele  la visita del Munaciello. Es pot provocar la 
visita del Munaciello deixant-li aliments, amb l’esperança de trobar 
aquest menjar convertit en or. Però sense presumir d’aquests bens o 
desapareixeran ràpidament. 

Es diu que molts han fet una gran fortuna gràcies a la seua intervenció, 
i quan algú ha tingut un enriquiment inesperat, sol dir-se: «Mira qui té 
el Munaciello a casa». 

La  llegenda  conta  que  el  Munaciello  era  l’antic  gerent  de  pous  
d’aigua  (el  «pozzaro»).  Que  utilitzava  la  seua  baixa  estatura  per  
passar  pels canals  i introduir-se  a  les  cases.  

Degut  a  que  als  pozzari  els  seus  clients  no  els pagaven  a  sovint,  
com  a  venjança  entraven  a  les  cases  dels  senyors  i  els furtaven 
els objectes valuosos. Aquests objectes, de vegades, se’ls regalaven 
a les seues amantsi i altres vegades als més necessitats. 

Per aquest motiu diu la llegenda que el Munaciello algunes vegades 
furta, i d’altres fa regals.

MARCO DI TRANA
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L’holandès errant

La tempesta salvatge amb vents de tramuntana assotava amb força 
cap a l’interior del port. Les ones de la mar s’enrotllaven  amb  crestes  
d’escuma  al  moll  i  s’estavellaven  contra  el  costat  de  babord  de  
l’única  nau  que estava amarrada - un vaixell mercantil amb una gran 
càrrega amb destinació a les Índies Orientals.

L’oratge era tan horrible, que cap membre de la tripulació es va 
aventurar a eixir a la coberta. Només el capità, un home gran i 
quadrat, amb nervis d’acer i un caràcter aspre, es va posar dempeus 
amb tristesa al castell de proa.  Va  mirar  amb  ulls  d’ira  a  les  ones  
tempestuoses,  que  li  impedien  donar  el  senyal  de  partida.  Degut  
a diferents  tipus  de  contratemps  van  haver  de  posposar  l’eixida  
durant  diversos  dies  i  la  frustració  d’estar amarrat es va apoderar 
del capità que no veia el moment de traure a la mar la seva valuosa 
càrrega. Amb els punys tancats es va posar a maleir a peu de proa. 
Què o qui s’atrevia a frustrar, al patró més audaç i valent en el món, 
a eixir del port? No havia estat ell, el que havia virat el seu vaixell 
a través de les tempestes més dures, plens  de  traïdors  esculls  i  
bancs  de  sorra?  No  era el més  ràpid  de  tots els  altres  vaixells  
de  la  Companyia  en arribar a l’Orient? No havia demostrat dotzenes 
de vegades que no hi havia mar prou alta ni tempesta massa forta 
per a aturar-lo? Estimava els perills que pertanyen a la vida del marí 
i estava preparat.

Els seus homes se sentien perfectament segurs sota la seva direcció 
i portaven a terme les seves ordres amb promptitud. Sense queixar-se 
i sense cap mena de dubte. Sabien que podien confiar en les seves 
decisions i no els importava que ell utilitzara el seu mal caràcter per 
aconseguir el seus objectius. Al cap i a la fi, el capità era el  cap  a  

bord  i  els  portava  sempre  amb  seguretat  a  casa  després  de  les  
aventures  més  perilloses.  Sí,  la tripulació tenia respecte pel capità 
i si fos necessari, passarien pel foc per ell, tot i que era tan tossut i 
pudent.

Però aquesta vegada, va anar encara una mica més lluny. Mentre la 
tempesta udolava i les onades escumoses trencaven sobre l’arc, el 
capità es va dirigir a la tripulació entre grunyits i va dir: “Tan se val si 
plou o fa sol, demà de matí a les sis partirem!”

