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La vida es basa en equilibris, i 
enguany en el nostre llibret ho  anem a 
poder  veure. De l’equilibri és del que 
anem a parlar-vos de manera extensa, 
en una sèrie d’interessants articles, 
realitzats amb l’ajuda de les diferents 
col·laboracions.

Començarem parlant de l’equilibri de 
la nostra festa, parlarem de la situació 
actual, de les persones que cada any 
realitzen les falles que omplen els nostres 
carrers al mes de març, veurem què 
opinen els artistes fallers de la situació 
del seu sector, i quin futur li veuen a la 
professió. Si parlem d’equilibri i de Falles, 
a tothom ens ve un nom al cap: “Pepet”, 
repassarem la seua trajectòria i tractarem 
de veure qui són els seus possibles hereus. 
I repassarem altres temes relacionats amb 
les Falles que són complicats de tindre 
en equilibri, els materials contaminants, 
les molèsties  al veïnat, la integració de 
persones de fora en la festa, l’equilibri 
per ser un bon faller, i com equilibrar el 
nostre cos, després de les “ranxaes” de 
Falles.

Però evidentment no tot en la vida són 
Falles, i cal ser equilibrat en la resta 

d’aspectes. Cal saber equilibrar els estudis  
i aficions, equilibrar el nostre cos, practicant 
esports per tindre una vida saludable, cal 
equilibrar i fer esforç per integrar a totes 
les persones en  nostra  societat, caldria 
treballar en un equilibri habitacional que 
assegura a totes les persones poder 
accedir a una  vivenda  digna. També 
veurem l’equilibri que aporta la 
cooperació internacional, i veurem si hi 
ha alguna línia que separa l’equilibri 
entre la màgia i la realitat. I no podíem 
parlar d’equilibri i no parlar del 
funambulista  mes  famós de  l’història. 
Aquesta és de manera un poc resumida el 
que aneu a poder veure en aquest llibret, 
on podreu veure més de trenta articles 
realitzats,on  hem comptat amb més de 
20 col·laboracions. Hem dedicat moltes 
hores de treball a aquest llibret i esperem 
que vos agrade, segurament el llibret 
d’enguany és el repte més complicat 
que tenim els components de l’equip 
de redacció, després dels grans èxits 
aconseguits en el llibret de l’any passat, 
però vos podem assegurar que en aquest 
llibret hem ficat encara si cap més il·lusió 
i més ganes, així que esperem que vos 
agrade, i que gaudiu d’ell llegint-lo tant 
com hem gaudit nosaltres, fent-lo.

L’equip de redacció.
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Aquestes paraules van dirigides 
a totes aquelles persones que han 
posat el seu granet d’arena perquè el 
meu somni es complira i el vivira de la 
millor forma que es pot fer.

Sempre havia desitjat tindre 
l’oportunitat de poder escriure unes 
línies al llibret com a Fallera Major, 
enguany és el meu torn, per fi ha 
arribat el moment de plasmar amb 
lletres i intentar transmetre totes les 
coses meravelloses que he viscut en 
aquest any.

2018. Per a algunes persones serà un 
any com qualsevol altre, però per a 
mi significa sentiment, emoció, il·lusió, 
amistat, nervis, risses, llàgrimes, 
pólvora, música, diversió, records...

El 19 de març del 2017, el meu somni 
de ser Fallera Major començava a 
agafar forma, entre copes de xampany 
amb tota la comissió dins del casal, 
brindàvem per les falles 2017 que 
havien arribat a la seua fi i per les del 
2018 que ja començaven. Eixa nit, 
les meues amigues tingueren el detall 
de regalar-me una caixa que posava 
‘’Records de Fallera Major’’ amb un 
tap de suro del xampany del brindis 
del inici del meu somni. Des d’eixa 
nit vaig saber que anava a ser un any 
inoblidable.

VA SER ...
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El 8 d’abril va tindre lloc el nomenament 
dels representants per al 2018. La veritat 
és que estava molt nerviosa, seria la 
primera vegada que escoltarà el meu 
nom com a Fallera Major. Junt a tota 
la comissió, família i amistats, vam ser 
nomenats Llàtzer, Águeda i jo com a 
màxims representants del 2018 després 
de l’elecció de president on Paquito 
va eixir elegit, no podíem tindre millor 
president per acompanyar-nos en aquesta 
aventura! Seguidament tots vam dir unes 
paraules junt a Elena i Ariadna agraint 
a tota la comissió. Ací vam saber que 
començava el nostre conte!

Va arribar el mes de juliol on va tindre 
lloc l’acte de proclamació. He d’admetre 
que a la setmana prèvia els nervis estaven 
ja a flor de pell i entre regals i sorpreses 
cada dia era més emocionant fins al 8 
de juliol que va arribar el dia, el nostre 
dia, on seríem proclamats com a màxims 
representants per a les Falles del 2018. 
Recorde que s’acostava l’hora i entre fotos 
i somriures escoltava com la dolçaina i el 
tabal s’acostaven a casa dels meus oncles. 
Tothom nerviós i emocionat al costat de la 
directiva brindàrem per aquell moment on 
segons després entre la traca, la música, 
els aplaudiments de la gent i agafada del 
braç del meu President continuàvem amb 
el passacarrer fins a arribar a casa d’Elena 
on, minuts després, eixírem tots cap a la 

Nau. En arribar, els nervis començaren 
a aparéixer de nou i amb tot preparat i 
l’escenari molt ben decorat va començar 
l’acte i si, estava nerviosa i emocionada, 
per sentir el meu nom, per realment quan 
els meus ulls s’ompliren de llàgrimes de 
felicitat va ser quan la meua amiga Esther 
i les meues cosinetes Clara, Neus i Maia 
em dirigien unes paraules tan especials 
com ho són elles per a mi. Aquell dia 
sempre estarà als meus records.

Arribava novembre i amb ell començaven 
les presentacions falleres. Després de 
mesos i mesos de treball on cada idea, 
cada pinzellada, cada paperet, cada 
vers, cada música, cada sorpresa, cada 
moment... eren màgics. De la mateixa 
forma que les dues presentacions que van 
imaginar i plasma el grup de presentació 
i tota la gent que hi va col·laborar i 
ajudar perquè tot fóra perfecte. I és que 
en veure a tota la gent treballant i bolcant-
se amb nosaltres eren uns sentiments 
que feien que ens sentirem els reis de 
la nostra comissió. I per fi s’acostava la 
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setmana de les nostres presentacions. Els 
nervis tornaven a aparéixer acompanyats 
d’il·lusió i felicitat, sobretot per cadascuna 
de les sorpreses que les meues amigues 
em van fer i que feien que anara obrint 
a poc a poc els ulls per veure que ja 
s’acostava el moment més desitjat. 
Arribava el divendres, ja tot preparat per 
mostrar els meus vestits. He de confessar 
que estaré eternament agraïda a totes 
les persones que van ajudar en tots els 
preparatius i en què estiguera tot perfecte 
i no faltara de res en cap moment i també 
a totes aquelles persones que van perdre 
uns minuts en vindre a compartir amb 
mi aquella vesprada tan especial. Una 
vegada va acabar l’ensenyada de vestits 
era el moment de canviar-se i anar a la 
Nau Jove, on començaven els preparatius 
finals, les últimes pinzellades, les últimes 
lletres per a pròleg del conte del nostre 
somni.

Dissabte 11 de novembre del 2017, 
aquesta data és el començament del meu 
conte, eixa vesprada era una bomba 
de sentiments que esclataven tots a 
la vegada. S’acostava el moment, les 
emocions s’intensificaven quan estava 
al fons de la Nau, a peu de passarel·la 
esperant que digueren el meu nom. Però 
abans, era imprescindible el regal més 
apreciat per a una Fallera Major: la 
banda. Buscava entre la gent qui seria la 
persona encarregada d’entregar allò amb 
el que per fi començaria tot. I allí estava el 
meu cosí Tomaset, entre tota la gent, amb 
un somriure de felicitat i en mirar-nos als 
ulls vaig saber que seria ell. Les llàgrimes 
començaren a caure dels meus ulls i quan 
per fi vaig escoltar el meu nom, el cor em 
bategava tan fort que pareixia que se me 
n’anava a eixir del pit.

La gent en peu i, entre aplaudiments, 
llàgrimes i cares de felicitat em sentia la 
persona més afortunada del món. Era el 
moment que Elena i jo ens dirigírem unes 
paraules, les quals li estic molt agraïda 
per cadascuna d’elles. Voldria donar-
li les gràcies per haver sigut la nostra 
representant i espere que haja gaudit del 
seu somni. Una vegada posada la banda 
de Fallera Major i amb Paquito al meu 
costat com a president, era el moment 
que començara l’apoteosi, encara que 
jo millor diria que era el moment de 
fer màgia, perquè això és el que va 
ser: màgia. Aquella plaça de la Verge, 
aquell teatre, aquelles danses, aquelles 
peregrines amb els seus vítols, aquella 
font de les séquies amb el seu ball, aquell 
tron amb la senyera de València i la 
banya de l’abundància i, per completar 
aquell escenari, faltaven ells, els meus 
exaltadors, els meus tios Peris i Tania que 
feren poesia, cada paraula és gravava 
amb tinta d’or al meu cor per recordar 
sempre aquell moment tan especial, tant 
com ho són ells per a mi.
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Diumenge 12 de novembre del 2017, era 
la vesprada dels meus xiquets, Àgueda 
i Llàtzer estaven a tan sols un pas de 
començar el seu conte i creuar-se al meu 
camí per continuar junts aquesta aventura. 
Tothom estava tan emocionat i feliç que 
aquella vesprada va ser com un conte de 
fades, igual que la seua presentació.

En nom d’Àgueda, Llàtzer i meu, volem 
donar les gràcies a la família Francés per 
crear aquelles meravelloses presentacions 
per a nosaltres i que feren que aquells dies 
fora tot màgia i somnis plens de felicitat i 
emoció. I també a totes aquelles persones 
que van fer possible que tot eixira perfecte, 
des del protocol, presentadores, infantils, 
grup de play-backs, grup de teatre, totes 
aquelles persones que treballen donant-
li vida al decorat i que és passen hores 
pegant paperets i pintant escoltant 
cançons de Raphael de fons. Moltíssimes 
gràcies a tots i totes!

Una setmana després, a poc a poc anava 
tornant tot a la realitat i començaren els 
primers actes: la presentació interna, 
baixà de quadres, la presentació 
d’esbossos, visita al taller de l’artista faller, 

pintà d’escuts, arreplegades... Estàvem 
molt il·lusionats perquè significava que 
l’aventura és posava en marxa, però 
també ens sentíem afortunats perquè 
en cadascun d’ells estàvem sempre 
acompanyats de la nostra comissió, 
familia i amistats.

Va arribar el mes de gener i continuaven 
els actes. El 15 de gener era l’acte 
d’exaltació de les falleres majors i 
presidents de l’any 2018. Va ser un acte 
molt divertit, asseguts tots els representants 
i Junta Local a la taula abans que 
començara l’acte, ens serviren el sopar i 
entre converses i rialles va arribar l’hora 
de l’exaltació. Comissió per comissió 
anàvem pujant dalt de l’escenari i seient-
nos a les cadires rere la cortina i en obrir 
les cortines començaren les exaltacions on 
els encarregats eren Silvana i Rafa. Va ser 
un acte molt bonic i divertit també, ja que 
teníem una xicoteta aranya penjant de 
l’escenari amb la qual nosaltres estàvem 
molt entretinguts prestant-li atenció.

Arribava febrer i amb ell seguien els 
actes. El dia 3 tenia lloc l’acte de Fallers 
d’Honor. Tothom engalanat anava 
arribant al saló San Patricio on vam 
gaudir d’un meravellós sopar. Després va 
tindre lloc l’acte i, una vegada finalitzat 
començava la festa, on fallers i falleres 
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feren notar que ja tenien 
ganes de Falles donant-ho 
tot a la pista!

Un llibret és molt important 
al món de les Falles, ja que 
gràcies a ell pots conéixer 
a una falla, veure les 
activitats que fan, saber un 
poc més sobre els articles 
que publiquen, conéixer la 
història de la comissió des 
de la seua creació fins a 
l’actualitat, et pots informar 
del programa de festejos per no perdre’t 
cap acte...

El 16 de febrer va tindre lloc la presentació 
del llibret per a les Falles del 2018. Era 
la primera vegada que un llibret ens 
donava tantes esperances, perquè més 
que un llibret, era un joc! On mitjançant 
l’aplicació del mòbil, la web a Internet o 
bé el tauler per utilitzar a casa, podries 
jugar a un mini trivial sobre els articles del 
llibret. Em vaig sorprendre molt, ja que per 
primera vegada els xiquets tenien també 
el protagonisme i gràcies a pensar en ells 
vam aconseguir el Premi Comfet de les 
Lletres Falleres al millor contingut infantil 
en un llibret de falla i vam obtenir el premi 
6é als Premis a la Promoció del Valencià 
en els llibrets de falla de la Generalitat 
Valenciana, els quals recollirem amb molt 
d’orgull!

Hem de donar les gràcies per totes les 
alegries que ens han donat i l’enhorabona 
a tot l’equip de llibret per la imaginació i 
el gran treball que han fet perquè aquest 
any fóra molt més especial.

Març, el mes dels fallers i falleres, el mes 
on la música, la pólvora i les tradicions 
apareixen per fer festa, el mes més 

esperat per tothom, perquè significa que 
JA ESTEM EN FALLES!

Primer cap de setmana de març ple 
d’actes fallers, el dissabte 3 va tindre 
lloc la cavalcada del ninot, on cada 
comissió disfressada i amb les seues 
carrosses anaven realitzant el recorregut 
fins a arribar a l’ajuntament, on els 
representants de cada falla farien el seu 
pregó per donar la benvinguda a les 
Falles. L’espera va ser molt divertida, 
tots els representants acompanyats de la 
Junta Local entre converses, rialles i algun 
que altre colpet, ens vam divertir prou! 
El diumenge 4 va tindre lloc l’exposició 
del ninot indultat on tots els fallers i 
falleres, esperant ansiadament, acudiren 
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a la Nau de la Cultura per 
poder veure’ls per primera 
vegada.

Per fi havien arribat!!! 
Les nostres tan esperades 
Falles, encara que enguany 
serien més especials, i així 
va ser. Des del primer 
moment fins a la fi hem 
estat abrigallats per tota 
la comissió, familiars i 
amistats, hem viscut cada 
acte i cada moment com 
si fóra la primera vegada que ho vivíem. 
El concurs de paelles, la nit d’albades, 
la plantà, les nits de carpa, els sopars, 
l’entrega i passacarrer dels premis, el sopar 
per als nostres fallers d’honor, l’ofrena, el 
passacarrer boig, les orquestres, operació 
faller, els berenars infantils, la missa de 
Sant Josep, la cremà.. Cada acte va ser 
únic i especial. Però vull destacar alguns 
moments que van marcar aquelles Falles:

15 de Març. Nit d’albaes, el casal ple 
de fallers i falleres, majors i menuts, 
tothom emocionat i feliç perquè ja eren 
falles, i començaven els dies incansables 
al casal. S’acostava l’hora que vingueren 
a cantar-nos les albaes i tots nerviosos, 
a l’escenari començaren. Sols amb veure 
la cara de Llàtzer i Àgueda era la més 
feliç del món, i quan em cantaren a mi, 
vaig recordar quan vaig ser Fallera Major 
infantil, l’emoció que vaig sentir. Després 
de sopar, va arribar el moment de 
començar a preparar-se per a anar a la 
concentració, però abans el nostre presi 
ens tenia una sorpresa preparada: una 
súper samarreta amb llums que anaven 
al compàs del soroll, i nosaltres més que 
pagats amb el regal, començarem el 
passacarrer amb tota la comissió cap a 

l’ajuntament, on van tindre lloc les albaes 
tocant a totes les comissions. Després 
vam recollir els nostres ninots indultats, 
dels quals he d’admetre que estava més 
que enamorada – de l’infantil, però més 
encara del major -, ja que la barca amb 
la parelleta era molt bonica i si pogueram 
me l’haguera portat a casa, però em vaig 
haver de conformar amb la xica. Aquest 
ninot també ens va donar una gran 
alegria, ja que vam obtenir el premi “Pep 
de l’Horta” al ninot reivindicatiu valencià 
en la seua I edició. Va ser una nit molt 
especial i divertida.

16 de Març. Eixa nit vaig convidar a tota 
la comissió, familiars i amistats a sopar, 
no podria estar més agraïda per tota 
l’ajuda que vam rebre els meus pares i 
jo perquè tot estiguera perfecte, a totes 
aquelles persones que van cuinar el sopar 
per a tantíssimes persones sense demanar 
res a canvi, a totes les meues amigues, 
per totes les sorpreses que em van fer i 
que aconseguiren que aquella nit fora tan 
màgica com ho és la nostra amistat, a tota 
la gent que va vindre per compartir amb 
mi la meua nit, gràcies per què vàreu fer 
la millor nit de la meua vida.
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18 de Març. Crec que no hi ha acte més 
emotiu que l’ofrena, i és que veure a totes 
les falleres i fallers emocionats esperant el 
seu torn per entregar-li les flors a la Mare 
de Déu i demanar-li els seus desitjos és un 
moment digne de veure. I em va arribar el 
torn a mi, escoltar el meu nom a la plaça 
de l’Ajuntament va ser un dels moments 
més esperats i bonics i que em donava 
tant de respecte. Sols tenia paraules 
d’agraïment per a la nostra mareta, per 
haver-me donat l’oportunitat de complir el 
meu somni.

19 de Març. El dia al qual una Fallera 
Major és despedeix de les seues Falles i 
va escrivint el final del seu somni. Va ser 
un dia ple d’actes: la missa de Sant Josep, 
la mascletà, dinar, el passacarrer boig i, 
per últim, la cremà. Una de les nits més 
tristes, ja que d’un moment a altre, tot el 
nostre somni es veia convertit en cendres 
entre les flames del foc de la nostra falla. 
Però al mateix temps estava feliç: havia 
viscut el meu somni, s’havia complit i no 
podria haver sigut de millor forma. I junt 
el brindis, donàvem pas a les Falles del 
2019, on la il·lusió es veia reflectida en 
la cara d’Andrea, Pepe i Cristina, igual 

que feia un any estava a les 
nostres cares. I entre llàgrimes 
de tristor i felicitat brindàvem 
per unes Falles que estaven 
arribant a la seua fi i altres 
que començaven.

Va acabar març i amb ell és 
reiniciava el curs de les Falles, 
amb molta llàstima no hi vaig 
poder estar, ja que em trobava 
d’Erasmus a Alemanya, 
però d’alguna manera havia 
de donar l’enhorabona a 
Paquito per haver sigut elegit 
de nou president, i als nous 

representants per les Falles que anaven a 
començar per a ells, així que vaig fer un 
vídeo per a tota la comissió.
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Va arribar el mes de maig i, a pesar que a 
alguns actes no vaig poder anar, hi havia 
un al qual no podia faltar. Així que sense 
pensar-ho dues vegades i amb l’ajuda de 
Paquito, vam planejar una sorpresa: vaig 
agafar un vol i em vaig plantar a València, 
menuda sorpresa es van portar els meus 
pares, les meues companyes de somnis i, 
per descomptat, els meus xiquets! Va ser 
una bogeria, però va pagar la pena.

Va començar l’estiu i amb ell continuaven 
els actes com la nit de Sant Joan, la nit 
de play-backs, el dia del Crist de Silla... I 
també donàrem pas a les proclamacions, 
actes que m’encantaven per què era 
una excusa més per reunir-nos tots altra 
vegada i anar sumant records. Va arribar 
setembre i amb ell el mig any faller: 
muntàrem la nostra falleta, preparàrem 
les activitats i realitzarem la tradicional 

globotà per als menuts i la mascletà per 
als majors. I una vegada arribada la nit, 
vàrem prendre foc a la nostra falleta.

29 de setembre del 2018. Va ser una 
vesprada molt emocionant en veure als 
nous representants radiants d’il·lusió i 
a les seues famílies nervioses i amb un 
somriure dolç. Aquell dia el nostre conte 
estava escrivint les últimes pàgines, ja que 
dins de poc començaria un altre conte, un 
altre somni. Però encara quedaven alguns 
actes com el món faller, les presentacions 
i la presentació interna del 2019.

10 de novembre del 2018. Última 
pàgina del meu conte. Havia arribat el 
torn de les presentacions del 2019 on, 
després de mesos de treball tornàvem a 
crear decorats per a uns nous escenaris 
de conte. Enhorabona a Andrea, Pepe, 
Cristina i Paquito, espere que gaudiu al 
màxim com nosaltres hem fet.
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Aquestes són les últimes línies 
del meu llibre de Fallera 
Major, on cadascuna de 
les paraules estan repletes 
d’amor, felicitat, diversió, 
agraïment, admiració... I van 
totes dirigides a vosaltres, a 
la meua comissió, per formar 
part d’aquest conte de la 
màgia de les Falles.

A les meues companyes de 
somnis que, per cosa del destí 
hem tingut la sort de coincidir 
en aquest meravellós any, i 
hem tingut l’oportunitat de 
formar juntes el millor grup 
d’amigues falleres que es 
pot imaginar. Hem deixat de 
banda les rivalitats i això ens 
ha permés gaudir d’allò que 
realment importa, les Falles, 
un sentiment que compartim i 
que gràcies a elles hem creat 
aquesta meravellosa amistat. 
Sempre juntes, sempre unides, 
sempre 2018.

Al meu exèrcit de falleres, 
gràcies per fer màgia en la 
meua vida, perquè nosaltres 
en Falles no tenim casa, tenim 
casal; nosaltres no vivim les 
Falles, les sentim ben endins; 
nosaltres no portem les Falles 
a la sang, sinó que volem 
portar-les a la pell. GRÀCIES 
AMIGUES.

A les famílies dels meus 
representants i a la meua, 
gràcies per consentir-nos, 
cuidar-nos, acompanyar-nos, 
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vestir-nos, ensenyar-nos i, sobretot per 
compartir amb nosaltres el nostre somni 
i fer-lo realitat. Estic molt agraïda al destí 
per creuar-vos en el meu camí i crear una 
xicoteta família. Vos estime.

Als meus xiquets, Àgueda i Llàtzer, la 
nostra aventura ha aplegat a la seua fi, 
el nostre conte s’ha acabat, però l’amistat 
que hem creat aquest any i l’emoció i 
sentiment per les Falles que compartim, 
sempre serà nostra, així com les Falles del 
2018. Vos estime bojament.

I per finalitzar, Paquito, el meu presi. 
Vaig fer una bona elecció amb tu, perquè 
has sigut el millor acompanyant que 
qualsevol Fallera Major podria tindre. 
M’has fet veure que la vida té dues cares: 
la de la felicitat i la de la tristesa; i que 

és millor elegir la cara de la felicitat, per 
què per molt trista que estigues, si estàs 
acompanyada de la teua gent te n’adones 
que eres la persona més feliç del món. 
Gràcies per deixar-me anar agafada del 
teu braç i somiar junts a les meravelloses 
Falles del 2018.

Volguda comissió, espere haver estat a 
l’altura, i recordeu: sou pura màgia, sou 
música, soroll, tradició, pólvora, festa, 
alegria, sou la meua família i sempre 
tindreu un lloc al meu cor.

Fins sempre.

La vostra Fallera Major  
de l’any 2018:

Mònica Rubio i Monfort.
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Benvolguts fallers/ falleres, 
amics/amigues i simpatitzants de la 
falla Reis Catòlics.

Ser president comporta un gran 
compromís i responsabilitat. Des de 
sempre, la meua família i jo hem estat 
lligats a les falles i a la comissió. Podria 
dir que aquesta festa ha sigut una part 
important en Ia meua vida, i per segon 
any he acceptat aquest repte amb 
molta il·lusió i alegria. Però sobretot, 
amb ganes de seguir aportant el meu 
“granet d’arena” perquè la meua 
comissió seguisca creixent i poder 
engrandir la nostra gran festa de “les 
Falles”.

Una festa, la festa josefina, part 
important de la nostra cultura 
valenciana, i que després de ser 
proclamada Patrimoni Immaterial 
de Ia Humanitat tenim l’obligació i la 
responsabilitat de cuidar-la i valorar-la 
per tal de millorar-la en tot allò que ens 
siga possible per engrandir-la.

En aquest aspecte, vull donar Ia més 
sincera enhorabona a la Junta Local 
de Silla i a les set comissions, per 
treballar com ho fan en pro d’una 
festa cada volta més participativa al 
nostre poble. La dedicació i l’esforç 
que els seus membres hi dediquen 
es veu recompensat amb els resultats 
que estan aconseguint: que la festa 
de les falles siga una de les festes més 
importants de la nostra cultura.

Enguany, i després de molts anys, 
podem gaudir de dos representants 
de tots els fallers del poble de Silla. La 
senyoreta Elena Martorell San Daniel, 
junt amb la seua Cort d´Honor, i 
la xiqueta Ariadna Albert Puchalt, 
encarregades de representar a tots els 
fallers i al poble. I així, amb la seua 
presència, posar a Silla en el lloc que 
correspon en el món faller, on havíem 
perdut una mica la nostra identitat 
com a tal.

Les falles estan en auge. Al nostre 
poble el sentiment faller va creixent 
cada vegada més, cosa de la qual 
t’adones, que es veu en cada acte 
faller que es fa al llarg de l’any. 
Aquesta festa tan nostra, tan de la 
terra, torna a ressorgir cada any amb 
més forca i participació.

Jo, com a president d’aquest any, 
vull convidar a tot aquell que vulga 
conéixer el món de les falles. El nostre 
casal el teniu obert i sereu benvinguts. 
La comissió ha fet tots els possibles 
perquè tots els projectes que al llarg 
d’aquest any s’han proposat es 
dugueren a terme. I no volem deixar 
passar l’oportunitat de tornar a ser 
un referent i continuar fent història… 
perquè som una falla oberta, 
dinàmica i sobretot participativa, on 
la convivència de tots ens fa ser una 
gran família.

Moltes gràcies a tothom i vos desitge 
les millors Falles. Una abraçada del 
vostre president.

PRESIDENTDEL

Francisco Ruiz i Soriano
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Cristina Martínez i Contreras

Cristina i Paco de nou,
però ara de majors,
nostres representants sou,
d’aquesta Falla els millors.

Cristina és ramell siller,
nenúfar de l’Albufera,
nafa flor del taronger,
gesmil que la nit espera,
ferma com la Torre Espioca,
flexible com l’arròs al camp,
suau com les plomes d’oca 
o d’ànec de la Marjal.

Per fer-te fotografia,
si hagués de triar un lloc
només se m’ocorreria
que l’aparador d’un forn.

Bona com el pa del dia,
tendra com el de molletes,
finor com té la farina,
prima com les rosquilletes,
dolça com sucre i la mel,
torró i massapà faria
amb els seus ulls d’ametler,
si també és pastisseria.

Quan ta filla al braç pujares
per imposar-li la banda

me’n va recordar la Mare 
dels Desemparats a l’anda,
amb son Fill i dos infantets, 
allò mateix que en tens tu,

Lucia i els dos xiquets,
Andrea i Pepe, quin gust!

Lucía és pobila encara,
tanmateix té dos “germans”
que en veure-la ningú para

d’acaronar-la amb les mans.

Recordes llums i centelles
de la Presentació el castell
fet per ta admirada Reyes
ben orgullosa estàs d’ell!

Somies l’esdeveniment
del divendres huit de març,

plaça de l’Ajuntament,
a gaudir la mascletà.

Exercici inoblidable
que frueixes en la Falla,
amb la nineta adorable,
desitja, de Pepe, sa iaia.

 Mª Amparo Pina Alcañiz
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Un any més estic ací 
per a contar amb il·lusió 
el que conté la falla 
i fer-vos l’explicació. 
 
Una falla que ens conta 
amb molt d’enginy i gràcia 
els diferents equilibris 
que fem en acrobàcia. 
Ja que és difícil anivellar 
i trobar l’equilibri 
per no massa abusar 
ni quedar-se curt per vici. 
 
I veurem en la falla 
diferents situacions 
on l’equilibri marca 
la clau de les emocions.
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Ex
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ió GRANFALLA

Lema: Equilibris
Artista faller: Roberto Moratalla
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L’equilibri en la falla

L’equilibri en la falla 
és cosa fonamental 

perquè la falla en la festa 
és l’actor principal.

Res hi ha sense falla 
ni orquestra, ni cubata, 
ni esmorzar, ni cassalla 

així que no fiquem la pota.

Que la falla no siga l’excusa 
per molestar els veïns 

sinó la principal causa 
de la festa que llueix.

I quan arriba l’hora 
de fer el pressupost 

que es note la proposta 
per falla el màxim import.

I aquesta lluita eterna 
entres fallers i festers 

que la guanye la consciència 
de saber el que cal fer.

Hi ha qui sols vol festa 
tindre bona fartera 
beures tot el celler 

i plantar una granera.

Per pegar-te aquestes fartades, 
no cal que sigues faller 
en altres festes podries 
fer el mateix procedir. 

Clavaris, festes de poble, 
en Moros i Cristians, 

penyistes, rocieros 
bouers i més que hi ha.

Allò que ens diferencia d’ells 
és el nostre monument 
així que cuidem d’ell 

i donem-li un augment.

És difícil equilibri 
tindre a tots contents 

així que al tresorer li toca 
fer màgia en els numerets.

En la falla tot té cabuda 
festa, falla i molt més 

però tenint clar i sabuda 
la lliçó: “En falla més”.

L’equilibri al taller

Si en la falla és difícil 
tindre equilibri complet 
en el taller no et conte 

el que s’ha d’arribar a fer.

Perquè els artistes fallers 
els tenim a tots cremats 

fent front als pagaments 
que l’ofici du derivats.

Cada any puja el suro, 
la fusta i el cartó 

i el pressupost de falla 
no es manté ni amb viagró.

Totes les falles volen 
més ninots amb menys diners 

i els artesans s’ofeguen 
per poder tindre clients.

Entre els concursos d’esbossos 
els intrusos i demés 

els artesans van bojos 
cada vegada en són més.
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Sense voler ells mateixos 
devaluen el seu treball 
fen ofertes que no paguen 
les hores que fan a estall.

Necessiten fer vint falles 
per obtenir rendiment 
i pagar totes les coses 
i tindre un sou mig decent

Un ofici molt sofrit 
moltes hores de treball 
que es manté viu avui dia 
per l’amor que tenen a l’art.

Són uns bojos de les falles 
que els agrada el que fan 
i si ho pensaren dos vegades, 
tal volta deixaven de plantar.

Així que faller de base 
pren consciència del que passa 
que si estos es cabregen 
plantarem una carabassa

Quan es vote el pressupost 
indica que vols més diners 
per la falla i que els artistes 
es queden ben contents.

Equilibri de salut

En la falla i en la vida 
s’ha de tindre equilibri 
no fer excés de birra 
i fer molt d’exercici.

Perquè vida sols hi ha una 
i cal cuidar el nostre cos 
encara que ens quedem a vegades 
amb més fam que un gos.

Cal fer cas als metges 
i dur dieta equilibrada 
menjar bullit i fetge 
i alguna escalivada.

Dieta mediterrània 
cinc fruites diàries 
llavar-se bé les dents 
per evitar les càries.

Eixa és la rutina diària 
que cal fer tot l’ any  
que fer festa extraordinària 
siga prou estrany.

Les farteres de Falles 
han de ser poques 
i ben controlades 
per evitar les diarrees.

I també exercici diari 
cal menejar el cos 
i no estar tot el dia 
assegut o en repòs.

Pujar per les escales 
córrer o caminar 
així quan arriba la nit 
tindràs ganes de descansar.

Així quan vages al metge 
i li preguntes interessat: 
“Doctor, així viuré més “ 
ell et dirà relaxat 
“Viure no sé si viuràs més 
però el que tens assegurat 
és que se’t farà més llarg”.
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Equilibri en la  
nostra societat

Ara ve una part complicada 
tractar d’investigar 
si està equilibrada 
la nostra societat.

I la veritat siga dita 
el tema està fatal 

i no és cap mentida 
que no estem massa cabals.

I la culpa està clara 
que la tenen principalment 

els polítics del planeta 
que ho fan tot malament.

Entre Trump amb el seu mur 
el racista de Salvini 

i el brexit de la May 
tenim obscur el futur.

I en l’àmbit nacional 
tampoc ho tenim millor 

amb el congrés paralitzat 
perquè tenen resquemor.

Enguany van tots excitats 
esperant amb expectació 

que arribe el mes de maig 
i vinguen les eleccions.

Autonòmiques i locals 
europees fins i tot 

“La festa de la democràcia” 
enguany toca botelló.

Sols falta que també 
convoquen les nacionals 

i acabarem ben fartets 
de tant anar a votar.

Esperem que tant de vot 
ens duga el govern millor 

que governen per a tots 
no sols per als amics del pot.

Però no ens fem il·lusions 
que sabem el que va caure 

perquè d’on no n’hi ha... 
no es pot traure.

I fins ací aplega el relat 
i la nostra explicació 

enguany ha sigut light 
i no tindrà massa ressò.

No serem punt del dia 
en reunions de Junta Local 

tindrem les Falles tranquil·les 
esperem fins al final.

Així que fins ací arribem 
m’acomiade de tots vostés 

que passen bones Falles 
ens llegim l’any que ve.
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Benaixeve

Benaixeve

Els fallers i falleres tenim una sang 
especial. Una sang fallera que corre per 
les nostres venes i que ens fa diferents 
de la resta.

En conseqüència, aquest ADN tan 
peculiar, ens fa sentir les Falles i la 
nostra falla d’una forma especial. És 
per això que, quan estem lluny del 
nostre casal ens agrada demostrar-li 
a tothom que les Falles són la millor 
festa del món i que, per descomptat, 
la nostra comissió també ho és.

Així que, per demostrar que els 
nostres fallers i falleres mostren orgull 
de ser-ho, vam crear la iniciativa de 

#FRCpelmón perquè els nostres 
fallers i falleres portaren el nom de 
nostra falla més enllà del nostre poble, 
província, comunitat i país.  

Com no, s’han bolcat i, mitjançant les 
xarxes socials, hem rebut fotos de més 
de 30 membres de la comissió que 
han portat el nostre escut i els nostres 
colors allà on han viatjat.

Volem agrair-los haver participat per 
portar endavant la iniciativa i, en 
conseqüència, poder fer aquest article 
al llibret.

Alguns fallers i falleres no han viatjat 
molt lluny, però allà on han anat, 
han portat el nom de nostra falla ben 
present deixant-la sempre en bon lloc i 
ens han enviat fotografies des de:
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Altres han viatjat arreu d’Espanya 
portant el nom de la falla per cada 
racó del nostre país i ens han enviat 
fotografies des de:

Nerja, Màlaga, Andalusia

Madrid, Comunitat de Madrid

Calp, Alacant 
Comunitat Valenciana

Àvila, Castella i Lleó
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Bottrop, Alemanya

Budapest, Hongria

Cracòvia, Polònia

L’Habana, Cuba

I altres han creuat fronteres per portar 
el nom de nostra falla més enllà del 
territori espanyol i ens han enviat 
fotografies des de:
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Viena, Àustria

Porto, Portugal

París, França

Pisa, Itàlia

Roma, Itàlia
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Vicepresidència Monuments
Rafael  Gutiérrez Marchal
Vicepresidència Festejos
Eduardo Ferri Marín
Vicepresidència Casal
Juan Francisco Talavera Martínez
Vicepresidència Activitats Diverses
José Aladino Rubio Molina
Vicepresidència Presentació
José Vicente Francés Montagud
Vicepresidència Administració
Tomàs Palomares López
Vicepresidència Organització
José Rafael Peris Marco
Vicepresidència Protocol
Merche Monfort Pons
Vicepresidència Infantils
Vanessa De La Encarnación Jiménez
Secretaria
Jaime Gil Navarro
Vicesecretaria
Laura Sánchez Fernández
Tresoreria
Juan José Ballester Tamarit
Delegació de Festejos
Salvador Ballester Soriano
Cristina Moreno Rodenas
Arantxa Cabañas Martínez
Diego Ferri Marín
Raúl Marcilla Andrade
Delegació d'Activitats Diverses
José Luis Ortega López
Sergio Puerto Da Silva
Delegació d’Infantils
Raquel Esteban Cabello

Delegació de Cadets
Sara Talavera Guillem
Alexia Francés Olmo
Delegació d’Organització
José Ramón Antón Gilabert
Salva Romero Escandell
Delegació de Xarxes Socials i AudioVisuals
Begonya Garrido Picher
Delegació de Quotes i Loteries
Miriam Garrido Tinajo
María Escribà Satorres
Delegació de Llibret
Tamara Parra Guillem
Silvia Esquivel Murillo
Lázaro San Miguel Bravo
Delegació de Relacions Públiques
Francisco Ruiz Llamas
Jesús Sevilla Soler
Carlos Baviera Rodrigo
José Antonio Pérez Domínguez
Delegació de Presentació
Carmen Olmo Rubio
Mari Carmen Francés Montagud
David García Muñoz
Delegació de Protocol
Amparo Ruiz Soriano
Maite Martínez Martín
Ana Guillem Magallo
José Ignacio Alfaro Torrillas
Yolanda Garrido Cifuentes
María Amparo Navarro Bello
Jorge Arcís Burgos
Delegació de Casal
Juan Ramón Sánchez Molina
Delegació de Play-Backs
Mónica Rubio Monfort
Alexia Francés Olmo
Delegació de Junta Local Fallera
Gabriel Costa Pina
María Del Carmen Piera Martíne

Presidència
Francisco Ruiz Soriano
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Carla Abad Ots

Paula Aguilar Fresneda

Germán Aguilar Pacheco

Roberto Alacreu Soriano

Carles Albert Ríos

José Albert Rosello

Sergio Alfaro Garrido

Eva María Alfaro Torrillas

José Ignacio Alfaro Torrillas

Alejandro Alonso Mallón

Christian Miguel Alonso Mallón

Vicente Manuel Álvarez Huerta

José Ramón Antón Gilabert

Jorge Arcís Burgos

Miguel Ángel Arias Blanco

Salvador Ballester Soriano

Juan José Ballester Tamarit

Carlos Baviera Rodrigo

Juan José Benaches Zapata

Marcos Bodi Vendrell

Sergio Botella Villalba

Verónica Dolores Bou Cervera

María Buges Serrador

Arantxa Cabañas Martínez

Arturo Calaforra Palop

María Isabel Calatayud Ruiz

Arantxa Carbonell Guerrero

Ainhoa Carrasco Cerdá 

Daniel Castillo González

Sofía Chulvi Iborra

Trinidad Contreras Peña

Estefanía Cordellat Martín

David Cordero Olmo

Gabriel Costa Pina

Virginia Costa Pina

Rebeca Cuallado Jorge

Carolina Cuenca Lence

Vanessa De La Encarnación Jiménez
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Ana Domingo Soto

Fernando Domínguez Montero

María Escribà Satorres

José Francisco Escribano Rodrigo

Silvia Esquivel Murillo

Raquel Esteban Cabello

Zaira Fernández Cortes

Diego Ferri Marín

Eduardo Ferri Marín

José Forner Navarro

José Vicente Francés Montagud

Mari Carmen Francés Montagud

Alexia Francés Olmo

Ana María Fresneda Castillo

Yolanda Fresneda Castillo

Ana Galera Lozano

Nuria Galera Lozano

Vanessa Gamero Gómez

Victoria E. García Alcázar

María Pilar García Álvarez

Oscar García Fons

Carmen García Guillem

David García Muñoz

Yolanda Garrido Cifuentes

Begonya Garrido Picher

Lidia Garrido Tinajo

Miriam Garrido Tinajo

Pablo Garrido Tinajo

Roberto Gil Cifuentes

Jaime Gil Navarro

Nieves Gil Navarro

Lidia González Núñez

Noelia González Verdugo

Ana Guillem Magalló

Andrea Gutiérrez Alfaro

Inmaculada Gutiérrez González

María Dolores Gutiérrez Marchal

Rafael Gutiérrez Marchal

Virginia Herrero Costa

Estela Hurtado Ortega

Silvia Iborra Romeu

Víctor Lázaro Villalba

Estela Llácer Francés

Francisco Llácer Llácer

José Ángel Llácer Pineda

Raúl Llácer Serrador

Isabel López González

Juani López López

Amparo López Taroncher

Raúl Marcilla Andrade

Amparo Marco Marco

Miguel Ángel Martí Baviera

María Teresa Martín Clemente

Cristina Martínez Contreras

Sandra Martínez Díaz

María Cortes Martínez García

Beatriz Martínez Ibáñez

Trini Martínez Jiménez

Maite Martínez Martín

Vicente Martínez Martínez

Julio Martínez Sánchez

Elena Martorell San Daniel 

Azahar Merino Fluixa

Merche Monfort Pons

David Monge Malave

Mireia Monteagudo Muñoz

Juan Antonio Montesinos Hernández

Cristina Moreno Rodenas
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Milagros Moya Jiménez

Luisa Navarrete Ibáñez

María Amparo Navarro Bello

Francisco Javier Nieto Sánchez

Ascensión Oliva Abarca

Carmen Olmo Rubio

Alfredo Oltra Radal

José Luis Ortega López

María Luisa Ortiz Santos

Tomàs Palomares Gastaldo

Tomàs Palomares López

Tamara Parra Guillem

José Adrián Parra Nascimiento

Joaquín Pavón Castro

José Antonio Pérez Domínguez

Verónica Pérez Martínez

Julio Miguel Pérez Pérez

José Rafael Peris Marco

José Vicente Peris Martínez

Lorena Puchalt Forner

Sergio Puerto Da Silva

Rogelio Puig Antón

Álvaro Rodrigo Satorres

Sara Rodríguez Antón

Alba Rodríguez Lara

Lucía Román Giner

Fina Román Montilla

Salva Romero Escandell

Amparo Romero Peiro

Lola Rosales Gutiérrez

Jéssica Rubert Rodríguez

Andrea Rubio Mínguez

José Aladino Rubio Molina

Tania Esperanza Rubio Molina

Mónica Rubio Monfort

Francisco Ruiz Llamas

Jorge Ruiz Maqueda

Esther Ruiz Navarro

Amparo Ruiz Soriano

Francisco Ruiz Soriano

Lázaro San Miguel Bravo

Cristina Sánchez Bueno

Laura Sánchez Fernández

Claudia Sánchez Hernández

Juan Ramón Sánchez Molina

Raúl Sánchez Ruano

Rubén Sánchez Zálvez

Jesús Sevilla Soler

Álvaro Simeón Martínez

Palmira Soria Domínguez

Amparo Soriano Soler

Mercedes Soriano Soler

Teresa Soriano Soler

Sara Talavera Guillem

Juan Francisco Talavera Martínez

Gil Tomàs Méndez

Lucía Trenado López

Jesús Trenado Montero

Cristina Valle López

Miriam Valle López

Amparo Vedreño Pastor

Laura Vergara Oliva

Vidal Vergara Robledo

Francisco Javier  Villena López

Rosa Zaragozà Gradolí

Encarni Zurita Gómez
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María Buges Serrador
Arantxa Carbonell Guerrero
Ainhoa Carrasco Cerdá 
Sofía Chulvi Iborra
Amaya Escribano Peña
Alexia Francés Olmo
Estela Llácer Francés
Azahar Merino Fluixa
Noelia Rubio Mínguez
Mónica Rubio Monfort
Esther Ruiz Navarro
Lucía Trenado López
Alba Tomas Domingo
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Verónica Dolores Bou Cervera
Sofía Chulvi Iborra

Vanessa De La Encarnación Jiménez
Mari Carmen Francés Montagud

Alexia Francés Olmo
Silvia Iborra Romeu

Jacqueline Iborra Sáez
Estela Llácer Francés

Sandra Martínez Díaz
Tomàs Palomares López

Verónica Pérez Martínez
Tania Esperanza Rubio Molina

Alba Tomas Domingo
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Abel Olea

Jesus Serrano

Juan Manuel Giner

Juan Antonio Pérez

Javier  Moreno

Bárbara Ballester

José Alacreu 

Merche Ballester

Pau Magraner

Diego Matoses

Laura Martínez

Javi Tapia

Alberto Alapont

José Selles 

José Pascual Cervera

Raúl Franco

María Isabel Ferrando

Miguel Lerin 

Sofía Yuste

Pedro Luis Alfaro

Rafa García 

Crispín Ureña

Antonio Bou

María Dolores Cervera

María Carmen Cervera

Jaime Marques

Artur Cervera

Mercedes Peris

Nuria Cervera 

Borja Chust

Paquito Oltra

Nani Canedo

Benjamín Oltra

Salva Sánchez

Carina Núñez

Tonet Bou

Paco Oltra

Rosa Radal

José Ruano

María Carmen Gallego

María Carmen Garcia

Alfredo Gil

Ximo Calle

Raquel Vedreño

Rosa Gradolí

Anna Zaragozá 

Carolina Valero

Ricardo San Miguel

Esperanza Bravo

Ricardo José San Miguel

Artur Cervera Peris

Sandra Rubio Molina

Pilar Rubio Molina

Manolo García

Carmen Molina Pons

Charo Soriano

Pedro Torralbo

Miguel San Lorenzo

Carlos Chulvi

Encarna Ruiz

Francisco Orti

Vicente Iranzo

Ivonne Porras

Alba Cuenca 

Cristina Olmos

Antonio José Hiraldo

Olga Zaragozá

Ignacio Aleixandre

Arturo Zaragozá

Joshune Vázquez

Juan José Ballester

PARTIDO POPULAR

PSOE

ELS VERDS

Excelentíssim President  
de la Diputació  
Jorge Rodríguez



39

G
ua

rd
on

s JCF
0b

ri eli qui

b
ri eli qui

b
ri

eli
q

u
i

bri

e
li

q
u

i

bri

e
li

qui

b
rie li

q
u

i
19

Bunyol d'Argent

Trini Martínez Jiménez
Juan Antonio Montesinos Hernández

Lola Rosales Gutiérrez
Claudia Sánchez Hernández

Bunyol d'Or

Eva María Alfaro Torrillas
Jorge Arcís Burgos

María Escribà Satorres
Pablo Garrido Tinajo

Álvaro Rodrigo Satorres
Laura Vergara Oliva

Vidal Vergara Robledo

Bunyol d'Or amb Fulles de Llorer

Maite Martínez Martín

Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer i Brillants

Julio Martínez Sánchez

Els presents guardons deuran ser confirmats per Junta Central Fallera
La Junta Local Fallera notificarà per carta si l'han concedit
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CRISTINAA

Vint-i-tres anys després la 
història es repeteix. En aquelles 
Falles de 1996 Cristina va ser 
la fallera major infantil, i Paco, 
el nostre president, el president 
infantil. Enguany són fallera major 
i president. Unes Falles que seran 
molt especials per a Cristina, ja que 
hi ha estat un temps allunyada, però 
sempre ha tingut en el cor la il·lusió 

per ser fallera major. I enguany ho 
ha aconseguit.

Cristina, després de lluitar tant per 
ser fallera major, ja ho eres, has 
complit el teu somni. Què sents? 
Què representa per a tu ser la fallera 
major de la teua comissió?

Una gran il·lusió. Era una espineta 
que tenia clavada i per fi el somni 
s’ha fet realitat, representar la 
comissió... No sé com descriure-
ho, és un sentiment molt gran, per 
l’escut i pel nostre color, un repte 
molt gran poder representar-la  
com cal.
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Sabem que vas ser fallera major 
infantil de l’any 1996. Ens podries 
dir alguna diferència respecte 
d’enguany?

Quan eres xicoteta les coses es 
viuen de diferent manera, ara 
eres conscient de tot i es viu més 
intensament.

La teua família pertany a la nostra 
falla des de tota la vida, què significa 
per a tu aquest fet?

Era la il·lusió de tots poder ser la 
fallera major de la falla a la qual 
pertanyem tots des de fa tants anys.

Podem veure que un altre any més 
vas acompanyada pel president, 
Paquito, qui va ser el teu president 
el 1996. Què esperes d’ell i què  
li diries?

A Paco dir-li que és una gran 
oportunitat que ens ha donat la 
vida i que hem de disfrutar-ho al 
màxim, perquè com he dit abans, 
les coses es viuen de diferent 
manera, l’emoció i el sentiment són 
distints. Esperar d’ell…? res, ja que 
sé el gran president que és i que 
farà tot els possibles perquè els 
quatre disfrutem al màxim.

Quin és l’acte que més t’agrada i 
que més esperes?

En tinc dos, jajajajaja, la plantà i el 
dia dels premis… per a mi són els 
més divertits.

Com penses que serà el dia de 
l’ofrena a la Mare de Déu?

Molt emocionant, és un acte molt 
emotiu, ja que retem homenatge a 
la nostra volguda Geperudeta.
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Què ens pots dir sobre els dos 
xicotets representants de la comissió 
infantil? 

Pufff, crec que no me’n podrien 
haver tocat millors. Pepe és una 
mica tímid al començament, 
després li ix el terratrémol que 
porta dins, però és molt bo i 
afectuós, amb ell m’he emportat 
una grata sorpresa, i  d’Andrea… 
no puc dir res que no sapieu tots, és 
xarradora, afectuosa.... Em tenen 
boja els dos!!! Són els xiquets dels  
meus ulls. 

Cristina, l’equip de llibret, junt amb 
els altres membres de la comissió, 
volem donar-te les gràcies per 
participar tan activament i desitjar-
te que tingues un bon any. Ens 
acomiadem demanant-te que ens 
digues què esperes de la comissió 
per a les Falles 2019.

De la comissió només espere que 
estiguen al nostre costat i que 
disfruten molt amb nosaltres. Sé 
que com la gran família que som ho 
faran. Espere que siguen partícips 
de l’any tan màgic que hi viurem.
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ELECCIÓ DE PRESIDENT 

Una vegada finalitzades les Falles del 
2018 encetàvem un nou exercici faller, 
el qual  va començar amb 
l’elecció i nomenament del 
president, Francisco Ruiz i 
Soriano. Al seu costat va tindre 
Cristina Martínez i Contreras 
com a fallera major, Andrea 
Arcís i Ruiz com a fallera major 
infantil i Jose Pérez Costa com 
a president infantil.

Aquella nit brindàrem amb 
ells i continuem fent-ho tots els 
dies per l’any tan especial que 
estem vivint al seu costat.

APUNTÀ

Enguany l’apuntà va ser el 21 d’abril. 
L’apuntà infantil la férem amb un gran 
berenar, castells inflables i jocs per als 
més menuts. S’ho van passar d’allò més 
bé!

I per als majors hi hagué torrada de carn 
per a esmorzar, paella per a dinar i jocs 

per a tots. Tinguérem moltes sorpreses al 
llarg del dia, i festa fins ben entrada la 
nit. 

L’apuntà va ser tot un èxit i, per això, 
volem donar la benvinguda als nous fallers 
i falleres i desitjar-los que passen un any 
molt divertit i amb la millor companyia.

FESTA DE L’1 DE MAIG

Com tots els anys, l’1 de maig plantàrem 
una creu floral a la plaça de l’Alteró amb 
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motiu de la festivitat de Sant Josep Obrer. 
El mateix dia també acudírem als actes 
que organitzava la confraria i parròquia 
de Sant Josep Obrer. Al matí anàrem a 
missa i a la nit a la processó, la qual va 
transcórrer pels carrers del nostre barri. 
Com no podia ser d’una altra manera,  
la imatge de Josep Obrer també va 
desfilar pel nostre carrer, i el rector de 
la parròquia va beneir la nostra Creu de 
Maig en passar pel casal.

ÚLTIMS PREMIS DE L’ANY

El divendres 4 de maig vam assistir a la 
gala dels Premis de les Lletres Falleres. 
Amb tota la il·lusió del món hi acudírem, ja 
que estàvem nominats al premi COMFET 
al millor contingut infantil d’un llibret. A 
més a més, dos membres de la comissió 
i components de l’equip de redacció 
havien rebut també una nomiació al 
premi #plf al millor text satiricofaller breu. 
En els guardons individuals no tinguérem 
sort, però l’alegria es va desbordar quan 
digueren el nom de la nostra comissió 
com a guanyadora del premi COMFET. 
Va ser un premi històric, ja que era la 
primera vegada que una comissió de 
Silla era nominada i premiada en els 
premis de les Lletres Falleres, i el colofó 
al gran treball realitzat pel nostre equip 
de llibret.

(Foto: Premis Lletres Falleres)

L’endemà, la nostra comissió estigué 
present en la Mostra de Llibrets de la 
Comunitat Valenciana, a Gandia. El 
nostre llibret ocupava un lloc destacat 
entre els millors de tota la Comunitat, i 
també va ser un dels més demandats. 
La nostra fallera, Begonya Garrido, va 
exposar a tots el treball realitzat per 
l’equip del llibret, ja que vam ser una de 
les falles elegides per a presentar els seus 
treballs.

(Foto: Premis Lletres Falleres)

Finalment, el diumenge 3 de juny 
arreplegàrem el premi “Tio Pep de l’horta» 
a l›escena reivindicativa valenciana, 
atorgat pel Casal i Baldoví. Ens feren 
entrega del premi al final de la gala de la 
Intercomarcal de Juntes Locals de l’Horta 
Sud, a Massanassa, amb un escenari ple 
i amb les falleres majors de totes les juntes 
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locals de l’Horta Sud i la cort d’honor i la 
fallera major de València, que va ser qui 
ens va fer entrega del premi.

FESTA DE SANT JOAN

El dissabte dia 16 de juny, la nostra 
comissió va celebrar la festa de Sant Joan.

A la vesprada, els infantils de la comissió 
van gaudir d’un berenar per a llepar-se 
els dits. I després, inflables aquàtics! S’ho 
van passar d’allò més bé!

Arribada la nit, vam tindre sopar al carrer 
amenitzat per l’actuació musical d’un duo. 
Ballàrem les cançons a la fresca de l’estiu 
i passàrem un fi de festa molt divertit. 
Gràcies a tots els fallers i no fallers que 
ens hi acompanyaren!

PLAYBACKS

Tal com portem fent molts anys, la nostra 
comissió va participar en els playbacks 
organitzats per Junta Local Fallera de 
Silla la nit del 28 de juliol. Els nostres 
grups de playback ens prepararen 
dues magnífiques actuacions. Aprofitem 
l’oportunitat per a donar les gràcies a 
totes les persones que participen en la 
preparació de les nostres actuacions i que 
fan possible que, any rere any, el públic 
puga gaudir d’una nit especial.

PROCESSÓ DEL CRIST I BALLS

La nostra comissió també va posar el seu 
granet d’arena per a commemorar, el 6 
d’agost, la festivitat del Santíssim Crist 
de Silla. Per això, vam col·laborar amb 
l’Ajuntament de Silla, com hem fet els 
darrers anys, realitzant diverses activitats.

Primerament, poguérem gaudir del “ball 
dels arquets”, “ball dels cabuts” i “la 
magrana”, amb què ens va delectar el 
nostre grup de dansa infantil i el nostre 
grup de dansa major.

(Foto: Ajuntament de Silla)

Després, ens vam encarregar de donar 
vida a personatges bíblics, com el 
Iaio Colomet, els Egipcis, Josué... que 
van participar en la processó. També 
els nostres representants van desfilar 
acompanyant el Crist.

Agraïm la col·laboració dels integrants 
dels grups de dansa i de totes les persones 



47

que hi van participar fent realitat els 
personatges bíblics.

TRUC I PARXÍS INTERFALLES

Durant els dies 7 i 8 
de setembre, la nostra 
comissió va participar 
en el concurs de truc i 
parxís organitzat per la 
Junta Local Fallera de 
Silla. La competició va 
tenir lloc a la Nau Jove, 
on vam passar unes 
bones nits de rialles i 
molt de joc. Tinguérem 
moltes activitats, així 
com inflables i jocs 
per als més menuts. 
Enguany, la nostra 
comissió ha obtingut el tercer premi en parxís 
i el segon en truc. A més a més. els nostres 
fallers  Sergio  i  Jose  Luis  obtingueren el 
premi a la millor parella de truc. Des 
d’ací animem per a continuar amb aquest 
concurs i perquè el premi siga atorgat 
com qualsevol altre premi: lliurant un 
banderí des del balcó de l’Ajuntament el 
dia dels premis.

FESTA DEL MIG ANY

El 22 de setembre vam celebrar la festa 
del Mig Any faller. Així, celebràrem que 
havien passat 6 mesos des de Falles, tot 
i que en quedaven 6 més per a les del 
2019. Per això, aquest dia va ser frenètic, 
ja que pareixia un dia més de Falles.

Al matí plantàrem la falleta que la 
comissió infantil havia estat preparant 
durant la setmana anterior.

Com un dia de Falles, dinàrem al casal 
una bona paella, i a la vesprada els 
xiquets i xiquetes de la comissió van 
tindre berenar i després ens n’anàrem tots 
disfressats a una cercavila pels carrers del 
barri.

Com no podia ser d’altra manera, a la 
nit cremàrem la falleta i a continuació 
sopàrem a la fresca. Per a finalitzar el dia 
faller tinguérem la musica de DJ Ximo.