Els mariners que jugaven a les cartes van emmudir i no cap d’ells es 
va atrevir a emetre paraula. Però quan el contramestre es va aclarir la 
gola, tothom va fer un gest d’alleujament. “Cap objecció?” va preguntar 
el patró amb veu d’amenaça. “Demà és diumenge de Pasqua, capità,” 
va replicar el contramestre. Els mariners li estaven agraïts. “Això és 
veritat, capità!” clamaven tots afegint, “El contramestre té raó!” Degut 
a una llei sagrada, un vaixell no podia eixir a navegar en diumenge 
de Pasqua!

El capità va deixar anar un fort cop de puny damunt la taula de joc 
dels seus mariners. “M’importa ben poc!” va bramar. “Diumenge de 
Pasqua o Diumenge de Rams, amb tempesta o sense tempesta, jo 
eixiré a navegar quan em done la gana! Assegureu-vos que demà al 
matí estiga tot a punt per anar i això és tot!” I se’n va anar tirant fum a 
la seva cabina, on el van escoltar durant hores maleint per sobre del 
soroll de les onades.

L’endemà pel matí, la tempesta va assolir la costa encara amb més 
ferocitat que els darrers dies. Les onades, més altes que mai, assotaven 

les flanques de la nau que estava amarrada de forma segura al llarg del 
moll. Els núvols negres mantenien la foscor per sobre del port. Però, la 
veu del temerari capità es va fer ressò a la coberta: “Hisseu les veles, 
àncora amunt, que ens anem!” Sonava gairebé joiosa. Com si l’ordre 
podria fer desaparèixer la tempesta. El timoner, de forma prudent, es 
va aventurar a fer una protesta: “Capità,” va dir, “Avui és diumenge de 
Pasqua i els homes s’oposen a navegar en un dia tan especial.” Però 
el capità es va riure d’ell. “Sóc el cap!” va replicar, “I jo dic que llevem 
àncores. Tempesta o no, siga Pasqua o no!”

Els mariners de seguida van enfilar les cordes. El seu capità era un 
home valent i si la seva decisió era la de navegar, aquesta estava més 
que justificada. Què diables! No havia estat ell qui els havia guiat pels 
mars més salvatges i al llarg dels caps més perillosos? No era doncs, 
el capità més valent i més brillant del món? Van hissar les veles i els 
seus crits es podien sentir per sobre del soroll de la violència de la 
tempesta. Però mentre obeïen les ordres del seu capità i preparaven la 
nau per viatjar, sonava per sobre del tumult de l’huracà el repic de les 
campanes de Pasqua. “És Pasqua, el meu capità,” va intentar el timoner 
de nou amb molta prudència. El patró va maleir vigorosament. “Què 
Pasqua?” va esbufegar. “Vaig dir que ens anàvem i així serà! Encara 
que haguéssim de navegar fins a l’eternitat, anem-hi!” Els mariners 
estaven en silenci, però va obeir ràpidament.

El capità d’un vaixell de càrrega que estava ancorat prop va cridar a 
través de la botzina del seu vaixell: “Què diables, no aneu a marxar 
veritat?” El capità, orgullós, va riure amb desdeny. “I per què no?” va 
cridar de nou. “Home, estàs boig! És Pasqua i, a més, no aguantareu ni 
una milla aquesta terrible tempesta!” - “Ja veurem això”, va respondre 
el capità amb confiança. “En qualsevol cas, anem-hi!” Va ordenar 
salpar, les grans teles blanques i sinistres s’agitaven al vent i finalment, 
va ordenar aixecar les àncores.

La tripulació estava profundament impressionada. El seu patró era un 
home d’una sola peça, un temerari! Què havia dit? “Que navegarien 

per l’eternitat!?!” Mentre que el capità caminava amunt i avall amb 
impaciència a la coberta, els mariners posaven la nau a punt amb els 
últims tocs. El contramestre el va mirar de dalt i el va informar que tot 
estava a punt per a la seva partida. Al lluny les campanes de Pasqua 
sonaven.

“Les seus ordres s’han executat, capità,” va dir el contramestre. 
Aleshores el capità es va aturar al castell de proa. Els seus ulls tenien 
una expressió rígida; les seves mans penjaven als costats. Era com si 
tota vida havia eixit d’ell. El contramestre semblava, de sobte, paralitzat 
a la coberta i no es va moure més. Els mariners en els aparells i les 
cobertes tampoc es van moure més. El cuiner es va quedar immòbil 
darrere de l’estufa a la cuina. El grumet es va congelar a meitat camí 
de l’entrepont. Tots els homes a bord, penjats, dempeus o asseguts es 
van quedar muts i sense moure en el lloc mateix lloc que havien ocupat.

Però el vaixell es va posar en marxa! Les veles onaven en contradirecció 
del vent metre la tripulació es trobava, immòbil i repartida com una 
col·lecció d’estàtues per la coberta inferior i superior. Ningú va fer res, 
el vaixell va girar la seva proa i va eixir fora del port.

Al moll es va reunir una multitud de curiosos que miraven amb 
sorpresa com el vaixell de les Índies Orientals eixia del port. No podien 
creure el que veien. Als  aparells, al llarg de la barana i a la coberta es 
trobaven els mariners, el contramestre i el capità immòbils. Ningú de 
la tripulació es va moure, i malgrat això, van posar el vaixell sobre les 
ones, directament en contradirecció al vent! Qui havia vist alguna cosa 
semblant? Una nau eixir amb una tempesta tan brutal ... un vaixell amb 
la tripulació de braços creuats ... una nau que eixia del port mentre les 
campanes de Pasqua sonaven ... Les paraules del capità imprudent 
anaven de boca en boca. “Encara que haguéssim de navegar per 
l’eternitat, anem-hi!”

Un sotrac va travessar a la gent al moll. Tal desafiament imprudent 

Una llegenda holandesa de l’infame vaixell fantasma.
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cridava al càstig! La por del públic es va convertir immediatament en 
una realitat visible quan va succeir una cosa extraordinària. El cel 
sobre el vaixell eixint estava gris i ennuvolat, no s’hi veia un sols raig 
de sol. Però de sobte, totes les veles del vaixell es van encendre com 
banderoles de foc. I encara que no hi havia rastre de fum, de sobte, 
es va encendre foc a bord canviat el casc pintat de blanc en una 
carcassa ennegrida.

La gent al moll observaven amb gran expectació com el vaixell 
fantasma, amb les veles enceses, va desaparèixer a l’horitzó. 
Preocupats van tornar a casa, mentre es preguntaven com acabaria 
l’aventura de la tripulació de la Companyia de Les Índies. Per damunt 
dels seus caps sonaven les campanes de Pasqua ...

El vaixell fantasma no va atracar mai a cap port de les Índies Orientals. 
Així mateix, tampoc no va tornar a cap port holandès. Les esposes i 
núvies de la tripulació no van mai rebre cartes i la companyia tampoc 
va rebre cap avís d’arribada de cap part del món. Així, al cap d’un 
temps, hom va assumir que el capità havia perit amb tota la seva 
tripulació. Però no es van trobar restes del vaixell enlloc. La gent de 
la terra es va oblidar del que va succeir i no va pensar més en el 
vaixell fantasma. Només de quan en quan, alguna mare pregava a 
la nit abans d’anar a dormir pel retron del seu fill i algunes dones no 
perdien l’esperança de tornar a veure el seu marit.

Els mesos es van convertir en anys i va ser com si el temps s’havia 
empassat la memòria de la nau fantasma.

Aleshores va passar una cosa estranya. Un dia, un vaixell amb plena 
càrrega retornava de l’Orient al seu port d’Holanda. Impulsat per un 
fort vent de l’est, el vaixell amb només una vela, va passar al voltant 
del Cap de Bona Esperança. Tot d’una, el mariner que estava en el lloc 
d’observació va fer un crit. Es va fregar els ulls i es va preguntar si 
podria estar somiant. De cop i volta va sorgir un vaixell darrere d’una 
ona. I no només un vaixell qualsevol! Les veles eren de color vermell i 

navegava vers el vent. Imagineu això: un vaixell que navegava contra 
el vent com si fos la cosa més normal del món. El mariner va deixar 
escapar de nou un crit de terror i de tots els costats van acudir els 
seus companys. Tots es van quedar bocabadats contemplant el 
moment més inversemblant de les seves vides. Van veure les veles 
en flames contra el vent, un casc ennegrit i Pals i un silenci sepulcral 
que anava de proa a popa ... la qual cosa va ser la més estranya de 
totes. No hi havia cap vigilant al lloc de guaita; no hi havien mariners 
pujant als aparells i en el pont hi era el capità. L’única cosa que es 
movia en la proximitat del recipient, era un ocell negre que volava en 
cercles al voltant del pal.