PROCLAMACIÓ

El dissabte 29 de setembre  va tenir lloc  
al Carmen Valero de Silla un dels actes 
més representatius de l’any faller: la 
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proclamació dels nostres representants per 
al present exercici. Al so de la dolçaina 
i el tabalet va començar la nit amb una 
cercavila i l’arreplegada de les falleres 
majors i presidents. La nit fou emotiva per 
als centenars d’assistents, i més encara 
amb les paraules dels fallers que feren 
l’exaltació. Després de la proclamació 
dels representants per a les falles del 
2019, hi va haver un vi d’honor per a 
finalitzar la festa amb alegria.

CAMPIONAT DE TRUC

Com ja és tradició en la nostra falla, 
enguany també tinguérem el campionat 
de truc organitzat per la comissió. 

Enguany va ser el dissabte 6 d’octubre, a 
la Nau Jove i amb la participació de més 
de 60 parelles. Gaudirem d’un dia de 
deu. Tinguérem entrepà per a esmorzar, 
paella per a dinar i tot el dia de joc. La 
gent va quedar encantada un any més!

NIT DEL MÓN FALLER

El dia 13 d’octubre es va celebrar el típic 
sopar del “Món faller”, organitzat per la 
Junta Local Fallera de Silla. Components 
de totes les comissions falleres de Silla 
vam sopar a la Nau Jove. En acabant, 
la Junta Local Fallera va lliurar els trofeus 
dels campionats de truc i parxís. 
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HALLOWEEN

El 31 d’octubre la nostra comissió també 
va tindre el seu Halloween particular. El 
casal es va omplir de xicotets vampirs, 
bruixes, carabasses... ja que la Delegació 
d’Infantils va preparar un fantàstic berenar. 
Tots aquests terrorífics personatges van 
participar en la tradicional i terrorífica 
desfilada de disfresses, on més d’un va 
tremolar de por.

PRESENTACIONS

El cap de setmana del 10 i 11 de 
novembre celebràrem les presentacions 
dels representants i les respectives corts 
d’honor per a l’any 2019.

La presentació major tractava de la gran 
representació del gran Showman. Ens 
traslladàrem al  palau Reina Sofia, on 
presentàrem Cristina Martínez Contreras 
com a la nostra fallera major per a l’any 
2019 i el nostre president Francisco Ruiz 
i Soriano.

L’endemà va estar dedicat als infantils. 
També ens traslladarem fins al Palau de la 
Música, on  presentàrem la nostra fallera 
major infantil, Andrea Arcís i Ruiz , i el 
nostre president infantil, Jose Pérez Costa, 
que juntament amb tota la comissió infantil 
van gaudir d’una molt bona vesprada.

PRESENTACIONS INTERNES

El divendres 16 i el dissabte 17 de 
novembre tingueren lloc, al casal, les 
presentacions internes. Tots aquells fallers 
i falleres que no es van poder vestir 
per a la presentació oficial, tingueren 
l’oportunitat de desfilar per la passarel·la 
del nostre casal. Els infantils van gaudir 
d’un apetitós berenar i la comissió major 
d’un sopar genial. 

FIRMA I PRESENTACIÓ D’ESBOSSOS

La nit del divendres 23 de novembre vam 
presentar al nostre casal els esbossos 
dels monuments que plantarem durant 
les falles del 2019. Nostre artista faller, 

Roberto Moratalla, ens 
hi va acompanyar i ens 
va explicar el sentit dels 
monuments que estava 
preparant-nos per primer 
any.

La gent present es va 
quedar encantada i 
amb moltes ganes de 
veure els monuments 
que es plantaran al 
març. Per aquest motiu, 
l’endemà, dissabte 24 
de novembre, férem un 
aperitiu amb una visita al 
taller, on poguérem veure 
l’estat de construcció de 
les nostres falles. 
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NADAL

Amb motiu del Nadal, els nostres xiquets 
i xiquetes decoraren el casal. Tots es 
bolcaren en les decoracions que ells 
mateixos havien confeccionat, a més 
de contagiar-nos l’alegria i la il·lusió ta 
característica d’aquesta època de l’any. 
Decoraren l’arbre nadalenc de la falla, 
així com la resta del casal.

A més, vam tindre el plaer de rebre el 
Pare Noel el dia 22 de desembre, durant 
el berenar de Nadal organitzat per la 
Delegació d’Infantils. Des d’ací li donem 
les gràcies per les paraules que va dedicar 
als menuts i pels regals que hi va portar.
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DISSABTE DIA 19 DE GENER

Durant tot el dissabte 19 i diumenge 20 
de gener tindrem una caseta a la Fira de 
Sant Sebastià, on podreu vindre a fer-se 
una tapa i a passar una bona estona.

12:00h – Farem la primera arreplegada 
pel barri i per la Fira de Sant Sebastià.

DIUMENGE DIA 20 DE GENER

12:00h – Farem la segona arreplegada 
pel barri i per la Fira de Sant Sebastià.

DISSABTE DIA 2 DE FEBRER

22:00 h – Sopar en què donarem a 
conèixer els Fallers d’Honor d’aquest any.

SILLA
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DISSABTES DIES 9, 16 I 23 DE 
FEBRER

22:00 h – Sopar d’entrepà al casal i, 
en finalitzar, anirem a casa dels nostres 
representants per a pintar els escuts de la 
falla als seus carrers.

DIVENDRES DIA 15 DE FEBRER

20:00h – Presentació del llibret que ara 
lliges al Teatre Municipal de Silla, amb 
l’assistència dels nostres col·laboradors 
del llibret.

DISSABTE DIA 2 DE MARÇ

Durant tot el dia prepararem les carrosses 
per a la cavalcada de disfresses.

18:00 h – Ens prepararem per a la 
concentració amb la resta de comissions 
falleres, i gaudirem de la cavalcada de 
disfresses. En finalitzar, les FFMM de Silla 
ens oferiran el pregó que inaugurarà 
oficialment les Falles del 2019.

DIUMENGE DIA 3 DE MARÇ
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17:30 h – Inauguració de l’exposició dels 
ninots indultats de les comissions falleres 
de Silla. En finalitzar, acudirem a l’acte 
de lliurament de les recompenses falleres 
que atorga Junta Central Fallera.

SETMANA DEL 4 AL 10 DE MARÇ

A partir del dia 4 de març, els infantils 
gaudiran de berenars tots els dies.

17:30 h – Berenar infantil.

22:00 h – Sopar d’entrepà i, a continuació, 
penjarem les banderes.

DIVENDRES DIA 8 DE MARÇ

22:00 h – Soparem i ens prepararem per 
a les hores que ens esperen...

00:00 h – Concurs 12 hores de parxís i 
truc. Fallers i no fallers competiran pels 
premis durant 12, 13, 14... o les hores 
que el cos aguante.

DISSABTE DIA 9 DE MARÇ

11:00 h – Fira infantil durant tot el dia.

14:00 h – Gran concurs de paelles. 
En finalitzar, els nostres representants 
entregaran els premis de paelles, parxís 
i truc. En acabant tindrem festa amb dj.

22:00 h – Sopar i, a continuació, el grup 
Walectric. 

DIUMENGE DIA 10 DE MARÇ

11:00 h – Les dones de la nostra comissió 
celebraran el ja tradicional esmorzar de 
“Les Anguiles”.

11:00 h – Fira infantil durant tot el dia.

14:00 h – Dinarem al casal.

17:30 h – Nostra fallera major infantil, 
Andrea, i nostre president infantil, Pepe, 
convidaran a tots els infantils a berenar. 
A continuació es farà l’entrega de 
recompenses de Junta Central Fallera per 
als fallers que no pogueren vestir-se en 
l’acte oficial.

22:00 h – Sopar al casal i, a continuació, 
penjarem les banderes.

DILLUNS DIA 11 DE MARÇ

17:30 h – Berenar infantil.

22:00 h – Sopar a la carpa.

DIMARTS DIA 12 DE MARÇ

17:30 h – Berenar infantil.

22:00 h – Sopar a la carpa.

DIMECRES DIA 13 DE MARÇ

17:30 h – Berenar infantil.

22:00 h – Sopar a la carpa.
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DIJOUS DIA 14 DE MARÇ 

Al llarg del dia plantarem les nostres 
falles.

17:30 h – Berenar infantil.

21:00 h – Sopar d’infantils a la carpa, 
pagat per nostra fallera major infantil, 
Andrea, i per nostre president infantil, 
Pepe. 

22:00 h – Soparem a la carpa. Després, 
gaudirem d’algunes sorpreses. 

DIVENDRES DIA 15 DE MARÇ

Durant tot el dia plantarem els nostres 
monuments al carrer.

14:00 h – Dinar oferit per la Delegació 
Culinària.

17:30 h – Berenar per als xiquets i 
xiquetes i fira infantil.

21:00 h – Esperarem el torn de la nostra 
comissió perquè canten les albades als 
nostres representants, al nostre casal.

22:00 h – Soparem a la carpa i, 
seguidament, ens prepararem junt amb 
la xaranga per a anar a arreplegar els 
nostres ninots indultats.

24:00 h – Recollirem els nostres ninots 
indultats. Una vegada a la falla, 
rematarem els nostres monuments amb 
els ninots i la gespa. Mentrestant, tindrem 
discocarpa.

DISSABTE DIA 16 DE MARÇ

14:00 h – Dinar oferit per la Delegació 
Culinària.

17:30 h – Berenar per als xiquets i 
xiquetes i fira infantil.

22:00 h – Sopar pagat per nostra fallera 
major, Cristina. Una nit plena de sorpreses 
amb festa i música en directe.
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DIUMENGE DIA 17 DE MARÇ

8:00 h – Primera despertada pel nostre 
veïnat i desdejuni al casal pagat pels 
nostres representants Pepe, Andrea i 
Cristina. 

11:00 h – Concentració al casal per 
a acudir tots junts a la plaça del Molí 
i després a la plaça del Poble per a 
arreplegar els premis.

14:00 h – Dinarem i comentarem la 
jugada dels premis.

18:00 h – Ensenyarem, per tot el poble, 
els premis que el jurat ens haja donat 
amb una cercavila. 

22:00 h – Sopar on tindrem el gust de 
rebre els nostres fallers d’honor. Després 
tindrem l’actuació d’una orquestra.

DILLUNS DIA 18 DE MARÇ

8:00 h – Segona despertada pel nostre 
veïnat i desdejuni al casal pagat pels 
nostres representants Andrea, Cristina i 
Pepe.

16:00 h – Concentració al casal per 
arreplegar els nostres representants i 
acudir a l’Ofrena a la Mare de Déu. Sabem 
que portarem cansament acumulat, però 
demanem màxima puntualitat.

22:00 h – Soparem a la carpa i 
aprofitarem al màxim l’última nit de festa 
amb l’orquestra HARLEY.

DIMARTS DIA 19 DE MARÇ: 
FESTIVITAT DE SANT JOSEP

8:00 h – Tercera i última despertada pel 
nostre veïnat i desdejuni al casal pagat 
pels nostres representants Cristina, Pepe 
i Andrea.
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11:00 h - Anirem a la Missa de Sant Josep 
que se celebrarà a la parròquia de Ntra. 
Sra. dels Àngels. 

14:00 h – Els esclafits de carcassa 
donaran pas a la gran mascletada que 
prepararem.

15:00 h – El nostre president ens convida 
a dinar una deliciosa paella.

17:30 h – Berenar infantil i gran 
mascletada infantil. Després, farem un 
passacarrer boig per acabar d’esgotar 
les forces que ens queden.

21:00 h – Últim sopar infantil.

21:30 h – Cremà del nostre monument 
infantil (si guanyàrem el 1er premi el 
cremaríem a les 22:00 h). Esperem que 
els infantils hagen gaudit de les falles com 
cal.

22:00 h – Últim sopar de la comissió 
major.

A partir de les 24:00 h, segons el premi 
que ens donen, dispararem la nostra 
espectacular mascletada nocturna i, 
seguidament, les flames encendran el 
monument faller major i les falles de 
2018 quedaran fetes cendra. Però un 
nou any faller comença i serà moment de 
brindar per les falles del 2019 i donar 
l’enhorabona als futurs representants.
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L’equilibri FESTADE LA
Per Tomàs Palomares

Les Falles, ai les Falles! Quina 
festa més meravellosa! La millor 
del món! Tant és així que, any 
rere any, milers i milers de 
persones provinents d’arreu del 
món venen a València al mes de 
març per gaudir de la festa. I tot 
siga dit, queden meravellades per 
les falles, l’ambient, la pólvora, 
la indumentària, la música, els 
llums i un llarg etcètera de coses 
que podríem mencionar fins a 
completar 50 pàgines de llibret. 
Però... i a nosaltres? Què és allò 
que més ens agrada de la nostra 
festa? Serà la festa fins a les 4 de 
la matinada? La sàtira de les falles? 
Difícil saber-ho, ja que som un 
gran col·lectiu format per més de 
1.000 comissions arreu del territori 
valencià, on cada faller i fallera pot 
tindre una opinió diferent.

Però no vos preocupeu, entre la diversitat 
d’opinions hem trobat la resposta. Sí, la 
resposta a aquesta incògnita es troba 
resolta a l’enquesta sobre la percepció 
social del col·lectiu faller davant la festa de 
les Falles com a Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat realitzada per la Regidoria de 
Cultura Festiva de l’Ajuntament de València 
el 2017. Tot i que aquesta ‘’enquesta fallera’’ 
- com l’anomenen algunes persones - haja 
pogut causar alguna que altra polèmica, 
s’ha de dir que resulta d’allò més pràctica 
per conéixer millor què es pensa sobre la 
festa des de dins del mateix col·lectiu. En 

concret, ha sigut contestada per un total 
de 963 persones falleres de la ciutat de 
València i, amb les seues opinions, les 
conclusions són prou clares.

La primera pregunta a contestar a 
l’enquesta és ‘’Quina és la importància 
que té per a vosté cadascun dels següents 
elements culturals de les Falles?’’. Aquesta 
s’ha de contestar puntuant de l’1 al 10 els 
següents elements: la Ciutat de l’Artista 
Faller, els/les artistes fallers, el Museu 
Faller, la pirotècnica, la falla (el monument), 
la indumentària, la il·luminació, la música, 
el teatre, els llibrets de falla i la sàtira en 
les falles.

I a l’hora de veure els resultats... hi ha un 
triple empat per què als elements millor 
valorats respecta! Aquests tres elements són 
la falla, la sàtira i la indumentària, amb una 
puntuació mitjana de 9,22 sobre 10. Tot i 
que seguits de molt prop per la pirotècnia, 
amb una puntuació de 9 sobre 10, i de més 
lluny pels elements pitjor valorats: la Ciutat 
de l’Artista Faller i el teatre, que no abasten 
els 8 punts sobre 10.

Després de veure aquests resultats pareix 
clar que la falla és l’element més valorat pels 
fallers i falleres, però eixa valoració en les 
enquestes, es tradueix realment en inversió 
en falla? Coneguem els fallers i falleres la 
situació de les persones fan cada any les 
falles que tant valorem? Quina és la situació 
dels tallers dels artistes fallers? Com va afectar 
la darrera crisi econòmica al sector dels 
artistes fallers? Quantes falles s’han de fer 
per mantenir un taller? És un negoci rendible 
ser artista faller? Perquè va sorgir i que hi ha 

1. INTRODUCCIÓ
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darrere del moviment “Volem Falla”? Són les 
comissions cada vegada més festeres?

En aquest article anem a intentar respondre 
totes aquestes preguntes i moltes més que ens 
han sorgit i volem fer una visió de quina és la 
situació del sector dels artistes fallers, perquè 
si realment valorem la falla tant com diu 
l’enquesta és necessari conéixer i interessar-
se per la situació de les persones que cada 
març omplin els carrers de l’art efímer que 
transforma els nostres pobles i ciutats.

Primer entrarem dins dels tallers i tractarem 
de veure les diferents tasques que allí es 
realitzen, intentarem investigar si és rendible 
fer falles, i els preguntarem als artistes fallers 
com veuen la situació del seu sector.

Després veurem l’evolució de la inversió en 
falla dels últims anys i la inversió per faller/a 
realitzada l’últim any en les falles de València.

També coneixerem el moviment “Volem 
falla” i veurem diferents mesures que s’han 
pres per a incentivar la inversió en falla. Els 
artistes fallers ens constaran que mesures 
tractarien de prendre ells, i les contrastarem 
amb el Secretari General de Junta Central 
Fallera, per veure si són o no possibles.

I finalment compartirem les conclusions 
obtingudes en la realització d’aquest 
article, que esperem que vos aprope a la 
situació actual del Sector.

2. L’EQUILIBRI AL TALLER

Com hem vist la falla és l’element 
principal de la festa i també el 
més valorat pels mateixos fallers 
i falleres. Els encarregats de fer 
les falles de la nostra festa són 
els artistes fallers, però quina és 
la seua situació? És rendible fer 
falles? Es poden mantenir els tallers 
fallers? Està el mercat d’artistes 
saturat? Volem saber quina és la 
seua situació, de boca dels mateixos 
artistes fallers, i per conéixer-la li 
ho hem preguntat a alguns d’ells.

Però abans de mostrar el que ens han 
dit de la situació de la professió, volem 
aprofundir en l’ofici d’artista faller, volem 
tractar de mostrar com és la faena en un 
taller faller, i tractar de simular com pot ser 
la preocupant realitat econòmica del sector.

2.1 Les tasques de l’artista en el 
procés de creació d’una falla

En el procés de creació d’una falla, es poden 
veure les diferents tasques que realitzen els 
artistes fallers al llarg de l’any, coneixent un 
poc aquest procés podrem valorar el seu 
esforç i comprendre que realment són artistes 
multidisciplinaris que necessiten tindre 
diferents habilitats (tècniques, artístiques, 
tecnològiques, etc.) per a completar el 
procés en la seua totalitat.

No tots els artistes dominen totes les 
habilitats al mateix nivell, el que fa que 
diferents artistes s’especialitzen en alguna 
part del procés i són contractats per altres 
artistes per a fer tasques en les seues falles.

Anem a tractar de completar el procés de 
creació i anirem explicant a poc a poc les 
diferents tasques.

Cal tindre en compte que anem explicar 
el procés més utilitzat actualment per la 
majoria d’artistes fallers en falles grans. 
Hi ha artistes que encara utilitzen motles 
i cartó i potser hi haguen altres que 
modelen directament el suro, per tant els 
seus processos no seran exactament els 
mateixos, però el que volem és explicar un 
procés més o menys estàndard, per a fer-se 
una idea del treball que du fer una falla.

El primer que es necessita és una idea 
sobre la qual girarà tota la falla, una idea 
de la qual normalment es dibuixa un esbós 
en paper, i posteriorment s’ha de plasmar 
en un programa de modelatge 3D com 
per exemple el Zbrush. En aquest procés 
de modelatge entra tota la falla, el cos 
central i les distintes escenes que la formen. 
Aquestes escenes seguissen el guió de la 
falla, el qual desenvolupa la idea principal. 



64

Aquest procés creatiu, de la idea inicial, 
el guió de la falla, el modelatge 3D, és 
un treball molt cost, els artistes si planten 
7 falles, és complicat que puguen tindre 
cada any 7 idees noves, això requeriria 
un esforç creatiu i econòmic important, ja 
que molts artistes no tenen les habilitats 
tecnològiques necessàries en el modelatge 
3D i subcontracten aquesta faena. Avui en 
dia, també hi ha dissenyadors especialitzats 
en falles, que col·laboren en molts artistes, i 
fan tot aquest procés creatiu. Una vegada 
està la falla dissenyada, els artistes ja 
tenen els arxius de cada remat, de cada 
contra remat, de cada ninot, de manera 
que sempre poden reutilitzar-ho en anys 
posteriors, segurament en eixa reutilització 
de peces és on més rendibilitat es pot traure 
a la faena, ja que ja es controla la quantitat 
de material i de temps necessari per a cada 
peça i es poden ajustar costos. Depenent 
del tamany de la falla, una falla nova pot 
costar entre 2000 € i 5000 €, siga en 
hores pròpies emprades, o bé en pagar a 
l’especialista que subcontractes la faena. I 
a més a més quan es fa una falla nova és 
molt difícil controlar i pressupostar el cost 
en hores i material que van a fer falta, per 
tant és complicat saber la rendibilitat que 
vas a poder obtenir amb ella.

Una vegada ja es tenen els arxius del 
modelatge 3D de la falla, el que cal fer 
és mecanitzar els ninots, remats, etc., 
mecanitzar és el procés de tallar i preparar 

la figura que tenim modelada en 3D, a uns 
arxius preparats, o bé per a fitxes per a la 
màquina de tall, o bé per a una fresadora, 
aquest procés també es fa en altre software 
especialitzat i és una faena que sol 
encarregar-se a persones especialitzades 
en el seu maneig. Mecanitzar una falla 
sol costar com a mínim 1000 € i el preu 
augmenta en funció del tamany.

Una vegada ja tenim les figures tallades, ja 
es comença a tindre el taller ple de suro, cal 
muntar les diferents peces com si fóra un 
puzle 3D ajuntar-les totes, fins que agafen 
les formes desitjades, que anirem, rascant, 
esculpint i modelant fins a deixar la figura 
el més definida possible. 

L’equilibri de la Festa
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En aquest moment a les peces que ho 
requerisquen, especialment els remats i contra 
remats se’ls muntarà la fusteria necessària 
perquè aguanten en el carrer. I a partir d’eixe 
moment és quan se li dóna a la figura les 
capes necessàries de paper i “gotelé”, per a 
resistir una possible pluja de març. Després 
d’això, i s’escata la figura, i finalment es pinta, 
i és emmagatzema fins a la plantà.

Tot aquest procés el pot fer l’artista o bé 
pot subcontractar algunes tasques. Hi ha 
artistes especialitzats en pintura, en fusteria, 
etc., que ajuden amb la seua faena a altres 
artistes que els contracten. 

Una vegada acabada de fer la falla, 
sempre falten els detalls que solen ficar-se 
per a acabar escenes, els cartells, que pots 
versar-los l’artista si té facilitat per a això, 
o bé encarregar-los a algun poeta conegut.

I finalment arriba la setmana decisiva, la de 
la plantà on és vora reflectit el treball de tot 
l’any, l’artista reforçat pel seu equip, planta 
al carrer combatent qualsevol impediment, 
eixa idea que va sorgir ja fa quasi un any.
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2.2 La realitat econòmica 
del taller.

Una vegada vistes les diferents tasques 
que es realitzen al taller, anem a tractar 
de fer una aproximació a la realitat 
econòmica del taller. Evidentment cada 
taller és una situació diferent, i no podem 
homogeneïtzar, però el que anem a fer 
és tractar de ficar quines poden ser les 
despeses fixes que poden tindre en comú 
la majoria d’artistes, i quins devien ser 
els ingressos per cobrir eixes despeses i 
veurem el que poguera resultar. No sé si les 
xifres es pareixeran molt a la realitat, però 
el que tractem de reflectir és la idea que 
ens han transmés els artistes de la situació 
del sector i el que fem és tractar de ficar un 
xicotet exemple, perquè la gent que llegisca 
aquest article siga conscient quan veja una 
falla, de l’esforç que suposa per als artistes 
poder plantar cada any les falles que són el 
principal element de la nostra festa.

El que cal tindre en conter és que per a 
simplificar l’exercici, anem a ficar un 
exemple d’un taller xicotet, on l’artista 
sap fer totes les tasques del procés de 
creació, i el fa ell completament, no anem a 
contemplar la subcontractació de tasques. 
També cal tindre en compte que estem ficant 
les despeses més comuns, segurament hi 
haurà artistes en naus comprades i pagades 
i en maquinària i ferramenta amortitzada 
que no tindran eixes despeses, però com ja 
hem dit abans açò és un xicotet exemple.

Anem a començar revisant les diferents 
despeses fixes que es han de cobrir 
mensualment independentment de número 
de falles que realitzes, només per tindre 
obert el taller.

DESPESES FIXES
Lloguer de Nau o Hipoteca 500

Llum 100

Aigua 30

 Compra Maquinària ** 200

 - Software  

 - Fresadora o Talladora  

 - Ferramenta de Taller  

 - Compressor  

 - Escala  
**Es compra a poc a poc o mitjançant préstec, 
es comptabilitza eixa amortització mensual

Assessoria 100

Autònoms 300

Despeses Mensuals 1230

Despeses Anuals (x 12 mesos) 14760

A part d’aquestes despeses fixes, hi ha una 
sèrie de despeses i impostos, que varien 
segons el nombre de falles que faces, i se-
gons els beneficis que factures, i clar per 
obtenir eixes despeses variables hem de 
saber quantes falles i de quin import farà 
l’artista faller del nostre exercici.

Per a traure nombres redons, anem a fi-
car que aquest artista faller fa 4 falles, per 
les quals cobra 10000 € per falla en total 
40000 € però el cal remarcar i tindre en 
compte que perquè l’artista cobre 10000 € 
per falla, la comissió ha de fer-se càrrec 
de l’IVA de la falla (10% - 1000 €) mes el 
transport i grua de la falla que poden ser 
altres 1000 € és a dir que cada comissió 
hauria de pagar un total de 12000 € per 
cada falla, perquè si es haguera de fer càr-
rec l’artista d’aquests dos càrrecs, evident-
ment això repercutiria en fer menys falla.

L’equilibri de la Festa



67

bris

e
li

qui Equilibris en la festa fallera

DESPESES VARIABLES 
Material (entre el 35%-45%) ** 16000
 - Suro  
 - Fusta  
 - “Gotelé”  
 - Pintures  
 - Tornilleria  
** En aquest exemple es fica el 40%  

DESPESES TOTALS 30760
INGRESSOS 40000
RENDIMENT 9240
IRPF (20% rendiment) 1848

BENEFICI 7392
SOU MENSUAL 616

 

Fent aquest exercici vegem que el sou men-
sual que ens dóna és 616 € al mes, un sou 
per davall del salari mínim interprofessi-
onal, per tant aquest artista de l’exemple 
hauria de fer més falles en l’exercici per 
tindre un sou per damunt del salari mínim. 
Si en aquestes despeses afegirem treba-
lladors, el cost de cada treballador al mes 
està per uns 2000 €, per tant per cada mes 
que contractes un treballador, caldria afe-
gir el cost, i augmentar el nombre de falles 
a fer perquè siga rendible el taller, Reiterem 
que açò només és un exemple, i que segu-
rament no s’ajusta massa a la realitat, però 
ha de servir-nos per a fer-se una idea del 
complicat que és avui en dia quadrar els 
números en un taller perquè una professió 
tan bonica i vocacional com és artista faller, 
puga ser rendible, i viable a llarg termini.

2.3 La situació dels tallers 
contada pels artistes.

Ara arriba el moment en què els artistes fa-
llers ens parlen de la seua situació, Per fer a 
aquest article, s’ha parlat en alguns artistes 
fallers, que planten en diferents categories, i 
pobles. José López “Selfa”, Jordi Palanca i 
Carlos Carsí. I per part del Gremi d’Artistes 
Fallers parlem amb el seu secretari Ximo Es-
teve. Amb ells vaig passar vesprades entre-
tingudes que passaren volant debatent sobre 
com veuen la situació del sector i a continu-
ació vaig a tractar de resumir les principals 
idees sorgides durant aquestes converses.

José López “Selfa” ja du molts anys 
plantant a València, en categories 
prou altes, tant de major com infan-
til, enguany planta entre altres la 
Falla de la plaça del Pintor Segrelles 
en 1a B, i també planta en el seu 
poble Picassent, la Falla Nord. Ha 
sigut un dels artistes que més falles 
ha plantat en la nostra comissió. 
José ens comenta el següent:

Falla Reis Catòlics 2011 - Artista: José López
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“La situació del sector és molt mala, i els 
principals culpables de la situació són els 
mateixos artistes que no han sabut fer valo-
rar la seua faena, Si una falla en 3 ninots 
i un remat val per exemple 7000 €, s’hau-
ria de contractar per eixe valor, i explicar 
que val eixa quantitat perquè du una quan-
titat determinada de material, i una sèrie 
d’hores que s’han de fer o subcontractar 
en les diferents tasques, i eixes hores han 
de tindre un cost determinat perquè l’artis-
ta tinga un sou digne. No estem parlant de 
fer-se milionaris, ningú es fa milionari fent 
falles sinó simplement de tindre un treball 
remunerat d’acord amb l’esforç realitzat. 
El problema ve quan per voler firmar fa-
lles, els mateixos artistes comencen a do-
nar més falla per menys diners, i eixa falla 
de 7000 € la venen per 6000 €, 5000 € 
o inclús per menys diners, perquè el que 
estan fent és directament devaluar la seua 
faena, perquè els materials valen el ma-
teix, al final la diferencia de preu està en 
el preu de la mà d’obra, de manera que a 
menys preu, menys rendibilitat, menys va-
len les hores de l’artista.

També és evident que 
les falles sempre volen 
més falla per menys 
diners, i sempre van 
pressionant tots els 
anys, i arriba un mo-
ment que els artistes 
per tal de renovar i 
mantindré comissions 
firmades, va mantenint 
el nivell de la falla, any 
arrere d’any quan re-
alment tots els anys els 
materials, els lloguers, 
els preus, tots els anys 
apugen, per tant una 
falla que du renovant 
per exemple 4 anys 
seguits amb el mateix 
artista pel mateix preu 
de falla, i l’artista cada 
any planta la falla de la 

mateixa grandària, nombre de ninots, etc. 
cada any l’artista està perdent més diners i 
devaluant un poc mes la seua faena d’any 
en any, ja que tots els increments dels preus 
està assumint-los ell directament. En canvi 
per a la comissió segurament la despesa 
de falla serà l’única despesa que no s’in-
crementa d’un any a altre, ja que paguen 
més per la llum, pel lloguer, per la pólvora, 
la flor, etc. Però no s’entén que per tindre la 
mateixa falla s’ha de pagar més. Si passa 
això, de seguida es busca altre artista, no 
se te la idea que per a mantindre el nivell 
de la falla, tots els anys toca apujar la in-
versió, encara que siga l’IPC com a mínim.

Cal anar ensenyant a les comissions el cost 
real de les falles, i que l’artista faller treba-
lla per a guanyar un jornal digne com vol 
guanyar qualsevol altre treballador, per-
què la situació està ficant-se insostenible i 
tots els anys tanquen tallers, i no sols xico-
tets, perquè normalment quan la falla que 
es fa, és més gran, més gran és la quantitat 
que l’artista assumís. La situació del sector 
a 5 o 10 anys no està gens clara.”

Falla Plaça Pintor Segrelles 2018
Artista: José López - Foto: www.cendradigital.com
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Jordi Palanca, actualment s’ha es-
pecialitzat en falles en un estil més 
innovador, són falles sempre no-
ves, però en un estil totalment dife-
rent quasi experimental, de mane-
ra que no entra en la subhasta de 
preus que hi ha en les falles amb 
estil més tradicional. Ell ha acon-
seguit diversificat la seua activitat, 
per a no dependre exclusivament 
de fer falles, té una fresadora en 
la qual prepara peces per a altres 
artistes, fa carrosses per a la bata-
lla de flors, i per a la cavalcada de 
Reis, activitats per a col·legis, turis-
tes, empreses, etc. i aquesta és la 
seua opinió:

“La dinàmica que hi ha en els artistes és la 
següent, els artistes quan comencen solen 
estar sense deutes i amb moltes ganes per 
treballar, de manera que sent jove, vas 
treballant, i vas apujant en categories, i a 
poc a poc te vas endeutant en ferramenta, 
taller, equip, i penses que el que passa 
als artistes més veterans no te va a passar 
a tu. Per anar firmant falles, cada vega-
da vas donant més a les comissions, i a 
poc a poc vas fent una bola de deute que 
cada vegada es fa més gran. Necessites 
firmar falles prompte, per a poder pagar 

els deutes de l’any anterior. L’única forma 
de punxar eixa bola és deixar de plantar, 
o plantar menys, reduir costos per tractar 
d’anar rebaixant la bola, però quan co-
mences a fer això, ja hi ha altre artista 
que està com estaves tu al principi, i així 
el cicle torna a començar, i es veu com 
artistes amb experiència i nom en cate-
gories altes, quan no poden fer-se càrrec 
d’eixa bola, acaben tancant el taller, i tre-
ballant per a altres o canviant de sector.”

Ximo Esteve, és l’actual Secreta-
ri del Gremi d’artistes fallers i fa 
43 anys que fa falles, plantant en 
quasi totes les categories en Va-
lència, i en moltes poblacions de 

la nostra comunitat. 
Ell ens donarà la seua 
opinió, que com ens 
recalca moltes vega-
des al llarg de la con-
versació es comparti-
da per la directiva del 
Gremi.

Ximo Esteve ens co-
menta: “Ser patrimoni de 
la humanitat, no s’ha re-
flectit en res en la situació 
del sector d’artistes fallers, 
no ha aportat cap canvi, ni 
millora, ni benefici, és més 
ara s’està pitjor que fa 3 
anys, perquè cada any la 
situació està pitjor. La rea-
litat física, moral i anímica 

de molts artistes hui en dia és que no tan-
quen perquè no tenen altra cosa. Hem de 
fer molta faena, cada vegada més falles, 
fet que crea problemes d’emmagatzemar 
les falles que vas acabant i de falta d’es-
pai per a treballar al taller, i més proble-
mes, per a l’acabar l’any haver tret un sou 
molt baix, si tens la sort de no acabar en 
deutes. Jo després de 43 anys els meus 
dos fills que m’han vist treballar tota la 
vida no volen saber res de falles, artísti-
cament m’encanta el que faig, però és in-
coherent continuar fent falles avui en dia, 

Falla Chiva-Francisco De Llano 2018
Artista: Jordi Palanca - Foto: www.cendradigital.com
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i la gent jove que esta començant ara és 
la que més mal em sap perquè o canvia la 
cosa o no té futur. Eixa és la realitat que 
estem vivint ara. Hi ha un desànim genera-
litzat, els que estan fent especial, que seria 
el màxim al qual podria aspirar un artista, 
i estan perdent més diners que ningú.

Per tal de canviar la situació deuríem bai-
xar del burro, deixar de ser tan bohemis i 
artistes, i fer més les coses com empresaris 
que som, perquè nosaltres som industrials, 
i així ens tracta hisenda, per a ells el ma-
teix te que fem falles, que altre producte, i 
tots els mesos cal pagar, i complir les nor-
matives, com qualsevol altra empresa. I en 
eixe aspecte si som patrimoni, i som els 
únics que fem falles que és l’element cen-
tral de la festa, ens haurien de protegir, 
cuidar perquè l’ofici continue, donar-nos 
alguna facilitat o ajuda, ja que això reper-
cutiria en el bé de la festa, però no és així.

Un altre aspecte a ressaltar és el tractament 
a la falla que se li dóna en les comissions 
. En moltes falles et tracten com si fores el 
proveïdor de la coca-cola, és un canvi que 

s’ha notat molt en els últims anys sobretot 
en les falles de Valencià, en els pobles et 
tracten diferent, molta gent de la comissió 
t’interès, ve a ajudar-te a traure la falla del 
taller, amb alegria, vénen a veure la falla, 
s’esmorza en l’artista, quan vas a plantar 
hi ha molta gent pendent del que neces-
sites, ajudant si fa falta, ficant l’arena, la 
gespa, etc.. Eixe desinterés que es veu en 
moltes comissions es nota en el pressupost 
de la falla, es prioritza la festa i el mal 
és que molta gent jove esta coneixent la 
falla així, i si no veuen interés per la falla 
ells tampoc el tindran, de manera que a 
les generacions futures li estem transmitent 
eixe desinterés per la falla. S’estan trans-
formant les falles en una festa de nit, en 
moltes falles han llevat les despertades i 
els passacarrers perquè no baixa ningú, 
van els representants vestits i una o dues 
persones acompanyant-los. S’ha convertit 
la festa, en el principal. Conec casos de 
comissions en vora 700 fallers i falleres 
que es gasten 15000 € en falla, i es gas-
ten més diners en orquestres que en falla.

Una altra incertesa que tenim és que per 
molt que bé faces la teua faena, a l’any 
següent mai tens assegurada la faena, un 
canvi de directiva o de President pot su-
posar un canvi de criteri en l’elecció de 
l’artista i que no es tinga en compte el 
treball que has fet.

Tots aquests elements que t’estic dient, su-
men la sensació de frustració, de dir que 
estic fent jo en aquest ofici, i mira que ens 
agrada la nostra faena, però si pensarem 
com un economista, hagueren tancat el ta-
ller. Estem treballant cada dia 10 i 11 hores 
i ara quan arriba gener fins falles també els 
dissabtes i diumenges, per a què? Perquè 
no traus rendibilitat. Al final entres en una 
roda que seguisses treballant per inèrcia, i 
no acabes de saber massa bé el perquè, 
perquè saps que cada any té està matant, 
et mata econòmicament, anímicament, psi-
cològicament, familiarment, físicament, i a 
la vegada t’encanta el que estàs fent, ales-
hores no saps com parar-ho.

L’equilibri de la Festa

Falla Molinell-Alboraya 2018 - Artista: Ximo 
Esteve - Foto: www.cendradigital.com
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L’equilibri seria que nosaltres férem tant 
d’artistes com d’empresaris, però la rea-
litat és que no sabem, no sabem dur la 
part econòmica, no sabem dur un taller, 
no sabem calcular els costos, etc.

Per tal d’unificar aquests criteris de costos 
en el gremi ja fa molt de temps vàrem co-
mençar a fer un escandallo, on es barema-
ven diferents figures d’acord amb grandà-
ria, remats, etc. Però finalment no es va fer, 
ja que seria il·legal implantar-lo, el mercat 
es lliure i cada ú li ha de ficar el preu a 
la seua faena, no podríem utilitzar-lo per 
fixar preus, ja que seria pactar preus, per 
tant es va descartar, ja que sols seria com 
una guia que la gent podria seguir o no.

El tema és que jo puc controlar bé els 
meus costos i tindre clar el que em costa 
cada figura, però si jo ho aplique i els 
altres artistes no ho fan i van a pèrdues, 
al final de la correguda el que es queda 
sense faena sóc jo, per tant si vull firmar 
falles, em toca abaixar preus. Si tots no 
apliquem el mateix control de costos, és 
impossible que es regularitze el sector. I 
el problema és que eixa aplicació és vo-
luntària, no és possible cap mesura sanci-
onadora per a qui no ho complisca.

Un altre tema que no entenc si des de la fa-
lla es vol fer la mateixa quantitat de festa, 
d’un any per a l’altre, el segon any, sem-
pre is més car, perquè tot apuja, l’orques-
tra, l’alcohol, la beguda, etc.. En canvi la 
quota no apuja i es vol fer el mateix en els 
mateixos diners, quan això no és possible, 
i si hi ha un president que ho planteja, de 
seguida és el mal de la comissió.

En la falla passa el mateix, mai s’apuja 
la partida, pareix que semble que pagant 
el mateix podem tindre el mateix, quan 
això no és així, ja que a l’artista també 
se li encareix tot, el material, els jornals la 
seguretat social, etc. Aleshores, no es pot 
fer el mateix pagant el mateix, i si es fa 
és a costa de què ho assumisca l’artista.

El futur el veig molt complicat, si no es 
canvia la dinàmica actual, seguiran tan-
cant tallers tots els anys, com he dit abans 
s’està perdent l’interès per les falles i la 
falla és l’excusa per fer festa, l’objectiu 
de moltes comissions és atraure més gent 
per fer més festa, i a la falla cada vegada 
es destina menys. La crisi econòmica de 
fa uns anys en la festa de les falles ha 
afectat directament a la falla, i ara a poc 
a poc s’està tornat a gastar més, però és 
difícil recuperar els pressupostos d’abans, 
a més a més a l’afectar-nos a tots els ar-
tistes haguérem de baixar preus, fer més 
per menys i ara per a traure un sou com 
el que tenies abans de la crisi, has de fer 
moltes més hores i molta més faena, i així 
i tot moltes vegades no ho traus.“

En l’últim artista faller que parla-
rem de la situació del sector va ser 
en Carlos Carsí, artista ja consoli-
dat en la secció Especial, que va 
guanyar el primer premi amb la 

Falla Valencia-Teodoro Llorente 2018 - Artista: 
Ximo Esteve - Foto: www.cendradigital.com
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Falla Cuba Literato Azorin, l’any 
del seu debut en 2016. Enguany 
plantarà la falla de l’Antiga de 
Campanar en Especial i 6 falles 
més grans i dos infantils.

Carlos Carsí té un taller de 10 tre-
balladors tot l’any per a dur a ter-
me totes les falles i fogueres que 
firma al llarg de l’exercici faller. 
Carlos com molts artistes està in-
tentant diversificar la faena del 
seu taller, fent decoracions per a 
empreses, parc temàtics, festivals, 
etc. Treballar en aquests camps 
resulta prou més rendible que fer 
moltes falles.

Carlos ens comenta: “La situació del 
sector és dramàtica, ja que els artistes 
estan llevant-li valor al seu treball, ficant 
sempre més falla de la que es cobra, 
s’ha entrat en una dinàmica d’anar ficant 
cada vegada més falla, per menys diners. 
És un sector on tots els anys hi ha apujada 
de preu del material que acaba assumint 
l’artista, a l’igual que qualsevol contra-
temps que puga sorgir al llarg de l’any 
o en la plantà. És molt difícil calcular els 
costos, per molt que s’intenta calcular el 
que pot costar un monument, fins que no 
està plantat, no es té la certesa del cost, 
ja que hi ha molts factors externs que po-
den afectar. Per exemple, en la plantà de 
fa dos anys que s’allarga per la pluja, va 
suposar unes despeses extres per al taller 
per salaris, lloguer de cistelles, maquinà-
ria, etc., de 7000 €.

Es té calculat que per a cobrir les despe-
ses de taller, material, personal, etc., el 
preu d’un ninot de base està al voltant 
de 1200 €, reitere sols per cobrir gastos, 
sense afegir-li el benefici empresarial que 
hi ha en qualsevol altre sector. Si es treba-
llara ajustant els costos com toca implica-
ria que una falla de per exemple 12000 
€ si li ficarem 10 ninots ja no hauria de 
tindre remat, si se li ficarà remat, caldria 
llevar-li ninots pel valor del remat, i així 

anar quadrant, perquè tinguera la mesura 
que tocarà. Però la realitat és que no és te 
en conte res d’això i normalment en totes 
les falles sempre es fica més ninots dels 
què es paguen.

La inèrcia adquirida fa que es treballe 
sense rendibilitat. Es passa tot l’any treba-
llant cada dia arribant el primer al taller, 
i ansant-se’n l’últim quan ja han mogut els 
treballadors, fent moltes hores que es lle-
ven d’estar en la família, la parella, els 
amics, patint per complir totes les obliga-
cions, normativa, pagaments, etc., quan 
acaba l’any veus que al final de tot, no 
et queda quasi res, pots estar content si 
quan acaba l’any has pogut pagar-ho tot, 
materials, seguretat social, lloguer, treba-
lladors, i acabes l’any sense deute. Enca-
ra que la realitat és que moltes vegades 
s’acaba l’any i es necessita firmar falles 
de seguida per acabar de liquidar-ho tot.

Falla Cuba-Literato Azorín 2016 - Artista: 
Carlos Carsí - Foto: www.cendradigital.com
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I com hem dit abans els culpables de la 
dinàmica són els mateixos artistes, per 
exemple en especial se estan treballant 
en 150.000 € en volums de falles de 
300.000 €, i això evidentment no és vi-
able. Part de culpa d’açò també la tenen 
els jurats en els premis, moltes vegades 
sols es valora el volum i és té que valo-
rar la falla en el conjunt, pintura modelat, 
acabat, que siga una falla completa, no 
per tindre més volum té que ser millor, pot 
ser molt gran però estar mal pintada, o 
acabada, i això és té que tindre en conter. 
Al final si sols es valora volum, les falles 
volen volum, però mai es paga acorde al 
volum que es té, i eixa diferència sempre 
l’assumís l’artista.

Les comissions, també han de prendre 
consciència, que no poden estar dema-
nant sempre, perquè això pot ser pa per 
avui i fam per a demà. L’any passat tan-
caren diversos tallers i segurament en-
guany també tancaran altres. Si els fallers 
no prenen consciència de pagar un preu 
correcte per la seua falla, pot ser que en 
cinc o sis anys queden tan pocs artistes 
en actiu que aleshores sí que s’encaris-
ca realment la falla i sí que es pague el 
que toca o inclús mes que el que toque, 
perquè simplement queden pocs artistes i 
s’encarisca el producte.”

3. LA FALLA EN ELS ÚLTIMS ANYS 

Com sabem, la falla el l’element 
principal de la festa, i tal com hem 
vist en la introducció de l’article 
també es l’element  que mes valo-
rat esta, però quina es la realitat  
de la falla en els últims anys? qui-
na es l’evolució que es veu en els 
últims anys i cap on anem?

La realitat es que com tots sabem,  la crisis 
econòmica ha afectat i molt a la festa de les 
falles, i especialment a la inversió en falla, ja 
que es el gasto mes important de l’exercici, i 
en el que mes fàcil resulta baixar el pressupost 
per a quadrar-lo a principi d’any. 

Si veiem l’evolució de la inversió en falla des de 
l’any 2009, que és l’any on més es va gastar 
de la història de les falles, fins al passat 2018, 
podem veure com va afectar la crisi, i com es-
tem recuperant-se a poc a poc, però és molt 
improbable a curt termini apropar-se a eixos 
10 milions de l’any 2009. Després de 2009 
amb una inversió rècord de 10.645.861 €, 
hi ha dos anys seguits (2010-2011) de bai-
xada d’inversió, on es perden en total mes 
de 2.000.000 € quasi un 19%. En 2012 hi 
ha un lleuger repunt de més de 150000 €, 
però en 2013 i 2014 torna a haver una altra 
baixada de 2.000.000 €, tocant fons la sè-
rie analitzada en 2014 amb una inversió de 
6.765.727 €, el que suposava 36.5% menys 
que la inversió de 2009. Des d’eixe moment 
tots els anys ha anat apujant molt lleugerament 
la inversió, cada any un poc mes, i en aquest 
exercici 2019 tenim la pujada d’inversió més 
gran dels últims deu anys, que farà que s’ar-
ribe a una inversió de 7.673.949 €. Des de 
2014 haurem recuperat la inversió un 8,53%, 
però encara estarem en -28% si la comparem 
en 2009. I en xifres absolutes encara no hem 
arribat a la inversió de l’any 2013. Tots tenim 
prou clar que és molt complicat en un període 
de 5 a 10 anys d’aproximar-se a les xifres de 
2009, però esperem que a poc a poc anem 
cada any invertint més diners, perquè la ten-
dència siga sempre positiva.

SILLA

FALLA
REIS 
CATÒLICSA
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Com a mostra del que ha passat en moltes 
falles podem ficar l’exemple de la nostra 
comissió. Estiguérem mantenint el import 
de les quotes i el gasto en falla, fins l’any 
2012, però en acabar el any veiem que 
era possible que molts fallers no continua-
ren l’any seguent. En eixe moment baixa-
rem un 33% les quotes, i un 60% el gasto 
en falla, i vàrem mantindre el gasto en totes 
les demes partides. Lamentablement la falla 
va ser qui va rebre directament tot el colp 
de la crisi. La baixada de quotes, va pro-
piciar un augment en el nombre de fallers, 
any raere any, fent que durant tres anys 
seguits batérem el nostre record històric de 
nombre de fallers. El gasto en falla ha anat 
augmentat un 20% desde 2013 fins ara, el 
augment del nombre de fallers ho ha per-
mes, però no hem arribat a estar prop del 
que ens gastaven , ara estem en un 40% 
menys del que ens gastàvem  en 2012. 

I com ens ha passat a nosaltres, lis ha 
passat a moltes comissions, que han per-
dut pressupost en falla i no el han tornat 
a recuperar. Per altra banda la resta de 
despesses se han mantes o no s’han baixat 
en la mateixa proporció que el monument, 
possiblement perquè no es tenen que con-
tractar al principi d’any, i segons la marxa 
econòmica de la falla al llarg de l’exercici, 
es poden retallar o augmentar les partides. 
Poc o res  s’han baixat el pressupostos  de 

l’orquestra, de la beguda, dels dinars, dels 
castells infantils, de la disco-movil, etc. 
mantenint la festa es mantenia o s’augmen-
tava el nombre de fallers... Ja que no plan-
tem una bona falla, almenys passem-ho 
be, pot ser pensarem moltes comissions, i 
al final que passa?, que no es vol renun-
ciar a la festa, en molts cassos els fallers 
preferisen passar-ho be en falles, i no pre-
ocupar-se massa per la falla. Eixa idea ha 
anat calant, i hem arribat a la situació a la 
que estem actualment, que en molts cassos 
s’ha perdut el vertader sentit de la festa, 
en una comissió, son mes els festers, que 
els  els monumentalistes, i qui paga esta 
situació son els artistes fallers. 

Com ja hem vist la situació, poc a poc  va 
recuperant-se i a pesar del increment de 
festers el gasto en falla va aumentant poc a 
poc, però encara queda fer molta pedago-
gia, per fer entendre als festers que la base 
de la festa es la falla, sense falla no hi ha 
res, ni cubata, ni cassalla, ni orquestra, ni 
disco-movil, ni parc infantil, ni res, i cal que 
poc a poc en la mida que ens siga possible 
anem destinant cada vegada mes recursos 
a la falla, que es el que ens diferencia de 
altres festes. 

L’equilibri de la Festa
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SECCIÓ ESPECIAL
SUECA - LITERATO AZORIN                  110    115.000 784,0
CUBA - LITERATO AZORIN                   138    130.000 706,5

ALMIRANTE CADARSO-CONDE ALTEA             125  104.000  624
MONESTIR DE POBLET-APARICIO ALBIÑANA     223    170.000 571,7
NA JORDANA                               156    113.009 543,3
PLAZA DEL PILAR                          229    160.000 524,0
CONVENTO JERUSALEN-MATEMATICO MARZAL     334    200.000 449,1
REGNE DE VALENCIA-D. CALABRIA             160   90.000 421,8
EXPOSICION-MICER MASCO-A. BACA           338    120.000 266,2

4. INVERSIÓ PER FALLER

Moisés Domínguez, periodista de 
Levante-EMV, va fer una sèrie d’ar-
ticles on basant-se amb les dades 
oficials donades per Junta Central 
Fallera de les falles del 2018 on 
s’agafava l’import de la falla gran, 
se li restava el 25% de la subvenció 
de l’ajuntament, i es dividia entre 
el nombre de fallers de la comis-
sió major (a data 1 de gener), i ens 
donava l’import que es gastava 
cada falla per faller major censat. 
Fent aquest càlcul dóna una mitja 
de gasto en falla per faller censat 
de 38 € a l’any. És a dir sols un poc 
mes de 3 € al mes de la quota d’un 
faller o fallera adults van destinats 
al monument.

Aquesta xifra evidencia una mitja molt po-
bra, ja que tenint en compte que la falla 
és l’element principal de la festa, gastar-se 
3 € al mes per persona en ella, és donar-li 
molt poca importància.

Evidentment aquesta mitja, no reflecteix la 
realitat de totes les categories, ni la reali-
tat de moltes falles. Cada falla sap la seua 
situació quina és, és comprensible que fa-
lles que estiguen pagant una hipoteca o 
un lloguer molt alt per estar en algun barri 
cèntric, no puguen invertir molt, però hi ha 
altres en més de 500 fallers que segur te-
nen altres prioritats d’inversió, perquè en 
falla estan per davall de la mitja.

Les falles d’especial i Primera “A”, des-
taquen en aquesta classificació, Les falles 
d’aquestes categories no tenen res a de-
mostrar: creuen en la falla i aporten quan-
titats respectables. Encara que amb elles 
d’alguna forma, el quocient és més irreal 
que amb les falles d’altres categories, a 
aquests nivells una part important dels in-
gressos ho aporta el patrocini.

A continuació podem veure una taula amb 
la inversió de les falles d’aquestes categories.
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PRIMERA A
MERCADO CENTRAL                           96   37.000 289,0
MAESTRO GOZALBO - CONDE DE ALTEA          199   74.650 281,3
PLAZA DE LA MERCED                        113   40.420 268,2
QUART-PALOMAR                             150   40.500 202,5
CISCAR - BURRIANA                         170   42.000 185,2
SAN VICENTE - PERIODISTA AZZATTI          184   45.320 184,7
LINTERNA-NA ROBELLA-AV. OESTE             192   45.000 175,7
RIBERA-CONVENTO SANTA CLARA               309   70.000 169,9
GRABADOR ESTEVE-CIRILO AMOROS             379   75.000 148,4
GENERAL BARROSO-LITOGR. PASCUAL Y ABAD    227   38.000 125,5
SANTA GENOVEVA TORRES-ARQUITECTO     
TOLSA-ALFAHUIR     326   53.000 121,9
ARZOBISPO OLAECHEA-SAN MARCELINO    296   43.000 108,9
QUART EXTRAMUROS - VELAZQUEZ              252  33.500  99,7
JUSTO VILAR - PLAZA MERCADO CABAÑAL       351  40.000  85,4
ISLAS CANARIAS-TRAFALGAR-SAMUEL ROS       403  43.000  80,0

PRIMERA B
OBISPO AMIGO,PLAZA-CUENCA                 137   32.500  177,9
DOCTOR COLLADO                            139   30.000  161,8
SANTA MARIA MICAELA - MARTIN EL HUMANO    159   26.000  122,6
FDO. EL CATOLICO - ANGEL GUIMERA          238  29.000  91,3
PINTOR SEGRELLES                          257  31.000  90,4
ESPARTERO-GRAN VIA RAMON Y CAJAL          181  21.100  87,4
MALVARROSA AVDA.-A. PONZ-CAVITE           285  33.000  86,8
JESUS - SAN FRANCISCO DE BORJA            270  28.000  77,7
BURJASOT AVDA.-PADRE CARBONELL            236  23.000  73,0
LO RAT PENAT                              322  30.990  72,1
RAMIRO DE MAEZTU-LOS LEONES               283  26.500  70,2
ZAPADORES - VICENTE LLEO                  239  22.000  69,0
DUQUE DE GAETA - PUEBLA DE FARNALS        371  33.000  66,7
CONDE SALVATIERRA - CIRILO AMOROS         367  28.500  58,2
CARRERA MALILLA-ING.J. BENLLOCH           337  24.000  53,4
GAYANO LLUCH - MARCO MERENCIANO           581  27.500  35,4

L’equilibri de la Festa
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BAILEN - XATIVA 2 B 159,3

PASEO ALAMEDA-AV. FRANCIA 2 A 151,5

FELIX PIZCUETA - CIRILO AMOROS 4 C 143,1

PIE DE LA CRUZ 2 A 138,7

PALLETER - ERUDITO ORELLANA FC 120,9

AVENIDA DEL OESTE 2 A 108,7

DOCTOR SERRANO-CARLOS CERVER 2 B 108

BARRACA - COLUMBRET 7 A 98

TOMASOS-CARLOS CERVERA 3 A 97,8

JOAQUIN COSTA - CONDE ALTEA 2 A 96,7

REINA-PAZ-SAN VICENTE 2 A 96,6

JACINTO BENAVENTE-D.GERMANA 3 B 96,1

DR. GIL Y MORTE - DR. VILA BARBERA 2 B 94,3

NEGRITO, PLAZA DEL 5 C 92,5

SERRANOS-PLAZA DE LOS FUEROS 2 A 91,8

BOLSERIA-TROS ALT 3 A 90,9

P.SALVADOR ABRIL-PERIS Y VALERO 2 A 86,7

REGNE DE VALENCIA-CISCAR 3 B 85,2

PIZARRO - CIRILO AMOROS 2 A 84,7

En aquestes categories, on es gasten grans 
quantitats en un interval similar, es veu que 
aquesta mitjana fica en la part alta de les 
classificacions a les falles en menys fallers 
de cada categoria, de manera que Cuba – 
Literat Azorin (784 €/ persona) en Especial, 
Mercat Central (289 €/ persona) en Prime-
ra A, i Obispo Amigo – Cuenca (177 €/ 
persona) en Primera B que són les falles en 
menys fallers de la secció, són les que fa-
lles que més inversió fan en falla en relació 
al nombre de fallers. L’efecte contrari pas-
sa amb les falles amb el major nombre de 
fallers, que són els que menys inversió per 
persona en falla tenen destacant el cas de 
Gayano Lluch en primera B que fa una in-
versió per persona per davall de la mitjana.

Si analitzem les falles de la resta de ca-
tegories, podem veure que hi ha unes 80 
comissions que dediquen al monument en-
tre 159 i 60 euros anuals per faller. Sent 
la falla Ferroviària, de Segona B, la que 

més esforç fa. Aquestes comissions reper-
cutirien en la falla, doncs, entre tretze i cinc 
euros mensuals a cada faller.

Bona part dels situats en les primeres posi-
cions es mouen en seccions mig-altes (ter-
ceres i segones), però també hi ha fins i tot 
de categories modestes, la qual cosa té un 
mèrit afegit.

Si mirem la taula cap avall,també hi ha 
algunes xifres descoratjadores. Res menys 
que seixanta comissions dediquen menys 
de 24 euros anuals per faller (a menys 
d’una moneda de dos euros al mes). Algu-
na cosa que, encara que cada comissió és 
una història diferent, sembla poc justifica-
ble. S’inclou molta comissió de categories 
inferiors i algunes de les quals lideren el 
rànquing de les quals més fallers tenen.