“Un vaixell fantasma!” va cridar un dels homes. “Crida al capità!” El 
contramestre va anar a la cabina del capità, però al tornar els dos 
homes a la coberta, el vaixell ja havia desaparegut.

El capità es va riure dels seus mariners. “Un vaixell fantasma?” va dir 
amb menyspreu. “Em fa l’efecte que tots patiu d’un fort cop de calor. 
Els vaixells fantasma no existeixen” I va ordenar a la seva tripulació 
per tornar immediatament a la feina i no parlar més de l’anomenat 
vaixell fantasma. Però no va poder evitar que els mariners miraven en 
silenci al capdavant, de vegades movent el cap. Havien vist amb els 
seus propis ulls: un vaixell que navegava cap al vent amb les veles en 
flames i un casc ennegrit!

Cada vegada eren més freqüent els informes que arribaven a terra 
ferma que parlaven d’un vaixell fantasma errant. Hi havia molta gent 
que creia en els missatges i altres que van arronsar les espatlles. Un 
vaixell que navegava contravent amb les veles bombades?! Un vaixell 
sense mariners als aparells i cap capità al pont?! Un vaixell amb les 
veles de color vermell sang?! Vinga ja! I suposadament tothom l’havia 
vist prop del Cap de Bona Esperança! Havia de ser un mite.

Tot i això, les empreses troben cada vegada més dificultats en trobar 
marins per les seves naus. I cada cop més capitans van dir: “Preferiria 
no navegar al voltant del Cap de Bona Esperança.” 

La història de la nau misteriosa va donar la volta al món, de manera 
que la Companyia va enviar al seu millor capità per investigar el cas 
del vaixell fantasma. Hi havia que posar d’una vegada per totes fi als 
rumors d’una nau fantasma que vagava amb veles en flames i casc 
ennegrit i que sempre va ser observat prop del Cap de Bona Esperança! 
Havia que posar fi d’una vegada per totes als temors exagerats dels 
mariners sobre un vaixell que per descomptat no existia!

Però el millor capità de la Companyia va veure amb els seus propis ulls, 
només va doblar el cap de Bona Esperança, un vaixell aproximant-se 
cap a ells i va crear el curs de la nau exhibint les seves veles en flames 
i el casc ennegrit. El capità intrèpid, contràriament al que es podria 
esperar, no va córrer desesperadament a la seva cabina a amagar-se. 
Va ser coherent i va dir: “Això no pot ser veritat!” Aleshores es va dirigir 
a la seva tripulació; “Homes”, va dir, apuntant al vaixell fantasma “el 
que veieu davant nostre, ha de ser un engany òptic. Un vaixells sense 
persones, i no obstant, navegar amb les veles hissades i contrari a la 
direcció del vent. Això no té cap explicació”.

Mentre parlava, una cosa terrible va succeir. El vaixell fantasma va 
capgirar la proa i es va dirigir directament a tota velocitat cap a la 
goleta del valent capità. Els mariners van clamar. “Vés amb compte! Ens 
aixafarà!” Però ja era massa tard. Sense disminuir la velocitat, el vaixell 
fantasma es va aproximar. Al castell de proa, van veure clarament la 
figura d’un home amb una llarga cabellera blanca, però completament 
immòbil. I a la coberta mariners paralitzats sense ordre ni concert  
contra el pal i la barana. “Atura, atura!” -van cridar els mariners de la 
goleta  terroritzats. El vaixell fantasma no es va immutar gens i va seguir 
solcant les ones travessant la goleta per la meitat. No es va fer sentir 
ni cops ni vibracions a bord de la goleta; Només una ràfega gelada  
d’aire...

Va passar una mica de temps fins que la tripulació de la goleta es va 
atrevir a parlar. 

“No he vist mai una cosa semblant”, va dir el contramestre amb la veu 
ronca. “Crec que m’estic fent vell.” Però tots ho havien vist amb els seus 
propis ulls: el casc ennegrit, veles de color carmesí, el patró immòbil al 
castell de proa. Tot havien sentit la brisa gelada en el moment en què el 
vaixell fantasma va travessar de la goleta.

“Era un vaixell holandès,” va murmurar el capità pàl·lid. “Portava la 
bandera holandesa!”

“L’holandès errant”, va dir algú. I des d’aleshores el nom va anar de 
boca en boca. Més tard, a casa, tots dirien amb orgull que gairebé 
havien tocat l’holandès errant.

De nou van passar els anys. Els vaixells antics feien el seu últim viatge i 
altres en van fer a la mar per primera vegada. Només l’holandès errant 
va navegar sense parar sobre les onades al voltant del Cap de Bona 
Esperança. El seu capità ja va declarar aleshores: “Encara que sigui 
necessari navegaré per sempre.”

Potser algun dia arribe el moment de descans per al vaixell fantasma 
errant. Potser aquest moment fins i tot ja ha arribat. Últimament ningú 
ha vist l’holandès errant i per tant és possible que l’orgullós capità 
finalment arribara a tindre una mica de sentit. Esperem per a ell i la 
seva tripulació, perquè no hi ha major càstig que haver de solcar les 
ones dels interminables mars i oceans per sempre sense poder tocar 
terra mai.

ÀLEX TURKSEMA
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PROGRAMA DE FALLES 
2017

DISSABTE 18 de febrer
19:00 h: Inauguració de l’exposició del Ninot en el Centre 
 d’Art l’Estació. Al mateix temps ‘anomenaran el ninots  
 indultats guanyadors. 
21:00 h: Sopar de Gala, on s’alliberaran els guardons als Fallers 
 Exemplars i recompenses. Lloc: Salons El Poblet.

DISSABTE 25 de febrer
19:00 h: Gala fallera infantil al Centre Social amb lliurament de  
 recompenses Argent i Or col·lectius de J.L.F i J.C.F

DIUMENGE 26 de febrer
09:15 h: Concentració dels càrrecs fallers i els bans de cada 
 districte a l’Ajuntament. 
09:45 h: Bans fallers  amb l’orde següent:  Roques, Darrere del  
 Castell, Campaments, Oeste i Camp Roig, Paris-Pedrera,  
 Saladar, Diana, Port-Rotes, Baix la Mar, Centro, 
13:30 h: Des dels balcons de  l’Ajuntament CRIDA de les F.M. 
 de Dénia i PREGÓ. 
14:30 h: Dinar al casal.

DESDE EL  DIMARTS 28 de febrer
20 :30 h: Sopar de pa i porta al casal

DIMARTS 28 de febrer 
19:30 h: Visita del jurat qualificador del premi als casals que 
 participen
DIMECRES 01 de març
19:45 h: Concentració fallera en Trufa i visita casals Camp Roig,  
 Paris Pedrera, Saladar, Diana, Port-Rotes, Baix la Mar.

DIJOUS 02 de març
19:45 h: Concentració de les comissions falleres al Carrió i visita  
 als casals  de Centro, Roques, Darrere del  
 Castell,Campaments, Oeste. 

DISSABTE 04 de març
21:30 h: Sopar de Germanor. Lloc: Torrecremada

DIUMENGE 5 de març DIA DE LA BANDERA
10:30 h: Concentració de la comissió a la plaça.
11:00 h: Recollida de les comissions en el següent ordre: Falleres 
 Majors de Dénia, Junta Local, Roques, Darrere,  
 Campaments, Camp-Roig, Paris Pedrera, Saladar, Diana,  
 Port Rotes, La Mar i Centro. 
13:30 h: Imposició de corbatins a l’estàndard de l’ Oeste. 
14:00 h: Mascletà en la Plaça de l’Oeste.  
14:15 h: Cacauets, tramussos, vi i cervesa per a tots. Tot seguit 
 dinar dels fallers al casal. Patrocina: ALICIA PASTOR I  
 MANUEL LOPEZ “MENI”EN COMMEMORACIÓ DEL  25 ANIVERSARI 
17:00h: PARC INFANTIL al carrer Moncada (PATROCINAT)

DIVENDRES 10 DE març
21:00 h: Sopar de les col·laboradores al casal.