A continuació podem veure una taula amb 
aquestes comissions.
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CASTELLON - SEGORBE 3 B 83,9

MENORCA-LUIS BOLINCHES 7 B 82,1

ANGEL GUIMERA-VILA PRADE FC 79,7

CADIZ - CURA FEMENIA 3 A 79,2

PERIODISTA GIL SUMBIELA-AZUCENA 2 B 78,7

EMBARCADERO - HISTORIADOR BETI 7 B 78,4

GARCIA MORATO- YECLA 6 A 78,3

SANTIAGO RUSIÑOL - CONDE LUMIARES 2 B 77,5

PEREZ GALDOS, AVDA.-CALIXTO III 5 A 76,7

POETA ALBEROLA - TOTANA 3 A 74,1

QUART - TURIA 7 A 73,6

ALCACER - YATOVA 3 C 73,2

AV. CAMPANAR -HIPOLITO ROVIRA 5 A 72,5

MOSEN SORELL-CORONA 3 C 72,2

FERNANDO CATOLICO-E. ORELLANA 6 B 71,6

CUBA - PUERTO RICO 3 C 71,1

REGNE DE VALENCIA-SAN VALERO 4 A 71,1

CERVANTES - PADRE JOF 3 A 71

CALABAZAS - EN GALL 5 C 70,5

HORTA SUD - LA COSTERA 8 A 70,3

PUEBLA DEL DUC-BENIPEIXCAR 4 B 69,7

BARRACA - ESPADAN 2 B 69,6

CHIVA - FRANCISCO DE LLA 5 C 69

REINA - VICENTE GUILLOT 4 A 68,7

CARRERA MALILLA - ISLA CABRERA 2 B 68,6

RUBEN VELA-AVD. DR. WAKSMANN 4 A 68,1

ANTIGUA SENDA SENENT-ALAMEDA 8 B 68,1

MAESTRO AGUILAR - M. PERELLO 5 C 67,7

CIUDAD DE CORDOBA-TOMAS MARTI 7 A 67,6

ARTES Y OFICIOS - ACTOR LLORENS 6 C 67,6

PLAZA DE ESPAÑA 4 B 67,1

MANUEL MELIA-MªFDA D’OCON 8 A 67,1

CUBA - DEN 3 B 66

LOPE DE VE 4 A 66

ANGEL DEL ALCAZAR - JOSE MAESTRE 5 C 65,9

SAN JUAN BOSCO - DUQUE MANDAS 6 A 65,6
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SAN RAFAEL - ANTON MARTIN 3 A 65,4

CUBA - BUENOS AIRES 4 C 65,2

CADIZ - LITERATO AZOR 5 A 65

CADIZ - DENIA 4 B 64,6

BARRIO DE SAN JOSE 3 A 64,5

BLANQUERIAS 7 B 64,2

ISABEL LA CATOLICA - CIRILO AMOROS 2 B 63,9

PERIS Y VALERO, AVDA - CUBA 4 B 63,5

NORTE- DR. ZAMENHOFF 4 C 63,5

LEONES-POETA MAS Y ROS 4 A 62,9

CADIZ - LOS CENTELLES 2 B 62,8

MERCAT DE RUSSAFA 5 B 62,7

CASTIELFABIB - MARQUES S. JUAN 6 C 62,5

PLAZA DEL ÁNGEL 7 C 62,5

BENICADELL-SAN ROQUE 5 B 61,9

GARCIA LORCA, AVDA - OLTA 5 B 61,9

GRUPOS VIRGEN DEL CARMEN 3 B 61,4

MONTESA - DR.MARAÑON 7 C 61,2

MERCADO DE MONTEOLIVETE, 3 A 60,9

SAN JOSE DE LA MONTAÑA-TERUEL 4 C 60,4

JOSEP MARIA BAYARRI-LOS ISIDROS 7 A 60,4

MANUEL DE FALLA-TAMARINDOS 5 A 59,8

SENECA - POETA MAS Y ROS 6 B 59,6

ROSARIO - PLAZA CALABUIG 4 C 59,5

Un dels aspectes positius d’aquest estudi és 
que ve a desmentir alguns dels prejudicis, ja 
que no existeix una correlació entre tindre 
pocs fallers i plantar una falla insuficient.

El que ens du a confirmar que quasi sem-
pre fa mes el que vol que el que pot. Ja 
que, la gran majoria de les quaranta co-
missions més xicotetes de la ciutat superen 
els 38 € de mitjana de despesa. El que és 
un mèrit enorme. Entre altres coses, perquè 
com més xicoteta és una comissió, ixen a 
més les despeses fixes (lloguer de planta 
baixa, carpa, escenari per a la presenta-
ció, llums...). El previsible seria que, amb 

aqueixes càrregues fixes per afrontar, 
aqueixes comissions plantaren la mínima 
expressió de falla. Dit d’una altra forma, 
que foren comissions totalment inviables 
per a complir amb el seu objecte social més 
important: plantar falla.

No obstant això, el comportament de bona 
part d’elles és admirable. D’aqueixes 40, tan 
sols deu estan per davall de la mitjana de tota 
la ciutat. En termes de sentència general, les 
comissions més xicotetes s’apunten al “*Vo-
lem Falla” malgrat la seua pròpia modèstia. 

L’any passat, el cens més modest va corres-
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HORTA SUD - LA COSTERA 32 3000 70,3

ANTIGUA SENDA SENENT-PASEO ALAMEDA 33 3000 68,1

MURILLO-PALOMAR 34 2300 50,7

PADRE LUIS NAVARRO - REMONTA 36 1500 31,2

MANUEL MELIA I FUSTER-MARIA FERNANDA D’OCON 38 3400 67,1

BURJASOT AVDA. - CARRETERA DE PATERNA 38 2000 39,4

SIRENA-DELFINES 40 2470 46,3

MENORCA-LUIS BOLINCHES 42 4600 82,1

EMBARCADERO - HISTORIADOR BETI 43 4500 78,4

BARRACA - COLUMBRETES 44 5750 98,0

ANGEL GUIMERA-PINTOR VILA PRADES 47 5000 79,7

ANGEL, PLAZA DEL 48 4000 62,5

MONTESA - DR.MARAÑON 49 4000 61,2

GUILLEN SOROLLA-RECAREDO 51 3000 44,1

GRUPO ANTONIO RUEDA 51 2650 38,9

PINTOR DOMINGO-GUILLEN DE CASTRO 52 2300 33,1

JESUS MORANTE I BORRAS - CAMINOT (LA PUNTA) 53 2500 35,3

CASAS DE BARCENA 54 3500 48,6

FELIX PIZCUETA - CIRILO AMOROS-RUZAFA 55 10500 143,1

PORTAL DE VALLDIGNA-SALINAS 55 3000 40,9

DR. BERENGUER FERRER, PLAZA 55 1320 18

QUART - TURIA 56 5500 73,6

BLANQUERIAS 56 4800 64,2

MALAGA-DR. MONTORO 58 700 9,0

LA VALL D’ALBAIDA-LA CANAL DE NAVARRES 59 3500 44,4

REGNE DE VALENCIA, AVDA.-MAESTRO SERRANO 59 3000 38,1

BLASCO IBAÑEZ-PLAZA MAESTRO RIPOLL 60 600 7,5

CIUDAD DE CORDOBA-VICENTE TOMAS MARTI 61 5500 67,6

HONDURAS, PLAZA DE 63 1800 21,4

L’equilibri de la Festa

pondre a Horta Sud-La Costera, amb 32 
adults. No obstant això, van plantar una 
falla declarada en 3.000 euros, la qual 
cosa suposa 70,3 euros per faller. Quasi 
el doble de la mitjana. El mateix que Sen-
da Senent-Alameda, una comissió que 
va estar a punt de desaparéixer el passat 
exercici, i que continua esquivant el perill 

d’extinció, però que també va plantar una 
falla declarada en 3.000 euros.

Hi ha algunes que, efectivament, no ar-
riben a una quantitat simplement decent. 
Però, possiblement, hi ha altres comissions 
molt més consolidades que tenen els deures 
menys fets que les més xicotetes.
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NEGRITO, PLAZA DEL 64 7901 92,5

ARTES Y OFICIOS - ACTOR LLORENS 66 5950 67,6

GARCIA MORATO, PLAZA - YECLA 67 7000 78,3

JOSEP MARIA BAYARRI-LOS ISIDROS 67 5400 60,4

HUERTO SAN VALERO-AVDA. DE LA PLATA 67 2300 25,7

HERNANDEZ LAZARO - VALLE BALLESTERA 67 2000 22,3

GRUP DE PEIXADORS DEL PERELLONET 67 2100 23,5

G.VIA FERNANDO CATOLICO-ERUDITO ORELLANA 68 6500 71,6

ANGEL VILLENA - PINTOR SABATER 68 3600 39,7

L’ALCOTA - SAGUNTO 68 3000 33,0

MARQUES DE CARO-DR. CHIARRI 69 3000 32,6

SANTA CRUZ, PLAZA DE 71 5500 58,0

5. VOLEM FALLA

No sabem qui, però alguna o vàries 
persones ja s’ha ficat mans a l’obra 
per reivindicar allò que vol: falla., 
però tenint en compte allò que rei-
vindica i els mitjans que ha utilitzat, 
podem deduir que és una o vàries 
persones joves. ‘’Volem falla’’, eixe 
és el lema que es va estendre per 
les xarxes socials el passat març 
després de la crema de les falles, 
arribada l’hora de les renovacions 
i contractacions d’artesans fallers, 
reivindicant major importància per 
a la falla, i que aquesta importàn-
cia es transforme en major inver-
sió en monuments per part de les 
comissions falleres que, segons els 
pressupostos publicats, n’invertei-
xen menys d’allò que agradaria.

El moviment volem Falla que fins ara no tenia 
cap portaveu, es veu personalitzat per prime-
ra vegada en una xerrada el 14 de desem-
bre en el casal de la Falla Pere Cabanes – 
Joan XXIII on els artistes fallers Raul Martínez 
“Chuky”, Mario Gual, i el membre de Junta 
Central Ferran Martínez, parlen del movi-

ment. En el moment sabérem a qui personers 
és podíem dirigir, vàrem contactar amb Raul 
Martínez “Chuky” perquè ens donara els de-
talls de com sorgeix el moviment. I el que ve 
a continuació és el que ens va contar.

El moviment volem Falla, va aparéixer en-
guany a l’hora de les renovacions, però 
la idea sorgix fa més temps enrere, era un 
tema prou parlat en tertúlies, esmorzars, di-
nars, reunions, de gent relacionada en les 
falles: artistes fallers, fallers, gent de junta 
central, on sempre s’acabava parlant del 
mateix: Que la falla que és l’element prin-
cipal i diferenciador de la festa s’estava de-
valuant, no sols en l’àmbit econòmic, sinó 
també en l’àmbit cultural, social. També ha 
baixat l’interés que si li dóna des de les co-
missions a la falla, pareix que tinga igual 
l’artista, i el que plante, poca gent es pre-
ocupa per aquests aspectes. Pareix que hi 
ha hagut un canvi generacional en les falles, 
i d’aquests aspectes les persones d’uns cin-
quanta anys en amunt sí que es preocupava 
més per la falla, però les persones més joves 
pareix que prioritzen altres aspectes, i no te-
nen el mateix interés en la falla que hi havia 
abans. Evidentment açò és una generalitza-
ció, no passa en totes les comissions però és 
la impressió que es té a nivell general.
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Aquest desinterés, també provocava desà-
nim en els mateixos artistes fallers, ja que 
no veien apreciat el seu treball. Evident-
ment eixe desinterés ha provocat també 
una baixada de pressupostos en la falla, 
o mantenir pressupostos any enrere any, el 
qual suposa una devaluació de la falla, ja 
que tots els materials, impostos, etc. apu-
gen cada any. Açò ha provocat que per a 
poder mantindré el nivell d’ingressos d’un 
taller, un mateix artista, ha de fer més fa-
lles, augmentant la càrrega de treball del 
taller, per a obtenir els mateixos ingressos. 
Aquesta necessitat de tindre més falles pro-
voca que augmente la competència entre 
els artistes fallers, que per tal de firmar les 
falles necessàries, comencen a oferir més 
falla per menys diners, quan ja de normal 
el mercat de falles per als artistes era prou 
limitat, la situació econòmica encara l’ha 
estret més. Els artistes han oferit més treball 
per menys diners, també hi ha hagut casos 
que s’ha enganyat a comissions, conscient-
ment, o perquè inconscientment s’ha oferit 
més del què es podia donar. Finalment tota 
aquesta situació ha provocat que els ulti-
mes 3 anys, més de 20 tallers hagen tan-
cat, i els artistes i les persones que tenien 
contractades, han hagut de buscar-se la 
vida en altres oficis.

Altre aspecte a tindre en conter és que 
com en els tallers sempre es va molt just a 
nivell econòmic, la gent molt professional 
que s’ha especialitzat en diferents tasques, 
com il·lustradors, disseny, escultura, pintu-
ra, etc. que són subcontractats pels tallers, 
s’acaba anat a treballar a altres camps on 
es valora millor econòmicament el seu tre-
ball, i segueixen fent coses en el món de 
les falles moltes vegades és per amistat, o 
perquè els apetís en un moment donat.

Al final de tota aquesta situació que hem 
explicat qui ho paga és la falla, que baixa 
en qualitat, en pintura, en acabat, en ori-
ginalitat, etc.

Jo moltes vegades faig la pregunta, tu com 
creus que seran les falles dins de 5 o 10 

anys, tal com està el mercat, i als fallers 
festers li ho pregunte, però no sols als fa-
llers, nosaltres els artistes també s’ho hem 
de preguntar i revisar-nos completament, 
perquè, empresarialment no hem sabut 
adaptar-nos, al pas del temps i la legislació 
empresarial. Jo sóc artista de tercera gene-
ració i evidentment la normativa i la legis-
lació no és la mateixa que quan el meu avi 
treballava. Ara hi ha molta normativa que 
evidentment cal complir però que encareix 
el producte, això junt amb la competència 
entre nosaltres, la competició de premis 
que et duen a ficar més, per menys, i a no 
saber gestionar a escala empresarial, fa 
que arribem a la situació que ja hem dit 
abans, amb el tancament de tallers artistes 
endeutats, etc.

I aquest tema és la principal conversació 
constant en diferents àmbits d’artistes fallers 
i també fallers, reunions, grups de whatsa-
pp i ahí és on sorgeix la necessitat de fer 
alguna cosa, una espècie de missatge per a 
recordar que la falla és el centre de la festa, 
intentar crear una etiqueta, perquè almenys 
la gent que sí que li agrada la falla, puga 
buscar per internet, i ficar-se tots d’acord 
per a crear un hastag de manera que quan 
es compartisca alguna cosa relacionat en la 
falla, es puga trobar fàcilment. La idea era 
crear cert teixit, per a recordar això, que la 
festa es diu falles, perquè la falla és el més 
important d’ella, i recorda-li-ho als fallers, 
als artistes fallers i a la societat valenciana 
en general. Tot això es va comentant i treba-
llant durant l’any passat, i després de falles 
hi hagué una reunió d’uns 20 artistes fallers, 
on s’exposaren les idees que tenien, i d’ací 
sorgeix la idea del “Vull falla” “Quiero falla” 
i també “Volem Falla”. Es fan uns primers 
dissenys, de logo, i s’estableix el concepte 
inicial, que es el manifest “Volem Falla”, on 
s’explica que és el moviment i la seua in-
tenció, de manera molt senzilla, que simple-
ment és , si defens la falla en l’àmbit cultural, 
professional, etc., i ho vols compartir entra 
dins de “Volem Falla”, utilitza el hastag fes 
el que vulgues amb aquest material. 

L’equilibri de la Festa
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Després es passa a dissenyar-ho tot , ma-
quetar-ho tot, vectoritzar el logo, i crear un 
pack que està en internet per a descarre-
gar-ho gratuïtament. Ací està el manifest en 
Valencià tant en Normes del Puig, com en 
Normes de Castelló, i en castellà, la icona 
en diversos formats, la tipografia en diver-
sos formats, i una sèrie de cartells ja pre-
parats, tot amb llicència Creative Commons 
de manera que qualsevol persona pot utilit-
zar-ho sempre que no traga un rendiment 
econòmic amb l’ús del material, i ho utilitze 
per accions per a promoure la falla.

Una vegada ja es té tot preparat es planifica 
la data i com es va fer la difusió. La data 
elegida va ser quan es va llançar, després 
de falles, en el moment en què totes les falles 
comencen a funcionar i comencen a buscar 
artistes fallers, i a preparar el pressupost per 
a l’any següent i és quan decidissen la par-
tida econòmica destinada a la falla. Però no 
sols parlem de diners, sinó de donar-li la im-
portància que mereix, si la falla parla d’un 
tema, parlar d’eixe tema durant tot l’any 
fent activitats relacionades amb ell.

Es varen fer dues fases, primer una indi-
vidual on es llancen els hastags, “Quiero 
Falla”, “Vull Falla”, perquè volien que al 
principi la gent ho compartirà per les xar-
xes de manera personal, i se li dona un 
temps, dues setmanes, perquè com tots ja 
havien dit de manera individual que volien 
falla, pogueren dir tots junts “Volem Falla” 
que era el hastag definitiu.

I Així comença a compartir-se, encara que 
la gent no sabia encara massa bé de què 
anava, comença a parlar-se del “Volem 
Falla”, isqué als diaris, es parla en progra-
mes de ràdio, es va generar un moviment, 
que va fer que “Volem Falla” apareguera 
en gran quantitat de medis i xarxes socials, 

tal com era la intenció quan es va crear, 
ja que volem falla, per si mateix no pot 
aportar la solució al problema que hi ha, 
però és un recordatori per això en el logo 
apareix la flama, és una llumeneta que et 
recorda que la falla és important i cal cui-
dar-la, perquè sé esta anant a pique.

“Volem Falla” intenta conscienciar recordar 
el que hem dit de la falla, la idea era llan-
çar-ho a principi d’any en la contractació i 
deixar que “fluïra” a veure com responia la 
gent i ara de cara a la planta recordar-ho, 
intentarem farem un parell d’accions sen-
zilles, i després de falles tornar a altra ve-
gada a dir-ho, mes que res perquè aquest 
moviment que acaba de nàixer, tampoc té 
un estructura per poder fer molt més, no 
som cap associació ni res, sinó que és un 
moviment que pràcticament ix d’un parell 
de reunions d’artistes i gent relacionada 
en la falla, majoritàriament jove, de menys 
de 40 anys que comprenen la importància 
de les xarxes socials, i es va establir en el 
seu moment que volíem que el moviment 
fóra anònim, perquè volíem evitar qual-
sevol classe de prejuí relacionat amb les 
persones que pogueren estar darrere, ací 
el important és el missatge. De fet cap de 
les persones que han col·laborat amb no-
saltres volen aparéixer en cap lloc. El que 
passa és que la primera vegada que es fica 
cara al moviment és en la xerrada del dia 
14 de desembre, que acudis l’artista Mario 
Gual, el membre de Junta Central Ferran 
Martínez i jo mateix, que es va decidir que 
anàrem nosaltres a explicar-ho.

El que sí que estem contents és del resultat 
obtingut, perquè en relació a l’esforç rea-
litzat, que han sigut unes hores de vàries 
persones, i un poc de cost econòmic per fer 
algunes camisetes, xapes, etc, la repercussió 
obtinguda ha sigut molta. Ha eixit en xar-
xes, programes de ràdio, premsa, va eixir 
en molts llibrets de falla, i inclús en alguns 
d’ells seran el tema principal, i va a haver 
falles que parlen també del “Volem Falla”. 
Els polítics també de seguida ho han adoptat 
com a idea, en la gala dels primers premis 
es va nomenar molt. Per nosaltres l’objectiu 
inicial del “Volem Falla” ha estat complit.
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On també volem arribar en “Volem Falla” 
és al sentiment, la falla ha de ser un senti-
ment, una il·lusió que s’ha de tindre durant 
tot l’any de veure la falla plantada al mes 
de març. Gaudir amb les visites al taller de 
l’artista, veure com va creixent la falla. El 
que està clar que ara mateixa eixe senti-
ment és minoritari a les falles, molt pocs fa-
llers de cada comissió tenen aquest interés 
en la falla. Per tant cal anar treballant eixe 
sentiment, i educant al voltant de la cultura 
de la falla des de tots els àmbits: des de la 
mateixa formació reglada, on per exemple 
els coles fan les seues pròpies falles i la cre-
men, i arrimen un poc aquest món als xi-
quets, si damunt com fan alguns coles, duen 
a algun artista faller, encara millor. El tema 
és que quan s’arriba a secundària ja no hi 
ha res més, i ahí els xiquets ja tenen més 
formada la seua personalitat, i poden tin-
dre inquietuds artístiques, que poden 
expressar en grafitis, dibuixos, músi-
ca, etc. Si ahí els pogueren apropar 
un poc el món de les falles, potser 
trobaren més interés per aquest món, 
ja que és una manera de poder par-
lar dels seus temes, de les seues pre-
ocupacions i expressar-se. Al final 
aquesta edat és complicada i si veus 
els cens de les falles, entre els 13 i 16 
anys segurament és on menys fallers 
i falleres tenen. Per altra banda les 
mateixes comissions també poden fer 
accions per educar en la cultura de la 
falla. Es poden fer xerrades, tertúlies, 
tallers, visita al taller de l’artista..., 
totes aquestes accions són positives. 
També es pot fer que les activitats al 
llarg de l’any de la comissió que tin-
guen la mateixa temàtica de la falla, 
la presentació, el llibret, playbacks, 
la setmana cultural, etc., que el tema 
de la falla siga el tema de l’any, i la 
planta de la falla, siga el punt àlgid 
de l’any. Hi ha altres coses senzilles 
que es poden fer, el primer dir a la 
falla, falla, i no dir monument, direc-
tament falla. Una altra molt senzilla 
és una vegada presentant els pro-

jectes de les falles, deixar-los penjats a les 
parets del casal, de manera que durant els 
mesos previs a falles, tota la comissió puga 
veure’ls quan baixe. També és important 
mantenir les fotos de les falles als casals, 
que en molts casals ja sols estan les fotos 
de les Falleres Majors i Presidents. També 
és pot treballar-se un poquet la presentació 
de projectes, etc.

El que està clar és una aquest és un primer 
pas, és el primer any, i aquest és un tema 
que cal recordant-lo molt i anar sembrant 
per arreplegar el fruit en anys vinents. Tam-
bé cal tindre clar que darrere del moviment 
no hi ha cap grup ni associació ni gremi 
que el lidere, sí que el recolzen però cap 
organització du la iniciativa, segueix sent 
un moviment espontani i no està definit 
com evolucionarà a llarg termini.

L’equilibri de la Festa
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6. DIFERENTS MESURES PER AUG-
MENTAR LA INVERSIÓ EN FALLA

El Volem Falla ha permés visibilit-
zar una problemàtica que ja era 
coneguda i es tenia en compte en 
falles, Junta Central i Juntes Lo-
cals, que han començat a prendre 
mesures per a incentivar la inver-
sió en la Falla.

Des de Junta Central Fallera, en l’assem-
blea de Presidents del passat 29 de maig 
es va aprovar que la inversió mínima en 
falla gran siga de 1800 € per a poder par-
ticipar en concurs. Una mesura, que afecta 
sols a 7 falles, que eren les que l’any passat 
no arribaven a aquest pressupost, a pesar 
d’afectar a tan poques comissions, es va 
aprovar per una diferència mínima de vots, 
i encara que no tinga una gran repercussió 
en la inversió total, sempre és un primer 
pas, que té que anar seguit d’altres mesu-
res per a fer que eixe increment siga més 
gran i ho noten els artistes fallers.

Hi ha falles que han començat a indicar en 
els seus estatuts un percentatge mínim en la 
inversió en falla, per a assegurar-se que un 
canvi de Presidència o de junta Directiva, no 
puga dur un canvi de rumb i una disminució 
d’inversió en falla. Aquest és el cas de la falla 
Borrull – Socors, que en una assemblea on va 
participar més del 80% de la comissió, varen 
aprovar invertir en falla com a mínim un 20% 
de les quotes anuals. Així ens ho conta el seu 
president Sebas Marin, que ens indica que la 
seua proposta inicial era que el mínim fora el 
25% d’ingressos totals de la comissió, però 
després de parlar-ho en la comissió, i com 
els ingressos que no són quotes, poden ser 
molt variables d’any per a altre, varen final-
ment aprovar destinar com a mínim el 20% 
del total de quotes, ja que és una quantitat 
fàcil d’obtindre a principi de l’any faller que 
es quan es contracta la falla.

En Torrent varen aconseguir arribar a 
aquest consens d’un percentatge mínim 

d’inversió a nivell de Junta Local, i varen 
aprovar en juliol de 2017 una modificació 
en els estatus, que assegura que les falles 
de Torrent volen realment falla. Els punts de 
l’article 26 que asseguren eixa inversió són 
el 9,10 i 11, que diuen el següent:

“9. El cost dels monuments fallers en el seu 
conjunt per a cada exercici faller haurà de 
ser superior al 30% del pressupost d’in-
gressos de la comissió per a eixe exercici, 
una vegada deduïdes les despeses d’ad-
quisició, lloguer i condicionament del ca-
sal. S’entén que el pressupost d’ingressos 
comprén les quotes, el benefici de la loteria 
i si escau la subvenció de l’Ajuntament.

10. La justificació d’este punt s’haurà 
d’efectuar mitjançant declaració jurada i 
responsable del president de la comissió, 
i la Junta Executiva de Junta Local Fallera 
pot efectuar un control a posteriori.

11. Les comissions que no ho justifiquen 
o que no arriben al 30%, no poden par-
ticipar en els concursos de monuments, 
en l’Exposició del Ninot i en el d’Enginy 
i Gracia, tant grans com infantils, orga-
nitzats per la Junta Local Fallera. De la 
mateixa manera, no poden obtenir cap 
altre premi ni ajudes destinades al monu-
ment faller, de qualsevol altre organisme 
o entitat tant pública com privada de la 
ciutat de Torrent.”

Aquest reglament es va aprobar l’any 2012 
i tal com ens comenta la actual Secretaria 
General de la Junta Local Fallera de Torrent 
Esther Izquierdo, en la seua aprobació no 
hi hague unanimitat però la gran majoria 
de comissions votaren a favor, per tant es 
va ficar en funcionament aquesta norma.

En els anys que du en funcionament en varies 
ocasions s’ha deixat a falles sense participar 
o be per no presentar la documentació en 
plaç, bé per decisió propia de la comissió 
implicada, i també per no cumplir amb el 
porcentaje del 30% establert per la norma.
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7. PLANTEGEM LES NOSTRES 
SOLUCIONS

Hem vist diverses mesures que 
s’han pres per distintes entitats, 
però hem volgut preguntar als ar-
tistes fallers en els quals hem parlat 
i a diferents persones implicades en 
la festa d’una manera o altra, que 
ens diguen de quina manera es po-
dria solucionar la situació actual del 
sector i incentivar l’increment d’in-
versió en falla. Ens hem assentat en 
ells i hem escoltat les seues opini-
ons, i ara tractarem de resumir-les.

Raul Martinez “Chuky” opina que el que 
caldria és que de la quota de cada faller, 
es destines un mínim de diners al mes per a 
la falla. Ficar una quantitat com a mínim de 
2 € o 3 € al mes per a falla, i que cada fa-
lla tinga el mínim depenent del nombre de 
fallers. Pensa que és l’opció més justa que 
tracta a totes les falles per igual, el tema és 
que quan es proposen aquestes qüestions 
en les reunions que s’han tingut amb Junta 
Central, el primer que es diu és que com 
és normal, als fallers no els agrada que els 
diguen com han de gastar els seus diners, i 
també, que si s’estableix un mínim, moltes 
falles que ara es gasten més diners, pot-
ser abaixaren el pressupost per a cenyir-se 
al mínim exigit. Al final després de les re-
unions s’opta per ficar el valor mínim de 
1800 €. El que està clar és que el proble-
ma té una solució complicada, i que segu-
rament en cas de trobar-la és impossible 
que li agrade a tot el món. El que està clar 
és que seria molt interessant ficar alguna 
norma per a tractar de motivar que s’inver-
tirà més en falles, perquè el que està clar és 
que el sector cada vegada està pitjor.

Per a José López “Selfa” la principal so-
lució del sector seria que cada artista en 
el seu taller ha de valorar el seu treball i 
no tirar els preus a l’hora de firmar falles, 
d’eixa manera tots cobrarien el que toca 
pel seu treball. Per a tractar d’incentivar la 

inversió fer una norma com la que hi ha en 
Torrent que cal fer una inversió mínima en 
falla del 30% de quotes i subvenció, res-
tant les despeses de casal, seria una bona 
manera d’augmentar el que es gasten les 
comissions en falla.

Per la seua banda Jordi Palanca opina el 
següent: “En València crec que ja no té 
solució, els festers han guanyat als fallers, 
i no hi ha cap norma que prioritze l’ele-
ment principal de la festa que és la falla. 
I els fallers no van a aprovar cap norma 
que ho regule en assemblea de Presi-
dents, per aprovar el cost mínim d’una 
falla a 1800 € per a concursar, que es 
ridícul, es va aprovar per un marge molt 
xicotet, quan la falla és l’element princi-
pal. Si una comissió no te 1800 € per a 
una falla, hauria de plantejar-se tancar, 
perquè la falla no ha de ser l’excusa per 
tancar el carrer i anar a l’ofrena, sinó que 
ha de ser l’eix de la festa.

Per si hi ha alguna solució aquesta passa 
per formació en l’àmbit empresarial, som 
artistes però no sabem dur una empresa, 
hauríem de saber calcular els costos, sa-

L’equilibri de la Festa
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Artista: Jordi Palanca 
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ber que val un ninot, un remat, un contra 
remat, i quan presentem un projecte sa-
ber valorar el nostre treball i tractar de 
saber la rendibilitat que li anem a traure.

També hauria d’haver més control per 
part de l’ajuntament a l’hora de donar la 
subvenció. Per a muntar mascletaes, o per 
a ficar una xurreria en la demarcació, de-
manen la documentació dels treballadors 
de la pirotècnia o de la xurreria, però 
per a cobrar la subvenció de la falla, sols 
demanen una factura, i pot ser que la 
persona que la fa, no estiga ni donada 
d’alta durant tot l’any, sols es done d’alta 
per a emitir la factura. No es controla res 
d’això. Per a muntar una carpa demanen 
una memòria tècnica de la carpa firmada 
per un enginyer, en canvi per a muntar 
una falla, no és necessari presentar cap 
projecte ni certificat signat per una perso-
na especialitzada, una persona donada 
d’alta en autònoms, sense cap especialit-
zació en el sector, ni certificació, podria 
plantar una falla. El dia que hi haga una 
desgràcia i caiga una falla i faça mal a 
alguna persona, igual és plantegen algu-
na cosa així. A més a més avui en dia hi 
ha una titulació reglada d’artista faller re-
gulada per la Conselleria d’educació que 
realment no fa falta per a poder treballar 
com a artista perquè qualsevol persona 
pot fer-ho, requerir eixa titulació o una 
equiparació seria una manera de donar-li 
valor a la titulació.

A les comissions també caldria conscienci-
ar-les, perquè es prengueren més seriosa-
ment la contractació de les falles. Caldria 
acabar en els concursos d’esbossos, i que 
es generalitzarà el que passa en algunes 
comissions, que hi haga una delegació de 
falla, que s’encarregue de veure falles, i 
artistes, i fer un seguiment durant un temps 
de manera que quan s’haja de triar artista, 
la falla trie a l’artista en què vol treballar 
d’acord amb eixe seguiment i treballs ante-
riors que s’han vist per la delegació de fa-
lla. D’eixa manera es coneix com treballa 
l’artista abans de contractar-lo, i s’acaba-

ria en el concurs que més devalua la faena 
dels artistes. Evidentment cada falla hauria 
de buscar i fer un seguiment dels artistes 
que planten per un pressupost aproximat 
a allò que la comissió es gasta. Artistes 
de la secció especial els coneix tot el món 
faller, però si el pressupost de la falla és 
de 7000 € per exemple segurament eixos 
artistes que tots coneguem no facen falles 
d’eixe preu, aleshores els delegats de fa-
lla, han de buscar en el mercat artistes que 
facen o puguen fer falles de 7000 € i dins 
d’eixa selecció d’artistes triar el que més 
els agrade.

Una altra cosa que ajudaria és regular 
d’alguna manera, per donar importància 
a la falla, que mínim que de la quota de 
cada faller es dediquen 5 € o 6 € mensu-
als a la falla que és l’element principal?

Encara que la solució principalment ha 
de vindre dels mateixos artistes fallers, ni 
l’administració, ni les falles, van a poder 
solucionar el problema dels artistes.”

Ximo Esteve segueix la mateixa línia que 
els seus companys: «Les mesures preses 
fins ara no aporten solucions al sector, 
que un mínim per a participar siga 1800, 
no afecta quasi ningú, i a més a més és 
irreal, perquè és impossible fer una falla 
d’eixos diners. Des del gremi s’intenta fi-
car el mateix mínim que hi ha en Alacant 
per a entrar en concurs, que són 9000 €, 
però no es va arribar a valorar.

Sí que s’hauria d’aprovar alguna mesura 
per incentivar la inversió en falla i qui hau-
ria d’aplicar-la hauria de ser l’organitza-
dora del concurs, Junta Central Fallers i les 
Juntes Locals, per evitar els casos com els 
que hem comentat de les falles en 700 per-
sones que fan falles de 15000 € is a una 
despesa de menys de 2 € al mes per faller.

Podria aplicar-se un mínim de despesa per 
faller i mes, però segurament seria més 
efectiu parlar d’un percentatge d’ingres-
sos, d’eixa manera cada any la part que 
es decidirà 25%, 30% la que fora aniria 
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al monument, i qui no volguera gastar-se 
eixa quantitat, es quedaria fora de concurs 
i ja està. D’aquesta manera tenint-ho totes 
les falles clar es distribuirien les despeses 
en funció d’eixe percentatge, de manera 
que primer seria la falla, i després el que 
poguera ser, orquestra, beguda, menjars, 
etc., ara és al contrari, primer és la fes-
ta i després la falla. La falla que apostarà 
més pel monument, en vegada del 30%, 
es gastaria el 40% o el 50%, però com a 
mínim tots es gastarien el 30%

Altra mesura a tindre en conter és que es 
hauria de reconèixer la titulació que o el 
reconeixement professional d’artista faller, 
i que cada falla haguera d’anar firmada 
per un tècnic especialista en falles, ja que 
hi ha una titulació de Formació Professio-
nal i uns reconeixements professionals fets, 
que valguen per a alguna cosa, perquè 
ara mateixa simplement en estar donat 
d’alta com a autònom pots plantar una fa-
lla sense tindre cap formació ni especialit-
zació. Aquest tema el parlarem en la direc-
tora d’indústria de la generalitat, ja no sols 
per regular el tema del mercat, sinó també 
pel tema de seguretat, i ens va dir que per 
tema de seguretat, ens podrien demanar 
una sèrie de requisits, com que la falla es-
tiguera ancorada a terra, i altres mesures, 
que hauria de firmar un arquitecte per a 
assegurar-ho i segurament serien tan res-
trictives que no s’autoritzaria cap falla. Per 
tant l’únic qui pot fer valer la titulació és la 
comissió que contracta o l’entitat que or-
ganitza el concurs, ja que legalment no es 
pot fer res, però qui organitza el concurs 
sí que pot ficar-ho en les bases i demanar 
documentació de què els artistes que plan-
ten estan legalment establerts. 

Però si es feren aquestes mesures i es desti-
naren més dines a falla a artistes amb la ti-
tulació requerida i legalment donats d’alta, 
si els artistes continuem fent el burro ficant 
més que el que toca, encara que tinguem 
més diners no anem a cap lloc hem de ven-
dre el nostre treball pel que val.”

Respecte a la solució, Carlos Carsí opina 
que:” a de sorgir de tots els elements de 
la festa, artistes, fallers i organitzadors de 
la festa, Junta Central i Juntes Locals, tots 
haurien de ficar-se d’acord en la solució 
i aplicar-la. Una possible solució passaria 
perquè l’organitzador del concurs, (Junta 
Central i Juntes Locals) ficarà uns paràme-
tres per categoria, a part del preu, una 
mida de falla depenent de la categoria en 
la qual participes, com es fa en les infantils, 
una mida de base, d’altura, etc., de mane-
ra que qui no entrarà en les mides, no par-
ticipara en el concurs. D’aquesta manera 
es regularia el que cal plantar depenent 
del tipus de falla i no assumiria l’artista els 
costos que està assumint actualment.

Una altra solució també podria partir de les 
administracions, de la generalitat, ja que 
afecte a tota la comunitat, ja fora exempci-
ons, ajudes als artistes, el que fora, ja que, 
ja que som patrimoni de la humanitat, cal-
dria protegir al sector que fa les falles, que 
són l’element diferencial de la festa.”

FallaL´Antiga De Campanar 2018 
Artista: Carlos Carsí 

Foto: www.cendradigital.com
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Però per aplicar qualsevol solució fa falta 
voluntat, i per això té clar Carlos que no 
hi ha solució. I com ho té tan clar, sem-
pre pensa d’any en any, mai pensa a més 
temps vista.

A més a més encara que es pogueren apli-
car ara mateix algunes propostes per so-
lucionar aspectes, la solució per a Carlos 
ja arriba tard. Molts tallers no arribarien 
a eixes solucions, perquè tancarien abans. 
Lamentablement igual per a qui resistisca 
el tiró, el mercat de l’oferta i la demanda li 
done la solució, que no ha sabut donar-li 
ningú, encara que el preu haurà sigut molt 
car.

Moisès Domínguez és el periodista encar-
regat de seguir la informació fallera al di-
ari Levante EMV per tant és una persona 
coneixedora de la festa i de la situació 
dels tallers, i ens comenta el següent:

“És difícil trobar-li una solució plenament 
satisfactòria. L’ideal seria no haver de 
prendre mesures; és a dir, que la cons-
cienciació fóra general. La del mínim no 
m’agrada perquè no serveix per a res. 
Més diria: que el límit siguen 1.800 euros 
i encara això es qüestione em sembla in-
decent. Una comissió que no és capaç de 
gastar-se això, per moltes càrregues que 
tinga, no és viable. No pot continuar.

L’única cosa que se m’ocorre és establir 
un mínim d’inversió per faller adult censat, 
dins d’uns límits assumibles. Se’m retorcen 
els budells quan, fent les taules, apareixen 
falles que gasten a l’any deu, onze o dotze 
euros per faller. Per moltes hipoteques que 
tinguen. És que a València, l’any passat, hi 
havia 148 comissions que eixien a menys 
de tres euros al mes per faller invertits en 
la falla gran! Ni hipoteques, ni lloguers, ni 
llum i aigua em justifiquen aqueix desem-
borsament sense deixar de reconéixer (això 
mai) l’esforç que fa cada faller per continu-
ar la festa. Però en qualsevol “quinto” i tapa 
et gastes el doble, triple o quàdruple.

Ni tan sols si es “regularitza” el cost (vis-
quen els eufemismes) i es puja a quatre 
euros al mes de mitjana és una xifra justifi-
cable. El que s’ha dit, jo posaria un mínim 
assumible per faller d’acord amb el cens 
que hi ha en una determinada data; per 
exemple, l’1 d’octubre. Però preferisc la 
conscienciació general. I, per descomptat, 
falta l’altra part: si li done més diners, que 
no siga a costa que l’artista perda el cap 
i continue donant molt més del que deu. 
Que aquesta és l’altra part. Com poder, 
els artistes podrien/haurien de viure amb 
els diners que se’ls dóna ara. Però no po-
den perdre el cap.”

Sebas Marín, President de la Falla Borrull 
Socors, i representant de la Federació de 
Falles I+E (Innovadores i Experimentals), 
en les reunions entre diferents actors de la 
festa realitzades a principis d’exercici, ens 
comenta una proposta que es va parlar en 
aquelles reunions i pensa que seria positi-
va: la implantació d’una espècie de segell 
Euro Faller, on cada comissió tindria una 
valoració d’acord amb la inversió realitza-
da, per persona fallera i per mes. Com hem 
vist abans, la mitjana d’aquest valor està al 
voltant dels 3 €, la valoració mitjana seria 3 
€. Aquest valor seria públic de manera que 
tots sabríem el valor en Euro Faller que te la 
falla, i l’única manera d’augmentar-lo seria 
invertint més diners en falla. Seria com un 
segell de qualitat respecte a la importància 
que li dóna cada comissió a la falla. I este-
nent el seu ús i donant-li la importància que 
mereix, és possible que moltes falles volgue-
ren augmentar el seu valor, d’any en any.

Xavi Serra és el responsable de “Malalt de 
Falles”, ha sigut jurat de Secció especial in-
fantil i és una persona coneixedora de la 
situació dels tallers, ja que segurament siga 
de les persones que més taller de diferents 
artistes visita al cap de l’any. 

“La Falla, l’obra artística efímera que es 
planta a Març a moltes localitats del nos-
tre territori, és el centre de la festa, el mo-
tiu que dóna sentit a les Falles.
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Ara bé, quanta gent té clar això? Quan-
ta gent ho té interioritzat? Després d’anys 
d’experiència i de xafar molts casals la 
resposta és decebedora. Molt poca.

Quan apareix el debat de com augmentar 
el pressupost dedicat a Falla, la meua pri-
mera idea és que estem començant la casa 
pel sostre. L’increment de quantitat econòmi-
ca per a l’eix de la festa fallera ha de ser la 
conseqüència i no el primer pas del camí.

A curt termini pot semblar la solució: po-
sem més pasta i així els artistes fallers tin-
dran més cacaus i podran fer... podran 
fer què? Posar més Falla? Endeutar-se més 
perquè els fallers exigeixen més? Fer créi-
xer descontroladament els remats? Això 
és pa per a hui i fam per a demà.

Açò cal atacar-ho de manera seriosa mi-
rant a llarg termini I anant a la base de 
les Falles, als més menuts, i viatjar cap a 
un canvi de paradigma comunicatiu d’un 
falleramajorcentrista a un Fallacentrista.

Cal educar als i a les infantils a saber va-
lorar la Falla, a respectar a l’obra i al seu 
creador, a no anar al taller i fer com son 
pare o sa mare que li demana a l’artista 
un metre més i cinquanta ninots extres per 
2000 euros. Cal dir-los que els ninots són 
per a cremar, no per a agafar pols a l’estan-
teria de la seua habitació. Cal ensenyar-los 
la història dels grans artistes fallers. En de-
finitiva, cal educació en la cultura de Falla.

També cal una comunicació on la prota-
gonista principal siga la Falla i els seus 
creadors o les seues creadores. El dia de 
hui tot el sistema comunicatiu faller està 
monopolitzat per la pinta, la fallera ma-
jor i tota la parafernàlia associada. Les 
institucions oficials, les comissions, els 
mitjans de comunicació... tots dediquen 
espais ingents i excessius al fallermajoris-
me. Així és difícil que es respecte la Falla 
si no apareix per cap lloc. Caldria una 
política de comunicació on es faça valdre 
l’obra artística, la creativitat, els tallers, 
les tècniques de creació,... en definitiva, 

una comunicació que transmeta què és el 
veritable centre de les Falles.

Per tot això, l’augment de pressupost serà 
una conseqüència d’una bona educació i 
d’una comunicació centrades en l’eix cen-
tral de les Falles, la cultura de Falla.”

8. LA VISIÓ DE JUNTA CENTRAL

Una vegada conegudes totes les 
possibles solucions plantejades, vol-
guérem contrastar-les amb el Secre-
tari General de Junta Central Fallera 
Ramon Estelles, perquè les poguera 
valorar i dir-nos la seua opinió so-
bre si serien viables de dur a terme. 
Molt amablement ens va atendre al 
seu despatx una vesprada del mes 
de desembre on vàrem tindre una 
entretinguda conversa de falles.

El primer que li preguntarem és si 
la pujada del valor mínim de les 
falles, és una conseqüència directa 
del “Volem Falla” o ja estava tre-
ballant-se el tema Prèviament?

El tema d’apujar el valor mínim de la falla 
per a entrar en concurs, es du ja parlant 
3 o 4 anys, i aprofitant que l’any passat 
es va posar en marxa un nou sistema de 
classificació de falles per als concursos, 
consensuat amb les mateixes comissions, el 
Regidor de Cultura Festiva va pensar que 
era un bon moment per a incrementar el 
valor mínim de la falla. S’ha de dir que els 
col·lectius que representen a les falles, fe-
deracions de primera, d’especial, d’enginy 
i gràcia, de falles innovadores, el Gremi 
d’artistes fallers, i també la Interagrupació, 
els delegats de sector, estaven tots d’acord 
en aquesta proposta, i es va acordar i es 
va plantejar a l’assemblea de Presidents i 
es va aprovar per un marge sols 7 vots. El 
mínim anterior eren 600 €

L’equilibri de la Festa
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Està clar que tot el que siga avançar 
esta bé, però no és una mesura que su-
posa una millora pel sector, ja que eren 
molt poques les falles afectades, no?

Aquesta mesura afectava set falles, però 
l’important era apujar-ho, si haguera sigut 
una mesura que haguera afectat cinquanta 
falles, segurament no haguera tirat avant. 
Al final és important perquè és un senyal en 
el sentit que s’ha d’apujar el valor de les fa-
lles. Si ho mires d’una manera relativa, s’ha 
triplicat el mínim, si ho mires en xifres abso-
lutes la veritat és que afecta en poca cosa.

És suficient aquest mínim?

Està clar que des del punt de vista industrial, 
no. Segurament tots tenim en el cap una xifra 
que mes que duplica a aquesta com a mínim.

Hi ha altre pobles com per exem-
ple Torrent, que tenen aprovat en 
estatuts gastar com a mínim un 
30% d’ingressos descomptant les 
despeses de casal, seria viable 
una mesura així en València?

Aquesta qüestió també es va plantejar, però 
açò planteja un problema molt important, ja 
que la Junta Central hauria de controlar els 
pressupostos de les comissions, i ara per ara 
en Junta Central no se té la capacitat per a 
fer-ho. A banda que cal suposar que tots 
els pressupostos són realment verdaders, ja 
que des de Junta Central no es podria con-
trolar la veracitat d’aquests, per tant s’esta-
ria creant una norma que l’organitzador no 
pot garantir que es complisca. Junta Central 
fallera no té capacitat jurídica per a fiscalit-
zar-les en eixe aspecte. Aquest percentatge 
segurament suposaria augmentar la inversió 
en falla de moltes comissions, i segurament 
l’assemblea de Presidents no aprovaria una 
mesura així. Fixat que per a augmentar el 
mínim s’ha aprovat sols per 7 vots.

Actualment l’única dada que se té de les co-
missions en Junta Central es el número de 
fallers, i la inversió en falles, ja que és la que 
determina la subvenció, no és te cap altra 
dada econòmica. Per cert cal remarcar que 

enguany s’ha apujat en mig milió d’euros 
els diners invertits en falla, és el increment 
més gran de la dècada, el qual està molt bé. 
Encara estem lluny del màxim històric però 
a poc a poc anem recuperant inversió.

Per tant altra mesura com ficar un 
import fixe per faller censat per 
mes, tampoc es podria aplicar, no?

Així és, qualsevol norma d’aquest estil im-
plica controlar magnituds que no contro-
lem, i Junta Central fallera no té capacitat 
per a exigir eixes dades, altra cosa seria 
que les falles les donaren voluntàriament, 
però jurídicament Junta Central no pot con-
trolar eixes dades, i tampoc tenim el perso-
nal suficient per a poder controlar-ho.

Altes mesures que també s’han 
parlat és la definició en la cate-
goria d’unes mesures màximes, o 
d’uns elements màxims que ha de 
tindre la falla en cada categoria, 
seria possible aplicar-ho?

El Gremi va proposar regular determina-
des característiques màximes en cada sec-
ció: altura, amplària, número de ninots, 
etc. Jo encara no he vist el document amb 
la proposta definitiva, però la idea és trac-
tar de lluitar contra la que ells consideren 
competència deslleial, de manera que cap 
artista puga tirar els preus, és a dir cobrar 
molt barat o ficar molt per pocs diners, per 
la raó que siga. En Alacant s’ha regulat 
quelcom paregut i s’ha limitat el número de 
ninots. Però ja et dic jo, no he vist encara 
la proposta definitiva.

Un altre aspecte que cal valorar i que po-
dia definir un poc cada categoria és que 
actualment el concurs de falles és l’únic 
concurs de Junta Central que no te bases, 
en els cursos de jurat es donen unes orien-
tacions però el concurs en si, no te bases, 
si el jurat que ve vol aplicar la plantilla del 
curs de jurat l’aplica però no està obligat 
perquè no hi ha bases. Per tant si es defi-
nirà el que cal jutjar, valdria un poc com a 
guia de què cal plantar.
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Però evidentment qualsevol canvi en bases 
s’hauria d’aprovar en assemblea, ja que en 
el reglament faller especifica que els con-
cursos són el resultat de la discussió de les 
bases amb els participants. Junta Central no 
pot dictar les bases de qualsevol concurs de 
manera unilateral. Per tant qualsevol can-
vi s’ha d’aprovar per les falles, per tant ha 
d’haver-hi una voluntat majoritària de canvi, 
des de Junta Central en l’aspecte normatiu 
estem limitats. Jo com a Secretari General 
he de procurar que qualsevol proposta que 
m’arribe siga presentada de manera conve-
nient i discutida en les mateixes condicions, 
jo he d’actuar de manera neutral respecte de 
qualsevol proposta, sols estar atent a què les 
propostes es facen d’una manera correcta i 
adequada, i si es contraria a reglament di-
rectament manifestar-ho, perquè se sàpiga.

I alta cosa que s’ha de tindre en compte 
és que si s’adopta qualsevol mesura, s’ha 
de procurar que no es gire en contra del 
seu propòsit. Vull dir, si s’aprova una nor-
ma molt restrictiva en els concursos, o que 
obligarà a augmentar molt la inversió pot 
haver comissions que preferisquen no en-
trar al concurs fer la seua festa i muntar 
una falleta xicoteta i ja està. Si fas una nor-
ma per augmentar la inversió i 50 falles 
no participen en concurs, segurament no 
hauràs fet apujar la inversió sinó que segu-
rament l’hauràs baixat, per tant no haurà 
valgut per a res el canvi.

Una altra reivindicació que ens han 
fet els artistes, és que per a cobrar la 
subvenció de les falles caldria fer un 
control de què els artistes contrac-
tats per les falles hagueren d’estar 
en el taller en regla, en els treballa-
dors donats d’alta, haver pagat la 
seguretat social tot l’any, etc.

El tema és que la subvenció no es dóna a 
l’artista, es dóna a la falla, el que passa és 
que el criteri que es pren per a donar la sub-
venció és el preu de la falla, com podria ha-
ver-se triat un altre qualsevol, però és eixe, 
per tant d’acord amb preu de falla cobres 
una quantitat de subvenció però eixos diners 
la comissió pot invertir-los en el que vulga.

Amb aquesta pregunta acabem la conversa-
ció en Ramon Estelles, on hem pogut contras-
tar que realment qualsevol canvi depén de la 
bona voluntat de les comissions, ja que són 
les que tenen la decisió amb el seu vot, per 
tant si els fallers i falleres no volen canviar la 
situació, aquesta es mantindrà com està.

Foto: www.fallas.com
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9. CONCLUSIONS

La veritat és que una vegada llegi-
da la documentació que he utilitzat 
per a la redacció de l’article, i des-
prés d’escoltar a totes les persones 
que tan amablement han accedit a 
parlar en mi, i participar en aquest 
article, donat el seu punt de vista 
de la situació i les possibles solu-
cions, la veritat és que em passa 
com a alguns d’ells, que veig molt 
complicat una solució a curt termi-
ni, i que possiblement fem tard.

Tenia entés que la situació era mala, però 
no m’imaginava que tant, perquè quan 
sents a artistes que estan en categories altes 
parlant de la incertesa de l’any següent, de 
la càrrega d’hores que du l’ofici per a obtin-
dre un sou, i de totes les complicacions que 
tenen en el seu dia a dia per a dur avant la 
seua professió, es pot veure de veres el que 
és la passió per la falla i per un ofici com és 
d’artista faller, com voler fer una faena que 
t’agrada pese a totes les adversitats, i com 
aquestes persones que cada any omplin les 
places de figures i ninots plens de crítica i 
color, són en molts casos realment els verta-
ders oblidats d’aquesta festa.

I són oblidats per diferents entitats que se-
gurament podrien fer alguna cosa mes per 
millorar la seua situació:

•	 Son oblidats per les administracions 
tant locals, com autonòmiques, inclús 
nacionals que no són capaços de re-
conéixer la singularitat d’aquest ofici, 
aplicant mesures d’especial protecció 
per a ells, ja que són una part molt im-
portant del reconeixement de la nostra 
festa com a patrimoni immaterial de la 
humanitat.

•	 Son oblidats, pels organitzadors dels 
concursos de falles, és a dir les Juntes 
Locals i Junta Central, que en definitiva 
som les mateixes comissions, que podrí-
em aprovar mesures per incentivar la 

inversió en monument, regular els con-
cursos per tal evitar o almenys limitar el 
fet de regalar-ho tot, eixe treball a pèr-
dues o escassa rendibilitat que ofega 
als tallers, i controlar que aquell artista 
que plante una falla que entre concurs, 
tinga la seua titulació i el seu taller regu-
laritzat i dóna’t d’alta tot l’any.

•	 I Son oblidats, per molts fallers, que 
no tenen gens d’interès pel seu treball, 
que no li peguen ni la volta a la seua 
falla en tota la setmana fallera, que 
sols es preocupen per l’orquestra i els 
bons de cubata, i que viuen la festa de 
les falles, com qualsevol altra, sense 
veure ni apreciar l’element principal 
que la fa una festa única.

La solució, que com ja hem dit, possible-
ment ja arriba tard, crec que passa prin-
cipalment per dos actors de la festa, els 
mateixos artistes, i els fallers, perquè si a 
aquestes altures del partit cap administra-
ció ha menejat fitxa, no podem esperar res 
d’elles.

Pels mateixos artistes perquè han de fer va-
ler el seu treball, i oferir el que done ren-
dibilitat, està clar que hauria de ser una 
acció consensuada pel nombre més gran 
d’artistes i és molt difícil d’organitzar i fer, 
ja que la situació és la que és, però haurien 
de plantar-se un any i firmar soles falles 
rendibles, es a dir no oferir més del què 
no poden donar. I d’aquesta manera les 
falles haurien de firmar el que el mercat els 
oferirà. És pràcticament una utopia, quasi 
impossible, però tal com està el sector si no 
es fan accions que tallen la dinàmica actu-
al aquesta no pararà mai, fins que acabe 
tancant la majoria de tallers.

L’altra solució ve per nosaltres els fallers i 
falleres, hem de prendre consciència, i do-
nar importància a l’element principal, hem 
d’acabar en els concursos d’esbossos, fer un 
seguiment dels artistes que ens puguen plan-
tar falla i contractar-los per la seua faena 
prèvia. Hem de tractar de ser conscient del 
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que valen les coses quan contractem una fa-
lla i no pressionar ni ofegar a l’artista. I hem 
de preocupar-nos per si la quantitat de diners 
que invertim en la nostra comissió està en lí-
nia en els nostres ingressos. Per tal de conéi-
xer aquest últim factor als que llegiu aquest 
article vos proposaria un exercici per a fer: 
si teniu interés i teniu accés al pressupost de 
la vostra comissió, tragueu quatre paràme-
tres ràpids que podran definir l’interés de la 
vostra comissió en la falla que planteu:

•	 El percentatge d’inversió en falla en el 
total de gastos de l’exercici faller.

•	 Obtenir el mateix percentatge que utilit-
zen en Torrent per a poder participar en 
el concurs de falles: Totals Quotes + Be-
nefici Loteria + Subvenció falla – Gastos 
de Casal (Hipoteca o lloguer), D’eixe 
total que obtenim, si el comparem en 
la inversió en falla, quin percentatge 
suposa la falla respecte a aquest total?

•	 Obtenir el mateix percentatge que ha 
fixat la falla Borrull Socors en els seus 
estatuts: Cal comparar el total de quo-
tes amb la inversió en falla per veure 
aquesta inversió quin percentatge del 
total de quotes suposa.

•	 La despesa per persona de la comissió, 
per obtindre aquest valor tan sols cal di-
vidir la inversió en falla entre el nombre 
de fallers i falleres de la comissió.

Jo ja els he tret en la meua comissió i la veritat 
és que lamentablement, no som una comissió 
que vullga’m falla i així cal reconéixer-ho.

•	 En el percentatge d’inversió en falla 
sobre el pressupost de la falla, en la 
meua comissió estem en un 17%, pen-
se que un número acceptable en aquest 
paràmetre seria al voltant del 25%.

•	 Segons el criteri que utilitza la Junta Lo-
cal Fallera de Torrent la meua comissió 
inverteix el 21% en falla, per tant si fó-
rem una comissió de Torrent, no podrí-
em participar en el concurs de falles.

•	 En la meua comissió la inversió en fa-
lla suposa el 22,9% dels ingressos en 
quotes, per tant sí que compliríem el 
criteri que la falla Borrull Socors ha 
afegit als seus estatus

•	 Finalment la despesa en falla el tenim 
en 34,7 € per persona, per tant sols 
estem 3,3 € per davall de la mitja-
na de valencià, i estem en menys de 
3 € per persona i mes. Encara que en 
aquest paràmetre pense que un núme-
ro acceptable seria a partir de 4 € al 
mes per persona, és a dir 48 € a l’any

Aleshores si feu aquest càlcul en la vostra 
comissió, el desitjable és superar els valors 
mínims dels 4 paràmetres treballats, i si no 
és així, el primer que podem fer els fallers 
per canviar la situació del sector, és tractar 
de convéncer a la directiva i a la comissió 
de la necessitat d’augmentar el pressupost 
en falla. Vos puc assegurar que és el que 
tractaré de fer jo en les reunions on prepa-
rem el proper pressupost.

Per altra banda també com a membres 
d’una comissió, i en aquest cas que forma 
part d’una junta Local, podem promoure 
mesures que tracten de millorar la situació 
del sector, com per exemple la que ja apli-
ca la Junta Local de Torrent, el que està clar 
és que els organitzadors dels concursos són 
les Juntes Locals i Junta Central, i estes es-
tan formades per les falles, que són quines 
aproven les diferents bases dels concursos, 
per tant, depén de nosaltres.

Així que prenem consciència, o no 
sabrem d’ací a quatre o cinc anys 
qui ens farà les falles.

L’equilibri de la Festa
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Escriure sobre José Pascual Ibá-
ñez, “Pepet”, em produeix una 
mescla de respecte i entusiasme. 
Com a faller i borrianenc, la figu-
ra del mestre m’enxiqueix i m’en-
orgulleix, ja que estic davant de 
l’artista faller més gran i important 
de la història de les falles de Bo-
rriana. La crònica wde les falles de 
Pepet està plena d’anècdotes, de 
vivències i de sobresalts, units un 
personatge i una personalitat molt 
poc habitual. Pepet és sobretot un 
artista fidel a la seua essència, 
amb una estètica molt particular i 
amb què s’ha sentit sempre molt a 
gust, i per la qual sempre ha lluitat 
sense tindre’n en compte les reper-
cussions. Amb el seu estil ha creat 
una escola a sa casa, Borriana, 
on la majoria dels artistes fallers, 
si no han passat per la universitat 
del seu taller, han estat influenciats 
per ell, amb la personal forma de 
fer falles. També ha batut rècords 
en la secció especial de València, 
amb 28 falles, 19 de forma ininte-
rrompuda. A més, cal afegir els dos 
monuments de la plaça de l’Ajun-
tament. En total, 30 falles al nivell 
més alt, amb el respecte i l’admi-
ració de tots els companys i fallers.

Pepet naix a Borriana el 2 de febrer de 
1936, festivitat de la Candelaria i vespra 
del patró de la ciutat, sant Blai, al número 
4 del carrer del Peu de la Creu. Cinqué fill 

del matrimoni format per Salvador i Dolo-
res i germà menut de Lola, Salvador, Con-
suelo i Juan. La infància de Pepet està mar-
cada per la Guerra Civil, que va començar 
quan tenia just sis mesos de vida. Anys de 
trasbalsos i trasllats, com el que va fer amb 
la família en un carro fugint del front. Com 
deia la famosa expressió de l’època “fu-
gint davant, davant”, cap a la població va-
lenciana de Massamagrell. Ens conta com 
a anècdota que només hi van passar una 
nit, ja que son pare no se sentia segur i 
va convèncer tota la família per continuar 
el camí l’endemà, pressentiment que els va 
alliberar de la desgràcia, ja que la casa on 
havien pernoctat va ser destruïda per una 
bomba a les poques hores d’haver marxat. 
A la fi arribaren a Catarroja, on es van 
establir durant un any.

Després de la guerra i una vegada esta-
blerts definitivament a Borriana, son pare 
va tornar al seu treball, perforador de pous 
d’aigua (alguns d’una certa importància, 
com el de l’Ajuntament de Borriana, en les 
proximitats de la Bota). Recorda com diària-
ment li portava el dinar, i baixava per una 
estreta escala de caragol fins als quaranta 
metres de profunditat. Allí va començar la 
seua relació amb el risc i l’atreviment que 
va demostrar durant tota la carrera en les 
plantades i en el treball diari del taller faller, 
on es va guanyar la fama de ser molt atrevit 
per les alçàries dels monuments.

Pepet va ser el clàssic adolescent criat en els 
anys de la postguerra que havia de compa-
ginar els estudis amb l’ajuda a l’economia 
familiar. Gràcies a la intervenció de sa tia 
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 José Pascual Ibáñez

Per Quino Puig
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“Gracieta”, priora del convent de les mon-
ges, començà  a estudiar Comerç al col·le-
gi Salesià. Però a pesar de traure bones 
notes, mai no es va trobar a gust amb els 
llibres de comptes, per la qual cosa deixà 
els estudis (després de rebre un càstig co-
rrectiu). Això, unit a la forta gelada que 
va patir Borriana l’any 1946, va motivar 
que Pepet començara a treballar junt amb 
el seu germà Salvador com a llaurador.

Pepet va tindre la primera relació amb l’ar-
tesania fallera el 1950, quan amb només 
13 anys entrà a treballar al taller faller de 
l’escultor castellonenc Francisco Michavila, 
autor de la falla del Barri València. Cobrava 
dos duros al dia, un pagat per l’artista i un 
altre per la comissió. D’aquell lloc recorda les 
immenses olles per a coure la cola i les hores 
que passaven apegant cartó a les grans figu-
res de fusta. I allí va començar  un idil·li amb 
les falles que mai no va abandonar.

L’any següent es posà a treballar amb el 
pintor Bautista Codina, i compaginava el 
treball de pintor mural amb el del taller fa-
ller, treball que va quedar interromput per 
un fet que el va canviar físicament i emo-
cionalment. A causa d’una forta insolació, 
Pepet va emmalaltir de meningitis, fet que li 
va trastornar tant la vida com la de la seua 
família. Durant dos llargs anys feia visites 
contínues a l’hospital de Castelló, amb fre-
qüents alts i baixos de salut. Amb una eco-
nomia familiar ressentida per l’alt cost del 
tractament, el seu germà Salvador anava 
cada dia a València per a intentar trobar 
en el mercat negre a un preu més assequi-
ble l’estreptomicina que Pepet necessitava. 

Una vegada recuperat torna al seu treball 
com a pintor, a l’empresa del castellonenc 
Vicent Agut. S’hi desplaça diàriament amb 
bicicleta, i és a Castelló on troba definiti-
vament la vocació per les arts plàstiques. 
Es veu valorat, gaudeix de totes les facetes 
del seu treball i entaula una relació perso-
nal amb Vicent Agut, amb qui va treballar 
molts anys. Recorda Pepet, ja totalment es-

tablit com a artista faller, la visita del sen-
yor Agut a totes les seues plantades.

A finals dels cinquanta, Pepet comença a re-
bre classes de pintura per les nits a la “Cultu-
ra”l (nom amb què es designava col·loquial-
ment l’Agrupació Borrianenca de Cultura.). 
Hi coincideix amb futurs companys de pro-
fessió, com Joan Josep Dualde i Jesús Sáez, 
i és on comença a tindre contactes amb Joa-
quim Bosch, fotògraf i artesà faller, que li ofe-
reix la primera col·laboració. Pepet domina-
ba qualsevol tipus de pintura i també el difícil 
art de la retolació, i Bosch confia en ell per a 
retolar les falles. També comença a pintar-li 
ninots d’escena amb què es trau un sobresou 
fora d’hores. Però és l’any 1959 quan viu la 
primera experiència seriosa en el món faller, 
ja que pinta completament la falla que Joan 
Blasco planta al barri de la Vila. Aquest fet li 
augmenta l’autoestima i la confiança, i el fa 
preparar-se per al començament d’una me-
teòrica carrera que començaria poc després.

L’any 1960 comença el servei militar a Cas-
telló, i és durant la mili quan rep el primer 
encàrrec com a artista faller: el seu germà 
Juan és el president de la comissió del Barri 
d’Onda, i li demana ajuda per a trobar un 
artista; el pressupost és baix, ja que només 
compten amb vint-i-cinc mil pessetes; però 
Pepet és atrevit i no dubta a acceptar el rep-
te, sabedor que competirà amb altres artis-
tes amb inferioritat econòmica. Així, quasi 
diàriament s’escapava del quarter militar 
-botant un mur de quatre metres- cap a Cas-
telló, i tornava a Borriana en moto, on mol-
tes vegades els seus companys el substituïen 
a l’hora de passar llista. D’aquesta manera, 
a les nits podia, junt amb el seu germà Sal-
vador, “Angelillo”, fer la seua primera falla, 
l’any 1961, en un magatzem del carrer de 
la Misericòrdia, al costat mateix del col·le-
gi de la Consolació. Com a anècdota cal 
dir que, quan quedaven tres setmanes per 
a Falles, Pepet i el seu germà se n’anaren 
a parlar amb el general Ríos Capapé per a 
demanar-li un permís. Li ensenyaren l’esbós 
de la falla i el General li va concedir permís 
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fins a les festes falleres. I així va ser com va 
poder acabar tranquil·lament la falla.

Pepet sempre ha sigut un artista que ha in-
tentant dotar les seues falles amb un fort 
sentit crític i un ferm compromís amb els 
problemes socials. Aquesta idea es reflec-
teix en la primera falla que hi construeix, 
en què critica els greus problemes de cir-
culació de les ciutats i compara els senyals 
de trànsit amb escenes de la vida real. La 
falla del Barri d’Onda d’aleshores va ser la 
sorpresa en l’entrega de premis, amb un 
meritori segon lloc, tot i que Pepet sempre 
se’n va queixar, amb l’argument de la poca 
ètica del jurat, ja que la nit anterior havien 
sopat a la Societat Filharmònica, la falla 
que va obtindre el primer premi.

L’any 1962 accepta de nou el repte del ba-
rri d’Onda amb un augment del pressupost 
de 10.000 pessetes. A més, firma també la 
del barri de la Vila, amb la particularitat 
que realitza cada falla en un magatzem 
diferent. La del barri d’Onda en un magat-

zem situat a l’actual plaça de la Generali-
tat, i la de la Vila en una dependència en 
obres situada en el futur edifici de l’Ajunta-
ment. Amb la falla del barri d’Onda acon-
segueix el primer premi, malgrat la infe-
rioritat econòmica. Una fallada  d’estètica 
particular i en desacord amb les normes 
de l’època, amb molta originalitat gràcia, i 
amb una crítica directa a les construccions 
d’aleshores (els constructors que reduïen la 
grandària de les cases). La crítica tenia un 
fort caràcter local, ja que els edificis repre-
sentats en el remat eren repliques d’edificis 
coneguts de la ciutat. La falla que va plantar 
a la Vila era de dimensions mes reduïdes, 
però no per això mancada d’enginy. Veiem 
com una aixada assentada en un tron obser-
va com perd l’hegemonia davant de les no-
ves màquines de llaurar els horts. Pepet ens 
conta que l’alegria del primer premi va ser 
immensa, a causa de la pressió acumulada 
durant el primer any. El premi va ser motiu de 
celebració al casal de la falla, celebració que 
va adquirir tal magnitud que Pepet i d’altres 
fallers es van despertar l’últim dia de Falles.

1961 Barri d’Onda Borriana 1962 Falla Barri d’Onda, Burriana

José Pascual Ibáñez, “Pepet”. Falles amb raons d’equilibri
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Pepet ha guanyat en només dos anys de ca-
rrera el màxim guardó, cosa que li atorga un 
gran prestigi. El1963, una comissió amb més 
pressupost, (Barri de la Mercè), intenta fer-se 
amb els seus serveis, i és el president, un altre 
faller insigne, Batiste Saborit, “Cordell”, qui 
li ofereix un pressupost de 50.000 pessetes. 
Aquesta situació motiva que es trasllade a un 
magatzem d’oli, al camí d’Onda. Comparteix 
lloc de treball amb altres artistes, com Jesús 
Sáez i el seu germà Salvador, i també a rebre 
l’ajuda d’un jovenet que en el futur es conver-
tiria en un altre gran artista faller, de nom Joan 
Ninot, “el Xufa”. En aquella nau comença a 
patir un problema típic de l’època, com era 
la gran alçària de la falla, amb un remat 
de de dos serps de quasi set metres d’altura 
que eixien d’una vidriola. I allí comencem a 
descobrir el gran enginy del mestre, quan té 
la idea de destapar una bassa coberta ple-
na d’oli que hi havia al magatzem i posar-hi 
dins el cavallet per a comprovar el remat. Cal 
dir que l’amo del magatzem, el senyor Petit, 
mai no se’n va assabentar. Però el que mai 
no oblidarà Pepet del magatzem és aquella 
vagada l’amo els va acusar, pistola en mà, 
d’apropiar-se d’unes caixes de beguda, cosa 
que després es va demostrar que no era certa. 
La plantà de la falla va ser molt complicada, ja 
que apujant el remat amb la corriola, a causa 
de la grandària i al pes, una de les serps va 
patir un accident. El moment era delicat i la so-
lució difícil, però Pepet sempre ha sigut l’artis-
ta dels grans recursos, i gràcies a un faller que 
treballava al magatzem municipal, “el Corra-
lot“, va poder aconseguir un pal de la llum 
de deu metres de llarg i fixar-lo a l’estructura 
de la falla amb fils d’aram. Això i l’ajuda en 
la pintura de Juan Bodi, “el Vedell“, li va per-
metre acabar la falla a temps. Va obtindre el 
segon premi, i com era habitual en ell, el mo-
nument tenia una forta crítica; en aquest cas 
parlava de la lluita de les dos grans empreses 
d’ultramarins de l’època, “Vegé“ i “Spar“, que 
feien perillar la botiga tradicional. Aquella fa-
lla també va tindre la característica de ser una 
de les primeres a tindre molta retolació, ja que 
les bases estaven plenes de caixes que imita-
ven articles d’alimentació coneguts.

L’any 1964 continua en la comissió de la 
Mercé, amb idèntic pressupost, i torna a 
canviar de local, amb la peculiaritat que 
el nou taller es troba al grau de Borriana. 
Hi construeix una falla marca de la casa, 
molt atrevida, i posa com a remat una ceba 
grillada que s’aguantava a quatre metres 
d’altura en un sol punt, i que en la part més 
alta s’obria fins a arribar-ne als setze. Allí 
va començar el seu idil·li amb la fusta i la 
recerca de la dificultat màxima, la qual ja 
no abandonaria mai. Per a complicar-ho 
més, també va tindre problemes amb l’al-
tura de la nau, fet que l’obligar a construir 
i a comprovar tota la falla en horitzontal. El 
trasllat de la falla a l’emplaçament també 
va ser complicat, ja que hagué de neces-
sitar l’ajuda de Nelo, “el Carreter“, a fi de 
construir una grua artesanal que portara 
la falla des del grau fins a la ciutat. La fa-
lla tenia com a argument la bogeria que 
hi havia al món, representat per una ceba 
grillada suportada per gent de totes les 
edats i condicions. Amb aquest monument 
va obtindre de nou el segon premi. Aquell 

1963 Falla Plaza la Merced, Burriana
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any també realitza la falla del Centre Es-
panya, per motiu de l’amistat que tenia 
amb dos fallers de la comissió, Pepe Moros 
i el que seria el seu guionista durant molts 
anys, el gran Pepe Aymerich. Idearen una 
falla de xicotetes dimensions però de fort 
compromís crític, denunciant els problemes 
de salubritat i quitrà que patia la platja de 
Borriana i els olors que produïen les indús-
tries papereres. Així, amb una “cerdeta”  
damunt d’un orinal com a remat, donaren 
forma als problemes higiènics d’aleshores. 

L’any 1965 contacta amb la falla que havia 
dominat Borriana en els últims anys, la del 
Barri de València, coneguda popularment 
com el Garbo. El pressupost augmenta fins a 
65.000 pessetes, i construeix una de les falles 
més arriscades i conegudes de la seua carre-
ra. Treballa al magatzem de la Llum, al camí 
d’Onda, i guanya el primer premi. Es com-
ponia d’un romà dalt d’una quadriga que 
xuplava un ou abillat per un barret cordovés, 
en què descansava una cigonya que portava 
penjat del bec un mocador on descansava 

un cotxe Seat 600. Per fer-nos-en una idea 
del volum, cal dir que el cotxe era de dimen-
sions reals, ja que Pepet va traure el motle 
del 600 del seu cunyat. La falla era tota una 
classe magistral de risc i composició. Cada 
peça en suportava un altra en el mínim espai 
possible. Va ser la falla més comentada de 
l’any, i per a arredonir-ho tot, en la plantà va 
ocórrer un fet del qual Pepet sempre parla. 
Només acabar de muntar se n’anà a la falla 
on treballava el seu germà Salvador. Però de 
les dos torres es va doblegar i es desplaçà 
cap a la falla, per la qual cosa la va alçar 
uns quaranta centímetres, fet que va obligar 
l’operari conegut com “el Roig” a botar da-
munt de l’altra torre, amb el perill que això 
suposava. Pepet relata la sort que hi tingue-
ren, ja que les bastides caigueren al pit de 
la cigonya, zona reforçada per a suportar el 
cotxe, per la qual cosa, l’estructura de la falla 
només va patir lleus desperfectes. Pepet hi va 
acudir immediatament, i en tindre la primera 
imatge de “l’espectacle”, se n’anà a buscar 
un fotògraf, que malauradament no va acon-
seguir, i aquesta història es va quedar sense 

1964 La Mercè Borriana

1965 Falla El Garbó, Burriana
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memòria fotogràfica. D’aquesta falla també 
recorda la tardança a cobrar l’últim termini 
de dos mil pessetes, i que al final el va poder 
cobrar en xavos i menuts que va ingressar en 
la llibreta amb una certa sorpresa dels ope-
raris bancaris. Un altre fet important d’aquell 
any va ser que el motle de la cigonya era de 
l’artista faller valencià Vicent Tortosa Biosca, 
amb qui va iniciar una amistat de gran im-
portància per el seu futur professional.

L’any 1966 es forma una nova comissió a 
Borriana, la del Mercat- Escorxador, que 
només va plantar falla aquell any i que es-
tava presidida per una persona molt cone-
guda en la ciutat, el senyor Fèlix Escudero, 
veterinari municipal. De seguida intentaren 
contractar Pepet, amb la quantitat més alta 
de l’època, 125.000 pessetes, pressupost 
que va acceptar ràpidament. Va ser la pri-
mera vegada que Pepet modelà una peça 
gran amb fang, i per a fer-ho tingué l’aju-
da de dos joves treballadors, Joan Ninot, 

“el Xufa”, i Artur Musoles, que obtenien el 
fang del rajolar del Camí Vell de València. 
Va ser un any difícil, ja que no dominaven 
la tècnica del buidatge de motle. Hi hagué 
molts problemes, cosa que Pepet va solu-
cionar amb constància i molts viatges  a 
València per a adquirir coneixements. Així 
i tot la falla va ser espectacular, amb un 
gran déu Mercuri en posició horitzontal 
que només s’aguantava d’un xicotet xorret 
de pintura. El tema tractat era el dels ani-
versaris i els obsequis que es feien durant 
tot l’any, i va tindre com a anècdota la dis-
cussió que va mantindre amb l’alcalde de 
Borriana, Paco Monsonís, per la situació 
de la falla, L’alcalde l’obligava a deixar 
entre la falla i la vorera un carril per al pas 
de vehicles, però Pepet considerava que 
això perjudicava el monument faller. Final-
ment, l’artista va aconseguir el seu propòsit 
i plantà la falla on va considerar oportú. 
Obtingué el primer premi, amb una menció 
especial del jurat que va opinar que la falla 
era digna de la ciutat de València.

1965

1966 Falla Mercat Borriana
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El 1967 Pepet es planteja traure’s el carnet 
del Gremi d’Artistes Fallers de València. 
El Mercat de Borriana se li havia quedat 
xicotet, i en sis anys de carrera ja havia 
adquirit el prestigi necessari -amb tres pri-
mers i tres segons premis- per a intentar-ho 
al cap i casal. El primer contacte el té amb 
Vicent Martínez, escultor de Lladró, i que 
també feia els models de Salvador Debon 
i Vicent Tortosa Biosca. Martínez, després 
de veure fotografies dels seus treballs a 
Borriana, li aconsellà que es presentara a 
l’examen. L’examen constava de dos pro-
ves, una teòrica, en la qual s’enfrontava a 
un tribunal presidit pel gran Regí Mas, i els 
membres del qual eren alguns dels millors 
professionals de València, tal com Raga 
Montesinos, Tortosa Biosca, Giménez Co-
tanda i Salvador Debón. Realitza proves 
de dibuix, modelatge i composició en una 
pissarra, i demostra els seus coneixements. 
Supera la proba, i ara ja només li falta 
passar l’examen pràctic: fer una falla gran. 
Normalment demanaven construir-ne una 
de tercera, però el tribunal va dictaminar, 
després de comprovar la destresa de Pe-
pet, que podia ser de qualsevol catego-
ria. Després d’alguns intents en categories 
més altes, Tortosa Biosca el recomana per 
a la falla Conserva-Berenguer Mallol, en 
2a categoria, i que només comptava amb 
50.000 pessetes de pressupost. Era una fa-
lla poc coneguda, a la zona marítima de 
València, cosa que no acovardeix Pepet, ja 
que només vol debutar en la capital i do-
nar-se a poc a poc a conéixer. Planta una 
falla típica d’ell, amb el lema de “La de-
mocràcia”, en què un enorme voltor posat 
sobre la cartera de l’economia devora un 
contribuent amb forma de corder. La carte-
ra se sosté, de forma atrevida, en una ra-
tera, en la qual els ciutadans cauen esclaus 
de paperams, impostos i rebuts. Guanya 
el quart premi, cosa inèdita en aquella co-
missió, i comença a despertar l’interés de 
falles de superior categoria.

L’any 1968 és molt important per a Pepet, 
ja que una falla de València,  cèntrica i 
de prestigi, es fixa en ell: Castelló-Sogorb, 
presidida per Enric Lledó. D’altra banda, 
la falla La Conserva vol continuar amb ell. 
Aquest interés l’envalenteix, i accepta els 
dos projectes. En La Conserva planta una 
falla amb el lema “La tabaquera“, en què 
un gran burro proporciona al món, amb 
els seus excrements, la matèria primera per 
a la fabricació del tabac. La falla era un 
passeig pels diferents tipus de tabac, pecu-
liaritats i conseqüències. Però on realment 
té una gran prova és en la falla del carrer 
Castelló, ja que inicialment li ofereixen 
225.000  pessetes, tot i que amb aquesta 
quantitat romanien en 1B, i tant la comissió 
com Pepet desitjaven una categoria més. 
Així, augmenten el pressupost en 25.000 
pessetes, tot i que queden com la falla mes 
barata de 1A. El lema de la falla era “Con-
tamos contigo”, i el remat un discòbol da-
munt d’un barret mexicà, en clara al·lusió 
a les olimpíades de Mèxic 68. El cos cen-
tral, una clàssica ouera metàl·lica, on Pepet 

1967 Conserva - Berenguer Mallol Valencia
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feia un nou senyal a l’atreviment, ja que 
tota la falla se sostenia en els ferros prims 
de fil d’aram que formaven l’ouera. Les es-
cenes parlaven de l’esport espanyol, on els 
ascensors trencats ens obligaven a cremar 
calories o les carreres les fèiem davant dels 
bous. Va ser la primera falla en què Pepet va 
modelar tots els ninots d’escena, amb l’aju-
da de l’escultor Albert Muñoz. Va guanyar 
el primer premi de 1A i el primer d’enginy i 
gràcia, fet que el va confirmar com un dels 
artistes amb més expectatives del moment.

L’any següent (1969), Pepet sent els primers 
cants de sirena de la secció especial, tot i que 
Enric Lledó, president de la falla del carrer 
Castelló, el convenç perquè continue un any 
més amb ells. Pepet compta amb un bon 
pressupost i una comissió que el recolza, i 
accepta continuar amb el mateix sistema 
que l’any anterior, amb 250.000 pessetes 
de pressupost. Fins i tot sabent que comis-
sions com Avinguda de l’Oest, que compe-
teixen en la mateixa categoria, ja compten 
amb mes de 400.000 pessetes. Pepet, amb 

l’ajuda de Pepe Aymerich, realitza una fa-
lla redona, amb un tema poc tractat, el dels 
trasplantaments, i amb una estructura poc 
convencional. Damunt d’una taula d’opera-
cions quirúrgiques, un enorme cupido ofereix 
als cirurgians un cor traspassat per una fle-
txa perquè el trasplanten al món i renasca 
l’amor. En les escenes es fan tot tipus de tras-
plantaments, de cervell i fins i tot de marit. 
Amb aquesta falla torna a guanyar en la sec-
ció 1A, i es llança cap a la secció especial, 
secció on batria rècords de permanència.

Encara no s’havia dissipat l’olor a cremat 
de les falles de 1969 quan Pepet rep un 
telegrama de la falla Na jordana, en què 
li comunica la intenció de posar-se en con-
tacte amb ell. Però aquesta comissió encara 
planta en ple barri del Carme, en un estret 
carreró, fet que el desmotiva, ja que consi-
dera que per al seu estil de falla és necessari 
un espai més ampli. No contesta la cridada, 
i al dia següent rep una altra missiva, ara 
de la falla de la plaça del Pilar, més directa 
i més concisa, en què li comuniquen que el 

1968 Carrer Castelló Valencia 1969 Castellón Segorbe
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pròxim diumenge el visitaran a sa casa de 
Borriana. Aquest oferiment li agrada més, i 
efectivament als pocs dies fa la primera re-
unió amb Víctor Monzón, president de la 
comissió, que acompanyat pel gran artista 
faller Joan Huerta, el convencen perquè fir-
me la seua primera falla en la secció espe-
cial. I amb un pressupost inicial de 900.000 
pessetes (posteriorment van arribar al milió), 
Pepet comença a fabricar el primer projecte 
d’especial. La comissió li ofereix l’ajuda del 
dibuixant Àngel Villena, i entre els dos creen 
el projecte “Les coses del món, circ són”, una 
falla que té com a remat un gran elefant que 
se sosté amb les potes posteriors, figura que 
va donar origen a una de les anècdotes més 
increïbles de Pepet i de tota la història de la 
secció especial. Des de primer moment, tant 
l’artista com la comissió es van adonar que 
el trasllat de la peça des de Borriana fins a la 
plaça del Pilar representava un greu proble-
ma. Les dimensions del paquiderm no per-
metien un trasllat en camió, per la qual cosa 
pensaren, encara que parega inaudit, tras-
lladar la peça en helicòpter, cosa que es va 
descartar en demanar informes que n’al·lu-
dien a la perillositat. Més tard es va plantejar 
portar-lo per via marítima, motiu pel qual 
Pepet es posà en contacte amb un familiar 
mariner que li va aconsellar oblidar-se’n, a 
causa les fortes corrents marines que hi ha a 
l’altura de Sagunt. Finalment, el propietari de 
les grues Pernales va suggerir afegir unes xi-
cotetes plataformes amb rodes a les potes de 
l’elefant i traslladar-lo a València arrossegat 
per un Land-Rover. Una odissea que va co-
mençar a la una del migdia al taller de Pepet 
i que va acabar a les tres de la matinada a 
la plaça del Pilar. A l’altura de Puçol, i una 
vegada superats els ponts de Sagunt, en un 
intent de creuar per un pas a nivell, l’elefant 
es va quedar bloquejat en la catenària de la 
via. Ni la comissió ni Pepet el localitzaven, i 
començà una recerca en què hi va intervenir 
fins i tot el famós locutor de “La voz de Le-
vante”, Eduard Gil-Perotín, que des del seu 
programa realitzava una crida i cerca d’un 
elefant de tretze metres de llarg que s’havia 
perdut en el trajecte Borriana – València. Ja 

caiguda la nit, Pepet i la comissió trobaren 
el pobre “animal”, i amb una escala prestada 
el van poder desenganxar. Així, continuaren el 
viatge fins a València, amb una cua de diver-
sos quilòmetres. Com hem dit abans, l’elefant hi 
arribà de matinada, i pogué començar així la 
plantà, sense cap novetat important. En aques-
ta falla, Pepet volgué fer un repàs dels proble-
mes mundials en clau de circ, la pesadesa de 
la vida, els equilibris econòmics, els domadors 
dels dèbils, els il·lusionistes, etc. El monument va 
obtindre el cinqué premi de la secció especial. 

1970 Plaça del Pilar
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A pesar de no estar d’acord amb el ve-
redicte del jurat, la comissió del Pilar van 
quedar satisfeta amb el treball de Pepet, i 
l’any 1971 l’artista planta el projecte que 
portava com a lema “Les conquistes”. Da-
munt d’un gran casc de mercuri, on tot el 
es comercialitza, hi havia don Juan Teno-
rio, que a tots conquistava sabre en mà. La 
conquista d’Amèrica, la conquista amoro-
sa, la conquista amb diners o la conquista 
a la força es van veure representades en to-
tes les escenes d’un monument que va ob-
tindre el quart premi de la secció especial.

L’any 1972 Pepet comença a compaginar 
els treballs del taller de Borriana i de Valèn-
cia. Cada dia, la dependència de matèries 
primeres i de col·laboradors l’obliguen a es-
tar més a prop de la capital, i entre les dos 
ciutats realitza els treballs. Cal ressaltar que 
Pepet, després d’un parèntesi de sis anys, 
torna a plantar a Borriana, en la falla de la 
societat Sport Ciclista, on realitza una repro-

ducció del Tenorio, plantat l’any anterior a 
València. A la plaça del Pilar afronta el tercer 
any consecutiu, i ho fa amb un projecte atre-
vit en construcció, “Els enemics de l’home”, 
en què un gran tigre, que representa la raça 
humana  és atacat per serps que representen 
les guerres, els vicis i l’escassesa de la vida. 
Els concursos de misses, les trampes en l’es-
port, l’entrada del poder groc a l’ONU, la 
fam dels països subdesenvolupats i la televi-
sió que comença a superar el cine i el tea-
tre, són els temes tractats i que formen part 
d’una de les crítiques mes dures que hi va fer. 
Com a anècdota, cal destacar que a principi 
d’exercici la comissió del Pilar li aconsellà de 
col·laborar amb un pintor procedent de l’Es-
cola de Belles Arts, el professor Galbis, ajuda 
que acceptà. Tanmateix, poc de temps des-
prés considerà que no era adient, a causa 
dels problemes d’adaptació del pintor a la 
pintura de falla. Quan demanà al professor 
Galbis que acabara el treball, aquest ho va 
fer, amb l’agraïment pel pes que li ha llevat 
del damunt. La falla va obtindre un sext pre-
mi, cosa que va desagradar la comissió, ja 
que va començar a plantejar-se l’opció del 
canvi d’artista, i  confiar el nou projecte a un 
artista emergent, Alfredo Ruiz, “el Chispa”.

1971 Falla Plaza del Pilar. 
Falla plantada, vista frontal

1972
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L’any 1973 Pepet es trasllada definitivament 
a València, on es compra una nau a la Ciu-
tat Fallera. I ja es rodeja de col·laboradors que 
en el futur seran reconeguts artistes fallers, com 
Vicent Almela, Ramon Llavero, Joan Llobat o 
Juanjo Borillo. L’any anterior havia acabat amb 
el Pilar, i és l’escultor Josep Ballester qui el posa 
en contacte amb la falla Ferran el Catòlic - Àn-
gel Guimerà, amb què planta el projecte “Re-
gals”. Un gran geni al damunt d’una làmpada 
d’Aladí obsequia tot el món amb diversos ob-
jectes; per al dia del pare una corbata; per al 
dia de les fadrines un príncep; per al dia de la 
mare una medalla. Fins les carabasses de mal 
estudiant que regalen els mestres. També aquell 
any torna a col·laborar amb la falla del carrer 
Castelló amb el lema “Tot és música”, una fa-
lla rematada amb el cap d’un gran Beethoven 
situat damunt d’un acordió, amb tot tipus de 
referències musicals: els sorolls de la música 
moderna, la música d’orgue amb què Eva vol 
conquistar Adam, la música que amanseix les 
feres i al·lusions a la música de banda i de jazz. 
Però allò que realment va marcar aquell any és 
el fort refredat que va agafar Pepet al gener, 
ja que havia construït una habitació al taller 
per a dormir, i el fred i la humitat de la nau li 
passaren factura. El va afluixar tant que hagué 
d’anar-se’n a Borriana, a casa de la seua ger-
mana, on va estar en repòs quasi un mes, fet 
que li creà el  primer gran “bou”, inconvenient 
que va solucionar amb molt de treball i l’ajuda 
de pintors com Ondina i Pepe Goig. 

L’any 1974 Pepet coneix una persona que 
serà molt important en la seua vida, Paco 
Corell, president de la comissió Convent 
de Jerusalem-Matemàtic Marçal, amb qui 
farà una profunda amistat. Corell li ofereix 
realitzar la falla, la cèntrica “Convent”, co-
missió en què Pepet aconseguirà els ma-
jors èxits. El primer pressupost no és molt 
elevat, 750.000 pessetes. Però Pepet hi 
juga molt bé les seues cartes, i amb risc 
i composició fa una falla impactant. Amb 
el lema “Fent l’indi”, l’artista construeix un 
indi nord-americà damunt d’una magrana 
oberta. L’escenografia s’inspira en l’antic 
oest, amb dos vells verds que s’enfronten 
en un duel per l’amor d’una ballarina; les 
danses de la mort dels indígenes; la dili-
gència, espentada pels àrbitres, en la qual 
viatja l’equip de futbol del Reial Madrid, i 
els buscadors d’or que es desplacen a Ale-
manya per a trobar treball. La falla obté un 
meritori segon premi, guardó que li asse-
gura la falla de l’any següent, a més d’una 
propina de 250.000 pessetes, obsequi del 
president, diners amb què Pepet es compra 
un nou cotxe.

1973 Gran Via Fernando el Catolico-Angel 
Guimera (Album Bayarri)

1974
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El 1975 continua en Convent, amb un aug-
ment de pressupost que arriba a  1.100.000 
pessetes. A la recerca d’un risc encara més 
gran, crea una falla impressionant, en què 
un enorme dimoni fa equilibris damunt d’una 
campana. Sota el lema “Els set pecats capi-
tals”, el remat fa referència al dia del judici 
final. En les bases, un gran drac amb set caps 
amb al·lusió als set pecats capitals,  repre-
sentats en les escenes com la gola de l’àrab 
productor de petroli, l’enveja que només 
vol medalles, l’avarícia de l’empresari o la 
peresa d’alguns treballadors. La falla torna 
a guanyar el segon premi, tot i que Pepet 
obté un “premi” superior i diferent, ja que 
el 9 d’agost es casa amb Rosa Maria Fonte. 
L’anècdota de l’any es va produir en la plan-
tà de la falla, ja que quan posaven sobre la 
campana la part inferior del dimoni, el con-
ductor de l’escala de bombers va fer un co-
mentari sobre sobre el complicat suport de la 
part superior de la figura, ales i trident inclòs. 
Aquest comentari molesta el mestre, que el 
va increpar només la falla va estar plantada i 
tothom veia que el suportava sense cap tipus 
de problema. També en la mateixa plantà, 

Pepet li presentà a l’alcalde la seua nóvia, 
Rosa Maria, amb la frase: “Aquesta xique-
ta no es mereix un primer premi?” a la qual 
cosa, l’alcalde li contestà que aquell any no 
era possible, però que tal vegada ho fóra 
l’any següent, predicció que es va complir. 

L’any 1976 Pepet i la seua dona se’n van a 
viure definitivament a València.  Compren un 
pis a l’avinguda de Burjassot i es preparen 
per a un altre feliç esdeveniment, ja que al 
novembre naix el primer fill, Josep. En la co-
missió de Convent estan molt satisfets amb 
ell, i comencen un any que acabarà amb 
l’èxit més esperat. La falla porta com a lema 
“La vida és un antifaç”, amb un gran cap 
d’arlequí i una ballarina al nas, rematada 
per dos gran voltors. Les escenes representen 
la falsedat de l’esposa quan el marit se’n va a 
la guerra, els empresaris que es transformen 
en maltractadors fuet a la mà, la pujada dels 
preus representada per un cavall de Troia i 
els atracaments dels impostos i el Ministeri 
d’Hisenda. La falla obté el primer premi, i 
Pepet ja s’assenta definitivament com un dels 
més grans creadors del món faller.

1975 1976
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L’any 1977 es referma l’idil·li amb Convent, 
i Pepet, fidel al seu estil, torna a sorprendre 
amb un monument on el remat pareix suspés 
del cel, el de la falla de “La tauromagia”, 
on hi ha una gran vaca vestida de torero 
damunt d’un gran bust daurat de Manolete; 
en els baixos, la plaça de Las Ventas rodeja 
totes les escenes; la quadrilla la represen-
ten obrers de la construcció; un matador de 
bous a cavall portugués remata la faena, (en 
al·lusió al final de la dictadura portuguesa); 
els correbous són publicitaris, ja que la pu-
blicitat és la que mou les masses; i l’escena 
més recordada, uns fantasmes amb banyes 
donen forma als bous de la ramaderia de 
Vitorino, i obliguen el torero “el Viti” a fugir 
per les teulades de la plaça. Aquesta escena 
va agradar tant al ramader que, aprofitant 
que debutava en la Fira de València, va 
passar totes les nits de la plantà agraint a 
Pepet tot el que havia fet, a més d’invitar-lo 
a la fira de Sant Isidre, cosa que Pepet va 
rebutjar amb l’excusa que tenia molt de tre-
ball per aquells dies. La falla va obtindre el 
tercer premi, cosa que li assegurava la per-
manència en la comissió un any més. 

Estem ja en 1978, Pepet compleix la cin-
quena temporada en Convent i per a cele-
brar-ho crea una altra falla plena d’equi-
libri, la del Quixot. Un cap del gentilhome 
cavaller descansa damunt d’un molí de 
vent, les aspes del qual mesuren cada una 
sis metres. Això va fer de la plantà tot un 
exercici de perícia i habilitat, ja que les as-
pes pujaven totes juntes en la grua, amb 
una amplària total superior als tretze me-
tres, fet que el portà a fer vertaders esforços 
amb els contrapesos. Com hem dit, el lema 
era “Els quixots”, i el remat el formava un 
espectre de Don Quixot que lluitava contra 
els problemes municipals, representats per 
un policia a cavall. Les escenes eren totes 
al·lusives a la ciutat de València en clau 
quixotesca. Sancho Panza ix representat 
pels llauradors; l’alcalde és increpat en 
una manifestació de les ames de casa; els 
pressupostos municipals no poden fer front 
als problemes de finançament de la llum; 
el transport, etc. Fins el president del Va-
lencia CF ha caigut en una ratera perquè 
havia contractat un llop que no mossegava 
ningú. La falla obtingué un segon premi 
que molts van considerar escàs. Tanmateix, 
la comissió començava a patir problemes 
econòmics i el premi el van considerar un 
bon regal. Aquell any, Pepet torna a fer 
dos falles, ja que per raó de l’amistat amb 
el polític d’Unió Valenciana, Vicent Gon-
zález Lizondo, va acceptar realitzar la de 
la comissió Albacete-Marvá, coneguda 
com “la de la Finca Roja”. Amb aquesta 
falla va obtindre el quart premi de la sec-
ció 1B, amb el lema de “Rates i pirates”, 
on un voltor humanitzat en forma de pirata 
coronava la falla. Les escenes eren críti-
ques amb entorns tan diferenciats com la 
seguretat social o les corregudes de bous. 
També aquell any va succeir un fet molt in-
teressant, ja que Pepet va comptar com a 
aprenent amb un futur mestre de l’art faller: 
el gran Julio Monterrubio.

1977
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L’any 1979 va ser un exercici ple d’inci-
dents, ja que la comissió, com hem dit 
abans, començava a patir certs problemes 
econòmics. La dependència econòmica que 
tènia la falla amb el president era molt gran, 
i aquest començava a estar-ne cansat . Tot i 
això, Pepet va eixir, com sempre, a compe-
tir alt més nivell i  va realitzar una falla que 
tornà a guanyar el primer premi. Una falla 
rematada per una enorme Diana Caçado-
ra que portava dos grans gossos, tot això 
damunt d’un joier de ceràmica. El lema era 
“La caça”, i les escenes tractaven temes tan 
diversos com la caça del poble espanyol 
del quadre de Picasso, “El Guernica”, sub-
jectat per àguiles americanes; la caça del 
vot dels partits polítics representats per dos 
galls de baralla; la necessitat d’un bon “es-
quivador” per a caçar, i la gran gàbia de 
reclam per a caçar on hi havia “Les tres 
gràcies”. A més de Convent, també torna a 
fer la falla d’Albacete-Marvá, amb el lema 
“La mala llet”, amb una vaca de remat da-
munt d’una lletera que critica la societat, 
sempre tenint com a referència la lactosa. 
La plantà va ser molt complicada a cau-
sa de la forta pluja caiguda a València els 

dies 13 i 14 de març. Conta Pepet que aca-
bant de plantar el remat d’Albacete-Mar-
vá, l’avisaren dels problemes d’estructura 
que estava patint la “Diana caçadora” de 
Convent de Jerusalem, per la qual cosa ha-
gué de desplaçar-s’hi. Quan hi arribà es 
trobà amb un espectacle dantesc, ja que a 
causa de la gran quantitat d’aigua que hi 
havia dins de la falla, el mig cos inferior es-
tava a punt de desplomar-se. Aquest fet el 
va obligar a foradar la cama superior de la 
figura. El dia següent va millorar el temps, 
cosa que li va permetre solucionar els des-
perfectes amb els metres de gasa que va 
comprar en una farmàcia pròxima, amb 
els quals va cobrir i  modelar els calçons 
de la Diana. Però l’anècdota més destaca-
da va ocórrer la nit de la cremà, quan per 
problemes econòmics la falla no comptava 
amb elements pirotècnics. No hi hagué més 
remei que, el president, ja vestit de bomber, 
i Pepet, s’acostaren a la comissió veïna de 
Pelai- Matemàtic Marçal perquè els pres-
taren alguns focs d’artifici i poder cremar 
així la falla. Només pogueren aconseguir 
un petard de grans dimensions que els de 
Pelai no s’atrevien a llançar. Però a Pepet 
li agradaven els reptes i les emocions, i no 
va dubtar a col·locar la “bomba” dins de 
la Diana. No tardaren a comprovar les 
propietats del petard, perquè encendre la 
traca i desaparéixer el cos de la falla va 
ser qüestió de segons. El públic es va que-
dar atordit i Pepet i el president tremolant 
per la possibilitat d’haver provocat un gran 
incident. L’any no va ser del grat de Pepet, 
i després d’assabentar-se que Paco Core-
ll deixava la presidència, va arribar a la 
conclusió que el seu cicle en Convent havia 
acabat. Sis grans anys en el podi l’havien 
portat a l’elit dels artesans fallers.

1978
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L’any 1980, la comissió de Bailén-Xàtiva 
(més coneguda com la Ferroviària, per la 
seua vinculació amb l’Estació del Nord), es 
posa en contacte amb Pepet i li ofereixen 
la realització de la falla. Pepet ràpidament 
pensà en el nou projecte, i de nou va do-
nar mostra del seu atreviment, tant per la 
composició del monument com per la re-
percussió mediàtica que hi podia haver. Va 
escollir com a tema un fet polític que havia 
sacsejat els fonaments del món àrab, la re-
volució dels aiatol·làs a l’Iran. I Pepet, alié 
als problemes que aquest afer li podia pro-
vocar, es va posar a treballar en el projec-
te. El lema era “El petroli”, ja que els àrabs 
ens porten de cap. Es tractava d’una com-
posició molt audaç, en què un gran àrab fa 
passar per l’adreçador els països occiden-
tals, damunt d’una gran balança que des-
cansa amb molt de risc sobre el cap d’un 
musulmà. Les escenes, com era d’esperar, 
tracten totes temes relacionats amb el pe-
troli: les ballarines que executen una dansa 
al voltant del xeic àrab, la recerca de noves 
energies als països europeus, l’encariment 
dels transports i la influència del petroli en 
la taronja valenciana. Tot això fa que la 

falla continga una forta càrrega mediàti-
ca que no tarda a explotar. Les amenaces 
apareixen i les pressions polítiques també. 
El mateix Ajuntament li aconsella que pin-
te la figura central de negre, altres que la 
plante sense cap, però res l’acovardeix. Es 
referma en la seua idea i només pensa a 
deixar la falla acabada la matinada del 
16 de març, i que a partir de les huit del 
matí que la comissió faça el que vulga. Tots 
aquests problemes acabaren amb un injust 
quint premi, premi en què molts van detec-
tar una certa olor de represàlia.

L’any 1981 continua en la Ferroviària, i es-
carmentat pels problemes de l’any anterior 
decideix d’escollir un tema més tranquil i 
políticament més correcte, com és el de la 
contaminació de la mar Mediterrània. Però 
també va prendre una decisió que li causà 
més d’un problema. La ciutat de València 
passa per una època convulsa pel que fa 
a la seguretat ciutadana, i Pepet no se sent 
molt a gust en la capital, per la qual cosa, 
en arribar l’estiu, torna a l’antic taller de 
Borriana, fet que provoca un cert descon-

1979 Convent Jerusalem

1980 Bailen-Xativa, Bayarri
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tent en la comissió. Durant el trasllat del ma-
terial, un caragol de mar de grans dimen-
sions va caure en ser envestit per un camió. 
La peça va quedar totalment destrossada, 
per la qual cosa Pepet hagué de romandre 
unes quantes setmanes més a València a fi 
de tornar a construir-la. Així i tot va passar 
un any tranquil, i va fer una falla que porta-
va com a lema “El mediterrani es mor”. Hi 
veiem un gran tritó marí que cavalca sobre 
una petxina de la qual tiren dos cavalls. El 
Tribunal de les Aigües exigeix més neteja a 
la mar. Del famós quadre de Sorolla, “La 
pesca del bou”, ixen les aigües brutes d’una 
marea negra. En un galió afonat les sirenes 
demanen ajuda. Les cremes dels banyistes 
també contaminen els mars i els pescadors 
només pesquen sabates i rodes de bicicleta. 
La falla va obtindre un sext premi que no va 
acontentar ni a Pepet ni a la comissió.

L’any 1982 Pepet ja es troba totalment as-
sentat a Borriana, i construeix per tercer 
any consecutiu la falla de la Ferroviària. 
Els premis dels dos anys anteriors no han 
sigut molt satisfactoris, i tot i no comptar 
amb un pressupost alt (350.000 pessetes), 
fa una aposta forta i realitza una altra falla 
impactant. La figura principal, un xinés de 
més de tretze metres d’ample, provoca pro-
blemes de càrrega i de trasllat (sols traure 
la peça del taller i carregar-la en el camió 
els ocupà més de quatre hores). Però els 
problemes greus aparegueren en la plantà, 
ja que el muntatge dels braços va provocar 
el quasi desmai d’un bomber que va pujar 
amb Pepet a una escala, balancejada per 
l’impacte de la peça mentre la col·locaven. 
El lema era “Contes xinesos”, i la falla la 
suspenia una enorme sénia tirada per “xi-
nets”, que posaven en marxa un gran en-
censer d’on eixia un geni. En les escenes 
tot eren contes: el de la seguretat social, 
el de l’alimentació, el de l’exportació dels 
productes espanyols i el de la higiene dels 
consumidors. Va obtindre el quart premi i 
el tercer d’enginy i gràcia.

1981 Bailen-Xativa, Bayarri

1981 Falla la Ferroviaria. Foto de la plantà
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L’any 1983, malgrat tindre ofertes de co-
missions amb més pressupost, Pepet deci-
deix continuar en la Ferroviària, amb una 
falla que tenia com a lema “El món del di-
moni”. El cos central és un cap de dimoni 
que fa de pom d’un antic assecant de ba-
lancí, el qual absorbeix la ment de les per-
sones. El remat és un enorme burro amb 
frac que representa el director de l’orques-
tra mundial. Totes les escenes fan al·lusions 
a la falta d’ètica i les injustícies que pateix 
la població del planeta. Els vanitosos, re-
presentats per peons, s’apropien de la ma-
joria dels diners, davant de l’escassesa que 
pateixen molts indigents. Els xiquets pensen 
en els capritxos des del seu naixement. Els 
jocs d’atzar esclavitzen moltes persones. 
Els països poderosos es reparteixen els mi-
llors talls d’un món, que té forma de meló 
d’Alger. La falla va tindre un pressupost de 
300.000 pessetes i va obtindre un meritori 
quart premi.

L’any 1984, Pepet té la intenció de conti-
nuar amb la Ferroviària, però  problemes 
econòmics de la comissió l’obliguen a bus-
car nous camins. En assabentar-se’n, Diego 
Belmar, president de la falla de la Mercè, li 
ofereix un contracte, i Pepet firma amb una 
comissió que esdevindria amb el temps bà-
sica en la seua futura carrera com a artis-
ta. La primera falla que planta en aquesta 
mítica plaça manté l’essència del mestre: 
peces molt grans que no impedeixen jugar 
amb el risc i l’equilibri. El lema era “L’hora 
de l’extermini”. Un despertador marca el 
moment fatal, produït per l’atac d’un drac 
de tres caps, que representen el capitalis-
me, les armes i l’església. Al damunt, el 
déu Kronos sosté la dalla i polvoritza la 
humanitat a mena de gran formiguer. Les 
escenes relaten temes com la locomotora 
política espanyola, conduïda pel Partit So-
cialista, amb Felipe González com a ma-
quinista. Hi apareixen escenes com l’escàs 
respecte al codi de circulació, el negre fu-
tur que els estudiants espanyols tenen en 
acabar els estudis, el present del llaurador 
valencià en mans dels intermediaris, i els 

1982 Ferroviaria. Bayarri 1983 Bailen-Xativa, Bayarri
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vampirs que ens deixen sense sang amb els 
impostos. La falla va tindre un pressupost de 
4.000.000 de pessetes i va obtindre el quart 
premi de la secció especial. Aquest exercici, 
Pepet, després de dotze anys de parèntesi, 
planta de nou a Borriana, i ho fa en el Club 
Ortega, comissió en què no plantava des de 
1965. El seu amic i col·laborador, Pepe Ay-
merich, el convenç, i construeix una falla de 
dimensions reduïdes però amb un resultat 
increïble. Recorda un fet succeït a Borria-
na feia anys, quan un “Bou per la Vila” va 
arrancar un quiosc de premsa situat al mig 
de la plaça. No cal dir que el bou només 
s’aguantava amb les potes posteriors, amb 
el quiosc a les banyes. Una altra demostra-
ció de la perícia del mestre, aquesta vegada 
a la seua ciutat natal. 

El 1985 continua en la Mercè, amb una 
falla d’estil esportiu que recorda les olim-
píades de Los Angeles de l’any anterior. El 
mestre crea la seua particular “olimpíada 
casolana”, en la qual tres angelets, que re-
presenten les tres races, sostenen les ane-
lles olímpiques i un malparat colom de la 

pau, que pateix els continus enfrontaments 
entre Orient i Occident. En els baixos esce-
nifica les diferents olimpíades de l’actuali-
tat: l’olimpíada valenciana que competeix 
pels símbols d’identitat, la competició pels 
béns materials, l’olimpíada econòmica on 
el ministre Boyer fa córrer la indústria, el 
comerç, les caixes d’estalvi i la borsa, i di-
verses olimpíades més en què la competi-
ció és bàsica per a la supervivència de la 
raça humana. La falla té una característica 
molt especial, ja que està construïda pràc-
ticament tota en fibra de polièster. Aquest 
fet li va causar un greu contratemps, ja 
que mentre la pintava, al gener, la flama 
de la torxa impactà en el seu cos i li va 
produir un desgarrament que li provocà la 
immobilitat del braç dret, per la qual cosa 
hagué d’acabar de pintar-la amb la mà es-
querra. La falla va tindre un pressupost de 
5.500.000 pessetes i va obtindre el tercer 
premi de la secció especial.

1984. Vista de la falla del agüelo

1985 Merced
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El 1986 no comença amb bon peu, ja 
que la comissió de la Mercè li ofereix un 
pressupost menor i competir en una secció 
inferior, a la qual cosa Pepet es nega, ja 
que encara que compta amb menys di-
ners, la seua intenció és continuar lluitant 
en la màxima categoria. Per aquest motiu 
afronta el nou any amb un pressupost de 
3.500.0000 pessetes, dos milions menys 
que l’any anterior. Així, construeix una fa-
lla que porta com a lema “Drets humans”. 
El mestre fa una crítica feroç del món de la 
justícia, amb un gran cap de jutge rematat 
per un lloro que ha trencat la gàbia. Les es-
cenes parlen de l’entrada d’Espanya en la 
Comunitat Europea, amb els inconvenients 
afegits, la implantació de l’IVA, del dret a 
la intimitat per l’acaçament dels famosos 
per la premsa, de les comoditats de les 
presons espanyoles, de la falta de respecte 
per la justícia i del dret que ja tots el espan-
yols tenen per a manifestar-se. La falla va 
obtindre un quart premi en una lluita des-
igual contra monuments que la doblaven 
en pressupost.

L’any 1987, a causa dels problemes econò-
mics de l’any anterior, torna de nou a Con-
vent i construeix una falla molt atrevida, la 
falla de la tortuga. Amb sis metres de closca, 
s’aguantava només amb la cua, sobre un 
cotxe alçat de les rodes davanteres. El lema 
era “Mialuets i gosiflers”, amb una àcida 
crítica de la política valenciana d’aleshores 
i els continus enfrontaments interns. El co-
txe representava el Consell, i descansava 
damunt d’un cabàs ple de productes de la 
terra, i la tortuga escenificava la lentitud de 
l’Autonomia. Les escenes feien referència a 
l’exposició de Sevilla, a les olimpíades que 
triomfaven mentre el Valencia CF baixava 
a 2a divisió, als conflictes lingüístics i als 
idiomes sexuals. Conta Pepet que molts 
membres del jurat es van passejar per la 
plaça la nit de la plantà a la recerca d’un 
possible “ferro” que haguera pogut posar 
per dins de la falla, ja que presentava un 
gran risc. Per descomptat, no hi van trobar 
res. La nit va ser molt dificultosa per la gran 
quantitat de juntes que tenien les bases, fet 
que va provocar un fort cansament tant en 

19871986 Merced
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Pepet com en els seus operaris. Aquell any 
és d’un mal record per a ell, a causa del 
greu accident automobilístic que van patir 
tres dels seus treballadors quan tornaven 
cap a Borriana després de la plantà. La fa-
lla va tindre un pressupost de 4.000.000 
de pessetes i va obtindre el tercer premi de 
la secció especial.

L’any 1988 Pepet planta la falla més erò-
tica fins aleshores, la que portava com a 
lema “Amor 88”. Intenta lluitar contra 
pressupostos molt més elevats amb enginy 
i el seu risc particular. La falla dóna un re-
pàs a la situació sexual dels espanyols: un 
enorme cupido llança les fletxes de l’amor 
convertides en xeringues, amb al·lusió a 
l’aparició de la terrible malaltia de la sida. 
Davall, unes castanyes torrant-se en un 
braser; la influència de la televisió en els 
temes sexuals, la novetat dels sex-shops, 
els canvis de sexe, les demandes de les 
prostitutes i les fecundacions “in vitro” són 
tractats amb gràcia i desvergonya, i provo-
quen una sensació d’enrogiment en el pú-
blic visitant. Aquell any, Pepet va guanyar 

el premi Rafael Raga a la figura més satíri-
ca de l’Exposició del Ninot, amb una vella 
amb cos de figa que portava un rètol amb 
el títol “Abans que sida, pansida”. Malgrat 
comptar amb un pressupost escàs, la falla 
va obtindre el tercer premi. També el 1988 
debuta en les falles de Benicarló, amb la 
comissió de la Paperina.

L’any 1989 comença amb una reunió al ca-
sal de Convent. Sorprenentment, li ofereixen 
un pressupost variable, condicionat al premi 
que obtinga. Molt molest, Pepet abandona 
la reunió. Així és com després de dinou anys 
consecutius en la secció especial de Valèn-
cia, el mestre decideix agafar-se un xicotet 
descans. Aquell any planta per primera ve-
gada en la comissió Port - Rotes, a Dénia, 
amb un pressupost semblant al de València, 
i també repeteix en la falla de la Paperina 
de Benicarló. És un any relativament tran-
quil per al mestre, tot i que es complica un 
poc els dies de la plantà pels desperfectes 
que pateix el remat de Benicarló en intro-
duir-lo en un magatzem. El temps perdut a 
arreglar els danys i l’enorme distància entre 
Benicarló i Dénia (més de 250 quilòmetres), 
van dificultar un poc el treball final, encara 
que el resultat va ser positiu.