DISSABTE 11 de març
16:30 h: Comencem les tasques de la plantà i tots a la plaça  
 per tal de traure peces dels monuments. 
17:00 h: Globotà en el carrer Moncada i tot seguit berenar al  
 casal.
21 :30 h:  Sopar de pa i porta al casal. (Sopar primitiva dones i homes)
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DIUMENGE 12 de març PLANTÀ
08.00 h: Comencem els nostres artistes amb les tasques de la  
 Plantà. 
14.30 h: Dinar de la plantà. PATROCINAT 
17:00 h: PARC INFANTIL al carrer Moncada. PATROCINAT 
18:00 h: Berenar infantil al carrer Moncada. PATROCINA «XARCUTERIA 
 SELECTA PEPITA» 
21.00 h: Sopar de plantà PATROCINAT

DILLUNS 13 de març
14:30 h : Dinar de la plantà. Arrós a banda. PATROCINAT 
21:00 h: Sopar de plantà. PATROCINAT

DIMARTS 14 de març
14:30 h: Dinar de la plantà. Arròs al forn en paella 
20:00 h: Nit d’albaes: F.F.M.M Dénia, ,Roques, Darrere del Castell, 
 Baix la Mar, Campaments, i Oeste 
22:00 h: Sopar de falleres i fallers.

DIMECRES  15 de març PLANTÀ
08:00 h: Continuen els nostres artistes en els treballs de la plantà. 
14:30 h: Dinar de la plantà. Fideuà de foie (PATROCINAT) 
17:00 h: PARC INFANTIL al carrer Moncada. (PATROCINAT) 
19:30 h: Berenar/sopar  infantil. PATROCINA «EL FORN» 
20:00 h: Nit d’Albaes (segona part): 
21:30 h: Sopar de plantà. PATROCINA «CIDONCHA»

DIJOUS 16 de març FINALITZEM LA PLANTÀ
08:00 h: Finalitzem els treballs de plantà 

14:30 h: Dinar de plantà. PATROCINA «BOCAFI» 
18:00 h: Excursió de la comissió infantil amb el TRENET per les 
 diferents demarcacions falleres. 
20:00 h: Berenar/sopar infantil al casal. 
19:30 h: Visita de les F.F.M.M, corts d’ honor, i Junta Local Fallera  
 amb el següent ordre:, París Pedrera, Saladar, Diana, 
 Port-Rotes, Baix la Mar, Centro, Les Roques, Darrere del
 Castell, Campaments, Oeste i Camp Roig.  
21:00 h: Sopar de plantà. BARBACOA PATROCINADA
21:00 h: Començarà el recorregut, pels diferents districtes fallers,  
 del jurat qualificador de la Crítica Local.

DIVENDRES  17 de març
07:00 h: Despertà al barri. 
08:00 h: Despertà Infantil.  
08:30 h: Visita del jurat qualificador a les diferents falles. 
09:00 h: TOTA LA COMISSIÓ gran i infantil a la plaça per a 
 l’arreplegada de les nostres Falleres Majors.  
09:30 h: Concentració de totes les comissions a la Plaça de  
 l’Ajuntament. 
10:00 h: Acte d’homenatge a les F.F.M.M de Dénia, Roques, Baix la  
 Mar, Darrere del Castell, Campaments, Oeste 
13:00 h: Lliurament de premis de les falles infantils 2017. 
14:30 h: Dinar al Restaurant Polígon 
17:30 h: Cercavila pel barri 
19:00 h: Berenar/sopar infantil al casal. PATROCINAT 
21.00 h: Lliurament de premis de falles grans 2017. 
22.30 h: Sopar al casal i tot seguit DISCOMÒBIL amb DJ Christian 
 Blond