Només començar l’exercici del 1990, la co-
missió de la Mercè contacta de nou amb ell, 
i li ofereix un pressupost digne: 9.000.000 
de pessetes. Comença així un nou cicle en 
una plaça que tan bons records li porta. La 
falla té com a lema “Facen joc senyors”, i es 
tracta de l’assumpte dels impostos. La gar-
sa representa el Ministeri d’Hisenda, que 
damunt d’una ruleta juga amb els diners 
dels contribuents, canviant el lema “Hisen-
da som tots” pel “d’Hisenda serà tot”. En 
les escenes es parla de tots els jocs públics 
d’atzar: loteries, primitives etc. També hi ha 
lloc per al cupó de l’ONCE, les màquines 
escurabutxaques i fins i tot un joc prehistòric 
semblant a la nostra primitiva. L’anècdota 
de l’any ocorre en l’Exposició del Ninot, ja 
que Pepet presenta un ninot de gran pare-
gut amb Juan Guerra, germà del vicepre-

1988
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sident del govern Alfonso Guerra, amb un 
maletí ple de bitllets; el ninot apareix en els 
mitjans de comunicació, fins i tot en els de 
Madrid. Això provoca la inesperada apa-
rició de periodistes de l’agència EFE, que 
després d’intentar contactar-ne, acudeixen 
al taller de Borriana. El mestre, ja assaonat 
en aquests afers, desmenteix des del primer 
moment que la figura es referisca a ningú, 
i que qualsevol semblança és simple coinci-
dència, evitant així una possible incidència 
o problema. La falla va obtindre el quart 
premi de la secció especial. Aquell any, Pe-
pet planta una altra vegada a Borriana, en 
una comissió que només té un any de vida i 
que ha nascut a l’entorn del col·legi Salesià, 
la falla Don Bosco; una reproducció de la 
falla de Convent de l’any 1979, amb què 
obtingué el segon premi. 

L’any 1991, la comissió de Convent de Je-
rusalem-Matemàtic Marçal celebra el cin-
quanta aniversari, i pensa en Pepet com 
l’artista idoni per a aquest esdeveniment. Li 
ofereix un projecte interessant, amb un pres-
supost de 12.000.000 de pessetes. Oblida-
des estan les desavinences de l’artista amb 
el president, Jesús Barrachina. Pepet reuneix 
un equip format per professionals de gran 
solvència, com Lázaro Chuecos, el pintor 
Juanjo Codina i el crític Pepe Aymerich. 
La falla porta com a lema “València mira 
a València”, i està rematada per dos grans 
caps de valencians, que d’una forma sor-
prenentment arriscada estan suspesos da-
munt de diversos edificis típics de la ciutat. 
La crítica és eminentment local, i tracta del 
deteriorament del nucli antic, on edificis tan 
notoris com el palau del Marqués de Dos Ai-
gües, la torre de Santa Caterina o el Micalet 
pateixen el pas dels anys. També critica la 
circulació al barri del Carme, els problemes 
dels vianants i el record d’antigues profes-
sions, com la de sereno. L’any va ser tran-
quil, però els dies de la plantà caòtics, per 
la gran quantitat de pluja que hi va caure. 
Aquest fet els obligà a repintar pràcticament 
tot el remat, a més de la dificultat amb el 
muntatge, ja que els dos caps els pujaren 

units amb la grua, cosa que aprofità Pepet 
per a oferir una classe magistral del domini 
de l’equilibri de les peces. La falla va obtin-
dre el tercer premi i va ser l’última que va fer 
en aquesta comissió, on va estar nou anys i 
on va tindre els seus majors èxits.

1991
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L’any 1992 torna a la plaça de la Mercè, i una 
vegada més sorprén amb una nova exhibició 
de risc i equilibri. És l’any de la famosa falla 
dels galls, situats miraculosament damunt de 
les branques d’un arbre, del qual penja un 
enorme crani de calavera. Això fa que tota 
la falla s’aguante sobre la base de l’arbre, 
amb un joc de contrapesos increïble. El lema 
és “Lluites”, i representa uns galls de baralla 
en lluita per la vida. De les escenes ixen al·lu-
sions a la lluita política, a la lluita domestica 
i als conflictes autonòmics. En aquesta falla, 
Pepet demostra també habilitats mecàni-
ques, ja que de forma artesanal construeix 
un mecanisme que fa que la calavera òbri-
ga i tanque la boca. Amb una reductora i 
un eix amb contrapesos de blocs de formi-
gó, provoca que la mandíbula del crani es 
menege, alhora que pressiona un colom de 
la pau que alça les ales en sentir la pressió; 
aquest enginy desperta una gran expectació, 
i a la vesprada del dia 19, el senzill meca-
nisme diu prou. Pepet, que s’assabenta de la 
fallida mecànica, acudeix amb la seua dona 
hores abans de la cremà per a solucionar el 
problema, i que segons les seues paraules és 
una avaria en un fil d’aram. La solució del 
contratemps alça víctors en el públic assistent. 
La falla va obtindre un inesperat quint premi, 
amb polèmica pel veredicte del jurat. Aquell 
any també va firmar amb la falla de la So-
cietat de Caçadors de Borriana, firma que va 
tindre una certa càrrega anecdòtica, perquè 
deu anys abans, és a dir en 1982, membres 
de la comissió es van presentar al taller de 
Pepet amb la intenció de comunicar-li que la 
comissió complia els cinquanta anys de vida 
el 1992 i que ells confiaven que el mestre els 
poguera fer la falla per a l’aniversari. No cal 
dir que li recordaren l’anècdota, i que Pepet, 
fidel a la seua paraula, va construir una gran 
falla per als “Caçadors” que va meréixer el 
primer premi de les falles de Borriana, únic 
gran guardó que té aquesta comissió en tota 
la seua història. Per a acabar l’anècdota de 
forma brillant, Pepet va escriure en els ge-
nitals de l’immens gos que feia de remat la 
següent frase: “Fins al 2017”. Any que cele-
brarien el 75 aniversari.

L’any 1993 no té un bon record per el mes-
tre. Després d’una trajectòria de més de 
trenta anys jugant amb el risc i l’equilibri, 
per primera vegada un monument seu pa-
teix un greu contratemps (del qual en par-
làrem més tard). L’any comença amb bons 
auguris, ja que Pepet rep els primers cants 
de sirena de la falla de la plaça de l’Ajunta-
ment. Però ell, de moment, vol continuar en 
la secció especial amb la Mercè, tot i que la 
comissió manté un litigi amb l’Ajuntament 
pel possible trasllat d’un mercat al seu em-
plaçament, amb l’amenaça de no plantar 
falla. Una vegada solucionats els proble-
mes, Pepet presenta un projecte amb el 
lema “La inseguretat social”, on un bruixot 
ajudat per una gran caldera intentarà bus-
car els remeis necessaris per als problemes 
actuals. Al costat, una cigonya sense cap 
representa la Seguretat Social. En les es-
cenes es tracten diversos assumptes, com 
la carència de llits, l’horari dels cirurgians, 
els trasplantaments, les dimensions dels 

1992 Falla Plaza la Merced 
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ambulatoris o la baixada de la natalitat. 
La falla era compacta i completa, amb una 
crítica feroç i un atreviment espectacular, 
però com hem comentat abans, el final 
no va ser l’esperat. El primer contratemps 
apareix amb la prohibició de la diputació 
de València, presidida per Clementina Ró-
denas, de no deixar les escales de bombers 
per a plantar les falles. Aquest fet l’obliga a 
canviar el plantejament del muntatge de la 
falla, ja que ha de pujar tot el dimoni d’una 
sola peça, amb uns forats que hi feren per 
a poder pujar-lo a plom. També aquell any 
va ploure durant aquells dies, i com que no 
tenien escales per a tapar els forats, els van 
fer servir com a desaigüe; tota l’aigua que 
hi entrava l’arreplegaven les ales, de ma-
nera que venia a parar a l’única cama amb 
què el bruixot s’aguantava. Açò va unflar 
la fusta i va debilitar l’adhesiu, provocant 
que a les tres de la vesprada del dia 17 el 
remat se’n vinguera avall. Afortunadament 
ho va fer cap a l’interior de la falla i no va 
causar danys als visitants. La falla va obte-
nir el quart premi, i la primera reacció de 
Pepet va ser la de reprendre el projecte de 

l’any següent amb la màxima il·lusió.
El 1994 Pepet vol llevar-se l’espina de l’any 
anterior. Rebutja altres ofertes i posa mol-
ta cura a realitzar una gran falla. I ho fa 
plantant a la plaça de la Mercé un dels 
monuments amb més volum de tots els fets 
fins ara, amb 22 metres d’alçària, 24 de 
base i quasi 100 ninots. És l’any de la vaca 
rodejada de mones que tocaven diversos 
instruments. Amb el lema “Anys de vaques 
flaques”, el mestre es refereix a la crisi que 
hi havia al començament dels noranta. A 
una trista vaca intenten munyir la poca llet 
que li queda. Mentrestant, els polítics fan 
sonar els instruments pel seu compte. No 
s’escapen a les crítiques les figures de Fe-
lipe González, Julio Anguita, José María 
Aznar, Miquel Roca i Vicent González Li-
zondo. Els monopolis, els bancs i els es-
peculadors són els beneficiats de la crisi. 
Com hem comentat abans, aquesta falla 
va ser una de les mas grans plantades per 
Pepet, i va modelar les peces al magatzem 
vell de Borriana. Però hagué de fer tot el 
muntatge al nou magatzem, molt més alt i 
ampli que l’anterior. Els volums de les ba-
ses també provocaren molts problemes en 
la plantà, ja que n’hagueren de retallar al-

1993 Merced
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guns al nivell de les voreres i col·locar-ne 
d’altres quasi tocant els balcons. La falla 
va rebre un injust segon premi en la secció 
especial, tot i que per a la majoria dels vi-
sitants era mereixedora del màxim guardó. 
Amb aquesta falla Pepet es va acomiadar 
d’una de les seues comissions predilectes, 
i un dels seus emplaçaments preferits, com 

era el de la plaça de la Mercè.
L’any 1995 presenta un projecte per a la 
plaça de l’Ajuntament. Competeix contra 
Agustí Villanueva i Manolo Martín. Pepet 
està molt il·lusionat - 25 anys en la secció 
especial l’avalen- però és troba amb l’acu-
sació de plagi d’un esbós, ja que l’acusen 
de copiar la falla de la Societat del Centre 
Espanya de Borriana de l’any anterior. De-
manen la seua desqualificació. El problema 
es va solucionar quan es pogué comprovar 
que l’única semblança dels dos projectes era 
que els dos tenien un cap del pintor Sorolla 
com a remat, però que ni la composició, ni 
el dibuix, ni per descomptat la grandària te-
nien res a veure l’un amb l’altre. A més, la 
falla de Pepet la rematava una parella de 
dones del quadre de Sorolla “Passeig per la 
platja”. Una vegada solucionat el malentés 
es va produir la votació, i isqué elegit el pro-
jecte de Pepet. Va ser, sens dubte, la culmi-
nació d’una trajectòria plena de premis i de 

reconeixements. La construcció de la falla va 
ser perfecta, ja que Pepet havia inaugurat 
l’any anterior el nou taller de Borriana, amb 
molta més altura i amplitud que l’anterior, i 
el treball en peces grans es podia fer amb 
major comoditat. La plantà va ser marato-
niana, ja que la falla era immensa, segons 
conta el mestre. Aquell, any la grua podia 
pesar les peces que pujava, i amb la falla 
totalment plantada, la suma era superior 
als 11.000 quilos (4.000 el bust de Soro-
lla, 3.000 el barret, i més de 4.000 les dos 
dones, una de les quals estava desplaçada 
totalment del centre de gravetat). Però quan 
tot anava perfecte, un xicotet altercat va 
provocar canvis en la plantà. Pepet tènia el 
costum de reforçar amb fibra de polièster 
els caixetins on reposaven els sacabutxos, i 
un operari ho va fer abans d’efectuar l’aco-
blament, fet que va provocar que la fibra 
ja endurida botara i es trencara amb gran 
estrèpit. El soroll va espantar els tècnics de 
l’Ajuntament i els polítics, per la qual cosa 
l’obligaren a col·locar un puntal dins de la 
figura d’un xicotet dinosaure. Al principi Pe-
pet es va negar, però mes tard el convence-
ren amb l’argument de projectes futurs. Cal 
dir que això no restava espectacularitat a 
la falla, la qual suportava tot el pes en un 
doll de pintura de poc menys d’un metre de 
diàmetre. La falla va tindre com a lema “Ho-
menatge a la pintura de Joaquim Sorolla”, 
i cada escena representava un estil pictòric 
i una forma de viure: l’impressionisme, el 
juràssic art, l’abstracte, el realisme, “l’enxu-

1994

1995 Maqueta Plaça Ajuntament  
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fisme” i el “camelis-
me”. Tots els polítics, 
professionals de la 
premsa i aficionats 
no van tardar a cata-
logar-la com una de 
les més impactants 
de totes les planta-
des a l’emplaçament 
municipal.

Però és l’any 1996 quan Pepet deixa el seu 
segell en la plaça de tots els valencians, 
amb una vertadera obra d’art i enginye-
ria. Com a remat d’una falla increïble hi 
havia un cavall de setze metres cavalcat 
per dos fallers. En aquesta falla els proble-
mes comencen des de l’inici, ja que l’es-
bós i el lema inicial no eren del grat dels 
polítics municipals, ja que consideren el 
projecte massa crític, quant als problemes 
de l’agricultura amb el mercat comú euro-
peu. Després dels canvis pertinents, el lema 
es es canvia a “De València i dolces”, i fa  
referència a les bondats de les nostres ta-
ronges. Així i tot, Pepet aconsegueix una 
certa càrrega critica en les escenes, on hi 
ha al·lusions a les taronges d’altres països, 
al tracte del Mercat Comú amb la nostra 
fruita, amb l’aparició de noves plagues i 
també a l’existència de llauradors amics de 
les propietats d’altres. Aquesta falla ens va 
deixar dos perles que passaren a la pos-
teritat. La primera la va protagonitzar el 
pirotècnic Vicent Caballer, que la nit de la 
cremà, mentre preparava la falla per dins, 
va rebre la reprimenda de Pepet a causa 
del seu elevat pes corporal i per la rapide-
sa amb què es movia per dins del cavall. 
Açò provocava que es balancejara perillo-
sament cap avant, amb el consegüent es-
pant del public, ja que pensaven que se’n 

venia avall. Però la millor anècdota de to-
tes va tindre origen en la visita de la reina 
Sofia a les falles, hores abans d’assistir a 
la mascletà des del balcó de l’Ajuntament. 
Pepet va rebre l’ordre que tapara les parts 
nobles del  cavall, cosa que li va causar 
una gran perplexitat, i que acabà contes-
tant amb la sinceritat que se’l coneixia: “I 
ara, com tape jo els ous del cavall?” La 
solució va ser ràpida. Amb l’ajuda d’una 
grua s’hi col·locà una xapa de fusta perquè 
tapara temporalment la visió dels atributs 
del cavall. L’únic inconvenient va ser que 
la “censura reial” hagué de pagar-la de la 
seua butxaca. Ací va acabar la història de 
dos falles municipals que per a molts han 
sigut les dos millors que s’han plantat a la 
plaça de l’Ajuntament.

1996

1995 Plaça 
Ajuntament
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L’any 1997 Pepet torna a presentar un nou 
projecte per a la falla de l’Ajuntament, però 
el color polític ja havia canviat. Els nous hos-
tes del consistori no veuen amb bons ulls un 
artista que sempre ha destacat per la since-
ritat, a vegades políticament no correcta. Per 
aquest motiu, presenta un projecte amb una 
gran figura de Gandhi que subjecta diver-
sos coloms de la pau. La idea va ser rebutja-
da, i com a alternativa s’improvisa una falla 
que representava la figura del guerrer de 
Moixent, firmada pels germans Ferrer, i en la 
qual   col·laboren huit artistes valencians de 
gran nivell. Pepet va estar a punt d’agafar-se 
un any sabàtic, però una cridada de la falla 
de la Conserva (la seua primera comissió a 
València, trenta anys abans) el feren canviar 
d’opinió. Els va fer una falla que tenia com a 
lema “Anant amb el circ”, on feia un repàs 
a l’actualitat valenciana en clau d’espectacle 
circense, i amb la qual va obtindre el primer 
premi de 1B. També en va fer dos més, a 
Sagunt i a la Vall d’Uixó, tot i que aquesta de 
dimensions més reduïdes. 

L’any 1998 va ser relativament tranquil per 
a Pepet, que es compromet novament amb 
la falla de la Conserva. Planta un projecte 
amb el lema “El que l’ull no veu”, rematat 
amb un cap d’un valencià tort i un gran 
gos que representa una Comunitat Euro-
pea que devora tot el que té davant. Totes 
les escenes són al·lusives a la societat va-
lenciana. També firma per primera i única 
vegada la falla de Sant Vicent- Periodista 
Azzati, en la secció 1A, amb un projecte 
que porta com a lema “La mare pàtria”, 
de clara crítica política. Analitza la situació 
de l’estat espanyol després de les últimes 
eleccions, amb al·lusió a les autonomies, 
els diputats del Congrés i la situació de la 
tercera edat i les ridícules pensions i els alts 
impostos. Després de set anys d’absència, 
torna a realitzar una falla a Borriana, la 
del Club 53, convençut per Carlos Marín, 
veí seu i pare de la fallera major de la co-
missió. El pressupost no és molt elevat i la 
falla rep el quint premi.

1996 Plaça Ajuntament 1997 Conserva-Berenguer Mallol



122

Arribem al 1999, i Pepet sembla que s’ha 
habituat a una vida més relaxada, fent fa-
lles -de grandària considerable- per als po-
bles, però lluny del soroll de la secció espe-
cial de la capital. A Borriana repeteix amb 
el Club 53, amb un augment de pressupost 
respecte a l’any anterior. Aconsegueix el 
primer premi amb una impactant versió de 
la gropa de l’Ajuntament de l’any 1996, 
tot i que canviant el cavall per un gran pe-
tard. També torna a Dénia, a la comissió 
de Port-Rotes, i també en fa una de més 
xicoteta a Paiporta. Pepet recorda d’aquell 
any les fortes pluges que hi va haver, i els 
problemes que provocaren. Ens conta que 
mai no havia vist ploure amb la intensitat 
que ho va fer a Dénia. La falla la plantaren 
prop de la platja, i el mestre pensava que 
se l’engolia la mar per la força amb què 
entrava l’aigua. A Borriana també va patir 
en la plantà, per la col·locació de l’última 
peça, un “floreal” que portava un faller a 
la gropa, de gran altura, fet que el va obli-
gar a fer canvis en l’estructura, canvis que 
va patir personalment un faller de la comis-
sió que va estar més de dos hores penjat de 
la grua mentre intentava col·locar la peça.

1999 Club53 Borriana1998 Conserva-Berenguer Mallol

1998 Sant Vicent- Periodista Azzati
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Però és per Falles del 2000 quan Pepet tor-
na a rebre propostes de la secció especial, 
en aquest cas de Regne de València – Duc 
de Calàbria, presidida per Rafael Ferraro, 
vell amic seu de l’època d’Unió Valenciana. 
La falla del Regne porta molts anys circulant 
per categories baixes i vol tornar a la màxi-
ma secció amb un artista de renom. Pepet 
torna amb la il·lusió d’un xiquet, fidel al seu 
estil i al seu mètode. En un temps en què el 
treball amb suro blanc ja s’ha implantat, ell 
continua amb el fang i el polièster. Però siga 
com siga, el risc i el repte de l’equilibri se-
gueixen amb ell. Sota el lema “Micalet... que 
gran que eres !!”, planta un enorme petard 
que abraça el Micalet, el qual alça amb el 
braç esquerre una dolçaina, rematada per 
dos pallassos. La falla, amb humor, repassa 
les festes valencianes: les Falles, el Corpus, 
les processons, la pirotècnia, els Cabuts…, 
sempre sota el prisma satíric i grotesc de 
Pepet. La falla té un dels pressupostos més 
baixos de la secció, i obté el nové premi. 
També torna a Benicarló, en aquest cas a la 
comissió de la Carrasca, on inicia un cicle 
de molts anys consecutius guanyant el pri-
mer premi. Per a arredonir l’exercici, torna 
a plantar a Borriana, en el Club Ortega, fa-
lla que ja havia realitzat l’any 1984,  amb 
un sèptim premi.

L’any 2001 el guió és calcat al de l’any se-
güent. Torna a fer la Falla del Regne, en la 
secció especial, amb un pressupost semblant 
i amb el mateix sistema de treball. Aques-
ta vegada el lema és “Donant-li canya”, i 
la falla la remata un immens samurai que 
colpeja amb la canyella tot aquell que per-
judica la Comunitat Valenciana. Mentre, en 
les escenes, brinden amb cervesa per tots 
els èxits aconseguits. El món està sent atacat 
per la serp del mal i el petroli àrab continua 
competint amb el capitalisme americà. Pe-
pet s’hi troba a gust, rodejat per vells i grans 
amics i lluny de la pressió d’anys anteriors. 
A més, continua engrandint la seua llegen-
da en la secció especial de València, ja que 
ha superat la xifra mítica de 25 falles. A 
Benicarló continua en la Carrasca, amb un 
primer premi, i a Borriana repeteix amb el 
Club Ortega, amb un vuité.

Tot indicava que el 2002 seria tan tran-
quil com els anteriors. És més, Pepet ha-
via alleugerit un poc el taller de càrrega 
de treball, ja que només faria dos falles, la 
de la Carrasca de Benicarló, on tornaria 
a repetir el primer premi, i la de Regne de 
València-Duc de Calàbria, en què realitza-
ria una aposta més arriscada i personal. La 
falla s’inspirava en un dibuix de Teodor Llo-2000 Regne de Valencia-Duque de Calabria

2001 Regne de Valencia-Duque de Calabria
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rente que representava sant Miquel lluitant 
amb el diable, dibuix que podem trobar al 
monestir de Sant Miquel dels Reis. Aquest 
projecte tenia diversos senyals històrics ja 
que les obres del monestir van ser iniciades 
per Na Germànica de Foix, esposa del duc 
de Calàbria. Per aquest motiu, en les esce-
nes s’exposava un mercat medieval en què 
venedors, compradors, curiosos i portaveus 
junt amb l’alquimista, el filòsof, el poeta, 
el joglar i inclús el bucaner relacionen la 
mercaderia de l’edat mitjana amb l’actual i 
sempre amb motius de les obres més repre-
sentatives de la literatura valenciana. L’any 
va transcórrer amb tranquil·litat, però va 
ser en els dies de la plantà quan es van 
complicar les coses. Mentre acabava a Be-
nicarló, va rebre una telefonada del seu fill 
en què li feia saber que una de les enormes 
ales del Sant Miquel s’havia deformat, per 
la qual cosa no podien col·locar-la. Pepet 
se n’anà amb presses i corregudes cap a la 
capital, un trajecte llarg i a més complicat 
per un gran embús de trànsit a l’entrada de 

València, per la qual cosa hi arribà en ple-
na nit. Els desperfectes en l’ala són grans, i 
encara que falten dos dies per a la plantà, 
es veu obligat a partir l’ala transversalment 
i reparar els problemes d’estructura. Tot 
aquest treball comporta un nou empape-
rat, massillat, escatat i pintat, tot en temps 
rècord, amb una exhibició del mestre de 
destresa professional. La falla va obtindre 
el desé premi, i amb aquest va acabar el 
cicle de tres anys en la falla del Regne.

El 2003 va ser un any atípic. Borriana 
commemorava el 75 aniversari de les seues 
falles, i la Junta Local Fallera per primera 
vegada construïa una falla municipal. Lògi-
cament, el mestre va ser l’escollit per a rea-
litzar-la. D’altra banda, la falla de la Mer-
cè, “la Veterana”, era part primordial de 
l’esdeveniment, i volia celebrar-ho en gran, 
amb un bon pressupost i amb l’artista que 
els va plantar dos excepcionals falles en la 
dècada dels seixanta i que més tard es va 
convertir en el millor representant de les fa-
lles de la ciutat. A més, el Club Ortega volia 
continuar amb el geni de l’equilibri. Així, 
per primera vegada en la seua carrera, 
Pepet plantava tres falles a Borriana. No hi 
havia millor manera per a commemorar les 
bodes de brillants de la seua ciutat natal. A 
la plaça Major plantà una gran falla, plena 
de línies i de moviment, que no va defrau-
dar a ningú. I a la Mercè va competir com 
en els millors temps, amb una reproducció 
de la famosa vaca de l’any 1994. Va tindre 
tota la comissió amb l’ai al cor a causa del 
complicat muntatge, una corona repleta de 
borinots que coronava el cap de la vaca. 
Va guanyar el segon premi, premi que hui 
dia encara arrossega polèmica. També 
continuà en la seua comissió de Benicarló, 
la Carrasca, amb la qual s’emportava un 
any més el màxim guardó. Quatre falles 
que el van obligar a fer un esforç extra per 
a un any diferent, lluny del cap i casal.

2002 Regne de Valencia-Duque de Calabria

José Pascual Ibáñez, “Pepet”. Falles amb raons d’equilibri
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L’any 2004 Pepet planta la seua última fa-
lla a Benicarló, i com no podia ser d’altra 
manera, va guanyar el primer premi, en 
la Carrasca. També, sorprenentment, fa 
l’última incursió en la secció especial, un 
singular duet amb Juan Carlos Molés. Junts 
fan la falla de Sueca-Literat Azorín, tot i 
que complint amb els pronòstics, va ser un 
any difícil i tens, fet que no evità que el 
mestre ens deixara una última meravella 
arquitectònica. La falla era complicada des 
de l’inici i el volum era enorme (més de cinc 
tràilers de suro blanc van inundar la nau 
del mestre). Només ell era capaç d’aguan-
tar un remat compost per un tronc sobre el 
qual hi havia una gran au que suportava 
unes figures de grandària considerable. El 
lema era “La que més dóna, la dona”, i 
amb aquest joc de paraules la crítica era 
una alabança al treball de la dona, al seu 
cor i a la seua importància. El moment cul-
minant va ser la nit de la plantà, ja que 
el mestre hi va estar moltes hores per a 
aconseguir l’equilibri adequat d’un remat 
que tenia moltes peces repartides de forma 
estratègica. No va ser fins a altes hores de 
la matinada i sota un lleuger plovisqueig, 

quan Pepet deia la clàssica ordre a l’ope-
rari de la grua, aquell “solta-ho tot”, que 
provocava que el sacabutx del remat en-
trara amb tota la força. Aquella nit tots ens 
vam adonar que la carrera d’un dels grans 
mites fallers arribava a la fi en les catego-
ries altes. Tots disfrutàrem del moment, ja 
que sabíem que un tros de la història de les 
falles de València es difuminava en aquella 
nit mítica i amb aquell “solta-ho tot”. Pepet 
ens deia a tots adéu. Com diuen els més 
romàntics, les seues falles quedaran per a 
la memòria de tots els amants dels monu-
ments fallers. Però la incògnita, que any 
rere any tots teníem per a veure com ens 
sorprendria el mestre amb un altre joc de 
riscos i moviments, serà difícil de suplir. 

2003 Ajuntament Borriana

2004 Sueca-Literato Azorin
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La majoria de fotos de l’article han sigut 
cedides cedides per l’autor. 

Les fotos de la falla Convent de Jerusalem 
han sigut obtingudes de la seua web:

ht tp://www.fal laconventojerusalen.
com/historia/artistas/jos%C3%A9-pas-
cual-iba%C3%B1ez-pepet

La foto de la falla Sant Vicent - Periodista 
Azzati ha sigut obtinguda de la seua web:

https://www.fallasanvicente.es/fallas/

També han sigut obtingudes fotos del blog 
“Perro de Fallas” de la sèrie d’articles de-
dicats a Pepet:

h t t p : / / p e r r o d e f a l l a s . b l o g s p o t .
com/2013/01/pepet-es-especialcapitu-
lo-i.html

fins al 

h t t p : / / p e r r o d e f a l l a s . b l o g s p o t .
com/2013/01/pepet-es-especialcapitu-
lo-vii.html

I la resta de fotos estan publicades al face-
book oficial de Pepet:

https://www.facebook.com/fallasdepepet

I ací acaba un recorregut personal 
per la carrera del més gran artista 
faller que ens ha donat la ciutat 
de Borriana. Podríem estar hores 
i hores buscant qualificatius per 
a definir-lo, però segurament ens 
quedaríem curts. La trajectòria de 
Pepet ha batut tots els rècords, ha 
sigut simplement genial i diferent, 
i jo només puc dir-li: gràcies mes-
tre per haver-me fet disfrutar tant. 

Quino Puig i Safont

Pepet

José Pascual Ibáñez, “Pepet”. Falles amb raons d’equilibri

SILLA

FALLA
REIS 
CATÒLICSA

.
C

.



127

Equilibris en la festa fallera
bris

e
li

qui

FALLA
REIS 
CATÒLICS



128

bris

e
li

qui
L’equilibri FORMA DE VIDACOM A 
per Xavier Serra, responsable de Malalt de Falles

Allí estava ell. A punt d’alçar 
el remat més voluminós de 
“Ressurrectio”, la Falla de Vicent 
Martínez plantada a l’Antiga 
l’any 2012. El gran xicotet home 
alliçonava el jove artista de Borriana 
abans del gran moment. Li indicava 
com posar els tirs i com pujar aquell 
mastodòntic coronament i com 
encaixar el sacabutx mascle en la 
femella quan estiguera en les altures. 
Aquell minúscul home era el mític 
Josep Pasqual Ibáñez, era Pepet.

Eixe instant il·lustra el que representa tota una 
herència de coneixements entre generacions 
d’artistes fallers. Tant és així que hui en dia 
un gran ampli ventall de professionals de 
l’art efímer valencià coetanis del gran Pepet 
es coneix com l’Escola de Borriana. I el seu 
principal fet diferencial és l’equilibri impossible.

Passats els anys molts que vam començar 
a les Falles amb les obres de Pepet per a 
la Plaça de la Mercé o per l’Ajuntament 
enyorem aquells riscs inversemblants que 
desafiaven al mateix Isaac Newton i la 
seua llei universal de la gravetat.

En la retina aquell espectacular cap de 
Joaquim Sorolla que suportava les dames 
del seu famós quadre. En la memòria aquella 
història, ja quasi llegenda, que conta que a 
l’artista de Borriana l’obligaren a posar un 
dinosaure entre el cap del pintor valencià i 
la base perquè no confiaven en què aquella 
barbaritat d’estructura aguantara en peu. 
Pepet la va posar, però encara el dia de hui 
diu que no era necessària.

Tot i que ell és el màxim exponent de l’escola 
de Borriana és inevitable incloure a altres 
noms com Arturo Musoles, Jose Soro, José 
Luis Ferrer, més conegut com “Regino”, 
en la llista d’artistes que feren del risc la 
característica principal de les seues Falles.

Vicent Martínez. Falla L’Antiga de Campanar 2012

Vicent Martínez amb Pepet. Foto de 
Instagram de Vicent Martínez 
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Entrant en els deixebles d’eixa magnífica 
generació podem destacar el de Vicent 
Martínez, ja esmentat abans a l’anècdota de 
la introducció, i Sergi Musoles. La trajectòria 
dels dos està marcada per les composicions 
arriscades, les fusteries potents i les plantades 
al crit de “Deixa-ho caure tot!”.

Els seus cadafals tenen un sentit de 
l’equilibri sempre diferenciat a la resta. 
Encara que els dos artesans han treballat 
en diferents pressuposts sempre trobem el 
punt de desafiament a la gravetat d’una 
manera o altra.

D’altra banda quan 
entrem als seus obradors 
observem com dediquen 
molta atenció a la fusteria 
i a l’estructura. Més enllà 
de l’aspecte exterior que 
contemplem al carrer 
descobrir les interioritats 
dels seus treballs fa una 
idea de la complexitat 
que suposa arriscar si de 
composició parlem.

I per últim, el crit, eixe 
crit tan de Borriana i 
tan de Pepet. Quan el 

mascle i la femella estan ja ben encarats 
aquests artistes no s’ho pensen dues 
vegades. Amb un fort crit a l’operador de 
grua fan la indicació de soltar d’una el 
remat i la mateixa llei de sir Newton farà la 
resta del treball per acoblar les dues parts 
del sacabutx.

Ah! Quasi oblide! Faltava un últim pas: 
sacsejar la Falla ben sacsejada una vegada 
acabada la tirada de grua. Mètode infal·lible 
marca de la casa. Borriana en estat pur.

Sergi Musoles. Falla Pintor Salvador Abril - 
Peris i Valero 2018

Sergi Musoles. Falla Regne de València - Duc de Calàbria 2018

Vicent Martínez. Falla Cuba – Literato 
Azorín 2018

Equilibris en la festa fallera



130

bris

e
li

qui

Des de les Falles del 2018, 
i gràcies al treball realitzat per 
l’equip d’investigació dirigit per 
Ana Blasco -enginyera química al 
cap de l’empresa CombustiónECO-, 
un nou material per a la construcció 
de monuments fallers ha eixit a la 
llum. Es tracta d’un material més 
ecològic i innovador, realitzat a 
partir de la palla d’arròs que es 
queda als camps una vegada s’ha 
dut a terme la collita, i que planteja 
el dilema de com desfer-se’n. La 
nova proposta pretén substituir 

els materials que actualment 
s’utilitzen per a la construcció dels 
monuments fallers i, al mateix 
temps, acabar amb el conflicte que 
pateixen els pobles que envolten 
les zones de cultiu de l’arròs, bé 
pel fum que genera la crema de la 
palla, bé per la contaminació de les 
aigües si deixen que se’n podrisca. 
A més, el producte derivat de la 
palla que ha obtingut després 
d’anys d’estudis és cent per cent 
compatible amb l’espectacularitat 
dels monuments fallers, ja que 
se’n poden fer de més sostenibles 
sense renunciar al vessant estètic. 

Cal tindre en compte que, tot i que que 
les falles siguen Patrimoni Immaterial de 
la Humanitat des del novembre del 2016, 
encara falta per resoldre les recomanacions 
de la UNESCO per a usar un material més 
ecològic del que actualment s’hi utilitza. El 
nou compost permetria aconseguir aquest 
objectiu, ja que quan es crema emet un fum 
blanc que és bastant menys contaminant 
que el fum negre que llança el porexpan. 
El poliestiré expandit, o porexpan, és un 
material sintètic, lleuger, de color blanc, 
amb una textura semblant a la del suro, 
derivat del poliestiré i usat especialment 
en la fabricació d’envasos en el sector 
de la construcció i en el de les falles. Els 
investigadors han buscat un material 
compost de palla d’arròs i també d’altres 
matèries primeres de fàcil accés, provinents 
inclús del reciclatge, que siguen capaces de 
dur a terme una combustió que minimitze les 
emissions contaminants i els residus sòlids. 

Equilibri Mediambiental:
PER ALS MONUMENTS FALLERS DEL FUTUR

UN NOU MATERIAL MÉS SOSTENIBLE

Per: Lázaro San Miguel Bravo
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En un futur també es preveu, gràcies al nou 
compost, reduir la crema indiscriminada 
dels materials sobrants d’altres sectors 
industrials, com la serradura del sector 
de la fusta, les quals serien reciclades i 
transformades en monuments fallers.  

En les passades Falles del 2018, l’equip 
dirigit per Ana Blasco va poder veure 
materialitzat el treball de la seua investigació 
quan plantaren a la plaça de la Mercè de 
València, amb el suport de la comissió del 
mateix nom, la primera falla construïda a 
partir d’aquest compost. Es tractava d’una 
barraca típica valenciana, monument 
que va comptar amb la col·laboració de 
l’arquitecte Tomàs Llorente i de l’artista 
faller Josep Almiñana. El monument va 
despertar la curiositat del vianants pel 
material amb el qual havia estat realitzat. 
Ara és el torn dels artistes fallers. Des de 
temps enrere han sabut evolucionar a 
mesura que apareixien nous materials per 
a construir monuments fallers, i ja ha arribat 
el moment de fer un altre pas endavant. 
Serà el compost d’Ana el futur material 
de construcció dels monuments fallers? 
Haurà endevinat la tecla que permeta un 
equilibri entre festa, tradició i sostenibilitat? 
Parlem amb ella perquè ens conte amb més 
detall cap a on s’encamina en un futur la 
investigació...

- Hola Ana, eres de Motilla del 
Palancar, Conca, i vingueres a 
València per a fer els estudis 
d’Enginyeria Química. Conta’ns 
com visqueres per primera vegada 
la festa de les falles...

- El meu record és com un somni. Amb 18 
anys, durant el mes de març, quan tornava 
de la Universitat cap a casa amb els meus 
companys, ens quedàvem a la plaça de 
l’Ajuntament de València per a veure la 
mascletà. Eixe soroll i eixa olor a pólvora 
se’t clava dins i no s’oblida mai, el terra 
tremola sota els teus peus. I després, el 19 
de març va ser la cremà, tots els monuments 
fallers cremant-se, les flames i el fum que 
feien, i no comprenia per què tota la gent 
estava tan entusiasmada amb tot eixe fum 
negre.

- Què pensares quan veres eixir 
tot aquell fum negre?

- Sense saber-ho, en aquell moment es 
va despertar en mi un interés que vaig 
reprendre uns quants anys més tard. 
És una llàstima que uns monuments 
tan espectaculars i colorits llancen una 
fumaguera negra i densa carregada de 
partícules contaminants.

- Et refereixes al fum que emet el 
poliestiré expandit o porexpan?

- És clar! El poliestiré expandit té grans 
virtuts, com la lleugeresa i mal·leabilitat, 
però durant la combustió es comporta 
com altres hidrocarburs, com la fusta o el 
paper. Els productes de la combustió són 
bàsicament monòxid de carboni i estiré. 
L’estiré es pot descompondre encara més 
en òxid de carboni, aigua i fum.

Equilibris en la festa fallera
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- Si tenim en compte que només 
en Junta Central Fallera hi ha 
391 falles censades, amb els seus 
corresponents monuments xicotets 
i grans, si ho sumen tot sembla que 
hi ha una gran quantitat de fum 
negre durant la nit de Sant Josep.

- Ximo Esteve, artista faller, ha comentat 
en aquest sentit que no només és el fum 
el que ens ha de preocupar, també totes 
les partícules que s’emeten mentre es 
construeixen els monuments fallers. A la 
ciutat fallera ha mort un jove de càncer 
per causes encara desconegudes, però és 
possible que tinga relació amb la inhalació 
d’aquestes partícules. D’altra banda, s’ha 
calculat que durant la cremà s’emeten 
2,3 tones de CO2, l’equivalent al que 
emet un cotxe utilitari al llarg de 20.000 
quilòmetres.

- A més, el porexpan no és sols fum. 
Gradualment se n’està generant el 
debat sobre l’ús i ja hi ha moltes 
ciutats que l’han restringit. Tan 
contaminant és?

- El tema del porexpan és rellevant en 
l’àmbit mundial, fins a l’extrem que només 
als Estats Units hi ha més de 70 ciutats que 
ja n’han prohibit l’ús. També hi ha bastants 
empreses que han deixat d’utilitzar-lo. 
McDonald’s, per exemple, deixà d’usar-lo el 
2013 i el va substituir per derivats del paper. 
Quan s’exposa l’estiré a temperatures altes, 
amolla dioxines que penetren en aliments i 
begudes. A més, el porexpan causa greus 
problemes quan ingressa en els ecosistemes 
marins i contamina les aigües. 

- Si fa no fa com ocorre amb els 
plàstics, no?

- Sí, però les quantitats de poliestiré que es 
llancen al fem són menys que les de plàstic. 
Ara bé, la descomposició del poliestiré és 
extremadament lenta. També contamina les 
vies fluvials i és nociu per a la fauna i la flora. 

- Supose que d’ací naix la idea de 
crear un material menys nociu.

- Quan vérem les columnes de fum negre 
pensàrem que havíem de fer alguna cosa 
respecte d’això, crear un material més 
ecològic. Hui hem creat aquest material, a 
base de palla d’arròs i, al mateix temps, 
estem oferint una solució al problema de 
la palla. També cal tindre en compte que el 
poliestiré expandit es fa moll a partir dels 
100ºC, per això que veiem gotes enceses 
que cauen des de dalt dels monuments 
durant la cremà i que podrien ser perilloses 
per a la gent en cas de vent fort. 

- Sembla que amb el nou compost 
es pretén matar dos pardals d’un 
tir, com es diu. Parla’ns d’aquest 
nou material, de què està compost?

- Està compost de palla d’arròs i d’altres 
productes naturals. A més, es pot presentar 
de diferents maneres per a facilitar-ne l’ús 
en la fabricació de monuments fallers. Es 
pot fresar, modelar, polir, pintar...
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- Però, el porexpan sembla ser 
un material apreciat pels artistes 
fallers: econòmic, fàcil de treballar 
i amb resultats espectaculars. I a 
més, crema molt bé. Què opinen 
els artistes fallers d’aquest nou 
material?

- Des d’un principi, les falles conjuguen 
tradició i tecnologia. Sempre s’han fet amb 
els materials que els artistes fallers tenien 
a la seua disposició. Molts artistes fallers 
ja s’han interessat per aquest nou compost, 
i fins i tot han participat en la barraca 
ecològica, amb detalls com flors i siluetes 
d’animals que ells mateixos han fet amb el 
nostre material.

- I si comparem el porexpan amb 
l’antic cartó pedra, material fet 
de pasta de paper, algeps i algun 
enduridor, que s’usava abans, és 
més o menys contaminant?

- Molts asseguren que els monuments 
fallers dels últims anys contaminen molt 
més que les falles que es feien abans, 
però açò no està del tot clar. És clar que 
el porexpan emet moltes partícules nocives 
i també estiré, però la combustió del cartó 
pedra i de la fusta emet més quantitat de 
monòxid de carboni, un dels principals 
agents contaminants de l’atmosfera. A 
més, durant la construcció de les falles 
hi ha molt de desperdici de porexpan i, 
encara que els fabricants diuen el contrari, 
no sempre resulta fàcil reciclar-lo. Per això, 
CombustiónECO ha patentat un material 
biodegradable, més saludable i sostenible 
per a la construcció de monuments fallers a 
partir de la palla d’arròs.

- Temps enrere també s’ha intentat 
obtindre derivats de la palla 
d’arròs, com el biocombustible, 
però l’extracció de la palla d’arròs 
és un procés costós i gens fàcil, ja 
que és normal veure les màquines 
treballant en camps plens de fang 
i d’aigua. Han pensat a obtindre 
la matèria per altres mitjans?

- En el cas que la recollida de la palla siga 
dificultosa pels motius que siguen, no hi 
haurà cap problema, ja que hem realitzat 
proves amb la palla d’altres cereals, com 
l’ordi i el blat, i hem obtingut els mateixos 
resultats. Ara estem provant també amb la 
palla de la dacsa.

- Imaginem-nos que el projecte és 
un èxit. Hi hauria suficient palla 
d’arròs per a poder fer tots els 
monuments amb el nou compost?

- Només a l’Albufera es generen entre 
75.000 i 90.000 tones de palla a l’any, 
i en tota la Comunitat Valenciana cap 
a 110.000 tones. A Espanya hi ha més 
zones productores d’arròs, per tant hi ha 
palla d’arròs de sobra.
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- Així doncs, el nou compost busca 
un equilibri entre sostenibilitat 
mediambiental, resultat artístic i 
viabilitat econòmica. Com es pot 
conjugar tot açò?

- Des de l’inici del procés d’aquest nou 
material, hem realitzat proves de les seues 
propietats a l’hora de treballar-lo, així com 
també de les seues característiques a l’hora de 
cremar, i els resultats han sigut espectaculars. 
Hem fet prototips cada vegada més grans, 
fins a arribar a la barraca ecològica de la 
grandària d’una falla infantil.

- Parlem ara de la primera falla 
experimental realitzada íntegrament 
amb el nou compost, i que es pogué 
veure les passades Falles de 2018 
a la plaça de la Mercè de València. 
Quina sensació et va produir el fet 
de veure materialitzat el projecte?

- Va ser una barraca valenciana que va 
comptar amb la col·laboració de l’arquitecte 
i cofundador de CombustiónECO, Tomàs 
Llorente, i de l’artista faller Josep Almiñana, 
qui ens va ajudar des d’un principi. Tomàs 
i jo vàrem dissenyar la barraca des dels 

plànols fins a la plantà. Durant el procés, 
vàrem estar en contacte amb diferents artistes 
fallers perquè provaren el nou material i ens 
digueren les seues impressions, de manera 
que anàrem adaptant la textura fins a fer-lo 
el més pràctic possible. El que volem és que 
els artistes fallers puguen utilitzar-lo per a 
fer nous monuments igual d’espectaculars, 
però més ecològics, més en la línia de les 
determinacions de les Nacions Unides.

- Des de CombustiónECO, empresa 
fundada amb Tomàs Llorente i de 
la qual eres consellera i delegada, 
també s’ha desenvolupat un 
material aïllant i ignífug a partir 
de la palla d’arròs. No pareix una 
cosa contradictòria?

- CombustiónECO naix amb la patent del nou 
material per a fabricar monuments fallers. En 
un intent per disminuir el cost de l’aglutinant, 
topem per casualitat amb un material aïllant 
tèrmic i acústic i a més ignífug, amb una 
resistència al foc de 240 minuts. Si tenim en 
compte que cada any el foc causa pèrdues 
econòmiques que estan prop de l’1% del 
producte interior brut dels països més 
desenvolupats, i també és el culpable de la 
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pèrdua de moltes vides humanes, hi ha una 
necessitat per a desenvolupar nous materials 
ignífugs que complisquen amb les normes 
específiques de seguretat contra incendis. La 
idea és barrejar els materials de construcció 
combustibles, com el plàstic, la fusta, els tèxtils 
o els electrodomèstics, amb aquesta nova 
substància retardant per a impedir la seua 
ignició o endarrerir-la tant com siga possible. 
La Unió Europea ja ha dictat normes per a 
eliminar o reduir els polibromodifenilèters 
(PBDEs) i substituir-los per materials com el 
patentat per CombustiónECO.

- Quines són ara les metes per a 
les pròximes Falles de 2019?

- Doncs hem ficat un material a l’abast dels 
artistes fallers que no contamina i és modelable, 
que es pot tallar, pegar i pintar, a fi que es vaja 
incorporant progressivament en el procés de 
construcció dels monuments fallers. El nostre 
objectiu per a 2019 és expandir el nostre 
producte més enllà de les falles de València.

- Les investigacions en les 
impressores 3D avancen també 
a passos agegantats. En un futur 
podríem veure monuments fallers 
dissenyats i modelats en 3D 
gràcies a unes impressores que 
puguen injectar el nou compost?

- Ja hem realitzat les primeres proves 
experimentals amb el nostre material, amb 
una textura apta per a la injecció que 
permeta validar el possible ús en el futur, 
i així poder utilitzar impressores 3D en la 
construcció dels futurs monuments fallers.

- Des del novembre del 2016, les 
falles són Patrimoni Immaterial de 
la Humanitat. Quina és l’opinió de 
la UNESCO sobre el vostre treball?

- Hem estat des del principi amb el Centre 
UNESCO València Mediterrani, i de fet, 
aquest material ha sigut aprovat com a 

«apte» per a la construcció dels monuments 
fallers en l’Assemblea General del 8 de gener 
de 2018, de la qual sóc actualment vocal.

El poliestiré expandit en xifres:
- El porexpan fou inventat en 1941 pel 
científic estatunidenc Otis Ray McIntire.
- És un material que es pot reciclar al 
100% triturant-lo i extrudint-lo.
- En construcció, és un aïllant tèrmic que 
permet estalviar un 40% de la despesa 
d’energia d’una vivenda.
- El 0’1% de la producció de petroli es 
destina a la fabricació del porexpan.
- Un peça de porexpan pot tardar més de 
500 anys en degradar-se.
- Les boletes de poliestiré augmenten 50 
vegades la seua grandària una vegada 
expandit.
- En 2013, McDonald’s deixà d’utilitzar 
el porexpan.
- Als Estats Units, més de 70 ciutats ja han 
prohibit el seu ús.
- Té un poder calòric de 46.000 quilo 
joules per quilogram, semblant al del gas 
natural o al del gasoil.
- El 98% del poliestiré expandit és aire.
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La comissió de la Falla Menorca-
Luis Bolinches de València, també 
coneguda com la comissió dels 
«Jovenets», va plantar durant les 
passades falles de 2018 el primer 
ninot realitzat íntegrament amb 
palla d’arròs reciclada. Es tracta 
de Polzet, personatge de conte 
de fades que va materialitzar 
l’escriptor francès Charles Perrault 
en el segle XVII a partir d’una 
sèrie de llegendes populars. El 
ninot faller ha estat fruit del treball 
d’investigació dut a terme per un 
equip de la Universitat Politècnica 
de València (UPV), al capdavant 
del qual estava el propi president 
de la falla, José Luis Bonet. Aquest 

projecte interdisciplinari també 
ha contat amb la col·laboració de 
Xavier Mas Barberà, de l’Institut 
Universitari de Restauració del 
Patrimoni, Rubén Tortosa Cuesta, 
del Departament de Dibuix de la 
Facultat de Belles Arts, José R. Albiol 
Ibáñez, de l’Escola d’Enginyeria 
d’Edificació i Miguel Sánchez López, 
del Departament d’Informàtica de 
Sistemes i Computadors. A més, 
el president d’aquesta falla del 
sector Canyamelar-Grau-Natzaret 
també volgué implicar la comissió 
més jove. Els més menuts també 
participaren en el projecte i van 
visitar les instal·lacions de la UPV, 
lloc on es dugueren a terme els 
treballs d’investigació i de creació.

Equilibri Mediambiental:
UN CONTE FET REALITATPOLZET,

Per: Lázaro San Miguel Bravo
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El ninot, que forma part del projecte més 
ampli Contem Contes?, també va comptar 
amb la participació de l’artista faller de 
Tous Ivan Martínez Velló. L’artista es va 
encarregar del modelat de Polzet i de 
l’acabat i pintura en una part del ninot. 
Primerament, l’artista faller va fer el modelat 
del ninot amb plastilina. D’altra banda, els 
investigadors de la UPV, van realitzar el 
motlle amb silicona i caixa rígida de guix 
per a, posteriorment, emplenar-lo de pasta 
de palla d’arròs. Tot seguit, es va deixar 

secar, es va traure del motlle i el van tornar 
de nou a l’artista faller perquè el pintara. 
L’objectiu era que una part del ninot quedara 
a la vista i l’altra mostrar el color, de manera 
que es  poguera veure el material realitzat 
amb palla d’arròs. Aquest procediment és 
una forma de treballar més a l’antiga, tal 
com es feien abans els ninots fallers. Tot el 
projecte de creació s’ha vist recolzat per 
l’Ajuntament de València a través de l’espai 
de creació contemporània Les Naus.

Equilibris en la festa fallera
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L’ús d’aquest nou material busca crear 
alternatives més naturals, ecològiques 
i sostenibles al poliestiré expandit que 
s’utilitza actualment per a la construcció 
dels monuments fallers. Amb els anys, 
el cartró pedra original amb el qual 
es feien els monuments fallers s’ha vist 
desplaçat per l’ús del porexpan, ja que 
en general és més econòmic i permet unes 
possibilitats artístiques superiors. Però, des 
del principi, aquest derivat del petroli ha 
estat fortament criticat per ser un material 
poc o gens ecològic, tant pel fum negre 
que emet durant la seua combustió com 
per la gran quantitat de deixalles que hi 
genera. En qualsevol cas, el futur sembla 
encaminat cap a la recerca d’un material 
de procedència natural, suficientment 
econòmic com per a treballar-lo a gran 
escala als tallers dels artistes fallers aplicant 
tecnologies d’impressió 3D.

Equilibri Mediambiental: Polzet, un conte fet realitat



139

bris

e
li

qui

La comissió dels Jovenets ha 
passat a la història per ser la 
primera a portar a l’Exposició del 
Ninot una escena creada amb 
palla d’arròs. Tota la gent que hi 
va anar va poder veure Polzet a 
mig pintar fins al passat 14 de 
març. Es pretenia així mostrar el 
material del qual estava fet el ninot 
i poder valorar el resultat artístic 
que permet aquest nou material. 
L’objectiu d’aquest projecte 
és apostar per la innovació i 
al mateix temps difondre la 
importància de les inversions en 
ciència i en investigació. Encara 
queda molt de camí per recórrer, 
però els materials alternatius al 
porexpan volen obrir-se pas en el 
món de les falles.

Foto: www.cendradigital.com

Equilibris en la festa fallera



140

bris

e
li

qui

Si em preguntaren què són les 
xarxes socials, sense pensar-ho 
molt contestaria que són allò que 
no es pot tocar però, a la vegada, 
portem a la mà tots els dies de 
l’any. Com pot ser això? No sé molt 
bé com definir-ho, sols sé que és 
possible. I de la mateixa manera 
ens és possible trobar i contactar 
amb qualsevol persona del món 
(a no ser que eixa persona haja 
quedat atrapada al segle XX i no 
utilitze les xarxes socials).

Siga com siga, les xarxes socials han arribat 
a per a quedar-se. Per a quedar-se a les 
nostres mans, a les nostres butxaques, a 
les nostres bosses de mà i motxilles, però 
sobretot, als nostres caps. Si no em cregueu, 
penseu-ho... Qui no ha tingut una conversa 
començada amb un ‘’Has vist la foto que ha 
publicat Pepico a Instagram?’’, mentre que 
altra persona contesta amb un ‘’Sí, sí! I el 
més fort de tot és que Pepica li ha deixat un 
comentari a la foto!’’. De sobte, una tercera 
persona afegeix: ‘’Ai! Ensenyeu-m’ho! Que jo 
no el tinc agregat i té el compte privatitzat!’’. 
I així comença una conversa sobre Pepico i 
Pepica que pot durar tota una vesprada.

Curiós, veritat? Doncs açò és sols un exemple 
de totes les coses que les xarxes socials ens 
estan canviant a la nostra vida qüotidiana. I 
per descomptat, les comissions falleres no han 
estat alienes a tot aquest guirigall comunicatiu 
i s’han llançat a la piscina de la comunicació 

on line per tal d’aprofitar el ‘’tiró’’ mediàtic que 
dona trobar-se presents a les xarxes socials.

Algunes persones diuen que són modes, 
altres que són xorrades, però a mi m’agrada 
dir que són ‘’democratització de la 
informació al món faller’’, tot i que he de dir 
que aquestes paraules no són meues, sinó 
de Xavi Serra, i com que ell és tan resabut 
per a aquestes coses, cal creure allò que 
diu, no sols perquè ell ho diga, sinó perquè, 
a més, és veritat. Per què és veritat? Doncs 
perquè quants mitjans de comunicació 
hi han per parlar de Falles? Quantes 
televisions, ràdios, revistes, periòdics...? No 
sabria dir un nombre exacte, però sí que 
podria assegurar que no hi són suficients 
per abastar tota la informació, actualitat i 
notícies que ofereixen totes les comissions (a 
més de juntes locals i altres entitats falleres) 
de València i tots els pobles on es celebra 
la festa fallera. Mentre que les xarxes 
socials permeten que cada comissió tinga 
el seu espai propi de comunicació. I eixe, 
bàsicament i principalment, és el motiu pel 
qual les comissions falleres es van llançar de 
cap a aquesta piscina dels mitjans on line, 
més enllà de modes o coses passatgeres. 

A mi, que m’apassionen les Falles i tot 
allò relacionat amb la comunicació, no 
se m’havia de passar l’oportunitat d’unir 
ambdós mons i aprofundir un poc en la 
situació. Així que l’any passat, quan havia 
de plantejar un tema per al meu Treball Final 
de Grau, no vaig dubtar en que seria un 
pla de comunicació on line per a comissions 
falleres. Però enguany, en haver de plantejar 
un nou tema per al Treball Final de Màster 

Equilibri entre les Falles
REPUTACIÓ ON LINEI LA SEUA

Per: Begonya Garrido Picher bris
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(sí, jo vaig fer-lo i aprovar-lo legalment) 
em va sorgir una pregunta que, al mateix 
temps, era una idea: quina reputació tenen 
les comissions falleres a les xarxes socials? 
Hi hauran comissions més enllà de la meua 
que tinguen milers i milers de seguidors i 
seguidores? Hi hauran comissions atacades 
pels anomnats ‘’trolls’’?

Aquestes preguntes em causaven molta 
curiositat i les vaig resoldre. Així que, si 
després de llegir tota aquesta introducció 
i una part de la meua vida, vos semblen 
interessants aquestes preguntes, seguiu 
llegint i, a continuació, les resoldré.

Aleshores, com tot en aquesta vida, cal saber 
què opina la gent. Mai haveu preguntat a 
algú què pensa de vosaltres? Doncs açò és 
igual, sols preguntant a la gent podem saber 
si les comissions falleres tenim o no una bona 
reputació on line. Tot i que vosaltres podeu 
pensar ‘’Chè, a les xarxes socials tot es 
mesura amb followers, likes i interaccions’’. 
Sí, teniu raó! Però cal anar un poc més enllà 
perquè, tot i que tingam molts seguidors i 
seguidores, tal vegada no els està agradant 
allò que veuen a les nostres xarxes i, si és 
així, deixaran de donar-nos like o pitjor, ens 
faran el tan temut unfollow. Així que, per 
evitar açò, cal trobar l’equilibri per tractar de 
contentar a tothom amb allò que es publica 
i, per tant, tindre una bona reputació on line. 