DISSABTE 18 de  març
07:00 h: Despertà al barri. 
08:00 h: Despertà infantil.  
09:00h: Concentració de TOTA LA COMISSIÓ gran i infantil per tal 
 d’anar al mercat a arreplegar les flors. Tot seguit  
 arreplegada de les nostres Presidents. 
10:00 h: Concentració de totes les comissions a la Plaça de  
 l’Ajuntament. 
10:30 h: Segona part de l’acte d’homenatge a  Camp Roig, Paris 
 Pedrera, Saladar, Diana, Port Rotes i Centro
14:00 h: Dinar al Restaurant Polígon.
17:30 h: Cercavila pel barri 
19:00 h: Entrada de Bandes de Música. Itinerari: Marqués de 
 Campo, Carrer Diana i Plaça del Consell. 
19:00 h: Berenar/sopar infantil al casal. PATROCINA «FRATELLI» 
20:30 h: Mascletada de la JLF. 
22:30 h: Sopar al casal i tot seguit DISCOMÓBIL

DISSABTE  19 de  març SANT JOSEP
07:00 h: Despertà al barri. 
08:00 h: Despertà infantil 
09.00 h: Concentració de fallers a la plaça (arreplegada del  
 president) i esmorzar dels fallers 
10:45 h: Concentració de tota la comissió al casal per a preparar  
 l’acte de l’ofrena. 
11:30 h: Ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats. 
14:30 h: Dinar al Restaurant Polígon i elecció del President exercici  
 2017/2018. 
19:00 h: Recepció dels nous Presidents els baixos de l’Ajuntament 

20:30 h: Berenar/sopar  infantil en el casal. Patrocina CÀRRECS  
 INFANTILS 2017 
21:00 h: Cremà de la Falla de l’Ajuntament.  
21:30 h: Cremà 1r premi de la falla infantil secció primera. 
22:00 h: Cremà falles infantils de secció especial, excepte el primer 
 premi. 
22:30 h: Cremà 1r premi de la falla infantil secció especial. 
23:00 h: Sopar al casal  i tot seguit  Xaranga 
01:45 h: Cremà de la falla guanyadora del 1r premi de secció 
 primera. 
02:00 h: Cremà de la falla guanyadora del 4t i 3r premi de secció 
 especial. 
02:45 h: Cremà de la falla guanyadora del 2n premi de secció 
 especial  
03:00 h: Cremà de la falla guanyadora del 1er premi de secció 
 especial.
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Els horaris per a cremar els monuments es compliran al màxim 
possible. El públic present ha de respectar les normes i regles que 
establisquen tant el cos de bombers com Protecció Civil de Dénia 
(respectar estes normes ajudarà molt perquè es complisquen tots els 
horaris).

Les falles de Dénia i Junta Local Fallera volem agrair a l’Ajuntament i 
les diferents regidories, Policia Local, Forces de Seguretat, Bombers, 
Protecció Civil, Creu Roja i voluntaris l’esforç que realitzen tots els 
anys per al lluÏment de la festa fallera a la nostra ciutat. 

També donar les gràcies a totes les entitats públiques i privades que 
col·laboren amb la festa durant tot l’any.

La Falla Oeste i la Junta Local Fallera es reserva el dret de realitzar 
qualsevol canvi en el programa de falles 2017 per circumstàncies 
imprevisibles que pogueren sorgir, alienes o no a la festa fallera.

“El present llibre ha participat en la convocatòria dels premis de la 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Dénia per a la promoció de 
la cultura popular als llibrets de falles 2017”.

FOTOS DE L’ANY
Falla Oeste
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FOTOS DE L’ANY Falla Oeste

10/04/16. Apuntà 2017.

14/04/16. Falleres Majors de l’Oeste.

14/04/16. Treta de la Fallera Major 2017. 

27/04/16. Vesprades Divertides: 

Taller del dia de la Mare.

14/04/16. Càrrecs 2017.

28/04/16. Acomiadament dels càrrecs 2016.

08/05/16. Treta Infantil 2017. 29/05/16. Fideuà de Foie i boletus 
al Casal. 03/06/16. Vesprades Divertides: 

Benvingut Estiu.

12/06/16. Fent carrossa: fideuà de peix.

25/06/16. Passarel·la Oeste: 

uns fallers models.

18/06/16. Futbet faller: Quin 

equipàs tenim!

25/06/16. Passarel·la Oeste: una xicalla a la moda! 

19/06/16. Fent carrossa: desprès del arròs al forn, paperet! 

25/06/16 Passarel·la Oeste: 
Valgamedios, està de moda.

25/06/16 Fent carrossa: no sols es fer feina, també hem d’agafar forces.
01/07/16 Vesprades Divertides: 
un futur carrosser assegurat! 

02/07/16 Fent carrossa: les falleres treballant a preu fet.

Falla Oeste FOTOS DE L’ANY
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12/07/16 Dia del faller: nostres 

càrrecs ben templats en la 

Festa Major

18/07/16 Carrosses: tot tresor te la seua peça més preciada.

12/07/16 Dia del faller: intercanvi de bastons

18/07/16 Carrosses: L’alegria de 

la xicalla reflexada en la desfilada

18/07/16 Carrosses: Com la 

nostra Thailàndia CAP. 

18/07/16 Carrosses: una comissió de bandera! 

20/08/16 Estiu? Celebrem-ho 

amb l’Oestefest!
17/09/16 6 mesos per a falles? 
Celebrem-ho amb el Mig 
Any Faller!

25/09/16 Homenatge de la 

comissió a la imatge de la 

Peregrina

01/10/16 Anem d’excursió al 

Museu Faller.

04/11/16 Un moment. . . T’ho conte?

22/23 /10/16 Un 2016-17 sobre rodes. I ja van 8!

12/11/16 Els nostres dies arriben 

al cor del barri!

04/11/16 T’ho vam contar tot 

al Castell 

20/11/16 Martín: fes volar els teus somnis! 

20/11/16 Tot somni té nom. 

Aquest 2017 s’anomena Neus. 18/11/16 Ací començà la màgia 
de les falles.

18/11/16 La màgia atorga a Laura 

el títol de Regina 2017

FOTOS DE L’ANY Falla Oeste Falla Oeste FOTOS DE L’ANY

7170



7372

SUMARI

ESPAI PUBLICITARI
Falla Oeste

EDITA: Associació Cultural i Festiva Falla Districte Oeste

DISSENY PORTADA: Alba Giner

COORDINACIÓ, TRADUCCIÓ I CORRECCIÓ DE TEXTOS: Aina Adam, Valentín 
Alcalà, Oficina de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Dénia.

MAQUETACIÓ: Jessica García

EQUIP DE REALITZACIÓ: Aina Adam, Jessica García, Javier Jiménez, 
Valentín Alcalà. 

TEXTOS: Aina Adam, Inma Campos, Jose Garcia de la Reina, Sergio 
Gómez, Àlex Turksema, Marco Di Triana, Maria Angeles Pérez Sánchez, 
Vicent Martí La Peña, Luce Marisa Marchi Negri, Frederike Hildegard 
Ott, Maria del Carme Sellés Gómez, Llibre “Llegendes Valencianes” de 
Víctor Labrado.

AGRAÏMENTS: Inma Campos, Ajuntament de Dénia, La Marina Plaza.

IL·LUSTRACIÓNS: Jessica García, Luis Palacio, Sergio Gómez.

TRACTAMENT D’IMATGES I DISSENY INFOGRÀFIC: Jessica García, 
Valentín Alcalà.

FOTOGRAFIES: Alba Giner, Guillen.

PUBLICITAT: Javier Jiménez, Juan Salvador Pérez Llópis.

IMPRESSIÓ: Paper i Traços

Falla Oeste no assumix necessàriament les opinions dels autors i autores que han 

col·laborat amb aquesta publicació.

El present llibret ha participat en la convocatòria dels premis de Les Lletres Falleres 

per a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit de les festes de les falles.

El present llibret ha participat en la convocatòria dels premis de l’Ajuntament de 

Dénia per a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit de les festes de les falles.

7372