Per tal d’esclarir açò i trobar 
l’equilibri, el públic havia 
de contestar unes senzilles 
preguntes que, segons la 
resposta, conduïen a altres:

Equilibris en la festa fallera
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Aquestes preguntes van ser contestades per 
un total de 209 persones que, conscient o 
inconscientment, ajudaren a esclarir quina és 
la reputació on line de les comissions falleres. 
Amb els resultats de l’enquesta es pot dir que: 

- Hi ha una bona predisposició del públic 
cap a les xarxes socials de les comissions 
falleres, donat que tot i que el 56,1% de 
les persones enquestades són falleres, 
el 74,3% del total assegura seguir a 
comissions falleres a les xarxes, és a dir, 
moltes persones tot i no ser falleres, també 
mostren interès per les comissions falleres i 
pel món faller.

A més, el 93,7% considera que les xarxes 
socials són importants per a les comissions 
- sobretot per a donar-se a conèixer i per 
fer una major divulgació de la cultura 
fallera - per tant, hi ha un bon grau de 
conscienciació al respecte de la importància 
de la comunicació on line per a les comissions 
falleres. I sols un 6,8% assegura que mai 
compartiria una publicació provinent d’una 
xarxa social fallera. 

 - El major percentatge de tipus d’usuari de 
xarxes és el d’usuaris presents i actius a les 
principals xarxes socials, tot i que també 
hi ha diversitat d’usuaris que utilitzen més 
xarxes a banda de les més comuns o que, al 
menys, es troben presents a les més comuns. 
Mentre que quasi cap persona enquestada 
assegura no trobar-se present a les xarxes 
socials. Per tant, quasi el total de les persones 
enquestades utilitzen les xarxes socials. 

- No hi ha egocentrisme a l’hora de seguir 
a comissions falleres a les xarxes socials, 
donat que un total del 66,6% assegura 
seguir entre 2 i més de 10 comissions 
a les xarxes socials, front a un 33,4% 
que assegura seguir sols a una comissió 
(segurament la seua pròpia comissió). 
Açò està directament relacionat amb que 
un 76,1% de les persones enquestades 
consideren que WhatsApp resulta una bona 
ferramenta de comunicació interna per a 
les comissions falleres i, d’aquesta forma, 
a les xarxes obertes poden seguir a altres 
comissions i assabentar-se de diferents 
informacions. A més, el 65,4% assegura 
que no sols segueix a les comissions, sinó 
que també es troba al dia d’allò que es 
publica. 

- La xarxa on hi ha un major nombre 
de seguidors és Facebook, seguida per 
Instagram, Twitter i YouTube. A més, 
aquestes xarxes no és limiten sols a les 
comissions falleres, donat que un 76,3% 
assegura que no sols segueix a comissions 
falleres, sinó a altre tipus de xarxes falleres 
que també són d’interès per als/les usuaris.

- Pel que respecta a la forma de comunicar, 
un 80,2% assegura que prefereix que les 
xarxes de les comissions utilitzen un to 
proper però no massa informal i en valencià 
(amb un 68,6% d’acord), tot i que un 29% 
també considera que caldria utilitzar el 
castellà i el valencià conjuntament per 
realitzar les publicacions.

Equilibri entre les Falles i la seua reputació on line
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- Els motius més importants d’estar presents 
a les xarxes socials per al públic són que 
es pot donar difusió a la pròpia comissió i 
a la cultura fallera, deixant de costat l’opció 
d’aconseguir patrocinadors, la qual cosa 
fa veure que el públic de les xarxes manté 
l’esperit de que les Falles no són de caire 
lucratiu, sinó festiu i cultural. Per aquest motiu, 
el públic també opina que les publicacions 
més importants són aquelles que aporten 
contingut informatiu, d’entreteniment i 
cultural sobre Falles i història fallera. 

- Tot i que el 53,1% de les persones 
enquestades opinen que el que menys 
els agrada de les xarxes socials de les 
comissions falleres és que hi ha massa 
egocentrisme, el 23,8% diu que allò que més 
li agrada de les xarxes falleres es veure’s a 
les fotografies i vídeos, i el 23,3% diu que 
compartiria contingut al que apareguera 
ell/a mateix. Per tant, ací es pot trobar un 
problema d’egocentrisme a ambdós costats: 
per part de les comissions falleres que, en 
molts casos, sols parlen de sí mateixes, i per 

part del públic que diu que el que més li 
agrada es veure’s als continguts audiovisuals 
i que són els únics que compartiria. 

- Per últim, també es pot concloure que els/
les seguidors/es volen ser partícips de les 
xarxes socials de les comissions falleres i que 
s’escolte la seua opinió. D’una banda volen 
aparèixer als continguts que es publiquen i 
d’altra es pot observar la gran quantitat de 
respostes personalitzades que s’han rebut, 
demostrant que volen expressar la seua 
opinió i col·laborar amb el funcionament de 
les xarxes de les comissions falleres.

Per tant, sabent aquestes opinions...Què es 
pot fer per tal de trobar l’equilibri i contentar 
a tots els/les followers? Doncs, no diré que 
és una cosa simple, donat que hem de saber 
diferenciar públics segons la interacció que 
tenen amb la festa fallera i segons les seues 
edats, a més d’establir uns objectius, etc... 
Però podem establir uns quants passos a 
seguir basant-nos en el missatge i el to, i en 
els continguts a publicar.
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I cenyint-nos als continguts, es poden seguir 5 passos:

1. Conèixer l’opinió del públic per saber quin tipus de contingut desitja veure.               
Contingut informatiu, cultural sobre Falles i història fallera, i publicacions on puga 
aparèixer contingut audiovisual.

A més de conèixer allò que el públic no desitja veure.           Publicacions ‘’egocèntriques’’ 
que sols parlen sobre la pròpia comissió i excés de publicacions sobre les falleres majors i els 
representants, a més de publicacions on no s’interactue. 

2. Adaptar aquests continguts tractant de seguir la missió, visió i valors de la comissió 
per tal de transmetre aquestes al públic.

3. Crear un calendari de publicacions.           Adaptar les publicacions buscant l’equilibri 
entre allò que prefereix veure el públic i allò que considera menys positiu, donat que no 
es pot obviar la rellevància que tenen les falleres majors a una comissió o la importància 
de parlar de sí mateix per tot allò relacionat amb la promoció de la comissió. Per tant, 
caldrà trobar l’equilibri dins del calendari per realitzar publicacions de tot tipus sense 
caure en l’avorriment d’unes o d’altres per al públic.

4. Afavorir la interacció amb el públic.          Utilitzar formes interrogatives, apel·latives o 
la coneguda tècnica del call to action. A més, s’hauran de realitzar publicacions que facen 
directament partícip al públic com enquestes, concursos o transmissions de vídeos en directe.

5. Tindre en compte que les xarxes socials, a més de ser mitjans de comunicació on line, 
també són una forma efectiva de conservació de materials audiovisuals o culturals, i per 
tant caldrà facilitar l’accés del públic a aquests documents.         Per a això es crearan 
àlbums de fotografies a Facebook, llistes de reproducció a YouTube i es publicaran els 
llibrets de falla a ISSUU. 

 

 

 

 

 

Tal vegada, llegint açò 
podeu pensar ‘’Què ens 
conta esta xiqueta? Què vol 
dir tot això del contingut i 
el missatge apel·latiu?’’. 
Doncs, teniu raó, contant-
ho per escrit pot semblar 
un tostó, però de segur que 
si vos mostre un exemple 
gràfic ho entendreu.

Equilibri entre les Falles i la seua reputació on line
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Ara que ho haveu vist, i veient també 
centenars de publicacions diàries a 
Facebook, de segur que aquesta estructura 
a les publicacions vos resulta més familiar: 
una imatge que acompanya el text (i si 
el text no té imatge, de segur que una 
gran quantitat de vegades no es pareu 
ni trenta segons a llegir la publicació) 
i un missatge que vos incita a participar 
en alguna activitat cultural o a comprar 
algun producte (segons si es tracta d’una 
associació o entitat sense ànim de lucre o 
d’una empresa o marca). 

Així que, tal vegada ara podeu comprendre 
un poc millor com es treballa per trobar un 
equilibri i aconseguir una bona reputació on 
line. Però, abans de finalitzar aquest article, 
i agraint que hagueu abastat a llegir fins 
aquest punt, m’agradaria esclarir un dubte 
que, tal vegada, vos ha pogut sorgir llegint 
aquest article: Quina reputació on line tenen 
realment les Falles? I quan parle de les Falles 
no faig referència sols a les comissions, sinó 
a tot el món faller. Així que, el primer que cal 
veure per saber com és la reputació on line 
del món faller és esclarir quina presència 
es té a les xarxes i de quina quantitat de 
seguidors i seguidores es disposa. Així que, 
a continuació, compartiré algunes dades 
obtingudes a la meua recerca.

Així que, per començar, resulta molt 
interessant esclarir la presència a les 

xarxes socials per part d’aquelles entitats 
i col·lectius que formen part oficialment 
de la Llista Representativa del Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat que, per cert, diu 
que ‘’Les comunitats són les encarregades 
de garantir les labors de salvaguarda 
amb la pròpia sufragació i realització 
de la festa’’, així que, amb els temps que 
corren i la importància que cobren les 
xarxes socials a la nostra societat actual, 
aquestes entitats també tenen l’obligació 
de salvaguardar la festa fallera mitjançant 
les xarxes socials i Internet. 

Aquestes entitats a les quals s’ha centrat 
la recerca són: la Junta Central Faller, el 
Gremi d’Artesans Fallers, el Col·legi d’Art 
Major de la Seda, l’Associació d’Estudis 
Fallers, Lo Rat Penat, el Gremi Provincial 
d’Artistes i Artesans Fallers de Borriana, 
la Interagrupació de Falles de València, 
la Federació de Societats Musicals de 
la Comunitat Valenciana, la Federació 
de Falles amb Especial Ingeni i Gràcia, 
l’Agrupació de Fabricants Pirotècnics de 
la Comunitat Valenciana, la Federació 
de Folklore de la Comunitat Valenciana, 
l’Associació Valenciana d’Indumentaristes, 
la Federació de Falles de Gandia, Borriana 
i Sagunt; i les juntes locals de Paterna, 
Manises, Alzira, Torrent, Xàtiva, Dénia, 
Sueca, El Perelló i Mareny. 

A més, també es va afegir a aquesta 
recerca la Regidoria de Cultura Festiva de 
l’Ajuntament de València, 20 artesans fallers 
que van plantar falles d’especial al 2018, les 
19 pirotècnies que van disparar a les Falles 
2018, els/les 19 indumentaristes oficials 
de les Falleres Majors de València al 2018, 
7 museus fallers, els Premis de les Lletres 
Falleres, el Postgrau en Falles i Creativitat, 
359 comissions falleres de València i diferents 
poblacions i, per últim, 17 xarxes dedicades 
a la comunicació fallera. 
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El total d’aquesta recerca? 479 
organitzacions, entitats, col·lectius, persones 
i empreses que conformen el món faller o, 
almenys, una part d’ell. 

El resultat? 412 es troben presents a 
Facebook (un 86% del total), 252 a Twitter 
(un 52,6% del total), 183 a Instagram (un 
38,2% del total) i 153 a YouTube (un 31,9%). 

Què volen dir totes aquestes 
dades? Doncs que  les Falles tenen una 
bona presència on line a xarxes socials si es 
fa la comparació amb l’ús de xarxes a nivell 
nacional, excepte al cas de YouTube, però no 
marejaré amb més nombres ni percentatges 
per fer la comparació. Sols creieu-me: les 
Falles tenen una bona presència on line. I 
això ajuda, i molt, a que la festa tinga una 
bona reputació on line, tot i que es puguen 
millorar algunes - o moltes, segons com es 
mire - coses a l’hora de la gestió de xarxes.

I per finalitzar, tot i que no serà una fi breu, 
m’agradaria tractar un últim tema relacionat 
amb la reputació on line de les Falles. I ja que 
vaig a parlar d’açò, començaré dient que a 
Espanya tenim 6 festes declarades Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat, de 
les quals 3, és a dir, la meitat, són de la 
Comunitat Valenciana. Per què dic açò? 
Doncs, en primer lloc, i per aprofitar aquestes 
línies, per fer veure la importància que té la 
nostra cultura festiva a nivell nacional i també 
internacional - sí, som l’enveja nacional, pel 
que a festes respecta -, i en segon lloc dic 
açò perquè té una relació directa amb la 
reputació on line de les Falles de València. 

Aquestes 6 festes que acabe de mencionar 
són: la Patum de Berga, el Misteri d’Elx, 
les festes de la Mare de Déu que la Salut 
d’Algemesí, les festes dels Patis de Còrdova, 
les festes dels focs del solstici d’estiu (també 
conegudes com les Falles dels Pirineus) i, per 
últim, les Falles de València. Doncs bé, si fem 
la recerca d’aquestes 6 festes a les xarxes 
socials, podem veure quina presència hi 

tenen i de quants followers disposen, la 
qual cosa ens dirà molt de la seua reputació 
on line. (Voldria esclarir que estic parlant 
de la comunicació oficial de cadascuna 
d’aquestes festes i, que si una sola comissió 
fallera, per exemple, es troba present a 
Facebook, Twitter, Instagram i YouTube, les 
comunicacions oficials de la Junta Central 
al cas de les Falles, i de la resta de festes 
UNESCO, també ho haurien d’estar).

Així doncs, els resultats són els següents: 

- La Patum de Berga. Es troba present a 
Facebook, Twitter i Instagram. Disposa de 
16.725 seguidors/es a Facebook, 8.304 a 
Twitter i 6.939 a Instagram.

- El Misteri d’Elx. Es troba present a Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest i Vimeo. 
Disposa de 10.686 seguidors/es a Facebook, 
1.719 a Twitter, 1.102 a Instagram, 49 
subscriptors/es a YouTube, 104 seguidors/es 
a Pinterest i 7 a Vimeo.

- Festes de la Mare de Déu de la Salut. No 
disposa de xarxes oficials, tot i que, als 
enllaços d’interès es redirecciona cap als 
webs i xarxes socials dels grups de gent i 
associacions que formen la festa. D’aquesta 
manera, es pot considerar que les xarxes 
oficials estan conformades per les xarxes 
dels diferents grups i no per un únic compte 
oficial. Tot i que, des de la pàgina web oficial 
es destaca la pàgina de Facebook dels 
festers, que disposa de 635 seguidors/es.

- Festes dels patis de Còrdova. Es troba 
present a Facebook, Twitter i Instagram. 
Disposa de 2.484 seguidors/es a Facebook, 
763 a Twitter i 697 a Instagram.

- Falles del Pirineu. Des de la pàgina web 
oficial no es dona accés a cap xarxa, però 
si es fa la recerca directament a les xarxes, 
tampoc es troba cap pàgina oficial. Per 
tant, es pot concloure que aquesta festa no 
disposa de cap xarxa oficial.

Equilibri entre les Falles i la seua reputació on line
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- Les Falles de València. Es troben presents 
a Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. 
Disposen de 42.264 seguidors/es a 
Facebook, 18.100 a Twitter, 28.400 a 
Instagram i 336 subscriptors/es a YouTube.

I ara bé, en quin lloc queden les Falles entre 
totes aquestes dades? Doncs, sumem!

- Patum de Berga: 31.968 seguidors/es 
sumant totes les xarxes oficials. 

- Misteri d’Elx: 13.667 seguidors/es sumant 
totes les xarxes oficials. 

- Festes dels patis de Còrdova: 3.944 
seguidors/es sumant totes les xarxes oficials. 

- Falles de València: 89.100 seguidors/es 
sumant totes les xarxes oficials.

Com podeu veure, la diferència de followers 
a les diferents xarxes és prou significant 
i demostra que les Falles de València 
gaudeixen d’una molt bona reputació on 
line, almenys en comparació a la resta. 
I això, bàsicament, es deu al bon treball 
comunicatiu per part de la Junta Central 
Fallera i de tota la feina que, dia a dia, 
desenvolupen per tal que la festa fallera es 
done a conèixer mitjançant Internet. 

I fins ací l’article, estimades lectores 
del llibret. Espere que, entre tantes 
dades, percentatges i paraules 
‘’estranyes’’, hagueu comprès la 
importància d’Internet i les xarxes 
socials per al món faller, perquè a 
les xarxes es poden dir i mostrar 
moltes coses - algunes vertaderes 
i d’altres no tan vertaderes - però 
tindre una bona reputació on line 
pot ajudar, i molt, a seguir fent que 
la festa fallera tinga la rellevància 
que mereix a nivell nacional i 
internacional. Sols cal trobar 
l’equilibri entre gaudir de la festa i 
mostrar-la correctament a la resta 
del món. 
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Quines característiques ha de tindre 
un faller per a considerar-se un bon 
faller o fallera? Què fa que un faller 
o fallera siga digne de rebre allò que és 
conegut com la “recompensa”? Què fa 
que un faller o fallera destaque sobre la 
resta de membres de la comissió sense ser 
fallera major o president?

Un amic meu va dir una vegada que la 
primera i única obligació que té un faller 
o fallera és pagar la quota mensual, i anar 
al dia si és possible. Si un faller o fallera 
paga religiosament, la comissió funcionarà, 
i podrà així satisfer les despeses setmanals, 
que no en són poques. Si paga cada dos o 
tres mesos també estaria bé, fins i tot podem 
acceptar els que paguen cada sis mesos. El 
que ja no és de bon faller o fallera és pagar 
a final d’any o vespres de les festes falleres, 
i no parlem ja de no pagar. Encara que un 
faller o fallera no faça res en tot l’any, si 
abona les quotes, la comissió podrà pagar 
a altres perquè facen allò que ell no ha fet 
o no ha pogut fer. Si no paga i tampoc ho 
fan els altres, la comissió no podrà liquidar 
certes despeses i anirà sempre endarrerida 
en els pagaments.

Una segona obligació d’un bon faller 
o fallera és participar en les activitats en la 
mesura que puga fer-ho. Si col·labora fent 
alguna cosa, per poc que siga, la comissió 
podrà estalviar recursos econòmics i 
destinar-los a coses més importants. Pot 
ajudar netejant el casal, buscant materials, 

preparant decorats, preparant vehicles, 
buscant publicitat per a les tanques del 
monument o per al llibret.... No parle d’una 
participació exclusiva, sinó d’anar alguns 
dies, d’aportar alguna publicitat, d’agranar 
el casal a vegades... És una obligació que 
propicia la integració i que es pot estendre 
a tasques com participar en la plantà, tirar 
arena al monument, transportar les tanques 
que cerquen els monuments, parar taula 
a Falles o durant la resta de l’any, ajudar 
en les diferents tasques de la comissió 
infantil, ajudar en el repartiment del llibret, 
confeccionar i posar les banderes...

Una tercera obligació d’un bon faller 
o fallera és implicar-se plenament en 
alguna activitat, ja siga la presentació, la 
cavalcada infantil, la cavalcada major, el 
llibret, el casal, l’administració o la loteria. 
Vull dir que s’ha de responsabilitzar 
perquè la comissió quede tan bé com 
puga, que faça un pas de qualitat, que 
la millore respecte d’altres comissions, 
encara que siga aportant organització, 
idees, documentació, treball físic… És 
una obligació que destaca poc, ja que 
és voluntària, sense imposicions d’altres 
membres de la comissió, en la qual el treball 
es fa a gust; i si algun dia vol descansar 
no passa res, no hi ha mals gestos per 
part de la resta. És una manera divertida 
de ser faller o fallera, en què es fan coses 
que agraden i perquè al faller/a agraden. 
També és gratificant, perquè es fa a gust 
i no per obligació, i a més hi participa 
amb gent que comparteix gustos. Podríem 
dir que és la millor manera de ser faller o 
fallera, ja que el límit el posa cadascú.

Equilibri entre ser o no ser
UN BON FALLER O FALLERA
Per: Eduard Oltra Navarro
Locos por las Fallas bris
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Una quarta obligació d’un bon faller o 
fallera és implicar-se no ja en una activitat, 
sinó plenament, perquè la seua comissió siga 
la millor. No és una obligació pròpiament 
dita, ja que no depén de cadascú, sinó que 
el president l’esculla per a formar part de 
la Junta Executiva, cosa que implica que 
s’haja donat a conéixer anteriorment en 
una activitat concreta. També és la que 
més desgasta, ja que de vegades allò que 
fa no és degudament valorat per la resta 
de l’executiva o, simplement, per molt que 
creu el faller o fallera que fa, no fa prou 
perquè meresca ser destacat. Pot ser que 
simplement complisca amb l’obligació 
del càrrec, com per exemple els loters i 
loteres amb la loteria, el secretari amb 
l’administració de la comissió, els cobradors 
i cobradores de les diferents comissions, els 
delegats i delegades infantils, el casaler o 
casalera... Una altra cosa és que facen 
més del que obliga el càrrec. Per exemple, 
que una mateixa persona s’encarregue de 
contractar i cobrar les diferents publicitats, 
de vendre entrades per a la presentació, 
de repartir el llibret, de participar en la 
cavalcada infantil, en la presentació, de 
fer els rebuts de cobrament de les diferents 
comissions, de la loteria... Però hi ha altres 
perills, ja que la resta de la comissió pot 
pensar que treballa per l’obligació del 
càrrec, i no sempre és així, ja que ho fa 
perquè li agrada. I poden imposar-li altres 
obligacions, o simplement, donar per bo el 
seu treball i no donar-li ni les gràcies tots 
els fallers i falleres als quals ha ajudat.

Una cinquena obligació del bon faller 
o fallera és permetre la participació d’altres 
membres de la comissió en l’activitat o 
activitats en què participa, a més de no 
monopolitzar-les. De vegades, un faller o 
fallera s’implica tant que creu que ningú 
més no pot fer-ho millor, de manera que 
només ell o ella hi treballen. Si se’n va, 
l’activitat es pot perdre. No cal esmentar 
el cas d’aquells que, per intel·ligents i bons 
que són en diverses activitats, se n’arriba 
a dependre, ja que han dedicat tant de 

temps que cap membre més de la comissió 
ha pogut  ni tan sols insinuar-li alguna 
cosa, de manera que la gent comença a 
desentendre-se’n. “Si ho fa ell, i ho fa bé, 
per què hem d’aportar res”? Si aquesta 
persona, que domina, no ja una activitat, 
sinó pràcticament totes les de la comissió, 
per la raó que siga, en deixa de participar, 
la comissió passarà de ser la millor en 
aquestes activitats a ser-ne una més.

Si aquesta persona s’haguera centrat només 
en una de les activitats, i haguera permés 
que altres s’expressaren artísticament 
i intel·lectualment, la comissió sempre 
podria ser bona en alguna activitat. Està 
bé treballar per la comissió, però no fins 
a arribar a ofegar els altres per un excés 
de treball de cara al públic. Cal permetre 
la participació de tot aquell que vulga. Pot 
ser que aquesta persona pense que només 
ell o ella treballa; fins i tot que siga veritat. 
Però si no deixa la possibilitat que algú ho 
faça, mai no tindrà un substitut o substituta 
immediats, i la comissió que tant vol baixarà 
bastant en la consideració, no de la resta de 
les comissions, sinó en la dels propis fallers i 
falleres i en el barri en què se sustenta.

Finalment, i per a concloure, per a ser 
un bon faller/a cal pagar religiosament 
tots els mesos, o tan sovint com ho permeta 
la butxaca, i participar tant com es puga 
en les diferents activitats. Tot allò que vinga 
després és voluntari i digne de destacar, 
però no fa ser millor faller o fallera. Hi ha qui 
treballa per la falla, i hi ha qui treballa per 
lluir-se, ell o ella i els seus, i que després de 
fer que la comissió depenga absolutament 
d’ell o ella, quan li ix alguna cosa que li 
interessa més, la deixa enfonsada. Cal 
reconéixer el treball de tothom i respectar-
lo, ja que la gent pot acabar cansant-se pel 
fet que la ignoren i deixar així la comissió.

Equilibris en la festa fallera
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Quan naixes a la Comunitat 
Valenciana ja es dóna per 
descomptat que seràs faller o 
fallera. Pots haver nascut en 
qualsevol de les tres províncies de 
la Comunitat i t’han d’agradar sí o 
sí les falles. Però si has nascut fora 
i t’agrada ser faller o fallera... A 
què és degut? 

El meu nom és David i sóc canari, 
concretament de Las Palmas de Gran 
Canaria. No tinc arrels valencianes, ningú 
em va obligar a ser faller, i visc les falles 
com una persona més. En el meu cas, tot 
va començar fa quasi dos anys en la festa 
d’aniversari d’una de les meues millors 
amigues, quan li vaig dir que volia ser faller. 
Aquesta asseveració la va impactar, ja que 
com que no sóc d’ací va pensar que podria 
ser una bogeria. Així que em va dir: ‘’Prova 
i ja em diràs si t’abelleix seguir o no...’’. 

A molta gent li fa gràcia que siga un faller 
canari, perquè és atípic que a un foraster 
li agraden les falles. Però en el meu cas 
va ser com si les falles m’hagueren estat 
cridant. Des que em vaig mudar a València, 
a les Falles del 2015, han sigut les meues 
festes preferides. Però... per quin motiu? És 
la pregunta que es fa molta gent que em 
coneix. Doncs, sincerament, crec que no 
ho veig com una festa més, sinó com una 
tradició tan arrelada a la terra que tard o 
d’hora t’atrapa. Si vius a la ciutat no deixes 
de preguntar-te per què una simple festa 

que porta tants segles pot fer que un poble 
es puga unir per una cosa comuna.
 
Vinc de la terra del carnaval, de les 
disfresses i del clima tropical. Però quant 
a la vessant cultural és una festa molt jove 
en comparació de les falles. I pot ser que 
siga la història el motiu pel qual sempre 
he sentit atracció per cada lloc. Per aquest 
motiu considere que no sols es tracta d’una 
celebració anual al mes de març, sinó que 
se segueix una tradició de fa segles que, els 
fills dels fills i les filles de les filles, segueixen 
portant a terme amb el pas del temps. 

Quan descobreixes el món faller vas 
coneixent més sobre les tradicions i el 
protocol que hi ha al darrere. No només 
és cremar una figura enorme. És cremar un 
monument que la comissió ha pagat per a 
celebrar un any de treball dur. Perquè quan 
et converteixes en un faller disfrutes de la 
vida social de la falla, coneixes gent del 
barri al qual pertany el casal, fas amics 
i amigues que sempre estan disposats i 
disposades a ajudar-te, sempre tens coses 
a fer perquè als casals no es descansa 
mai... I així es poden seguir contant milers 
d’aspectes i anècdotes que sols els que som 
fallers i falleres entenem. 

Però últimament em pregunten molt sobre 
el tema de les xarxes socials, per quin 
motiu comencí a compartir les meues 
experiències. Tot es va iniciar perquè des 
que em vaig fer faller m’he convertit en 
un ésser ‘’obsessiu’’ -o friqui- de les falles. 
M’he involucrat en tot allò que he pogut, 
i m’encisa compartir-ho amb els meus 

Equilibri entre ser
FORASTER/A I SER FALLER/A
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amics i amb el meu entorn. És per això que 
a moltes persones cridava l’atenció que jo, 
sent canari, fóra més faller que altres que, 
tot i ser valencians, no els agrada la festa. 
Així que després d’un congrés de xarxes 
socials en el qual vaig participar, va sorgir 
la idea de crear les xarxes de 
#CanarioFallero. Perquè així 
podria compartir, amb les 
meues amistats i amb totes 
aquelles persones a les quals 
poguera interessar, les vivències 
i coneixements de com un canari 
es pot convertir en faller. 

En poc temps, des de l’octubre 
del 2018 que comencí 
amb les xarxes socials, 
he anat adquirint molt de 
reconeixement. Simplement he 
volgut ser partícip d’unes festes 
que m’encisen. Però com que 
hi sóc nou, tot allò que he anat 
plantejant-me ho he compartit 
al mateix temps.  Des del ”per 
què s’anomenen falles” al “per 
què les falleres s’han de fer 
els monyos”. Sempre he sigut 
una persona inquieta i curiosa, 
per la qual cosa, aquesta 
experiència ha sigut com un 
coneixement afegit, ja que quan 
t’endinses en una cosa que no 
coneixes vols saber-ne més, 
tant com aquells que porten 
tota una vida d’aprenentatge. 

Tanta ha sigut l’acceptació social 
que els seguidors i seguidores 
creixen dia rere dia, cosa que em 
fa sentir molt feliç, ja que crec que 
faig un bon treball, però sempre 
amb respecte cap als altres. Tot i 
que també tinc clar que açò ha 
sorgit amb el propòsit d’entretenir, 
de divertir i de compartir. Em 
considere molt neutral, i si jo 
demane respecte sóc el primer 
que ha de donar exemple. 

Conéixer una cultura que no és la teua 
és més complicat del que sembla, perquè 
tot i que sóc espanyol -igual que els 
valencians i valencianes- tenim aspectes 
molt diversos que ens diferencien. Com per 
exemple, la llengua valenciana, la qual 

Equilibris en la festa fallera
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vaig aprenent a poc a poc, per respecte al 
lloc on visc (tot i que és un poc complicat, 
però no impossible). Això sí, hui en dia 
l’entenc molt bé, i tinc amics i amigues 
valencianoparlants als quals obligue a 
parlar-me en valencià, ja que considere 
que he de fer-ho per cortesia (i així també 
millore l’oïda). 

Així que he anat integrant-me en el món 
faller amb totes les conseqüències. Per això 
m’agrada compartir tot el que vaig aprenent 
de les falles en les meues xarxes socials, en 
el meu blog i, pròximament, en el canal de 
YouTube. Algunes persones ho veuran com 
una cosa inútil o ridícula. Però, en veritat 
que ho he fet a plaer, per compartir tot el 
que aprenc amb les persones forasteres i, 
de vegades, també amb les d’ací.

Curiosament, amb la creació de 
#CanarioFallero, moltes falleres i fallers 
m’han dit que  estan aprenent coses que 
no sabien de la seua pròpia terra, atés que 
no em limite a saber i conéixer coses sobre 
les falles, sinó també de l’entorn, de la 
ciutat, tradicions, cultura... Perquè entenc 
que, per a poder explicar bé el que és una 
festa cultural (ara Patrimoni Immaterial de 
la Humanitat), cal conéixer la història i 
entendre també els orígens i el context. 

Forme part de la falla Trinitat Alboraia, 
una humil comissió del barri de la Trinitat, 
la qual m’ha acollit amb molta estima des 
del primer moment. Amb ells i elles aprenc 
moltíssim setmana rere setmana. El primer 
any va ser d’observació, però de seguida 
em vaig anar acostumant a les persones i 
a la falla. Crec que això ha comportat que 
em proposaren per a ser delegat d’infantils, 
i que a poc a poc anara implicant-me en 
més activitats, però sempre amb molta 
estima i respecte. Potser, aquest haja sigut 
el motiu pel qual m’he sentit tan estimat i 
haja volgut aprendre més i més.

Finalment, sols puc agrair a aquesta comissió 
que m’haja donat l’oportunitat de parlar un 
poc sobre mi i sobre les meues experiències. 
Em fa molt feliç abastar més gent i que 
s’interessen pel treball d’investigació i 
aprenentatge que faig per a tothom. Cal 
aprofitar els mitjans per abastar més gent, 
explicant que allò que fem a València no 
és només cremar una figura de suro i fusta, 
sinó que treballem perquè una xiqueta es 
puga convertir en fallera major infantil, un 
xiquet puga gaudir sent president infantil, 
una dona es puga vestir de valenciana i 
ser fallera major, un president puga complir 
amb els deures de la comissió, i que fallers i 
falleres puguen gaudir en un entorn acollidor 
i entranyable. I així crear, no un simple grup 
d’amics i amigues, sinó una família unida 
amb qui sempre poder compartir grans i 
bons moments. 

 

Equilibri entre ser foraster/a i ser faller/a
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VEÏNAT
FESTA FALLERA

He de reconèixer que quan era 
xicoteta m’encantaven les Falles. 
Eren la meua festa preferida. Les 
Pasqües no estaven malament, 
i el Nadal de vegades li feia la 
competència, però a la fi, era el 
soroll d’una mascletà allò que més 
m’entusiasmava.

Amb el pas del temps, açò ha canviat, ja no 
trobe en aquestes festes l’emoció d’abans. 
Potser han perdut la màgia per a mi o potser 
he sigut jo la que ha canviat. En qualsevol 
cas, mai hauria pensat que quan s’acostaren 
les falles estaria buscant la manera de fugir-
les, i no obstant això, fa quatre anys vaig 
fer-ho per primera vegada. 

Estic segura que a moltes persones, sobretot, 
aquelles que no siguen valencianes, no li 
agraden les Falles perquè no les entenen 

– que és perfectament raonable -, però 
no puc dir que aquest siga el meu cas. 
Jo entenc les Falles i entenc el sentiment 
perquè ho he experimentat; la diferència 
és que ja no el compartisc. Allò que abans 
no pareixia molestar-me, ara és tot el que 
puc veure. El carrer ple de gent m’atabala, 
utilitzar el transport públic em resulta un 
infern, els canvis de ruta de l’autobús fan 
que el meu trajecte es duplique en temps i 
distància, les mascletaes durant tot el mes 
de març em pareixen innecessàries; però 
si he de dir què és el que més em molesta, 
- tot i que no m’afecten a mi personalment - 
diria que és el constant soroll dels petards. 
Tinc quatre gats i puc dir amb seguretat que 
el nivell d’estrés que els petards els causen 
és insuportable. Cada animal reacciona 
d’una manera - la meua gata xicoteta es 
posa a tremolar i l’altra no sap on ficar-se 
per fugir del perill – però el que és segur 
és que tots pateixen. Imagineu suportar 
aquest nivell d’estrés durant un mes sencer; 
és una tortura.

I EL

ENTRE LA
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Crec que es podrien trobar solucions a 
aquelles coses que afecten als que no som 
fallers o falleres sense llevar l’essència a la 
festa. Les mascletaes podrien fer-se tan sols 
el dies que pertanyen a les festes, l’ús de 
petards hauria de ser molt més limitat, hi 
ha milers d’animals que els pateixen i molts 
d’ells viuen al carrer, i s’hauria d’exigir 
una responsabilitat a la ciutadania que 
gaudeix de les festes al carrer, no pot ser 
que València comence el dia soterrada en 
plàstic. La resta crec que són coses que els 
no fallers/es podem tolerar sense problema 
- les multituds de gent, el transport públic o 
les revetlles– i que suposen inconvenients 
de poca importància.

Amb tot açò que conte, he de dir que no 
odie las Falles – tot i que ho puga semblar 
-. Pense que són unes festes molt alegres, 
que atrauen gent de molts llocs diferents i, 
sobretot, pense que els ninots tenen un gran 
valor, no sols artístic, sinó també cultural. 
No vull que desapareguen, formen part de 
la nostra història i cultura valenciana, però 
sí m’agradaria que s’adaptaren als temps 
actuals.
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Cap altra manera diferent 
de la meua és possible per a 
ser una Falla. Només poden ser 
monocolors i han de respectar el 
model que jo i les persones de 
la meua confiança hem decidit. 
Qualsevol altra cosa és provocació 
i va en contra del poble valencià. 
Qui no és com jo, simplement no 
aporta res a la festa i em fa fàstic 
(agonieta).

És més, si el seu model segueix embrutant 
els carrers, hauré d’anar-me’n de viatge 
ben lluny o al xalet. La festa que fan és 
ignorant i coenta. No respecta el meu ritme 
de vida i em dona molt de mal de cap. Per 
no parlar de la despesa que fan. Cremen 
diners en tot allò que per a mi no cal...

De ben cert que has sentit els arguments 
anteriors en boca de més d’una persona. 
Hi ha gent que decideix què és ser una 
Falla, com s’ha de sentir i estimar la festa. 
Però també la hi ha que odia qualsevol tret 
que no s’ajuste al seu correcte pensament 
(i indiscutible). Postures que exposades així 
sense detalls, poden servir per a qualsevol 
bàndol reconegut al món de les Falles: les 
persones més tradicionals, les postures 
alternatives, la gent que no li agrada la 
nostra festa... I totes vinga la brofegada 
sense parar-se a escoltar a l’altra(es) part(s).

Abans de seguir, i per a ser justos, tocarà 
presentar-se, no? I no per una qüestió de 
vanitat, o almenys no únicament. Em dic 
David i sóc faller (que no fallero, això són 
els petards, i jo encara no explote). De 
ben menut vaig ser de la Falla de Corea, 
a Gandia; després, el primer president 
infantil a la Falla la Foguerà de Xeraco (no 
busques fotos, les he destruïdes totes, era 
l’època del vestit de panderola de vellut 
negre i, no, no era bonic); membre del 
jurat en diferents premis de la Federació 
de Falles de Gandia, i des de fa 7 anys sóc 
de la Falla Popular i Combativa la Delicà 
de Gandia. Ho dic perquè almenys a la 
vora del Serpis s’ha de mostrar l’ADN i el 
currículum faller abans de poder opinar, 
per allà a Silla com va la cosa?

Estimar la festa no hauria de ser un dogma 
de fe, ni quelcom preconcebut. Allò de tota 
la vida potser no té ni 80 anys, i fins i tot 
un bon dia va poder ser dictat per éssers 
molt mal nascuts més aficionats a aixecar 
el braç que no a fer Falles. I per altra 
banda, no totes les coses noves són millors 
pel fet de ser noves. Partir d’aquest mínim 
tan simple de vegades costa, molt, massa. 
Si ens dedicàrem a construir, en lloc de 
destruir-nos, les valencianes hui podríem 
ser un poble diferent, no creus?

Les Falles són només com jo dic (o no)

Equilibri COMISSIONS FALLERES
ENTRE DIFERENTS TIPUS DE

Per: David Pérez i López bris

e
li

qui



157

I què és això d’una Falla Popular i 
Combativa? Autogestionada? Que 
no va a l’ofrena? I a més no canta 
l’himne?

La versió resumida? Doncs, una Falla més, 
que de Falles sempre hi ha hagut de moltes 
maneres.

Un poquet més llarg? Fa uns anys un grup 
de persones que ens estimàvem les Falles 
i ens agradava gaudir del poder revulsiu, 
satíric, transformador, engrescador, artístic 
i cultural que les Falles barregen amb 

festa i bon rotllo, vam decidir muntar-
ne una. Algunes de nosaltres formàvem 
part de moviments socioculturals com la 
Fira de Gandia Autogestionada (la FiGA 
per entendre’ns) i altres col·lectius de 
base assembleària. Moltes ens sentíem 
expulsades del món de les Falles per 
diferents raons i volíem fer alguna cosa 
nova a partir de l’experiència de la FiGA 
i d’altres apostes com les Falles Populars 
i Combatives de València o les Falles 
Alternatives de Benimaclet. I d’aquesta 
manera va nàixer la Falla Popular i 
Combativa la Delicà a Gandia.

Equilibris en la festa fallera



158

Una organització on no hi ha una estructura 
jerarquitzada (es pot viure molt bé sense 
una presidència ni junta directiva, amb 
amor ho dic, eh! Això sí, cal fer molta més 
feina entre totes) i on a més el paper de la 
dona a les Falles s’havia de revisar. I sí, 
no som gent d’ofrenar, què li anem a fer? 
Tampoc volem subvencions ni patrocinis 
d’empreses, d’ací l’autogestió que ens 
garanteix un marc de llibertat que altres 
formes de finançament no ens oferien.

I tampoc tenim gens d’interés a formar part 
de cap federació de Falles o junta central 
(ni elles de què formem part, diria jo).

Diferencies amb les falles tradicionals?

Sé que és una pregunta que pot donar cert 
morbo, i sé que la meua resposta agradarà 
poc, però no he vingut a discutir. Així que 
et diré que no ho sé. Perquè de falles 
tradicionals hi ha un fum, són diverses i de 
totes puc aprendre alguna cosa. I elles de 
nosaltres també.

M’agrada més destacar que entre les 
diferents visions hi ha un equilibri, que 
podem sumar i conviure. I que des de 
l’amor i l’estima a la nostra Falla podem 
unir forces entre totes (estic molt cursi, ho 
sé, però ja saps que sóc delicat ; )
A més, l’any passat ens entrevistaren 
en Á Punt des del balcó de l’Ajuntament 
de València. Igual les Falles populars i 
combatives ja som una miqueta més part 
de l’ecosistema faller (ho havia de dir, o 
no seria un bon faller si no presumira de 
Falla) i ens podem començar a relacionar 
més fluidament.
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En conclusió?

Les falles poden ser tot allò que vulguen ser.

Jo lluite per construir un espai antifeixista, 
que fomente la igualtat entre gèneres així 
com els drets de les persones LGTBI+, on 
debatre de tot, passar-ho bé, somniar en 
altres mons, embrutar-me fent el monument 
o suant per tirar el llibret avant i també 
promoure música i cultura en la meua 
llengua.

On a més valencianes que han deixat 
d’estimar les Falles, i les que directament 
les odiaven, puguen sentir-se falleres. On 
el casal està obert per a tothom i no cal 
pagar una mensualitat per a ser membre i 
prendre les decisions.
Tot això m’ho permet la meua, i la teua?

FALLA
REIS 
CATÒLICS
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Les falles són les festes 
valencianes per excel·lència, 
són dies en què la festa es viu al 
carrer… soroll, olors, rialles i molta 
música omplint ciutats i pobles.

L’origen de la festivitat de les falles es remunta 
segles enrere, relacionat amb els rituals que 
utilitzen el foc com a símbol purificador i 
renovador, el qual es pot entendre com un 
acomiadament de l’hivern, l’època més 
obscura i dura de l’any que dona pas al 
renaixement de la vida, materialitzat amb 
l’arribada de la primavera.

La tradició de les falles s’ha mantingut al llarg 
del temps. A finals del segle XIX podem trobar 
dos vessants en la festa que tenen com a nucli 
el foc, però amb diversos protagonistes. D’una 
banda tindríem les fogueres que es feien al 
carrer, la festa del poble, la dels jornalers que 
aprofitaven la vespra de Sant Josep per a 
cremar tot allò que sobrava, com eren mobles, 
estores… D’altra banda, les que es feien a 
la ciutat. Aquestes fogueres o estructures, ja 
més elaborades i situades a prop de cases i 
edificacions, eren un perill d’incendi, cosa que 
va en fer necessària la regulació per a evitar 
situacions que posaren en perill la seguretat de 
la població. Amb el temps, aquestes estructures 
formades per fustes, teles, cera, cartons, etc., 
comencen a plantar-se en encreuaments de 
carrers i en places àmplies, tant de pobles com 
de la ciutat.

El fet que les falles es planten en meitat 
d’un carrer o plaça provoca una nova 
situació, com és que es puguen rodar, fet 
que afavoreix la representació d’escenes 
relacionades entre sí. En la majoria dels 
casos, i com ens diu Antonio Ariño, “la falla 
era concebuda segons el model del sainet.”1 
L’escena es desenvolupa en la zona dels 
ninots, mentre que l’explicació, en forma de 
vers, es feia en fulls pegats a les parets del 
costat o bé en la mateixa estructura.

Equilibri
I LA LITERATURA

ENTRE LES FALLES

El Tabalet (núm. 2 (1847)). Font: 
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

1 Ariño, Antonio: La falla erótica (1850-1870) en Historia 
de las Fallas. Valencia: El Mercantil Valenciano, 1987.
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Els veïns anaven a veure la falla perquè 
es criticaven fets, situacions i persones que 
al llarg de l’any havien sigut polèmics. Les 
falles, realitzades d’una manera divertida, 
graciosa i satiritzant, provocaven rialles en 
les persones que s’apropaven a visitar-les. 
No hem d’oblidar que els valencians som 
tendents a la sàtira i a la rialla, i aquesta 
era una bona situació per a reflectir-ho. 
Aquesta tendència a satiritzar i ridiculitzar-
ho tot està molt present en la premsa satírica 
de mitjan segle XIX, en publicacions com 
El Tabalet (1847), La Donsayna (1844), 
La Traca (1884), La Risa (1843), El Sueco 
(1847), i en les representacions teatrals i 
sainets de l’època… i aquesta dinàmica 
es repeteix en les explicacions falleres2. 
Alguns autors com Bernat i Baldoví 
aprofitaren els seus escrits teatrals per a 
fer diverses explicacions falleres3.

Els versos explicatius de les falles tenien 
una vida molt curta, tan curta com la dels 
monuments als quals acompanyaven, ja 
que desapareixien només cremar la falla. 
Per aquest motiu, és difícil realitzar un estudi 
d’aquest tipus de documentació, així com 
també dels propis autors. És a partir de 
1855 quan apareix un quadernet realitzat 
per Josep Bernat i Baldoví (Sueca 1809 - 
València 1864) amb el títol d’Historia de la 
Falla de Sen Chusep de la plaseta del Almodí 
en l’añ 1855. El conill, Visanteta y Don 
Facundo, que presenta unes característiques 
que s’assemblen al format que té hui en dia el 
llibret de falla.

Els llibrets són 
publicacions que van 
adquirint cada vegada 
més força. Per aquest 
motiu, la comissió 
fallera comença a 
encarregar a diversos 
autors coneguts els 
versos explicatius, a 
fi de dotar-los de més 
importància i renom. 
Així, trobem escriptors 
com Josep Bernat 
i Baldoví i poetes 
destacats com Teodor 
Llorente (València 
1836 - 1911), autors 
coneguts de l’època 
que redacten part dels 
textos dels llibrets.

L’explicació de la falla es feia amb un 
llenguatge pla, apropat a la parla del 
poble, que al cap i a la fi és a qui va 
dirigit i qui es veu reflectit en les situacions 
que hi apareixen. Els llibrets s’utilitzaran 
per a potenciar l’ús del valencià, ja que 
aleshores se’n vivia un renaixement, amb 
la pretensió que el poble llegira en la 
llengua amb què parlava. En aquesta tasca 

La Donsayna (núm. 2 (1844)). Font: 
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

Llibret de la falla 
Guillem de Castro. Font: 

Biblioteca Valenciana 
Nicolau Primitiu

2 Bernat i Baldoví, Josep: Els llibrets de falla. Bernat i Baldoví edició 
de Felip Bens i Juli Amadeu Àries. València: L’Orellana, 2012.
3 Íbidem.
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contribueixen escriptors de l’època, com 
els esmentats Teodor Llorente o Josep 
Bernat i Baldoví, però també Eduard 
Escalante (Cabanyal 1843 - Valencia 
1895) o Josep Maria Bonilla (Valencia 
1808 - 1880), entre d’altres.

Aquest interés per acostar-se al poble fa 
que les temàtiques tinguen un entramat 
majoritàriament popular. Alguns dels temes 
habituals són el matrimoni com a objectiu 
per a millorar en l’escala social, la sexualitat 
o l’ús del llenguatge amb doble sentit4. 
També hi apareix el tema de la desigualtat 
social, amb les diferències entre el camp i la 
ciutat, la pobresa enfront de l’abundància 
o temes polítics i econòmics, com la sempre 
polèmica pujada dels impostos. Les modes 
esdevenen també centre d’atenció en la 
crítica fallera, sobretot la que fa referència 
a la moda femenina, ja que en aquesta 
època les dones utilitzaven una peça de 
roba interior anomenada miranyique, que 
despertava l’atenció de la sàtira. Com diu 
Bernat i Baldoví: “No dic que siga pecat,/
però allá en lo meu país,/desde Sollana a 
Turís,/ y de Torrent a Alzira,/si be es palpa, 
ó se be es mira,/ninguna du res postís...5

Podem trobar una extensa recopilació de 
publicacions falleres i algunes imatges que 
il·lustren i esdevenen testimoni directe d’aquell 
temps i de la festa en la Biblioteca Valenciana. 
Alguns dels títols són de la darreria del segle 
XIX o principis del XX, com per exemple 
els següents: Gran Falla situá en els cuatre 
cantóns dels carrers de Cirilo Amorós y Félix 
Pizcueta (conservem explicacions a partir del 
1907) o Falla instalada por los vecinos de la 
plaza San Miguel, de la qual tenim mostres a 
partir del 1906.

Un important nombre dels llibrets publicats 
a la ciutat de València formen part del 
fons de l’Hemeroteca de la Biblioteca 
Valenciana. Fons que es veuen completats 
amb llibrets de pobles on també es planten 
falles. Concretament, de Silla tenim la 
representació de les següents falles: falla 
el Molí, falla Mercat, falla Poble, falla 
Parc Sant Roc, falla Port i adjacents i com 
no, falla Reis Catòlics i adjacents, de la 
qual tenim tenim els llibrets corresponents 
als anys 1984 i 2011.

A més a més, la Biblioteca Valenciana 
també compta amb una col·lecció de 145 
títols de premsa fallera publicats a la ciutat 
de València, amb noms tan importants com 
El Buñol, iniciat l’any 1924, el El Turista 
fallero, el 1942 o La Cotorra fallera el 1946. 
També es disposa d´Estampa fallera (amb 
els números corresponents als anys 1944 
i 1945) o El Fallero (amb els números que 
van des de l’any 1921 fins al 1936). Cal 
destacar també la col·lecció del Pensat i fet, 
amb una primera etapa que va des de 1912 
fins a 1972, i posteriorment una segona que 
va des de la recuperació de la capçalera, 

Llibret de la 
falla Cirilo 
Amorós 
i Félix 
Pizcueta.

Font: 
Biblioteca 
Valenciana 
Nicolau 
Primitiu

4 Marín i García, Josep Lluís: Les explicacions falleres de Bernat i Baldoví en Bernat i 
Baldoví i el seu temps, edició de Miquel Nicolás. València: Universitat de València, 2002.
5 Íbide
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als anys noranta, fins al 2009, moment en 
què desapareix. Gràcies a tota aquesta 
documentació es pot estudiar l’evolució, tant 
del llibret com de la festa, així com veure en 
imatges els monuments plantats cada any.

A través de Bivaldi (Biblioteca Valenciana 
Digital), es pot accedir des de casa o des de 
qualsevol biblioteca pública a les publicacions 
digitalitzades de la Biblioteca Valenciana, 
com és el cas d’un número 
d’El fallero republicano del 
1932, Foc valencià en la 
semana fallera (1933) o El 
Chisme fallero (25 números 
d’entre el 1935 i el 1936).

Com a resum podem dir 
que el llibret naix per 
donar una explicació a 
la falla que es planta a 
la plaça, al carrer o al 
barri. En la mesura que la 
societat ha anat canviant 
també ho ha fet la falla i 
per tant el llibret. De fet, 
els continguts dels llibrets 
de l’actualitat s’han anat 
ampliant i ara contenen versos dirigits a 
les falleres majors, la memòria d’activitats 
que s’han realitzat al llarg del curs faller, el 
programes de festes, fotos.. però segueixen 
mantenint l’essència amb què van ser 
creats: explicar el contingut de la falla com 
una recreació de la realitat d’una manera 
satírica i divertida.

Pensat i fet (1913). Font: 
Biblioteca Valenciana 
Nicolau Primitiu

El Fallero Republicano (1935). 
Font: Bivaldi. Arxiu Rafael Solaz

El Chisme Fallero (1935). 
Font: Bivaldi. Arxiu Rafael Solaz
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S’apropen les Falles i tots sabem 
que són una època d’excessos. La 
festa i la tradició en moltes ocasions 
acostumen a ser sinònim d’abús: 
es menja i es beu molt més del que 
el nostre organisme necessita. I no 
només pel que fa a la quantitat, sinó 
que també pel que fa a la qualitat 
d’allò que prenem. Sense oblidar el 
desajust que també es dóna en els 
horaris dels menjars: mengem molt, 
malament i a deshores. Mantindre, 
doncs, una alimentació saludable 
durant aquests dies els pot paréixer, 
a més d’un faller i d’una fallera, un 
gran repte.

Les conseqüències d’aquests excessos 
poden arribar a curt i a llarg termini. Poden 
anar des dels problemes gastrointestinals 
o la ressaca que experimentem després 
d’haver ingerit una quantitat excessiva 
de menjar o d’alcohol, fins als problemes 

més seriosos, com ara les pujades de la 
tensió arterial o dels nivells de sucre. A 
més, hi ha fallers i falleres més sensibles 
a aquests desequilibris en els quals les 
conseqüències es poden veure agreujades, 
com per exemple persones que arrosseguen 
patologies com la diabetis (malaltia 
metabòlica que provoca una secreció 
d’insulina insuficient o nul·la i un excés de 
glucosa), la celiaquia (trastorn intestinal 
crònic provocat per una intolerància al 
gluten, que es caracteritza per una atròfia 
de la mucosa intestinal i es manifesta per 
una síndrome de malabsorció orgànica), o 
la hipertensió (augment de la pressió de la 
sang dins de les artèries). I no ens oblidem 
dels xiquets. Els més menuts pateixen, 
d’una banda, el desajust nutricional a 
causa de desdejunar, esmorzar, dinar, 
berenar i sopar a la falla, i no sempre 
sota la supervisió dels seus pares; i d’altra 
banda, el fallers més jovenets pateixen 
igualment un desajust quant al descans. 
No és estrany que durant els dies de festa 
els més menuts repartisquen les hores de 
descans de la nit al llarg del dia, i canvien 
les hores de son nocturnes per becades 
matineres o vespertines.
 
Tanmateix, si sabem compensar i equilibrar 
avantatjosament aquests excessos, podrem 
disfrutar plenament de les festes falleres. 
Moltes vegades, malauradament, veiem 
com hi ha fallers i falleres que es perden 
bona part dels festejos com a conseqüència 
dels abusos, i és una llàstima si tenim en 
compte el temps que cal esperar des de la 
cremà fins a la plantà: pràcticament un any 
anhelant l’arribada de les Falles. Ara bé, si 

Per: Lázaro San Miguel Bravo
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som capaços de planificar un «menú faller» 
per tal d’equilibrar la balança i intentem 
també no perdre el control de la nostra 
alimentació, d’allò que bevem i d’allò que 
mengem, podrem gaudir encara més dels 
plaers que la festa ens ofereix, junt amb els 
nostres familiars i amics. L’equilibri consisteix 
a disfrutar al màxim de tots els actes fallers 
sense abusar ni del menjar ni de la beguda, 
posant cura de la nostra alimentació. La clau 
està a trobar un punt enmig de tant d’excés 
en què els abusos no siguen la brúixola que 
guie les nostres decisions.

És per això que comptem amb l’opinió i 
els consells de Paula Crespo Escobar, 
presidenta del Col·legi Oficial de 
Nutricionistes i Dietistes de la Comunitat 
Valenciana, integrant de l’Equip 
d’Investigació Sanitària de l’Hospital de 
la Fe i membre de la Societat Europea de 
Gastroenterologia i Nutrició:

- Les Falles són moments de festa, de 
patrimoni, d’art, de cultura, de música… 
són moments per a estar amb els nostres 
amics i familiars i, quasi inevitablement, 
són moments d’excessos... Per on 
comencem, pel menjar o per la beguda?

- Per ambdós! Durant aquestes festes es cometen 
excessos tant amb el menjar com amb la beguda.

- Doncs comencem pel menjar. Quins són 
els trastorns alimentaris més habituals 
durant les Falles?

- Més que de trastorns alimentaris, cal parlar 
de trastorns en l’alimentació habitual. Els 
més habituals i preocupants són l’excés 
d’aliments poc saludables i sobretot 
l’excés d’alcohol. També és important el 
descontrol en els horaris dels menjars, ja 
que durant aquests dies es perd un poc 
la noció del temps i mengem i picotegem 
molt a deshores, normalment coses poc 
saludables, com fregits, embotits, dolços, 
menjars preparats, etc. Aquests hàbits, el 
que fan és desplaçar durant els dies de 
festa el consum d’aliments més saludables, 
hi ha un canvi en la nostra alimentació que 
dura uns quants dies. També es perd el 
control de tot el que es beu, la majoria dels 
menjars i de les activitats van acompanyats 
de begudes alcohòliques, com per exemple 
la cervesa. També es prenen molts refrescos 
amb un alt contingut en sucre.

- Vols dir que mengem molt, malament i 
a deshores.

- Correcte! Per això és important que a 
pesar de canviar el ritme de l’activitat i dels 
horaris, intentem mantindre unes mínimes 
pautes alimentàries. Cal evitar en tant que 
puguem els excessos i picotejar molt entre 
hores. 

- Quines podrien ser les conseqüències a 
curt i llarg termini dels canvis en la nostra 
alimentació?

- A curt termini, un canvi brusc en els nostres 
hàbits alimentaris, acompanyat d’un excés 
de consum d’aliments i de begudes, pot 
provocar en molts casos trastorns digestius, 
gasos, dolors abdominals, diarrees 
puntuals o restrenyiment. A més, també 
ocorre que com que són uns quants dies 
de festa, ens costa bastant tornar a la 
nostra rutina alimentària i reprendre els 
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hàbits més saludables. Les conseqüències 
a llarg termini les veuríem si aquests hàbits 
es mantingueren més enllà de les Falles. En 
general, com tots sabem, un consum excessiu 
i prolongat d’aliments poc saludables dóna 
lloc a obesitat, sobrepés, major risc de 
malalties cardiovasculars, diabetis tipus 
dos... inclús una mala alimentació està 
relacionada amb alguns tipus de càncer en 
edats més adultes i també menor qualitat 
de vida en general. Pel que fa a l’alcohol, 
un consum excessiu i durant molt de temps 
també té conseqüències al fetge i pot 
provocar càncer de pàncrees, per exemple.

- A més, supose que els fallers que 
pateixen malalties de base com la diabetis, 
el colesterol o la celiaquia es veuran més 
afectats, veritat?

- Per descomptat! En el cas de la diabetis, 
per exemple, es descontrolen més els nivells 
de glucèmia. Els celíacs també es veuen més 
afectats, ja que en el seu cas una dieta sense 
gluten és l’únic tractament i aquests dies han de 
tindre encara més cura amb allò que mengen, 
que no estiga contaminat amb gluten. En les 
parades de menjar que trobem als carrers 
han d’assegurar-se de que allò que mengen 
no tinga gluten. En cas contrari, poden patir 
símptomes digestius com diarrees. Els celíacs 
ho tenen difícil durant les Falles.

- Moltes vegades veiem que en la dieta 
de la falla no falten ni els cacaus, ni la 
cervesa ni la cassalla...

- Aquests tres productes no tenen cap 
propietat nutricional saludable. És cert 
que els fruits secs, com els cacaus, són 
recomanables. Però els que es consumeixen 
durant aquests dies són sobretot fregits i 
tenen una gran quantitat de greix. Si mengeu 
cacaus, millor torrats. Quant a la cervesa i la 
cassalla, no tenen cap propietat nutricional 
a destacar, i a més aporten calories buides 
que provenen de l’alcohol. Són aliments 
calòrics però buits nutricionalment.

- Aleshores, els típics cacaus i olives que 
tant es prenen com a aperitiu no semblen 
una mala opció.

-  Els fruits secs no fregits i les olives són 
una bona opció per a l’aperitiu. De tot el 
que es pren durant les Falles, no són la 
pitjor opció. Això si, que no siguen fregits. 

- Durant les Falles, moltes vegades tirem 
mà de menjars precuinats. Quines en són 
les característiques nutricionals?

- Que en moltes ocasions contenen 
ingredients i greixos de poca qualitat. Una 
bona opció és deixar menjar preparat a 
casa, com amanides de pasta, fins i tot la 
paella.

- També és moment de menjar molts 
entrepans. Si tenim en compte els 
esmorzars i els sopars, això són molts 
entrepans. Quines són les millors opcions?

- Els entrepans són una opció ràpida i 
saludable durant aquests dies si ho fem bé. 
Sempre és aconsellable que siguen de pa 
integral. I cal evitar els entrepans d’embotit 
i de fregits.

- A més, el sopar és el menjar més fort que 
fem durant les Falles, i quasi sempre hi ha 
entrepà, de vegades també acompanyat 
d’altres productes com canapés, aperitius, 
papes, etc.

Equilibri alimentari. La dieta de la falla: cacaus, cervesa i cassalla
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- El problema és tot allò que acompanya 
els entrepans, sobretot els precuinats i 
l’alcohol. Es prenen també molts refrescos i 
poca aigua, i pràcticament gens de fruita.

- I clar, entrepà també per a esmorzar...

- El problema dels entrepans dels esmorzars 
és la gran quantitat d’oli fregit que solen 
portar. També el tipus de pa, és preferible 
el pa integral al pa blanc. Ara bé, sempre 
és millor opció un entrepà, siga com siga, 
que la pastisseria, sobretot la industrial.

- Hi ha aliments “màgics” que puguen 
preparar el nostre organisme per a tot 
allò que se li ve damunt?

- No! No n’hi ha cap . És més, cal fugir 
de tots els productes que prometen una 
pèrdua ràpida de pes sense esforç. Hi ha 
aliments més saludables, però no màgics. 
Fer màgia en alimentació es aconseguir que 
una persona base la seua alimentació en 
productes més saludables: fruites, verdures, 
llegums, hortalisses, cereals, pa integral, 
carns blanques, peix, fruits secs, oli d’oliva, 
productes làctics, ous, pasta i arròs. 

- Parlem ara dels més menuts. La dieta que 
segueixen els xiquets durant les Falles, on 
cal ajuntar el trastorn del horaris amb el 
consum excessiu de dolços i de begudes 
hipercalòriques, sucs, refrescos, batuts, 
etcètera, tampoc n’és la més indicada...

-En absolut! I el que és encara pitjor és que 
aquests hàbits en els xiquets no són una 
cosa excepcional de les Falles. És habitual 
trobar en l’alimentació diària dels més 
menuts productes de pastisseria industrial, 
begudes ensucrades i poca fruita i verdura. 
Per tant, és important destacar que ens 
hauríem de preocupar per aquest tipus 
d’hàbits durant tot l’any, encara que sí que 
és de veres que durant les Falles augmenta 
el consum de tots aquests productes. És 
molt important tindre cura durant tot l’any 
perquè darrere d’aquest consum excessiu 
trobem l’epidèmia d’obesitat infantil que 
hi ha hui dia. Concretament, la Comunitat 
Valenciana ocupa el tercer lloc a Espanya 
d’obesitat infantil. Així, cal evitar afluixar 
la corda i estar atents davant d’un consum 
excessiu, no només a Falles, durant tot 
l’any també. 

- Supose que l’educació alimentària dels 
xiquets serà important de cara al futur.

- Clar! Tingues en compte que els hàbits 
adquirits durant la infància marcaran la 
nostra alimentació adulta. Hi ha estudis que 
demostren que els xiquets que tenen obesitat 
infantil, després, la mantenen quan són més 
majors, amb els conseqüents problemes 
associats. A més, els xiquets mengen allò 
que veuen i el que hi ha a casa, els pares i 
les mares tenen una gran responsabilitat. Si 
mengen mal i compren coses poc saludables, 
això és el que veuran els menuts.

- Els menuts, d‘alcohol no en prenen, però 
de refrescos se’n fan un fum durant les 
Falles. Com influeixen en els més menuts, 
sobretot aquells que duen cafeïna? Poden 
desajustar la tornada al col·le?

- Cada vegada hi ha més estudis que 
demostren de quina manera l’alimentació 
influeix en el desenvolupament i l’evolució 
de les malalties. Però cal dir que la majoria 
de les malalties són multifactorials, és a dir, 
hi ha més d’un factor implicat, encara que 
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l’alimentació juga un paper important. En 
aquest sentit, el consum d’aliments amb un 
gran contingut en sucre, com per exemple 
els refrescos, és un dels factors que estan 
més en relació amb l’obesitat infantil. 
També la falta d’activitat física. Pel que 
fa a la cafeïna i l’excés de sucre sí que 
poden alterar el descans i augmentar la 
hiperactivitat, per això cal evitar-los durant 
tot l’any.

- Bé, hem parlat del que mengem durant 
les Falles, però m’imagine que durant els 
dies de festa, el que bevem és igual o més 
important que el que mengem...

- Correcte! Meitat i meitat! Si el menjar no 
és el més adequat durant aquests dies, el 
consum excessiu d’alcohol i de begudes 
ensucrades se’n du l’altra meitat de la 
culpa.

- Vejam, al llarg del dia podem prendre 
cervesa, vi, cubalibres, copes, colpets de 
cassalla, refrescos... i a més, sense cap 
moderació.

- Sí, durant els dies de festa es calcula que 
pot augmentar per tres el consum d’alcohol 
i com bé dius, a diari i sense mesura. Cal 
fer una tasca de conscienciació del risc 
que suposa el consum excessiu i habitual 
d’alcohol. L’òrgan  que més ho acusa és 
el fetge, ja que s’encarrega de depurar 
l’alcohol. Si el sobrecarreguem, podem 
tindre problemes bastants greus.

- També és una idea molt generalitzada 
que si al llarg del dia, i sobretot a la nit, 
només prens un únic tipus d’alcohol, ja 
siga whisky, rom, ginebra... l’endemà 
tindràs menys ressaca. Què és el que hi 
ha de cert?

- Res, és només una idea, sense cap estudi 
que la recolze. Qualsevol tipus d’alcohol, 
ja siga barrejat o no, produeix els mateixos 
efectes nocius i ressaca.

- I és convenient prendre protectors 
gàstrics com a mesura de prevenció?

- No, de fet hi ha un estudi molt recent 
que indica que el fet de prendre protectors 
gàstrics habitualment pot tindre efectes 
secundaris nocius. Els protectors gàstrics no 
estan indicats per a evitar l’acidesa gàstrica 
estomacal puntual per l’excés de menjar o 
de beguda. L’ús excessiu i inadequat pot 
tindre conseqüències nocives per a la salut 
de les persones, com infeccions digestives 
o diarrees. A més, també pot provocar un 
dèficit en l’absorció de les vitamines, del 
magnesi o del calci. Per això, és millor no 
prendre’ls sense cap control. 

- Parlant de la ressaca. Què és la ressaca? 
A què es deu? I en cas de no haver pogut 
evitar una nit d’excessos, es pot combatre 
la ressaca?

- La millor manera de combatre la ressaca 
és no provocant-la! (rialles). La ressaca és 
deguda a un consum excessiu d’alcohol, 
encara que hi ha persones que poden 
tindre’n  consumint poc d’alcohol. L’alcohol 
ens fa orinar més del que cal, la qual cosa 
provoca deshidratació, que es manifesta 
per la set, els marejos i l’atordiment. A 
més, l’alcohol desencadena una resposta 
inflamatòria per part del sistema immunitari 
que al mateix temps produeix símptomes 
físics, com incapacitat per a concentrar-
nos, problemes de memòria o disminució 
de l’apetit. També irrita les parets de 
l’estómac, ja que augmenta la producció 
d’àcid i endarrereix la digestió, fet que pot 
provocar les nàusees i els vòmits. També 
por provocar una caiguda del sucre en 
la sang, amb els conseqüents efectes com 
ara fatiga, debilitat, tremolors, alteració 
de l’estat d’ànim i inclús convulsions. El 
mal de cap ve provocat per la dilatació 
dels vasos sanguinis. I per últim, l’alcohol 
pot provocar somnolència i encara que 
no ho parega, impedeix que apleguem a 
les fases de son profund i ens fa alçar-nos 
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de nit cansats i mig atordits. No hi ha cap 
estudi científic que ens diga com combatre 
la ressaca, encara que prendre fruites amb 
vitamina C ens pot ajudar a millorar alguns 
símptomes, i sobretot molta aigua.

- Tornant a les calories, se sap quantes 
calories por tindre un cubalibre?

- S’estima que aquests tipus de combinats 
aporten aproximadament unes 300 kcal 
per cubata, una barbaritat. La recomanació 
és d’evitar el consum d’alcohol, encara que 
si en prenem és millor amb refrescos light o 
zero. Això sí, com menys, millor.

- Supose que si sumen totes las calories 
de tot allò que mengem i de tot allò que 
bevem al llarg d’un dia, obtindrem una 
quantitat molt superior a la recomanada. 
Imaginem un faller que es desdejune amb 
un got de xocolate calent amb bunyols, 
que després esmorze un entrepà, dine 
ràpidament un plat de paella per a 
poder anar-se’n a descansar, pren de 
vesprada dos o tres dolços sobrats del 
berenar infantil i menja per a sopar un 
bon entrepà, i tot açò ben remullat amb 
cervesa, vi, cassalla i cubates... tot junt, 
ha de donar una xifra desorbitada, no?

- Exacte! Però fixa’t, que açò que estàs dient 
ara, canviant el xocolate del desdejuni per 
café, s’aproxima molt al que fa molta gent 
dia a dia. Per tant, no és que durant les 
Falles canvien els ses hàbits alimentaris, 
sinó que el que fan és augmentar allò que 
fan dia rere dia. Hi ha molta gent que de 
manera habitual porta una alimentació 
plena d’excessos i poca activitat física, 
d’ací les xifres d’obesitat que tenim.

- Ja que has fet referència al café. Durant 
les Falles en prenem molt, de café, per 
a mantindre’ns desperts. Com ens pot 
afectar l’excés de cafeïna?

- De totes les begudes estimulants, la 
millor opció és el café, sens dubte. És 
millor prendre’s un café que una beguda 
energètica, ja que tenen una gran quantitat 
de sucre. Un excés de cafeïna pot provocar 
hiperactivitat i nerviosisme, però si la 
cafeïna prové del café no ha de tindre 
altres efectes. Per contra, els refrescos i 
les begudes energètiques amb cafeïna 
contribueixen a l’augment de pes.

- Als excessos ja vistos, caldria afegir 
el dèficit i el desequilibri en el nombre 
d’hores de son. Com ens afecta des d’un 
punt de vista nutricional?

- El descans també influeix i molt en la nostra 
alimentació. Alguns estudis assenyalen que 
els desajustos en els horaris dels menjars i 
la falta de son poden provocar una falta 
de sacietat per part del cos i per tant que 
mengem més. Per això és també molt 
important descansar bé per a estar ben 
alimentat. 

- Després dels excessos i els desequilibris 
venen els remordiments, i és recurrent 
començar, a mode d’expiació, una 
dieta purificadora, o detox, com es fan 
anomenar. Realment funcionen?
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- Aquestes dietes es poden classificar com 
a dietes màgiques o miraculoses, però com 
hem dit abans en nutrició no hi ha ni màgia 
ni miracles. Aquestes dietes es fonamenten 
en una restricció calòrica important durant 
un període curt de temps a fi d’equilibrar 
els excessos. El problema és que poden 
tindre un efecte rebot. A més, no és cert 
que siguen dietes purificadores, ni que 
tinguen cap tipus de benefici. Simplement 
són dietes compensatòries que es deuen 
evitar, altrament podem provocar dèficits 
nutricionals, principalment de vitamines i 
de minerals.

- Finalment, com podríem equilibrar 
la balança abans, durant i després 
de les Falles?

- És important no excusar-nos dient 
que durant les festes tot és vàlid. És 
possible gaudir de les Falles sense 
descuidar la nostra alimentació. Cal 
veure els hàbits saludables com a 
part de la festa, es poden combinar 
els dos aspectes. En principi, és 
important tindre un hàbits saludables 
i prendre productes més saludables, 
com hem dit abans. Cal evitar 

també la sal i els productes processats. 
Durant les festes és aconsellable evitar el 
consum excessiu d’alcohol i les begudes 
ensucrades, i també prendre aigua durant 
el dinar i el sopar. També cal evitar 
picotejar a deshores. I després no caure 
en la temptació de les dietes “miracle”, 
és millor tornar a la nostra rutina al més 
aviat possible sense necessitat de fer 
restriccions brusques que puguen tindre un 
efecte rebot. A més, reprendre l’activitat 
física. I per descomptat, fer-ho tot de la 
millor manera possible amb els consells de 
dietistes-nutricionistes col·legiats.
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Una de les preocupacions que 
tenen els pares i els joves esportistes 
quan comencen a practicar esport 
d’una forma més continuada, amb 
entrenaments fixos de dilluns a 
divendres, més les competicions 
del cap de setmana, és si podran 
compaginar l’esport amb els estudis. 

Els estudis són una part fonamental per 
als xiquets i xiquetes, independentment 
que practiquen o no practiquen un esport. 
Actualment, ningú dubta que l’esport ajuda 
els més joves a desenvolupar el funcionament 
cognitiu del cervell, beneficia les relacions 
socials i crea valors com l’esforç, la disciplina 
i l’autocontrol. Hi ha un estudi de la UC3M 
(Universitat Carlos III de Madrid) que 
demostra que els estudiants universitaris que 
practiquen esport tenen unes notes mitjanes 
prop del 9% superiors a les dels alumnes 
que no fan cap esport. Sembla que la força 
muscular i la capacitat motora guarden una 
estreta relació amb el rendiment acadèmic. 

Gràcies a l’esport, els joves poden crear 
l’hàbit de superar els objectius que els estudis 
i l’esport els puguen plantejar. Adonar-se que 
són capaços de superar els xicotets objectius 
quotidians, i que realment poden fer-ho, farà 
créixer l’autoestima dels esportistes. Els èxits, 
tant els esportius com els acadèmics, ajuden 
a augmentar la valoració, generalment 
positiva, de l’esportista. Al mateix temps, és 
cert que els esportistes tenen més facilitat par 
a superar el fracàs, ja que la derrota forma 
part de tota competició esportiva, que no 
sempre es pot guanyar. Així aprenen que 
gràcies a l’esforç i a la constància tot és pot 
véncer. 

A més, mitjançant l’esport, els esportistes 
poden aprendre a planificar i organitzar el 
seu temps a fi de superar els seus reptes. En 
el binomi esport-estudis, els pares juguen un 
paper fonamental. Cal que separen el món 
acadèmic del món esportiu. No és bona idea 
castigar mitjançant l’esport els fracassos en 
els estudis, ni traslladar a l’àmbit acadèmic 
les derrotes en la competició esportiva. 
Generalment, el baix rendiment en els 
estudis es deu a una falta de planificació del 
temps per part de l’esportista. No anar a 
entrenar com a càstig per no haver aprovat 
un examen és una idea desencertada, ja 
que d’aquesta manera es trenca la balança 
i el resultat potser l’enfonsament acadèmic 
i esportiu. Els pares han d’acceptar els fills 
tal com són: estudiants i esportistes. Han 
de fer que comprenguen les lliçons que 
transmet l’esport. Han de reconéixer els 
seus progressos i sobretot han d’animar-los 
sempre a seguir creixent com a esportistes i 
com a estudiants. 

Equilibri ESTUDIS I ESPORT
ESTUDIES O ENTRENES?

ENTRE

Per: Lázaro San Miguel Bravo
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Cal dir també que una bona formació 
acadèmica és imprescindible hui en dia, 
ja que no tots els esportistes poden viure 
de l’esport, i només uns pocs privilegiats 
aconsegueixen ser professionals. D’aquesta 
manera, aquells que ho aconsegueixen 
tenen una carrera professional que pot 
estar cap als 15 o 20 anys en tot cas, 
sempre que les lesions els respecten. Per 
aquest motiu, els estudis juguen un paper 
importantíssim a l’hora de dirigir el futur 
dels joves esportistes. Han d’estar preparats 
per a trobar una eixida quan s’esgote la 
seua carrera esportiva. Per tant, l’esport no 
ha de ser l’única cosa que han de tindre 
en compte els joves estudiants. Ha d’haver, 
doncs, un equilibri entre els estudis, l’esport 
i l’oci. Si s’organitzen, no és massa difícil 
que ho puguen aconseguir. 

La responsabilitat dels esportistes també 
l’adquireixen els amics i els familiars. 
Moltes vegades els pares han de sacrificar 
el seu temps lliure i d’oci per culpa dels 
compromisos adquirits pels joves esportistes. 
No obstant això, els esportistes necessiten el 
suport de les famílies, dels entrenadors, dels 
amics i, com no, del professorat. Cal que 
entre tots recolzem els esportistes perquè 
aconseguisquen l’èxit en el camp esportiu i 
acadèmic. Al mateix temps, els esportistes 
adquireixen un doble compromís, esportiu i 
acadèmic, i han d’esforçar-se al màxim en 

tots dos. Quan la vida esportiva s’acaba, cal 
tindre traçat un camí professional a seguir. 
Parlem amb Andreu Gramage Bornay 
perquè ens conte de quina manera va passar 
de futbolista professional a fisioterapeuta 
del Valencia CF.

- Conta’ns com vas començar a 
jugar al futbol...

- No recorde amb certesa quina va ser la 
primera vegada que vaig jugar al futbol, 
ja que des de ben menut duia sempre una 
pilota enganxada al peu. Els meus pares 
diuen que amb només un any ja colpejava 
fort la pilota. A la gent li feia gràcia 
veure un xiquet tan menut xutant tan fort. 
Vaig passar moltes hores amb mon pare 
jugant amb la pilota al camp de futbet del 
poliesportiu de Natzaret. També de menut 
m’agradava molt jugar a tenis, però més 
tard vaig haver de triar per falta de temps 
lliure i vaig preferir el futbol. Amb 10 anys 
vaig començar a competir amb l’equip de 
futbet del col·legi Engeba de València, on 
jo estudiava, en la disciplina de futbol sala. 
Vaig jugar dues temporades, de les quals 
tinc molt bon record.
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- Aleshores, no sempre has jugat 
en el Valencia CF?

- No, vaig començar amb l’equip del meu 
col·legi. Vaig destacar en la lliga de futbol 
sala, i a l’estiu de 1992, amb tretze anys, 
mon pare em va dur a fer les proves de 
l’equip infantil A de l’escola del Valencia 
CF. Em vaig comprar unes botes de futbol 
de tacs i allà que ens n’anàrem. Recorde 
que el primer dia, el camp de futbol onze 
em pareixia enorme, mai no havia entrenat 
ni jugat en un camp tan gran. Sembla que 
les meues qualitats, i també ser esquerrà, 
em varen obrir les portes del Valencia CF.

- I a partir d’aquell moment 
passares per totes les categories 
de formació del Valencia CF?

- Sí, vaig entrar en infantils i vaig estar en total 
6 anys, comptant infantil, cadets i juvenils, 
en les categories de formació del Valencia 
CF, sempre en els primers equips de cada 
categoria. Després de juvenils hi ha un bot 
important. Amb díhuit anys em varen cedir 
al Foios, que en aquella època jugava en 
tercera divisió, equip en què vaig jugar dos 
temporades. Després en vingueren altres, 
Vila-real B, Llevant B, Onda, Gimnàstic de 
Picassent i finalment Borriana.

- Bé, tornem a l’època de formació 
a l’escola del Valencia CF. Conta’ns 
com era el dia a dia. Quants dies 
entrenaves a la setmana? 

- Durant els anys de formació a l’escola 
del Valencia CF entrenava quatre dies a la 
setmana, a la ciutat esportiva de Paterna. A 
banda, el partit del cap de setmana. Quan 
jugàvem a casa encara tira, però cada dos 
setmanes ens n’anàvem a jugar el partit 
de fora. Molts xiquets anàvem a entrenar 
en un autocar que facilitava el club. Havia 
d’eixir corrent d’escola per a poder agafar 
l’autobús de línia que em deixava a la Gran 
Via, i allí agafar l’autocar del club. I a la 
tornada la mateixa ruta, però a l’inrevés i 
quasi sempre de nit. 

- Supose que molts dies aplegaries 
a casa després d’entrenar i encara 
havies de fer els deures o estudiar...

- Sí, eren jornades esgotadores. Però amb 
eixa edat, si t’organitzes bé, hi ha temps per 
a tot. Recorde perfectament la meua rutina: 
entrava a l’escola a les nou del matí i eixia 
corrent a les quatre i mitja de la vesprada per 
a poder agafar l’autobús de línia. Després, 
entrenament de sis a set i mitja. Una dutxa 
ràpida i de camí de tornada cap a casa. 
Aplegava a casa cap a les nou de la nit. Sopar, 
deures i estudiar. No recorde veure mai la tele. 
De dilluns a divendres la meua vida era cole, 
entrenament i deures. I segons avançaven els 
anys i creixia el nivell d’exigència tot era més 
complicat. Varen ser anys molt durs, però amb 
molt d’esforç, molt de sacrifici i el suport dels 
meus pares ho vaig traure tot. 

- No quedava pràcticament temps 
per a tu...

- Entre setmana quasi que res. Però els 
caps de setmana sempre treia temps per a 
mi mateix, per a estar amb els meus amics, 
anar al cine o simplement estovar-me en el 
sofà a veure la tele. 
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- Dic jo que el descans ha de ser 
una part fonamental del rendiment 
acadèmic i esportiu...

- Per descomptat! Intentava no gitar-me 
mai més tard de les onze de la nit. El cos i 
la ment necessiten descansar per a poder 
rendir al màxim. Si estàs cansat et costa 
més concentrar-te en els estudis. En l’esport 
augmenten molt les errades. Quant a 
l’esport d’elit, hi ha molts estudis recents que 
vinculen la fatiga amb les lesions musculars 
i articulars. El descans és importantíssim. 

- Sé que ara hi ha equips d’elit que 
miren els resultats acadèmics dels 
jugadors del planter. Això també 
passava abans?

- Sí, els clubs de futbol, i més concretament 
el Valencia CF, sempre s’han preocupat 
per la formació personal i acadèmica dels 
seus jugadors, ho he viscut de primera 
mà. I en els últims anys encara hi ha més 
professionals que es preocupen pels joves 
jugadors: psicòlegs, educadors, professors 
particulars... fins i tot hi ha conductors per 
a facilitar els desplaçaments. Fa goig veure 
com es treballa hui en dia i les possibilitats 
que tenen els jugadors d’alta competició. 

- Els professors comprenien l’esforç 
doble que feies per entrenar al màxim 
nivell i per dur avant els estudis? 

- Sí, els professors valoraven molt l’esforç 
que feia i normalment m’ajudaven i eren 
comprensius. Em canviaven les dates dels 
exàmens, m’explicaven fora d’horari lectiu 
alguna lliçó, eren més flexibles a l’hora 
de lliurar un treball... També hi va haver 
alguna excepció. Mon pare també em va 
ajudar molt en aquest sentit, era professor 
de BUP i COU i em va ajudar a preparar 
el Selectiu.

Recorde un any de COU duríssim. M’alçava 
tots els dies a les sis del matí per a preparar 
les assignatures. Sabia que havia de dur les 
classes al dia perquè no ho podia deixar 
tot per al final, no tindria temps. Va ser un 
any molt exigent. 

- I sempre has tingut clar que volies 
ser fisioterapeuta?

- Què dius! Sabia que volia ajudar els altres 
i treballar en alguna cosa relacionada amb 
l’esport, i si podia ser amb el futbol millor. Un 
dia, parlant amb un educador del club, em 
va proposar estudiar fisioteràpia. Aleshores 
m’agradà la idea, em vaig informar i em 
vaig decidir a fer-ho. Vaig començar a 
estudiar fisioteràpia quan jugava en el 
juvenil A del Valencia CF. Un dia em vaig 
fer l’ànim i em vaig presentar al cap dels 
serveis de fisioteràpia del club, Juan Ángel 
Ballesteros. Va agafar el currículum i em va 
dir que potser em cridaria algun dia. Al cap 
de sis anys em va cridar! 

- Va ser aleshores quan decidires 
que era el moment de deixar 
l’esport professional?

- Sí, després de tres anys com a professional 
del futbol em varen oferir la possibilitat de 
treballar com a fisioterapeuta del Valencia 
CF. En aquell moment vaig haver de triar 
entre continuar jugant en segona B o 
deixar l’esport professional i dedicar-me 
laboralment a allò que havia estudiat. Va 
ser una decisió bastant difícil. Per a mi ja 
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era molt difícil aplegar a primera divisió, 
així que alguna cosa dins de mi em deia que 
havia arribat el moment de penjar les botes. 

- Has estat molts anys en el planter 
del Valencia CF. Quants aconseguíreu 
ser professionals del futbol?

- Sincerament, de tots els jugadors que 
vaig conéixer i que jugaven amb mi, molt 
pocs aplegàrem a ser professionals, només 
un deu per cent com a màxim aplegaren 
a jugar en primera divisió. És molt difícil 
arribar a primera divisió, així com també 
mantindre’s. Has d’estar en el lloc adequat 
en el moment adequat. I per descomptat, 
tindre unes aptituds excel·lents. 

- No pareix gens fàcil aplegar a 
primera divisió, ni tan sols per a 
un futbolista que ha passat pels 
equips A del Valencia CF. Què 
ha de tindre un futbolista per a 
arribar a primera divisió? 

- Ha de tindre unes qualitats fora de 
sèrie. Ha de ser molt ràpid en velocitat 
d’execució, jugar amb molta intensitat i 
tindre molta força, física i mental. Ha de 
tindre una forta personalitat. A més, ha de 
tindre una qualitat tècnica perfecta. No és 
gens fàcil.  

- Supose que a partir de juvenils 
molts companys d’equip havien 
abandonat els estudis?

- Sí, quan jugava en el juvenil A del 
Valencia CF, més de la meitat dels meus 
companys ja havien abandonat els estudis. 

- I tu, alguna vegada pensares 
deixar els estudis per a centrar-te 
exclusivament en l’esport?

- Jo tenia clar que estudiar era important de 
cara al meu futur. A casa era innegociable 
deixar els estudis. Dels meus pares 
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vaig aprendre els valors d’estudiar i de 
practicar esport, a més de dur uns hàbits 
de vida saludables. Crec que sempre he 
sigut bastant responsable, m’he sabut 
organitzar i tindre temps per a tot. Està 
clar que els futbolistes de primera divisió 
cobren molts diners, però també és cert que 
hi ha molts nivells. No tots els futbolistes de 
primera divisió poden viure per a sempre 
del que guanyen durant la seua etapa de 
professionals. La vida és molt llarga i pega 
moltes voltes, i el devessall de diners es 
tanca de sobte. S’ha d’estar preparat.

- Quina eixida hi ha per als 
futbolistes professionals una 
vegada han acabat la carrera?
 
- No és gens fàcil adaptar-se a la nova 
situació. Per a ells és un canvi enorme. El 
ritme de competició és tan alt, les exigències, 
els viatges... Una vegada s’acaba la vida 
professional es crea un buit molt gran. Cal 
també tindre en compte que són molt joves al 
final de la seua carrera com a professionals. 
Ara, la majoria acaben trobant el seu 
espai: entrenadors, comentaristes esportius, 
representants... Han sigut sempre futbolistes 
i coneixen aquest món, poden ajudar les 
generacions futures.

- Conta’ns com va ser la primera 
vegada que estigueres de 
fisioterapeuta del primer equip del 
Valencia CF. 

- Recorde perfectament que va ser al juliol 
del 2004. El Valencia acabava de guanyar 
la lliga i la copa de la UEFA. Només arribar-
hi ens n’anàrem de gira per Anglaterra i 
pel Japó, catorze dies fora de casa. Va ser 
increïble! Vaig trencar la mà amb jugadors 
de la talla de Cañizares, Albelda, Baraja, 
Aimar, Rufete, Vicente... i com a entrenador 
Claudio Ranieri! Qui ho havia de dir!

- Crec que és un equip que tots els 
aficionats recordem...

- Eren uns jugadors fantàstics, em varen 
ajudar moltíssim. Aquell any vaig aprendre 
molt d’ells i dels meus companys. I des 
d’aleshores sóc fisioterapeuta del primer 
equip del Valencia CF. Ja fa catorze anys!

- Es pot ser jugador de futbol de 
primera divisió i estudiar a la 
vegada?

- És molt difícil, però sí que en conec, 
algun cas. Has de tindre molta paciència 
i fer algun que altre sacrifici extra. 
Conec futbolistes que estudien Medicina, 
Psicologia, Fisioteràpia, Ciències de 
l’Activitat Física, Empresarials... Ara bé, al 
seu ritme. 

- Actualment, continues fent esport ? 

- Sí, com he dit abans, des de sempre he 
intentat tindre uns hàbits de vida saludables. 
He continuat jugant al futbol en lligues 
d’empreses. També he practicat pàdel i 
tenis. També m’he dedicat al running, fins 
i tot vaig córrer en la marató de València. 
L’esport ha estat sempre present en la meua 
vida, m’ha transmés uns valors que per a 
mi són fonamentals: companyia, amistat, 
sacrifici, capacitat de superar-se dia a 
dia i d’assimilar els èxits i els fracassos. I 
ara com a pare, espere poder transmetre 
aquests valors als meus fills.
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- Finalment, què diries al joves 
esportistes que volen abandonar 
els estudis per a centrar-se 
exclusivament en l’esport?

- Els diria que jo vaig lluitar per aconseguir 
el meu somni de ser futbolista i que en vaig 
conéixer molts altres que també ho somiaven. 
Els diria que cal forjar un futur des de ben 
menuts, ja que la flauta sona poquetes 
vegades. I que aprenguen a estudiar i a 
organitzar-se, i que tots els esforços que 
facen es veuran més tard recompensats.
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Consells per als esportistes que 
estudien:

1. Marca’t objectius cada dia, igual que 
en els entrenaments, i no esperes fins 
al final per a estudiar i fer els treballs. 
L’estrés i l’ansietat apareixen quan no 
hem treballat bé des del principi.

2. Organitza el temps d’estudi i aprén a 
gestionar-lo. La competició esportiva et 
lleva molt de temps: entrenaments, partits, 
desplaçaments... Planifica com distribuir 
el temps que et queda i reserva’t sempre 
un moment per a tu.

3. Aprofita al màxim les hores de classe. 
És importantíssim que entengues el 
contingut de les assignatures i per això 
les explicacions dels professors són 
fonamentals.

4. No t’has de rendir mai. Les derrotes i 
els suspesos formen part del camí, s’aprén 
més de les derrotes que de les victòries.

5. Tin sempre un pla B i estigues preparat 
davant de qualsevol imprevist. Un no sap 
mai quan pot lesionar-se.

6. Els estudis no són una excusa per a 
no entrenar i a l’inrevés, els entrenaments 
no són una excusa per a no estudiar. Els 
esportistes tenen un doble compromís i 
s’han d’esforçar al màxim.

7. Si et veus en la situació d’haver de 
triar entre els estudis i l’esport, pensa 
a reprendre’ls més avant. Si tanques 
un cicle, sempre és més fàcil tornar als 
estudis o a l’esport.

8. Les hores de descans són fonamentals 
per al rendiment esportiu i acadèmic. 
Descansa tant com pugues.

9. Moltes vegades hauràs de sacrificar 
el temps dedicat a l’oci o als amics per 
haver d’estudiar o d’entrenar.

10. I el més important, disfruta de tot el que faces.
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A la cerca de L’EQUILIBRI
Per Vicent San Ramón. Director del C.O. Tola.

El mes d’octubre de l’any pas-
sat el C.O. Tola va organitzar una 
Trobada amb diferents associa-
cions del poble. Es tractava de di-
fondre un missatge que cercava 
convèncer les associacions sobre 
les seues possibilitats d’afavorir 
la inserció social de les persones 
amb discapacitat intel·lectual. A 
l’acte hi van acodir representants 
de la Falla Reis Catòlics i sembla 
que la cosa els va agradar perquè 
ens han demanat col·laborar al lli-
bret d’enguany.

No vull fer un discurs seriós sobre la dis-
capacitat intel·lectual sinó sobre les perso-
nes, en general. Tots i totes tenim les nostres 
capacitats, les nostres habilitats especials, 
tothom destaca en un àmbit de la vida. Hi 
ha qui sap pintar molt bé, hi ha d’altres 
que destaquen perquè entenen de núme-
ros, hi ha qui sap cuinar millor que la resta, 
i també hi ha moltes persones que són molt 
bones a les seues respectives professions. 
En aquella Trobada del mes d’octubre in-
tentàrem fer veure que les capacitats de-
fineixen a les persones molt millor que les 
seues limitacions. En una falla, açò és més 
evident. Cadascú desenvolupa una tasca 
en funció del que millor sap fer. 

Les persones amb discapacitat intel·lectual 
també tenen les seues habilitats i capaci-
tats però, de vegades, només els coneguem 
perquè presenten alguna limitació. Aques-
ta visió que tenim, farcida de prejudicis i 
d’idees poc encertades, situa les persones 
amb diversitat funcional en l’àmbit de la 
marginalitat. Potser també a la falla.

La falla és important per a les falleres i els 
fallers, i també per a la resta del poble i 
per a la societat valenciana. Les falles són 
un element cohesionador i vertebrador que 
permet millorar la convivència, que reforça 
les relacions entre les persones i, a més, 
atorga el sentiment de pertànyer a un grup 
i a una comunitat. Aquestes condicions 
són, en conseqüència, afavoridores per a 
les persones que tenen problemes per a ser 
incloses en el seu entorn.

Conec moltes persones amb discapacitat 
intel·lectual que són falleres. Segurament 
cerquen eixa possibilitat de sentir-se part 
d’alguna cosa, de compartir i de tenir 
l’oportunitat de gaudir de la festa. També 
ocorre que tenen limitacions per comuni-
car-se, o per decidir, o per desplaçar-se. 
I, de vegades, la resta de persones tampoc 
no sabem com adreçar-se a la persona 
amb diversitat funcional.

Hi ha una sèrie de consells que podem 
compartir amb vosaltres i que facilitarà 
eixe camí d’apropament: 
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A la cerca de l’equilibri

Tracteu les persones amb discapacitat inte-
l·lectual com a qualsevol altra persona, a la 
fi ells i elles tenen els mateixos interessos i 
preocupacions que vosaltres. Adreçeu-vos 
a les persones i no als seus acompanyants 
perquè ells i elles entenen cada cosa que 
voleu dir i són, a més, persones adultes que 
poden decidir el que volen i el que no, amb 
total independència.

Potser algunes persones amb diversitat 
funcional tinguen problemes per fer algu-
na cosa, pregunteu-los en què els podeu 
ajudar. Potser no entenguen la informació 
escrita si la seua redacció és complexa. A 
mi també m’ocorre açò. Hi existeixen di-
ferències, és clar, però no en són tantes 
com semblen, d’això n’estic segur.

He dit abans que havia triat parlar de les 
persones, en general. Supose que tothom 
estarà d’acord que al món hi existeix un 
important desequilibri entre les persones 
i entre els diferents sectors de la societat. 
Hi ha rics i pobres. Hi ha qui mana i ha 
qui obeix. Hi ha qui treballa i ha gent a 
l’atur. A la fi, supose que totes les perso-
nes pensem en un altre model social, més 
just, on els pobres siguen menys pobres, on 
el poder estiga millor repartit, on hi hasca 
treball per a tots i totes… Qualsevol per-
sona amb diversitat funcional cerca també 
eixe nou equilibri. Vol assolir el concepte 
de persona i ser, als ulls de la resta, menys 
discapacitat.

Així les coses, on hi és la diferència? 

Vull agrair a la Falla Reis Catòlics 
la possibilitat d’usar el seu llibret 
per poder aplanar aquest camí 
ple d’obstacles, per defensar des 
d’aquest mitjà un nou i just equi-
libri i per poder parlar de les per-
sones. 

En general.
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L’equilibriHABITACIONAL
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Un dels desequilibris de la nos-
tra societat és l’accés a la vivenda. 
La crisi econòmica va fer que mol-
tes persones no pogueren pagar les 
seues hipoteques i acabaren en el 
carrer després de ser desnonats de 
les seues cases. Per a lluitar contra 
aquesta situació va aparéixer la 
plataforma d’afectats per la hipote-
ca (PAH), i hem volgut parlar amb 
ells perquè ens parlen dels seus ini-
cis, de quina és la realitat que veu-
en dia a dia, que accions realitzen i 
quines són les mesures que caldria 
prendre per a aconseguir l’equilibri 
habitacional. Ens ficarem en contac-
te en PAH Valencia i molt amable-
ment ens va atendre Mònica, que 
ens va resoldre tots els dubtes, tal 
com podem llegir a continuació.

Quan sorgeix la PAH?

La plataforma d’afectats per la hipoteca 
(PAH) naix en Barcelona en l’any 2009, i 
va participar activament al 15-M. A poc a 
poc el moviment es va propagar creant-se 
nodos per tot el territori. Ara mateixa hi ha 
en Espanya entre 240 i 260 nodos de la 
plataforma i en la Comunitat Valenciana 
hi han més 50 nodos. En la de PAH de 
València de la qual forme part, duguem en 
marxa uns 7 anys i el moviment segueix, ja 
que segueixen havent desnonaments, gent 
que es queda sense casa i segueix sense 
haver-hi una solució habitacional, per a les 
persones que tenen problemes hipotecaris.

Quan pensem en la PAH, el primer 
que ens ve a la ment són les no-
tícies de persones manifestant-se 
per parar desnonaments, a banda 
d’aquestes mobilitzacions quines 
accions o tasques realitzeu en la 
PAH?

En la PAH, fem moltes tasques, no sols ens 
mobilitzem a l’hora de tractar de parar els 
desnonaments, que es l’única imatge nos-
tra que apareix en televisió, on ens agra-
daria aparèixer més per poder explicar 
el que fem, ja que encara hi ha gent que 
no ens coneix i estan quedant-se sense vi-
venda sense que puguem fer res, però se-
gurament, a l’estat no li interessa que les 
persones afectades, tinguen la informació 
que els podem donar, li interessa que la 
gent no sàpiga, el coneixement et dóna 
poder, i nosaltres el que fem és donar-li als 
afectats les ferramentes necessàries per a 
què sàpiguen els seus drets, les seues obli-
gacions, que pot passar, de què manera 
poden actuar, i de què manera poden 

Per Tomàs Palomares
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lluitar per mantindre la seua vivenda. La 
realitat és que la banca i l’estat que ens 
tenen enganyats, i ens fiquen la por en el 
cos, el poder més gran que tenen és que 
juguen amb la por dels afectats.

Des de la PAH, fem molta feina, ens reu-
nim una vegada a la setmana per coordi-
nar els nostres esforços i planificar el que 
cal fer, per eixample ara estem treballant 
en una proposta de llei que garantisca la 
vivenda per a les persones que perden la 
seua casa i queparar els desnonaments 
fins que les persones afectades tinguen 
una alternativa habitacional. En el nos-
tre cas de PAH Valencia, el que fem tam-
bé fem són assembles d’assessorament 
col·lectiu cada quinze dies en la nostra 
seu. Allí es reunim totes les persones tant 
les noves afectades com les que ja duen 
temps en nosaltres. Al principi fem una xi-
coteta xerrada general, on exposem els 
projectes que tenim, les manifestacions 
que hi ha previstes, repassem tot el que 
hem realitzat en els últims dies, si cal 
donar suport a altres organitzacions o 
moviments amb les que col·laborem nor-
malment, ja que ells ho fan també amb 

nosaltres. Després d’aquesta xerrada ge-
neral, ens dividim per grups de bancs, 
Bankia te’l seu grup, BBVA, Santander, 
etc., els afectats per cada un dels bancs 
fan un grup més reduït, i comenten la seua 
problemàtica, ja que les persones que hi 
ha estan cada una en diferents situacions, 
no tots els que venen estat a pot de ser 
desnonats, hi ha qui té una o dues lletres 
pendents, i inclús gent que va al dia en 
el pagament, però veu que cada vegada 
ho té més complicat per poder pagar i 
està preocupada. En cada grup de banc 
tenim un coordinador que coneix com sol 
treballar el banc en les situacions d’impa-
gament, i entre ell i la resta de persones 
del grup, van indicant als afectats quines 
opcions tenen, segons la seua situació, ja 
que el que fem nosaltres és un treballa en 
grup d’acord amb les experiències que 
han viscut, no som una assessoria perso-
nalitzada, que et diu el que has de fer, 
som un grup de gent que d’acord amb 
les experiències viscudes i amb el que sa-
bem tractem d’ajudar a la gent que ho 
necessite. Nosaltres no som gestors, no 
vivim d’açò, no cobrem perquè fem, de 
fet ho tenim prohibit, som persones que 

Equilibris en la nostra societat
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hem passat per la mateixa situació i in-
vertim el nostre temps desinteressadament 
per tractar d’ajudar a persones que tin-
guen els mateixos problemes. L’únic que 
demanem a la gent que assessorem és 
que s’involucre en el moviment, que vinga 
a les assemblees, a les manifestacions, a 
les concentracions, i quan siga necessari 
anar a recolzar a altres associacions que 
ens recolzen a nosaltres. D’aquesta ma-
nera quan la persona implicada necessite 
l’ajuda del col·lectiu, la tindrà, perquè si 
no ajudes a altres en la teua situació, evi-
dentment no pots reclamar-nos que t’aju-
dem a tu. I moltes vegades el problema és 
eixe: la falta d’implicació, la societat és 
molt vaga per recolzar aquestes causes, 
lamentablement es cabregen més per un 
partit de futbol que per la situació en la 
qual estem en Espanya, i això com activis-
ta és molt trist, perquè jo crec no vegem 
els problemes que hi ha o és que són molt 
còmodes i no volem participar en res. No-
saltres necessitem el suport de la gent per 
a poder aconseguir coses grans, perquè 
s’aconseguissen millorar coses però es 
necessita suport, no és el mateix que do-
nen suport a propostes 10 persones que 
100000.

Bàsicament aquesta és la nostra activitat, 
assessorament, acompanyament, però so-
bretot el que donem és la tranquil·litat de 
què la persona no esta sola, perquè la 
gent quan ve la primera vegada a l’as-
semblea, arriba destrossada, no sap el 
que esta passant i moltes persones venen 
plorant, perquè no saben que fer. I allí 
veuen que hi ha més gent en la mateixa 
situació, que no són els únics als que els 
passa, que hi ha gent que t’entén, que et 
recolza, que et dona consell, i veus que 
no estàs assoles en la lluita, i al final la 
lluita col·lectiva fa que s’aconseguisquen 
victòries individuals, i clar quan veus ca-
sos que s’aconseguissen resoldre, és molt 
gratificant, són grans alegries, que prens 
com a èxits personals, que fan que l’es-
forç pague la pena. I al final aquestes 
alegries t’acaben enganxant i passa com 
m’ha passat a mi personalment que a pe-
sar de tindre el meu cas solucionat des de 
fa un parell d’anys seguisc col·laborant, 
ja que és molt gratificant.

També treballeu en desnonaments 
per lloguer de vivenda?

En l’actualitat ha apujat també prou els 
desnonaments per lloguers. Com es veu 
a les notícies, l’augment de pisos turístics, 
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les vendes de vivenda publica a fons vol-
tor, i l’augment de la demanda ha provo-
cat una pujada en els preus de vivendes 
de lloguer, i fa augmentar els casos de 
desnonaments d’inquilins. Nosaltres en 
la PAH, també tractem casos de lloguer, 
però el que tenim clar és una cosa, mai 
anem a anar contra un particular que 
segurament part dels seus ingressos ne-
cessaris per a viure vinguen del pis que 
té arrendat. En aquests casos informem 
l’inquilí de què ha de fer, però tractem 
de convéncer-lo perquè deixe el pis si no 
pot pagar, es busque altre més econòmic, 
tractant d’allargar si és necessari un poc 
el temps mentre aconsegueix altra viven-
da, però sempre amb la idea no perju-
dicar aquest tipus de propietari, però si 
el propietari són bancs, el tractament del 
cas és diferent. Nosaltres sempre tractem 
de buscar negociacions, donar opcions 
als afectats, però el que pren sempre les 
decisions finals, és sempre l’afectat.

Que caldria fer per a aconseguir 
l’equilibri habitacional.

Des de la Plataforma d’Afectats per la hi-
poteca per tal de trobar aquest equilibri 
habitacional que seria tan desitjable es-
tem treballant en una proposta de llei que 
s’anomena les cinc de la pah, que són les 
cinc exigències bàsiques per al dret a la 
vivenda i contra els desnonaments, que 
volem que el govern tinga en compte per 
legislar respecte a la vivenda, les propos-
tes són les següents:

• Donació en pagament retroactiva: Si 
una persona entrega la seua vivenda 
al banc, que quede lliure de deute, ja 
és prou dur quedar-te sense la teua vi-
venda per a què damunt ets quedes en 
un deute enorme amb el banc. En la 
majoria de països, aquesta situació no 
es dóna i cal acabar amb ella.

• Lloguer assequible, que els preus 
estiguen acorde al que sous que guan-
yen les persones, no pots amb sous de 
1000 € pagar lloguers de 800 €, per 

tant s’hauria de regular el mercat per-
què les persones puguen accedir a la 
vivenda.

• Que paren els desnonaments, no vo-
lem ni un desnonament més, no es pot 
deixar a cap persona en el carrer sense 
tindre una alternativa habitacional

• Un parc públic de vivendes per a 
reallotjar a les famílies que no puguen 
pagar el lloguer, i que es faça amb 
els pisos que tenen buits els bancs, on 
les famílies paguen un lloguer d’acord 
amb els seus ingressos

• Garantir les necessitats bàsiques de 
llums i aigua. No pot ser que famílies 
no puguen encendre la calefacció en tot 
l’hivern per no poder pagar la factura.

Aquestes propostes es dugueren al parla-
ment junt amb moltes altres, però el Partit 
Popular va bloquejar la seua tramitació. 
L’any passat el nou govern sí que va ini-
ciar la seua tramitació i ara les han de de-
batre en el parlament i veure si les apro-
ven totes o una part d’elles. Esperem que 
es puguen aprovar la majoria.

Volem agrair la seua col·labora-
ció en el llibret a Mònica, i el tre-
ball i esforç que fan cada dia, ells 
i la resta de membres de la PAH 
ajudant a les persones que estan 
passant per una situació delicada 
i esperem que el govern tinga en 
compte les seues propostes en una 
futura llei de la vivenda.

Equilibris en la nostra societat
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No seré la primera persona, 
ni molt menys l’última, a la qual 
li llegiu el típic de “és molt im-
portant per a mantindre una vida 
equilibrada i sana, la realització 
d’activitat física”, evidentment 
no descobriré Amèrica dient-vos 
això, però sí que puc intentar a 
través d’aquestes línies que com-
prengueu el per què, i ajudar-vos 
a entendre la importància de ser 
actius per a poder mantindre un 
equilibri entre la nostra ment i 
el nostre cos, i per tant, gaudir 
d’una vida molt més suportable. 
En aquest article intentaré no avo-
rrir-vos amb paraules tècniques, o 
tòpics sobre activitat física, esport, 
o nutrició, sinó que intentaré mar-
car unes pautes i consells senzills 
i comprensibles per a ajudar-vos 
a triar bé a l’hora d’iniciar-vos en 
l’activitat física i l’exercici.

El primer que hem de comprendre és la im-
portància de l’equilibri entre tres pilars fona-
mentals: L’entrenament o activitat física, la nu-
trició i el descans. Sí, heu sentit bé, el descans. 
Normalment sempre ens parlen de l’entrena-
ment i la nutrició com a base d’una vida sana, 
però en aquesta equació ha d’aparéixer com 
a part fonamental també el descans, perquè 
és peça indispensable perquè les altres dues 
parts funcionen, i el més important, que es 
complemente adequadament i en la mesura 

pertinent. Us posaré diversos exemples una 
mica extrems i molt simples: Si jo entrene tots 
els dies de la setmana, però quan acabe pas-
se pel supermercat i em compre una borsa 
de croassants i una pizza per a sopar, i da-
munt em quede fins a les 2 del matí jugant 
a la consola sabent que m’he d’alçar a les 7 
per a treballar, encara que faig exercici tots 
els dies, no porte una vida sana i equilibrada. 
Si jo em cuide en el menjar com el que més, 
portant rigorosament els nutrients i amb ali-
ments sempre sans, però no m’alce del sofà i a 
més només descanse 5 hores al dia, no porte 
una vida sana i equilibrada. Si sempre dorm 
els meus 8-9 hores al dia respectant el des-
cans com el que més, però no sé ni lligar-me 
unes sabatilles d’esport i a més sóc fan dels 
dònuts, evidentment no porte una vida sana 
i equilibrada. Ara bé: si jo entrene 4 dies de 
7 que té la setmana, deixant sempre unes 36 
hores de descans entre entrenaments, si a més 
em cuide una mica la meua alimentació sense 
deixar de donar-me alguna alegria per al cos 
quan siga el cas, i finalment intente ficar-me al 
llit prompte per a respectar en la mesura que 
siga possible les hores de descans que neces-
site, això sí que és mantindre una vida sana i 
equilibrada. Els extrems sempre són perjudi-
cials i en aquest cas més encara. Si aconse-
guim que l’últim exemple siga una rutina per 
a nosaltres, anem pel bon camí.

Ara que ja hem comprés una mica millor 
l’equilibri entre nutrició, entrenament i des-
cans, us donaré uns consells perquè l’iniciar-se 
en l’activitat física, no siga traumàtic i passat-
ger, si no que aconseguim gaudir d’això i que 
es quede en les nostres vides per sempre.
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•	 Entrena	el	just	i	necessari	i	sempre	
començant	de	 forma	progressiva:	Un	dels	
grans	 errors	 que	 cometem	 quan	 comen-
cem	a	fer	exercici,	és	deixar-nos	portar	per	
l’emoció	 del	 progrés	 i	 voler	 entrenar	 dia	
sí,	dia	també.	Això	deriva	en	lesions,	can-
sament,	 cruiximent,	 problemes	 musculars,	
i	al	final	abandó.	El	millor	és	entrenar	de	
forma	progressiva,	en	dies	alterns,	evitant	
exercitar-se	2	o	3	dies	seguits,	i	sempre	al	
principi	quedant-nos	amb	ganes	de	més	i	
no	exhaustos.	Així	sempre	agafarem	l’en-
trenament	amb	ganes	i	força	i	avançarem	
molt	millor.

•	 Marca’t	objectius	 realistes,	 tant	en	
temps	com	en	 forma:	Un	error	molt	comú	
a	l’hora	de	començar	amb	l’exercici	és	po-
sar-te	objectius	 inassolibles	a	curt	 termini,	
i	aquest	punt	l’explicaré	amb	un	exemple:	
M’iniciaré	en	el	món	del	 running,	perquè	
crec	que	és	un	esport	que	se’m	donarà	bé	
i	m’agrada.	Mai	he	corregut	més	de	1qui-
lòmetre	 seguit,	però	crec	que	en	3	mesos	
puc	córrer	una	mitjana	marató	(21km)	i	en	
6	puc	estar	per	a	córrer	la	marató	(42	km).	
Això	és	un	error	gravíssim.	Abans	de	mar-
car-te	 aquest	 tipus	 d’objectius	 no	 creieu	
que	hauria	de	provar	de	córrer	2	quilòme-
tres	seguits?	I	després	3?	I	ja	més	tard	pro-
varé	amb	5,	 i	ara	m’apuntaré	a	una	10k	
a	veure	com	se’m	dóna…	això	sí	que	són	
objectius	assolibles	i	motivadors!	Les	cases	
es	comencen	pels	fonaments,	i	les	primeres	
etapes	 són	 les	 més	 importants,	 pren-t’ho	
amb	calma!

Equilibris en la nostra societat
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•	 No	 intentes	 fer	 la	 guerra	 pel	 teu	
compte,	posa’t	en	mans	d’un	professional:	
Estem	 en	 l’era	 tecnològica,	 i	 ens	 creiem	
que	buscant	en	google	ENTRENAMENT,	ja	
som	entrenadors	personals.	Gran	error.	El	
nostre	cos	és	una	màquina	perfecta,	i	molt	
delicada,	i	igual	que	quan	se’ns	trenca	una	
canonada	 cridem	 a	 un	 lampista,	 o	 quan	
volem	construir	una	casa	a	un	arquitecte,	
quan	vulguem	començar	a	fer	activitat	físi-
ca	ens	posarem	en	mans	de	professionals	
del	 sector,	 que	 ens	 ajudaran	 a	 planificar	
les	nostres	sessions,	realitzar	exercicis	amb	
la	 tècnica	 adequada	per	 a	 evitar	 lesions,	
cuidar	 la	 nostra	 progressió	 perquè	 siga	
l’adequada,	o	variar	els	entrenaments	con-
corde	a	les	nostres	necessitats.	I	una	mica	
del	que	no	hem	parlat	i	és	fonamental:	 la	
motivació.	 Ens	 ajudaran	 a	 mantindre	 la	
motivació	 per	 progressar,	 acceptar	 rep-
tes,	 complir	 objectius	 i	marcar-nos	metes,	
i	creure’m,	senta	molt	bé	quan	compleixes	
objectius	que	quan	comences	creus	que	en	
la	vida	podràs	fer,	i	amb	l’ajuda	adequada	
els	aconsegueixes	ràpidament.

•	 Tria	 el	 tipus	 d’exercici	 que	 més	
s’adapte	a	 les	 teues	necessitats,	 i	 sobretot	
que	més	t’òmpliga.	 I	direu:	Com	puc	triar	
un	esport	o	una	activitat	física	que	m’agra-
de	si	no	sé	si	m’agrada?	Provant.	Cal	pro-
var,	 cal	 experimentar.	Afortunadament	en	
els	temps	que	corren	tenim	multitud	d’acti-
vitats	físiques	i	esports	per	a	poder	provar.	
Ens	agrada	la	marxa,	o	som	més	parats?	
tenim	molt	 temps	 lliure	 o	 poc?	 Ens	 agra-
da	la	ciutat	o	el	camp?	Som	més	de	terra	
o	 d’aigua?	 Totes	 aquestes	 preguntes	 hem	
de	fer-nos-les	a	l’hora	de	triar,	però	el	meu	
consell	és	provar-lo	tot!	Nadar,	córrer,	bi-
cicleta,	esports	individuals,	esports	col·lec-
tius,	classes	col·lectives,	entrenaments	més	
individualitzats…	 Cal	 provar-ho	 tot!	 I	 a	
partir	d’ací	decidir	que	és	el	que	més	ens	
omple.	I	això	sí,	tria	tu,	no	et	deixes	portar	
pel	teu	amic/veí/company	de	treball…	per	
a	prendre	les	teues	decisions.	Et	poden	aju-
dar	però	mai	triar	per	tu,	perquè	si	no,	al	
final	abandonaràs.
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•	 Intenta,	 i	 amb	 això	 intente	 tancar	
tot	 el	 cercle,	mantindre	 un	 equilibri	 cons-
tant	en	totes	les	facetes	de	la	teua	vida	acti-
va,	mai	excessos,	mai	extrems,	mai	negres	
ni	 blancs,	 uneix-te	 al	 gris!	 Fica	 el	 gris	 al	
teu	 cap	per	a	 tot!	Entrenaments	adequats	
i	guiats,	nutrició	bàsica	 i	sense	dietes	bo-
geria,	descans	important	en	la	mesura	que	
siga	possible…	és	la	clau	per	a	aconseguir	
els	nostres	objectius!	

Amb aquest article espere haver-vos guiat 
i ajudat perquè demà mateix, si encara 
no ho fas, comenceu una vida activa i 
equilibrada, i així poder gaudir de tots 
els plaers que tens al teu abast i que mol-
tes vegades nosaltres mateixos decidim 
posar-nos murs on hi ha escales mecàni-
ques. I queda’t amb aquesta frase: Uneix-
te al gris, el color de l’equilibri!.
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Dins del panorama musical valencià, 
sens dubte la banda revelació de l’any 
ha sigut Els Jóvens. Amb el seu primer 
disc, aquesta banda de la comarca de 
l’Alacantí ha aconseguit un bon grapat 
de premis, ha aparegut en els cartells de 
festivals importants i ha preparat una ex-
tensa gira de concerts de llar a llarg de tot 
el territori valencià. El que més sorprén és 
que tots aquests èxits els han aconseguit 
fent una música molt propera a la música 
popular valenciana... cançons de ronda-
lla, jotes, romanços...

Tenim la sort de poder entrevistar-los per 
a conéixer-los un poc millor i per a  co-
mentar amb ells com estan vivint l’expe-
riència.

Conteu-nos qui formeu Els Jóvens, 
quins instruments toca cadascun 
i des de quan esteu actius com a 
banda.

 

Els Jóvens som grup de folklore-pop (o mi-
llor dit al contrari), format per Pep Miram-
bell (veu i guitarra), René Macone (veu), 
Blai A. Vañó (baix), Raül Calatayud (tim-
ple i guitarró), Tóbal Rentero (bandúrria, 
llaüt i dolçaina), Pilar Gandia Vañó (veu), 
Jordi Sanz (bandúrria, llaüt i trompeta), 
Pablo Rosell (percussions), Toni Lozano 
(bateria) i Lourdes Cassany (baix). 

Vam traure el  primer disc el 17 d’abril del 
2018, i des d’aleshores vam començar a 
tocar en directe, fonamentalment pels po-
bles del territori valencià.

 

Aquest és el vostre primer projec-
te? O alguns de vosaltres ja per-
tanyíeu a altres bandes?

 

Tots els músics d’Els Jóvens hem format 
part d’altres grups abans (i fins i tot al-
guns continuen formant part de més pro-
jectes). Així que es pot dir que Els Jóvens 
és un grup nou de gent amb experiència.

 

La vostra música és un poc difícil 
de classificar, a mi se m’ocorre de-
finir-la com “música de rondalla 
per als temps moderns”, però com 
la definiríeu vosaltres?

 

Està molt bé això de “música de rondalla 
per als temps moderns”, i ho diem serio-
sament. Ens han posat moltíssimes etique-
tes diferents, però aquesta que proposeu 
és molt vàlida, podria ser “música de 
rondalla per als temps moderns” o també 
“música de rondalla en temps moderns”.

COM ARRIBAR A L’ÈXIT DES DE LA 
MÚSICA TRADICIONAL

Per Maria Escriba
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En una de les vostres cançons dieu 
que escolteu Al Tall, però de segur 
que n’escolteu molta més. De qui-
nes influències beu la música  d’Els 
Jóvens?

 

Al Tall ha sigut la influència fonamental 
del projecte, però n’hi ha moltíssimes més. 
En agrada molt Carles Dènia, El Botifarra 
o Caetano Veloso, i també The Magne-
tic Fields, Bob Dyan o Los Delinqüentes, i 
pensem que hi ha un poquet de tot això 
en la música que fem.

 

És cert que hi ha cançons com la 
Jota Coreana que sonen totalment a 
música tradicional, i d’altres com It 
girl meua que sonen molt més pop. 
En quin territori vos sentiu més cò-
modes?

 

A nosaltres ens agrada moltíssim fer les 
dos coses. Precisament, pensem que la 
part diferent de la proposta d’Els Jóvens 

és aquesta barreja. Fem un pop parlant 
del poble amb instruments tradicionals, i 
fem música d’un estil més tradicional amb 
lletres molt actuals. No podríem dir quina 
part ens agrada més, i si no tinguérem les 
dos coses no seríem Els Jóvens.

 

Una de les cançons que més cri-
da l’atenció a primera vista és El 
romanç de Paco Alcácer, que conta la 
història de la mort del pare del 
futbolista de Torrent. De qui va ser 
la idea i com va nàixer la cançó?

 

Nosaltres volíem fer un romanç i buscà-
vem una història que estiguera a l’altura 
del projecte. Un company de faena va ex-
plicar la història a René, i immediatament 
vam pensar que ja teníem què cantar. És 
una història preciosa, molt intensa i molt 
valenciana.

Equilibris en la nostra societat
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L’equilibri musical: com arribar a l’èxit des de la música tradicional

Heu tingut un gran èxit, triomfant 
tant als premis Ovidi com als Car-
les Santos, i quasi tot el món parla 
d’Els Jóvens com el grup revelació 
de l’escena valenciana. Esperàveu 
que una proposta com la vostra 
poguera tindre un èxit tan gran?

 

Mai de la vida. No pensàvem res en 
realitat. Nosaltres érem feliços havent 
fet el disc que volíem. I després, quan 
començàrem a eixir pels pobles, la satis-
facció es multiplicava quan véiem que les 
cançons agradaven.

 

Les cançons amb què vau anar 
avançant el disc van acompanya-
des d’unes il·lustracions que ens 
encanten, a més també treballeu 
molt la comunicació en les xarxes 
socials. Creieu que la imatge i la co-
municació són importants perquè 
una banda triomfe en l’actualitat?

Pensem que sí. El món de la música ara 
mateix està lligat a la imatge i està tot 
ben barrejat. En tot cas, el que férem va 
ser més aviat jugar a veure com els altres 
veien les nostres cançons. Les enviàrem 
a quatre il·lustradors i ells feren el dibuix 
que els inspirava cada cançó. I la veritat 
és que flipàrem amb el resultat.

 

Fa poc estiguéreu tocant en el fes-
tival Deleste i compartíreu cartell 
amb bandes consagrades com Los 
Planetas o Los Punsetes. Com va 
ser l’experiència? Creieu que la 
vostra proposta pot encaixar en el 
circuit de festivals?

Va ser un concert molt bonic, amb un pú-
blic molt participatiu. I per descomptat 
que podem conviure amb grups més pu-
rament pop. La música pop sempre s’ha 
caracteritzat per mesclar-se amb quasi 
qualsevol cosa, per què no amb la músi-
ca d’arrel?



197

bris

e
li

qui

Sabem que sou d’Ala-
cant i que segurament 
no teniu una relació 
molt propera amb les 
falles, però les heu vi-
sitades alguna vega-
da? Vos agraden?

 

Als pobles de l’Alacantí 
es creu que les falles són 
com un esdeveniment al 
qual s’ha d’anar almenys 
una vegada en la vida, i 
cada any hi ha moltíssima 
gent que hi va. Nosaltres 
hem estat i la veritat és 
que les disfrutàrem moltís-
sim, eixírem moltíssim de 
festa (érem més jóvens, 
també és veritat).

 

Quina de les vostres 
cançons creieu que 
podria veure’s repre-
sentada en una falla?

 

Les xiquetes de hui en dia, 
ja que tracta un tema molt 
actual i molt important.

 

Finalment, quins són els vostres 
plans immediats? Teniu concerts 
programats per a seguir presen-
tant el primer disc? Heu començat 
a treballar en noves cançons?

 

Ara estem preparant el 2019 i ja tenim 
alguns concerts tancats. I cançons noves, 
sempre estem fent-ne. De fet, jo crec que 
mai parem de fer-ne.

Estem expectants per escoltar 
aquestes noves cançons i amb 
moltes ganes de veure-vos actuar 
en directe. Ja sabeu que si vos ani-
meu a passar per Silla durant les 
Falles, tindreu les portes del casal 
de la falla Reis Catòlics sempre 
obertes. Moltes gràcies per la vos-
tra amabilitat i per totes les facili-
tats que heu posat a l’hora de con-
cedir-nos aquesta entrevista.

Equilibris en la nostra societat
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Harry Potter, de segur que vos 
resulta familiar aquest nom. Lli-
bres i pel·lícules que van sorgir de 
la ment de J.K. Rowling i que han 
captivat a milions de persones ar-
reu del món. Tant és així, que  no 
es pot evitar tractar de portar la 
màgia a la vida real. Qui no ha 
agafat una vareta i ha dit allò 
de Wingardium Leviosa esperant 
que algun objecte començara a 
flotar per l’aire? Però no, encara 
no coneguem cap persona que ho 
haja aconseguit. 

Tot i que, si parlem de persones que han 
aconseguit portar la màgia a la vida real, 
hem de parlar dels jugadors i jugadores 
de Quidditch. No, no poden volar amb 
les seues graneres, però han aconseguit 
portar a la vida real una part meravellosa 
dels llibres i pel·lícules d’aquesta saga. 

Hem volgut conèixer més coses sobre el Quid-
ditch i la seua situació, així que hem parlat 
amb Guille, membre del Buckbeak Riders 
Quidditch Team, un dels equips de Quidditch 
que podem trobar a la ciutat de València.  

Tot i que moltes persones que es tro-
ben llegint aquest llibret ja ho pu-
guen conèixer, podries explicar-nos 
la mecànica d’aquest esport?

Bàsicament, el Quidditch consisteix en 4 
jugadors o jugadores tractant d’introduir 
un baló dins d’un dels tres cèrcols de 
l’equip rival. Al mateix temps, s’han d’es-
quivar les bludgers que llancen els dos 
colpejadors de l’equip contrari. A més, 
estan els buscadors, que han d’atrapar 
l’snitch per poder guanyar 30 punts i fina-
litzar així el partit. 

A la vida real es segueixen les ma-
teixes regles que a l’esport origi-
nals de les pel·lícules i llibres?

Òbviament en base a l’esport a la vida 
real i als llibres és molt similar, però amb 
el temps aquest esport també ha anat 
evolucionant i, en no poder volar, s’han 
hagut d’adaptar moltes coses. Per exem-
ple, l’snitch és un àrbitre i atrapar-la val 
sols 30 punts en lloc de 150, o marcar en 
qualsevol cèrcol val 10 punts en lloc de 
tindre altre valor diferent. 

Com sorgeix aquest equip de 
Quidditch?

L’equip va sorgir quan un amic, que ju-
gava a l’equip de Quidditch de Madrid, 
em va convidar a entrenar amb ells. I en 
tornar a València, ens vam ajuntar un 
grup d’amistats i vam decidir que volíem 
formar part d’aquest esport també.

Coneixes o ens podries parlar 
d’equips pioners a Espanya i al 
món?

A Espanya els primers equips sorgiren a 
Catalunya. El primer de tots va ser l’equip 
del Barcelona Eagles. Altres equips que por-

ENTRE

Per Begonya Garrido
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ten molt de temps a Espanya són el Madrid 
Lynx o el Màlaga Vikings, per exemple.

En un àmbit més global, trobem que els 
equips pioners són els dels Estats Units, do-
nat que aquest va ser el primer país on el 
Quidditch es va considerar un esport oficial. 

Hi han més equips com el vostre a 
la Comunitat Valenciana?

Sí, tot i que no es troben competint ofi-
cialment a la Copa d’Espanya o a la lli-
ga regular. Ací a València es troben els 
Levante Fènix, a Alacant es troba l’equip 
anomenat Quimeras, i també existeixen 
dos equips en formació, un a Vila-real i 
d’altre a Gandia.  

Quantes persones formeu el vos-
tre equip? És un equip mixt?

Actualment contem amb 16 persones que 
es troben oficialment registrades al cens 
de jugadors i jugadores. I sí, en efecte, el 
Quidditch és un esport mixt i, per tant, la 
nostra plantilla també ho és. 

A quines competicions participeu o 
haveu participat?

Doncs, recentment hem participat a la 
Copa Catalana, el passat mes de novem-
bre es va celebrar la Copa d’Espanya i 
vam ser 5ens a la classificació, i al mes 
de febrer començarem les jornades de 
lliga. A més, participem en nombrosos 
torneigs amistosos, entre ells el Taronja 
Quidditch, organitzat per nosaltres i que 
tindrà lloc al mes de maig.  

Ens podries contar quin ha sigut el 
moment més especial que haveu 
viscut com equip? I el més divertit?

La nostra victòria a la fase de grups a la 
Copa d’Espanya va ser molt especial, va 
ser la culminació de molts anys de treball 
i vam resultar el millor equip debutant a 
la Copa.

Respecte al moment més divertit és difícil 
elegir-ne sols un, perquè hem viscut mo-
ments molt bons. Tot i que, personalment, 
em quedaria amb les exhibicions que 
hem organitzat per ensenyar el Quidditch 
a xiquets i xiquetes a diversos col·legis.

Equilibris en la nostra societat
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L’equilibri entre màgia i realitat

I els entrenament com són? On i 
quants dies a la setmana els rea-
litzeu? 

Entrenem els divendres al poliesportiu mu-
nicipal de Benimaclet i els caps de setma-
na, tant dissabte com diumenge, a l’antic 
llit del Riu Túria, a l’altura del Pont del 
Nou d’Octubre.

Per curiositat, com va sorgir el 
nom de l’equip?

Va ser prou simple. Vam realitzar una vo-
tació entre totes les persones fundadores 
de l’equip i va ser elegit quasi per unani-
mitat. 

Creus que aquest esport es pot do-
nar més a conèixer? Quina és la 
situació actual? Hi ha una federa-
ció? Conta’ns.

Sense dubte, ens trobem encara a les pri-
meres fases de desenvolupament i queda 
molt de camí per recórrer. Comptem amb 
la AQE (Associació de Quidditch d’Espa-
nya), que realitza la funció de federació. 
I actualment s’estan configurant encara 
molts equips i diferents lligues.

Rebeu cap tipus de subvenció o 
ajuda per a l’equip?

Comptem amb el recolzament del Club 
Esportiu LGTB+ Samarucs, que ens sub-
venciona moltes activitats i ens permet 
accedir a diverses ajudes provinents de 
diferents institucions. Però, per desgràcia, 
el Quidditch com a esport no rep cap aju-
da o subvenció.

Creus que amb aquest esport ha-
veu trobat l’equilibri entre la mà-
gia i la realitat?

Com a la gran majoria d’esports, el fet 
de formar part d’un equip, sentir-nos part 
d’una família i viure tantíssimes experièn-
cies junts, ha fet que tot siga prou màgic 
al món real. Per tant diria que sí, l’equili-
bri és perfecte.

Per finalitzar, què li diries a la gent 
perquè començara a formar part 
del vostre equip?

Els diria que vingueren un dia a provar 
i descobriran una manera fantàstica de 
practicar esport, conèixer una comunitat 
molt especial amb gent excepcional i, a 
més, podran gaudir d’una bona estona. 
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Volem agrair a Guille i a l’equip 
Buckbeak Riders l’atenció que ens han 
prestat i la seua col·laboració desinte-
ressada al nostre llibret. 

Esperem que l’equip continue creixent 
i poder seguir gaudint amb vosaltres 
d’aquest meravellós esport.

Equilibris en la nostra societat
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El 7 d’agost de 1974, un intrèpid fran-
cès anomenat Philippe Petit va caminar so-
bre un cable estés a 409 metres d’alçada 
entre les Torres Bessones de World Trade 
Center de Nova York. Aquest fet va marcar 
l’inici d’una vida a on l’equilibri havia de ju-
gar, i hui en dia encara el continua jugant, 
un paper fonamental. El funàmbul tenia 
aleshores 24 anys però 
el projecte va nàixer en 
l’hivern de 1968, quan 
encara vivia a Paris. 
Estant en la consulta 
del dentista, va llegir 
per casualitat en una 
revista un article que 
parlava del repte arqui-
tectònic que suposava 
la construcció de les 
dues torres novaiorque-
ses. Petit es va sentir tan 

fascinat que automàticament va arrancar el 
full i es va tornar a casa sense traure’s el 
queixal. La idea de creuar sobre un cable 
les dues torres, les quals estaven encara en 
construcció, no l’abandonaria durant els 
següents sis anys. El documental Man on 
Wire (2008) realitzat per James Marsh i la 
pel·lícula The Walk (2015) dirigida per Ro-
bert Zemeckis estan basats en la proesa del 
funàmbul parisenc de 1974.

Philippe Petit, LA TORRE I EL FIL
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Història d’una proesa en imatges

UNA VIDA D’EQUILIBRIPer: Lázaro San Miguel Bravo
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La de 1974 no seria la seua única traves-
sa. Després vingueren els passeigs sobre 
el Gran Canyó del Colorado (1982), les 
Cascades del Niàgara (1986) o la Gran 
Estació Central de Manhattan (1987), en-
tre altres moltes. Però durant el temps en 
què realitzava totes aquestes gestes, una 
idea li rondava pel cap, el perseguia allà 
on anara, sobretot de nit quan mirava els 
estrets murs de la seua habitació del ca-
rrer Laplace de Paris, plens d’il·lustracions 
del majestuós monument parisenc. El que 
ell realment volia era fer la gran travessa 
fins a la segona planta de la Torre Eiffel. 
És més, volia fer-la de manera il·legal, 
perquè com ell sempre ha dit: «donam 
tres taronges i faré malabars; donam 
dues torres i les creuaré. No cal demanar 
permís per a fer obres artístiques belles». 
La vida de Philippe ens ha deixat clar que 
qualsevol objectiu o somni que tinguem, 
per impossible que semble, si hi posem 
determinació i un bri d’audàcia, és per-
fectament realitzable.

1. Un repte il·legal.

Des de 1968 vaig viure a Paris en una 
habitació massa estreta del carrer Lapla-
ce. Si em ficava en el centre i estenia els 
braços, podia tocar amb la punta dels 
dits les parets laterals. Només hi cabia un 
llit, un armari i una tauleta que feia les 
vegades d’escriptori. Hi havia un fum de 
barrets vells penjats d’una corda que ana-
va de banda a banda de l’habitació i que 
feia servir per a fer malabars als carrers i 
aconseguir unes quantes monedes. No te-
nia dret a viure allí ja que no disposava ni 
d’aigua potable ni d’electricitat. Aquesta 
habitació la vaig utilitzar durant 45 anys, 
cada vegada que anava a la capital fran-
cesa, fins que algú, des de la taula d’un 
despatx, va declarar l’edifici en ruïnes i 
el van enderrocar. En 1980 vaig tindre 
una idea desgavellada: perquè no fer un 
recorregut sobre una corda des del terra 
fins a la segona planta de la Torre Eiffel? 
De seguida vaig tindre una idea encara 
més destrellatada: anem a fer-ho sense 
permís!

Equilibris en la nostra societat
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Una Vida d’equilibri. Philippe Petit, la Torre i el fil. Història d’una proesa en imatges.

2. Una postal.

Per casualitat, em vaig trobar pels voltants 
del monument i mentre examinava de quina 
manera podria fer el repte, una postal de la 
torre. Vaig pintar el cable i la vaig penjar 
prop del llit. Com podria fer-ho sense per-
mís? Vaig estudiar-la i vaig descobrir que de 
nit podia accedir al monument a través del 
conjunt de clavegueres. En un principi, vaig 
planejar estendre, durant la nit, un cable 
pels jardins dels camps de Mart, amb els 
corresponents tensors laterals, i ancorar-lo 
a la segona planta de la torre. Arribat el 
moment, caldria tensar des de l’altre extrem 
dels jardins el cable. Al final, vaig abando-
nar la idea ja que era quasi impossible que 
no ens pillara la policia. En eixa època, jo 
ja era conegut a tot el món, el meu passeig 
de banda a banda de les Torres Bessones 
de Nova York m’havia donat fama inter-
nacional. Així que vaig encaminar el meu 
projecte cap a un passeig oficial de 700 
metres des de l’altra banda del Sena.

3. Un estudi minuciós de 10.000 $

Abans de demanar permís per a conti-
nuar endavant amb el meu repte, havia 
de saber exactament a on havia d’anar 
ancorat el cable, quina seria la seua in-
clinació. Havia de fer tota una sèrie de 
càlculs que donaren consistència al meu 
projecte. Vaig començar per estudiar la 
torre des de la seua construcció, per re-
muntar-me als orígens, havia de tornar a 
1887. Em vaig assabentar que un editor 
extravagant de Paris havia publicat una 
edició facsímil amb els plànols i les notes 
originals de Gustave Eiffel, l’arquitecte que 
va dissenyar la torre. L’únic problema era 
el preu: demanava 10.000 dòlars pel lli-
bre! Però estava decidit a obtindre’l, així 
que vaig anar a parlar amb ell i li vaig 
contar quina era la meua intenció. Va ac-
cedir a donar-me’l gratuïtament a canvi 
de parlar d’ell si ho aconseguia. Gràcies 
a aquest llibre, vaig aprendre que per a 
la seua construcció en varen utilitzar més 
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de 2.500.000 reblades a fi d’unir totes 
les planxes de ferro. També vaig col·lec-
cionar fets inusuals lligats a la història de 
la Torre Eiffel. Una vegada un elefant va 
pujar a peu fins a la primera planta per 
a publicitar un circ, un equilibrista va des-
cendir tota la torre en un monocicle, etc. 
Amb el meu equip, veiérem que el millor 
punt per arribar a la torre era just sota la 
segona planta. Caldria crear una plata-
forma lligada als quatre pilars de la torre 
que poguera servir de punt d’arribada i 
al mateix temps que permetera aguantar 
la tensió del cable una vegada tensat.

4. Un «home mort»

Solucionat el punt d’arribada, fou el torn 
de treballar amb el punt d’inici. L’eixida 
havia de ser des de la plaça del Troca-
dero, just darrere del palau Chaillot. Per 
ancorar el cable al terra, vàrem optar per 
una solució fàcil i eficaç: una estructura 
d’home mort. Ja la varen utilitzar els ro-
mans fa més de 2.000 anys. Vàrem cavar 
un forat en forma de T amb un travesser i 
un atifell on nugar posteriorment el cable. 
Ara, només calia saber a on col·locar els 
4 km de corda que farien de cavalletti i 
que mantindrien el cable estable des dels 
laterals. Ho teníem tot a punt. Era moment 
de ficar-me en contacte amb les autoritats 
i sol·licitar els permisos necessaris per a 
realitzar la meua proesa.

Equilibris en la nostra societat
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5. El miracle de 1988.

Entre 1981 i 1987 vaig intentar ficar-me 
en contacte amb el director de la Torre 
Eiffel i amb les autoritats del govern de 
Paris. Vaig demanar poder assistir a un 
muntó de reunions, entrevistar-me amb els 
òrgans competents. Res. Cap resposta. 
No parava de lliurar les meues propos-
tes. Despatxos, secretaries dels organis-
mes, oficines... Fins que en 1988 esdevé 
un fet extraordinari. El meu amic i ballarí 
Mikhail Baryshnikov havia d’anar a Paris 
per a rebre de la mà de Jacques Chirac, 
qui en aquella època era l’alcalde de Pa-
ris, una medalla en reconeixement a la 
seua trajectòria professional. Misha, així 
l’anomenava jo, em va dir: «vine amb mi, 
vaig a presentar-te l’alcalde de Paris». 
Aleshores, en el temps que vaig tardar en 
estretir-li la mà a Chirac, li vaig explicar 
fil per randa el meu projecte. «Vine amb 
mi», em va contestar l’alcalde. No m’ho 
creia. Agafàrem un ascensor amagat 
que baixava directament al seu despatx. 
Obrírem la porta. Un alt càrrec de Paris 
bevia xampany amb la ballarina més fa-
mosa del moment. Chirac va entrar amb 
tota naturalitat, va obrir la seua agenda i 
em va preguntar: «què fas el 26 d’agost 
de 1989?». «Caminar sobre un cable 
des de la plaça del Trocadero fins a la 

Torre Eiffel!», li vaig respondre sense pen-
sar-m’ho. De seguida li ho vaig comentar 
a Kathy, la meua mànager. Va ser ella qui 
em va fer agafar el caure, el 26 d’agost 
de 1789 l’Assemblea Nacional Francesa 
va signar la declaració dels drets dels ciu-
tadans. Per tant, la meua actuació ana-
va a formar part de les celebracions del 
bicentenari de la Revolució Francesa. I 
només tenia 8 mesos per davant per a 
preparar-ho tot.

6. Torre i fil.

Varen ser dies de moltes reunions. Mate-
rials, aparelladors, pressuposts, contrac-
tistes, llicències... I encara havia de trobar 
un nom per a l’espectacle. Una nit, em 
vaig despertar de sobte i vaig fer un bot 
sobre el meu llit. Ja ho tenia. Es diria «To-
rre i fil», per el joc de paraules amb el mo-
nument parisenc. Vaig fer una maqueta a 
escala del meu projecte per a presentar-lo 
en tots els actes publicitaris. Els inversor 
necessitaven propostes i pressuposts, els 
enginyers volien plànols i càlculs i els con-
tractistes demanaven horaris i esquemes 
d’actuacions. Kathy i jo no paràvem de 

Una Vida d’equilibri. Philippe Petit, la Torre i el fil. Història d’una proesa en imatges.
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treballar, sempre amunt i avall. Sempre 
duia amb mi una carpeta amb tots els do-
cuments, a on arxivava tota la informació 
que anava rebent. I un dia, per fi, vaig 
rebre l’autorització per a poder pujar a la 
torre amb tot el material necessari i poder 
començar amb els treballs per a crear una 
plataforma d’arribada. Ho vaig celebrar 
fumant-me un Cohiba i fent-me un colpet 
de whisky de la meua petaca, entre les 
bigues i les reblades de la torre.

7. Dos cables i un aeroport.

Vàrem construir dos cables d’acer, sense 
greix, necessaris per a l’esdeveniment. 
Millor dit, un per a entrenar i l’altre per a 
l’espectacle. Cada cable feia un kilòme-
tre de llarg, 29 mil·límetres de diàmetre i 
suportava 63 tones de força de ruptura. 
Quedaven poc més de dos mesos per al 
gran espectacle. Jo anava a entrenar a 
l’aeroport abandonat de Coulommiers, 
prop de Paris. Vaig preparar un recorre-

gut de 800 metres de llarg i 10 metres 
d’alt. Practicava 3 dies a la setmana, sota 
les pitjors condicions climàtiques ja que 
volia estar preparat per al gran dia. Des-
prés de cada entrenament, em sentia físi-
cament mort però, al mateix temps, amb 
moltes ganes de viure l’experiència.

8. Un malson al Sena.

Kathy em va llogar una barcassa del Sena 
per a poder viure prop de la Torre Eiffel, 
tot un luxe. M’encantava aquella nova vi-
venda. Tenia un estudi on feia els últims 
càlculs. De nit, em dormia amb la sere-
nitat del riu que em bressolava. No vaig 
tardar gaire en despertar del somni. Vaig 
rebre una telefonada de Kathy. L’equip de 
govern de l’alcalde es negava a complir 
amb el que havíem pactat, no aplegaven 
els fons econòmics promesos i a més, els 
mitjans de comunicació estaven pendents 
d’un altre esdeveniment que tenia el pre-
sident Mitterrand el mateix dia a la ma-
teixa hora. Contràriament al que s’hague-
ra pogut esperar, Kathy i jo continuàrem 
endavant però els contractistes ens ame-
naçaven amb deixar-ho tot i abandonar 
el projecte ja que els fons de l’ajuntament 
no aplegaven. En un acte desesperat, Ka-

Equilibris en la nostra societat
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thy i jo vàrem decidir convocar una roda 
de premsa internacional a fi d’explicar 
els motius pels quals es cancel·lava l’acte. 
Quan tota esperança semblava perduda, 
el alcalde Chirac en persona ens va tele-
fonar per a comunicar-nos que l’acte ha-
via de dur-se a terme.

9. Una setmana i 26 cavalletti.

Quedava una setmana per al 26 d’agost 
i encara hi havia molta feina pendent. El 
primer era passar el cable. Feren falta sis 
grues extensibles per a passar els 700 me-
tres de cable d’acer d’una part a l’altra. Tota 
una nit treballant i per fi, a les quatre de la 
matinada, vàrem aconseguir fixar el cable 
a la plataforma d’arribada sota la segona 
planta de la Torre Eiffel. No era moment 
d’aturar-se. Immediatament, el meu germà i 
jo començàrem a instal·lar els 26 parells de 
cavallets que havien d’evitar les vibracions 
del cable principal. Tardàrem dues esgota-
dores jornades en instal·lar tots els cavallets. 
A més, havia de calcular tot el tempo de 
l’espectacle, la música, la coreografia, els 
canvis de vestuari. Havia de ser tot un xou.

Una Vida d’equilibri. Philippe Petit, la Torre i el fil. Història d’una proesa en imatges.
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10. El dia del passeig.

26 d’agost de 1989, les cinc de la ves-
prada, comença el xou! Després de tres 
canonades, en memòria del canó que 
Eiffel va dissenyar per a l’Exposició Uni-
versal de Paris de 1889, vaig començar 
a caminar sobre el cable d’acer. Al prin-
cipi i mentre anava per la plaça del Tro-
cadero, sense el meu bastó de funàmbul. 
Portava amagada, dins d’un tub taronja, 
una còpia de la Declaració dels Drets 
de l’Home per a entregar-li-la a l’alcalde 
Chirac, que m’estava esperant a la plata-
forma d’arribada. Encara no era moment 
d’obrir les ales de seda blava, dissimu-
lades dins del tratge gris que duia per a 
l’ocasió. Vaig recórrer el primer tram de 
cable sense pràcticament espectadors, 
només hi havia periodistes acreditats. En 
pocs minuts, vaig aplegar a la plataforma 

d’inici sobre el palau Chaillot, vaig aga-
far el meu bastó de funàmbul, fet expres-
sament per a l’ocasió. Per davall meua, 
més de 250.000 persones em miraven 
amb atenció. Kurt, el meu assistent, em 
deia que la velocitat del vent era la co-
rrecta. Vaig traure les ales blaves, vaig 
posar el peu esquerre sobre el cable i 
vaig començar a caminar. Vora 700 me-
tres de cable d’acer i 26 cavallets dobles 
em separaven de la plataforma d’arriba-
da a 110 metres d’alçada. Era l’hora de 
fer el passeig!

- Aquest relat ha estat escrit a partir de les 
anotacions i de les imatges que Philippe 
Petit ha conservat en el seu quadern.

Equilibris en la nostra societat
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La cooperació internacional ac-
tua en molts llocs del món on hi ha 
guerres, repressió, dictadures, o 
altres conflictes, que afecten la po-
blació, allí intenten ajudar, a què 
les persones afectades tinguen una 
vida un poc millor dins de les seues 
circumstàncies, intenten aportar-los 
un poc d’equilibri i ajudant-los en 
la seua lluita diària per tirar avant.

Com a exemple d’aquesta coope-
ració i aprofitant que nostra fa-
lleta infantil, ens parla del desert 
del Sàhara, volem mostrar-vos 
a una associació de la nostra co-
marca, “Gent Solidària de l’Horta 
Sud” que col·labora amb el poble 
Sahrauí i Mercedes Albors que for-
ma part de l’associació, ens fa un 
poc d’història del conflicte i ens 
parla de l’associació.

La situació al Sàhara

Qui són els Sahrauís? La història es re-
munta al segle XIII, quan arriba al Sàhara 
Occidental la tribu dels “Ulat Asan” i es 
produeix la definitiva arabització, d’ací el 
dialecte “Hasania” (idioma del sahrauí). 
L’activitat econòmica és la ramaderia nò-
mada, el bestiar cameller, caprí i oví, és 
una economia de pasturatge, altres activi-
tats són l’artesania, el comerç i la guerra

La cèl·lula social és la família i la haima, 
és la casa on es viu, el Poble sahrauí és 
una identitat sociocultural i no racial, les 
tribus del Sàhara Occidental tenen una 
llegua comú el Hasania i a diferència de 
la resta de països del voltant, ací cap tri-
bu s’imposa a les altres.

El Sàhara Occidental és colònia Espanyo-
la en 1884 que es va celebrar la confe-
rència de Berlín on van repartir Àfrica, va 
ser colònia fins al 1958 en el que passa 
a ser la 53 província espanyola.

El 30 d’octubre de 1975 el Tribunal In-
ternacional de Justícia  de La Haya resol 
“Que no existeix cap relació de depen-
dència entre la Població Sahrauí d’una 
banda i el Regne del Marroc i Mauritània 
per una altra. I que Espanya ha de des-
colonitzar el territori a través d’un refe-
rèndum on la població Sahrauí decidisca 
la seua autodeterminació”, Espanya en 
comptes de fer això,  el que va fer va ser 
signar el 14 de novembre de 1975 els 
“Acords Tripartits de Madrid” cedint al 
Marroc el nord de la seua província i el 
sud a Mauritània.

L’EXEMPLE DEL SÀHARA

Per Mercedes Albors
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La nit del 26 de febrer de 1976 Espanya 
abandona el territori del Sàhara Occiden-
tal, el 27 de febrer el Front Polisari pro-
clama la constitució de la R.A.S.D. (Repú-
blica Àrab Sahrauí Democràtica) En Bir 
Lehlu. La RASD i el seu govern en l’exili 
compten amb el reconeixement de més de 
82 països i pertanyen a l’Organització 
per a la Unitat Africana des de 1984, hui 
és denomina Unió Africana.

“Comença així una pàgina més en la his-
tòria de la humanitat sembrada de morts 
i tortures pel mer fet de lluitar pel Dret a 
l’Autodeterminació....”

44 anys de Lluita contra la invasió del seu 
país per part de Marroc, vivint separades 
les famílies, unes als campaments de refu-
giats sahrauís en Tindouf – Argelia, que es 
va cedir el territori en 1975 quan fugien 
de la invasió del seu país, i l’altra part que 
continua al Sàhara Occidental Ocupat per 
Marroc i on la població sahrauí està sent 
massacrada, sotmesa i sense dret al tre-
ball, salut i  educació.

En 1991 es signen els acords de pau, dei-
xant la lluita armada, des d’eixe momet el 
govern sahrauí lluita amb la diplomàcia 
i la paraula pel seu dret a l’autodetermi-
nació, actualment hi han negociacions 
directes auspiciades per l’ONU entre les 
dos parts concernents Marroc i el Front 
Polisari per a poder aplegar a un acord a 
un acord que respecte el dret a l’autode-
terminació del Poble Sahrauí.

A l’octubre de 2010 fins al 8 de novem-
bre la població sahrauí de les zones ocu-
pades van formar el Campament per la 
Dignitat per a protestar per la seua situ-
ació. El Marroc el 8 de novembre arrasa 
el campament per la força i hui dia hi ha 
més de 200 persones en la presó simple-
ment per ser Sahrauís i defensar els seus 
drets, el Marroc fins hui continua oblidant 
les resolucions d’ONU que diuen que cal 
fer un referèndum d’autodeterminació.

Equilibris en la nostra societat
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L’Equilibri de la Cooperació Internacional. L’exemple del Sàhara.

Gent Solidària de 
l’Horta Sud Sàhara

“Gent Solidària de l’Horta Sud” és una 
Associació sense ànim de lucre, va nàixer 
a l’octubre de 1994, la van constituir les 
famílies acollidores que aqueix estiu van 
participar en el primer programa de “Va-
cances en Pau”, acolliment de xiquets i 
xiquetes sahrauís que es va organitzar a 
través de Serveis Socials de l’Ajuntament 
d’Aldaia. Vam nàixer amb el nom d’AL-
DAIA SOLIDÀRIA,  en 2003 realitzem el 
canvi de nom i passem a cridar-nos GENT 
SOLIDÀRIA DE L’Horta SUD,  els nostres 
socis i sòcies són de quasi tota la Comar-
ca de l’Horta Sud. La nostra fi principal és 
“Desenvolupar Projectes de Sensibilitza-
ció així com programes concrets d’ajuda 
humanitària i Programes de Cooperació i 
Desenvolupament amb el Poble Sahrauí.”.  
Pertanyem a la “Federació d’Associaci-
ons de Solidaritat amb el Poble Sahrauí 
Comunitat Valenciana-FASPS” des de la 
seua constitució.

En aquests anys hem realitzat diferents 
activitats i projectes tant d’ajuda humani-
tària com de cooperació entre els quals 
podem destacar: “Vacances en Paz des 
del 1994, “Caravana per la Pau” des de 
1995, Suport a la infraestructura agrícola 
de l’Hort de la Wilaya de Smara., Parti-
cipació en la construcció de l’Hospital en 
Meheris en les zones alliberades construït 
per València, Suport a l’Escola València, 
des del 2002 fins a l’actualitat estem treba-
llant primer en la construcció i equipament  
del  CEFA – CENTRE D’EXPERIMENTACIÓ 
I FORMACIÓ AGRÍCOLA que es va inau-
gurar el 5 de desembre del 2008 i des de 
llavors col·laborem en el seu manteniment. 
El CEFA  és un pilar principal de l’agricul-
tura Sahrauí. La seua finalitat és realitzar 
l’experimentació i formació necessària per 
a millorar els cultius i la producció dels 
horts de la RADS, en els Campaments de 
Refugiats Sahrauís,. Col·laborem amb els 
Ministeris de Cooperació i de Desenvo-
lupament Econòmic (la nostra contrapart 
directa) sent aquest últim qui lidera i mar-
ca la política de l’agricultura. La Política 
de  Formació  la desenvolupa el Ministeri 
i s’impartirà en diferents nivells segons les 
necessitats de formació del personal que 
treballa en el camp de l’agricultura. Els di-
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ferents resultats obtinguts en el CEFA ser-
viran per a la seua difusió i aplicació en 
els diferents horts existents i ampliar així la 
producció i la qualitat d’aquesta.

Des de fa 4 anys realitzem un programa set-
manal en Ràdio Sol d’Albal  Sol Solidari FM 
93.7, per internet pots escoltar-nos http://
www.albal.es/albal_val/noticias/reproduc-
tor_radio.html,  els dilluns de 17 a 18h, pro-
grama on donem veu a la solidaritat, coope-
ració… El Poble Sahrauí té el seu espai on 
donem a conéixer a l’actualitat de la situació 
del Poble Sahrauí, la seua lluita per la llibertat.

El Poble Sahrauí segueix en   la 
seua lluita legítima,   pels seus 
drets inalienables, a  l’autodeter-
minació la independència¡¡

 

Gent Solidaria de l’Horta Sud.
Mercedes Albors

659525223
solsolidarialbal@gmail.com

Equilibris en la nostra societat
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Som una Falla de Silla

som la millor comissió

som la Falla Reis Catòlics

visca la nostra comissió

sí senyor, sí senyor,

Reis Catòlics la millor.

Som poquets però molt bons,

farem festa per al carrer

lluiran nostres falleres

i la nostra comissió

sí senyor, sí senyor,

Reis Catòlics la millor

Lletra: Antonio Benaches

Música: José María Rodríguez
José Alberto Blázquez
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La falla Reis Catòlics agraeix als seus anunciants 
en aquest moment tan complicat la seua col·laboració 
i el seu esforç en el llibret, perquè sense la vostra 
ajuda no havera pogut ser realitzat.

Moltes gràcies.
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Enguany volem destacar i donar-
li tota la importància a la xicalla de la 
nostra comissió, i per això vos hem fet 
un llibret especialment per a vosaltres, 
on podreu veure tota la informació el 
que vos interessa a vosaltres de la nostra 
festa, sense que estiga mesclada amb el 
contingut per a adults. Esperem que vos 
agrade aquesta fórmula per a seguir 
aplicant-la en propers llibrets.

En el vostre llibret podreu veure com foren 
les festes de l’any passat, podreu conèixer 
al xiquet i xiqueta que ens representaran 
enguany com a President i Fallera Major 
Infantils, podreu saber el que pensen 
de la falla els components de la nostra 
comissió i podreu descobrir com serà la 
nostra falleta infantil, que té relacionat 
amb ella un xicotet conte per a llegir, 
dibuixar i pintar.

El nostre llibre enguany tracta d’equilibri, 
i pensem que l’equilibri va a ser molt 
important al llarg de la vostra vida. Sempre 
cal buscar l’equilibri en molts aspectes de 
la vida, estudis, família, amics, aficions, 
etc., i a mesura que aneu creixent ho 

anireu comprovant per vosaltres mateixa. 
I com esteu en edat de divertir-vos i passar-
ho bé, volem que aneu familiaritzant-se 
amb la idea de l’equilibri mitjançant un 
joc: el de la torre de blocs de fusta. Com 
podreu veure seguint les fotografies que 
il·lustren el vostre llibret, es comença amb 
una torre composta amb 54 blocs de 
fusta que es fiquen de manera creuada en 
nivells de 3 peces, i en cada jugada, es 
va llevant una peça, però atents, perquè 
cal anar en molta cura, la decisió en el 
joc, és complicada, ja que és necessari 
que es mantinga l’equilibri, per tal que la 
torre no caiga, i qualsevol decisió errònia 
pot fer que tot caiga a terra.

Segons aneu creixent veureu que tant en 
el joc com en la vida hi haurà decisions 
que ens faran perdre l’equilibri, que la 
torre caiga avall, però l’important és 
quan caiguem veure perquè ha passat 
i tornar a muntar la torre per tornar a 
tindre l’equilibri i no tornar a caure dues 
vegades amb el mateix bloc de fusta.

Així que esperem que gaudiu d’aquest 
llibret infantil que és per a vosaltres, xiquets  
i xiquetes.

L’equip de redacció.
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Hola, sóc Àgueda Oltra Bou, i 
he rebut la gran notícia de poder 
compartir en tots vosaltres la 
història del meu regnat. Un regnat 
que ja s’ha acabat però encara li 
queden sorpreses com aquesta.

Tot començà quan per fi els meus 
pares es van decidir a apuntar-me per 
ser Fallera Major Infantil i d’açò ja fa 
uns quants anys... Poc a poc va tindre 
forma i abans del brindis per les Falles 
del 2018, dos moments varen ser molt 
molt importants per a mi:

Primer, el dia en què vaig conèixer qui 
seria la meua Fallera Major, Mónica, 
encara que Merxe, sa mare, sempre 
deia que l’anava a esborrar i això em 
feia enfadar molt. I segon, el dia de la 
pintada d’escut d’Ariadna que va ser 
quan a Llàtzer començà a fer-li gràcia 
això de ser President Infantil...

Mai m’ha agradat la nit de la Cremà, 
és un dia que em posa molt trista. En 
la Cremà de les Falles 2017, tenia 
un sentiment estrany, estava trista, 
com sempre, no volia que cremaren 
els monuments, però al mateix temps 
emocionada, doncs ja em tocava fer 
el famós brindis...

El mes d’abril fou el nostre 
nomenament, després de l’elecció 
del President.. ja estàvem tots!!! 
Començava el somni, per davant hi 
havien un fum d’actes divertits tot i que 
encara no era fallera major, com el 
dia de l’apuntà, i berenars com el del 
Millor Xef o el de la festa de l’aigua. 
Entre berenar i berenar tot era un 
rebombori en casa, triant teles, vestits 
i tots els complements que feien falta 
amb ma mare i la meua iaia, foren 
unes vesprades súper divertides...

VA SER ...
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La nostra Mónica es preocupava, junt a 
les falleres majors de 2018 de la resta 
de comissions de Silla, de que tots el 
representants infantils d’aquest any ens 
coneguérem preparant-nos berenars i 
trobades, per fer, si cap, aquest any més 
especial i vaja si ho han aconseguit!!!

Un dia súper especial fou el dia de la 
proclamació, el 8 de Juliol de 2017, fou 
un acte molt emotiu i és molt bonic veure 
als familiars i amics tan somrients i també 
escoltar les paraules tan emocionants que 
em va dedicar la meua padrina Núria. Va 
ser un dia de molta festa i on tots anaven 
molt guapos i elegants.

Hi ha moments més familiars que recorde 
amb molta estima com el dia en què vam 
anar Paquito, Mònica, Llàtzer i jo a fer-
nos fotos per València, ens perseguia 
molta gent i va ser molt divertit vestir-nos 
i desvestir-nos en qualsevol lloc i anar 
corrent d’ací cap allà per aconseguir 
meravelloses fotos que no em canse de 
mirar.

Encara em quedaven per davant molts 
moments que compartir amb la meua 
amiga Ariadna, com acompanyar-nos 
l’una a l’altra en totes les proclamacions 
i presentacions, i és que, que fora 
precisament ella qui em passara el càrrec 
de Fallera Major Infantil, es una cosa que 
només nosaltres dos entenem. 

Sense adonar-me’n ja estava ací el cap de 
setmana de les presentacions... Primer era 
la presentació de la meua Mónica, què 
emocionant va ser veure-la allí dalt com 
la més bonica de les princeses i amb eixe 
somriure que la fa tan especial. Quines 
ganes tenia d’anar al seu costat!!! Ens 
va dedicar a Llàtzer i a mi unes paraules 
molt emocionants.

Per fi, l’acte que més espera una Fallera 
Major, el dia de la seua presentació. Sense 
cap dubte és el que més m’ha emocionat, 
estava en un núvol, el meu somni per fi 
era una realitat. Estava molt nerviosa, 
no sabia qui em faria l’exaltació, ni com 
seria la meua presentació. Va ser un dia 
espectacular, el recorde amb tot detall, 
la meua amiga posant-me la banda, jo 
dirigint-me a tots els presents i al meu 
costat el meu President Infantil, Llàtzer, 
igual d’emocionat que jo.

Va arribar l’hora de la veritat... 
m’amagava darrere de les cortines 
sense saber què anava a ocórrer, i de 
repent ja estava allí dalt, dalt d’una flor 
preciosa saludant a tot el públic, ja era 
Fallera Major Infantil. Recorde aquest 
moment encara emocionada, però més 
m’emociona encara les paraules que em 
van dedicar el meu germà Alfredo i la 
meua amiga Arantxa, tots els nervis i tota 
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la felicitat eixiren en forma de llàgrimes, 
era la xiqueta més feliç del món. 

Després de la presentació, venen molts 
més actes divertits, com la presentació 
interna i la pujada de quadres que fa 
que els representants formen part per 
sempre de la història del casal. També la 
presentació d’esbossos que junt a la visita 
al taller ajuda a fer-te una idea de com 
serà la falleta i comences a fer-la teua.

Venen els Nadals i després d’un berenar 
de Nadal d’allò més especial toca 
descansar un poquet dels actes fallers.

Comencem en gener, amb l’exaltació 
de les Falleres Majors, un acte compartit 
amb la resta de representants de Silla al 
qual també m’ho vaig passar genial.

Enguany també férem un acte especial 
per  presentar el nostre llibret, un llibret 
que ens ha regalat moltes sorpreses, i és 
que està molt xulo i a més és un joc. El 
primer reconeixement: el sisè premi per 
l’Ús i Promoció del Valencià. Estàvem molt 
contents, doncs ens havíem superat una 
volta més. I també vam rebre el premi 
COMFET al millor contingut infantil. 

I febrer, ai mare, en febrer algú posa 
l’accelerador del temps perquè tot passe 
de sobte:

Sopar de Fallers d’Honor, un súper 
soparot, on vaig gaudir molt també, fent-
nos fotos i de nou vestida de fallera que 
és el que més m’agrada.

Pintada d’escuts, quines nits més xules i 
divertides amb els amics i amigues pintant 
els escuts. M’encanta veure el meu escut 
a la porta de casa cada volta que entre i 
isc, i sobretot quan mire pel balcó. 

Crida: l’any passat fou la primera vegada 
que vaig anar a la Crida i va ser genial, 
espere repetir enguany!!!

Cavalcada del pregó, vaig acabar 
esgotada però, m’encatava estar allí 
dalt vestida de fallera en la meua 
preciosa carrossa en companyia dels 
meus representants, repartint caramels 
i llepolies i molt de confeti (confeti que 
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va acabar també repartit per tot el cos i 
per tota la casa després). I sobretot eixir 
al balcó i dirigir-nos als allí presents per 
informar-los, com si no ho saberen, que 
JA ESTEM EN FALLES!

Exposició del Ninot, (ja estem de nou 
vestides, m’encanta), què bonics que eren 
els nostres ninots!!! I tot seguit entrega de 
recompenses, aquest acte sembla un poc 
avorrit, però estar acompanyada dels teus 
companys de somni ajuda a que siguen 
especials.

I així, sense voler, comencen els berenars 
infantils, campionats, sopars i sense 
adonar-te, el compte enrere... 

Els berenars foren d’allò més especials, 
tots els xiquets i xiquetes cantant el nostre 
himne quan Llàtzer i jo entràvem a la 
carpa. El berenar que més vaig gaudir 
va ser el que prepararem Llàtzer i jo, la 
carpa estava preciosa tota adornada i les 
taules també, i teníem davant nostra a tots 

els nostres amics i amigues de la comissió 
i d’altres convidats gaudint amb nosaltres.

I a la nit el súper sopar infantil, de nou 
la carpa de gala, de gom a gom amb 
tota la comissió infantil, quins records més 
bonics!

El dia 15 la plantà, ja estaven plantant la 
nostra falla major, i Llàtzer i jo esperàvem 
impacients la nostra falleta. A la nit, 
després del sopar i les albaes, anàrem 
a pels Ninots Indultats, tota la comissió 
ens va acompanyar cantant i amb molt 
de soroll i amb unes lletres enormes es 
podia llegir “REIS CATÒLICS”. Anàvem 
complementats amb una samarreta que 
s’il·luminava amb el soroll, barrets, ulleres 
i tot el que fora precís. De nou escoltàrem 
unes albaes, esta vegada al balcó en la 
plaça del Mercat Vell on véiem tota la 
comissió que ens acompanyava. Després, 
amb el ninot indultat en braços, tornàrem 
al casal, hi havia que continuar plantant 
els nostres monuments, fou una nit llarga 
i vaig anar a dormir molt preocupada 
perquè la meua falleta no estava...

Vaig alçar-me matí, havia de veure el 
monument i ajudar a rematar-lo amb els 
cartellets perquè quan vingués el jurat 
estigués tot a punt... Només recorde que 
feia molt de vent i que tenia moooolta 
son. A la nit Mónica ens oferia un sopar 
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molt especial al qual ens esperaven 
moltes sorpreses, sobretot a Mónica, les 
seues amigues van fer un gran treball. Jo 
anava prompte a dormir, els tres dies que 
quedaven eren molt, però molt intensos i hi 
havia de descansar. 

El dia dels premis va 
ser un poquet plujós 
i fred, però igualment 
anàrem a per ells, en 
un passacarrer amb 
totes les comissions. 
És un acte estrany, 
però veure a la teua 
comissió animant-
te i cantant cada 

volta que ixes al balcó, tot i que estaven 
banyant-se, és impressionant.

No tot va ser bonic ni perfecte, doncs 
començava a trobar-me malament i a la 
vesprada no poguérem vestir-se donat 
que l’oratge no ajudava, i l’aigua i el 
vent no paraven. A la nit vam rebre als 
Fallers d’Honor i amb l’ajuda dels xarops 
vaig aguantar un poquet però... al dia a 
urgències! Alguna cosa no anava bé, la 
gola, el cap i la febre tot d’una.

Després de tot el dia en casa recuperant-
me vaig traure forces per fer l’ofrena, de 
tots els passacarrers és el més emocionant, 
sentir el teu nom com a Fallera Major 
Infantil entrant a la Plaça del Poble per 
oferir el teu ram de flors a la Mare de 
Deu, impressiona.

Ja he dit al començament que no m’agrada 
el dia de la Cremà, doncs bé, enguany 
encara menys... i damunt no em trobava 
gens bé. Pel matí a la missa de San Josep 
i després mascletà i una estupenda paella 
que ens oferia el nostre President, jo me 
la vaig menjar a casa entre termòmetres 
i medicaments, no vaig tindre sort... Va 
ser un dia trist i no vaig a contar-vos res 
més perquè no m’agrada contar coses 
tristes... Les falles es cremaren i jo no vaig 
poder ni esperar al brindis amb Andrea, 
Cristina i Pepe, però ells sabien que jo els 
desitjava el millor i així els ho he fet saber 
dia rere dia...

Després de la setmana fallera els actes 
continuen: nomenament dels nous 
representants, elecció de President i festa 
de l’apuntà. En la Creu de Maig, em 
tornava a vestir per fi (i sense xarops), 
de nou m’ho vaig passar d’allò més bé 
acompanyada de Llàtzer, Elena i Rafa.

 També anàrem a recollir un altre premi 
per al nostre ninot indultat major: el Premi 
Pep de L’Horta!!! I el Besamans a la Mare 
de Déu que fou súper especial, doncs la 
nostra Mónica vingué des de molt lluny 
per estar amb nosaltres. No m’ho podia 
creure! Quan l’havia trobat a faltar!

Començaren algunes proclamacions, i 
amb elles, una manera d’anar acomiadant-
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nos els representants del 2018, per donar 
pas al somni del 2019.

El dia del Crist de Silla, per si algú no ho 
sabia encara, és el meu aniversari, així 
que sempre és un dia especial, fa molts 
anys que junt a les meues amiguetes de 
la falla balle els arquets, enguany no 
pogué ser, però de nou treia el meu vestit 
favorit de l’armari i de veres vos dic que 
no m’importava la calor, no és per a tant. 
En acabar la processó, corrent a canviar-
me a ca la iaia per veure a primera fila la 
Carxofa de Silla.

Després de la festa del mig any  
començaren de nou les proclamacions 
i  també les presentacions; la primera, 
la de les Falleres Majors de Silla, on la 
meua amiga Ariadna i Elena van ser 
presentades. Ah! I també la Nit del Món 
Faller, on totes les comissions ens reunim 
en un sopar de germanor i es recullen els 
premis del campionat de  truc i parxís de 
Junta Local.

A continuació, i tots els caps de setmana 
un rere altre, totes les comissions van fent 
les seues presentacions per  rebre els 
nous representants. El cap de setmana 

més especial, per descomptat, fou el de 
les presentacions de la meua comissió, 
on Andrea i Cristina acompanyades pels 
seus presidents Pepe i Paquito, lluïren com 
autèntiques regines. 

Dissabte, Mónica deia adéu al seu regnat 
i estava preciosa, i amb les seues paraules 
de nou em vaig emocionar.

I diumenge em tocava a mi dir adéu, 
acomiadar-me de la meua comissió. 
Estava molt nerviosa, volia que tot anara 
bé, posar les bandes com toca, dir el meu 
discurs i que tot el mon sabera l’any tan 
meravellós que havia gaudit. Era el torn 
d’Andrea i Pepe, tot havia de ser perfecte.

Espere no haver-vos avorrit molt amb el 
meu relat, podria contar-vos moltes més 
coses, i és que les Falles no són només 
a març, i molt menys una setmana, les 
Falles són tot l’any, i són sense cap dubte: 
la millor festa del mon! 

Vos dic adéu desitjant que el 2019 siga 
per a Paquito, Cristina, Pepe i Andrea al 
menys tan intens, bonic i impressionant 
com ha sigut el meu any, perquè sí, 
perquè així va ser.

A per les falles del 2019!!!

Àgueda Oltra i Bou
FMI 2018



Què prompte passa la vida!
Sense a penes donar-nos compte
demana al tauler d’eixida
que els actes ja fets descompte.
Fa huit anys que ta germana
va ser la representant,
en poc més d’una setmana
t’apuntaren al quadrant.
Eres faller de bressol,
els pares, ans que nasqueres,
al casal, com qualsevol,
eren persones faeneres.
Pels dos junts, caràcter doble,
com la mar en cada costa,
mediterrània noble,
tranquil·litat valenciana;
atlàntic canviant pasdoble
simpatia gaditana
que del sud a l’est s’acosta
per integrar-se en el poble.
Estàveu predestinats
ja des de la guarderia,
Andrea i Pepe triats
Reis de la xicalleria. 

La Proclamació enceta
l’any del vostre regnat;

la Presentació completa
el que ja esteu nomenats.

Sabràs complir aquest repte
amb elegància i saler:

en actes formals, correcte,
en els alegres, fester,

ballant en passacarrers,
gaudint en els berenars,

bromejant en les disfrasses,
col·laborant en play-backs,

prudent tirant els petards
per als veïns despertar,

lluent al costat dels estàndards
per a la Verge ofrenar.
No et farà falta assajar

perquè tu ben saps estar,
el teu regnat serà un art

difícil de superar.
Que aquest exercici de falles

recorde feliç la gent,
fins i tot, entre rialles,

et diguen: GRAN PRESIDENT.

Et desitja un falleratge feliç, la iaia  
Mª Amparo Pina Alcañiz

José Pérez i Costa
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Andrea Arcís i Ruiz

Andrea és la fallereta
de Reis Catòlics Regina,
encisadora xiqueta,
ambaixadora divina.
Esvelta com una garsa,
com un paó, elegant,
serena com d’oli bassa,
dolça com torró crocant.
És aigua brollant d’un llac,
brisa que a la calor espenta,
foc en la boca d’un drac,
tro que després rajos rebenta.

Qualitats de gent fallera:
aigua que el foc consumisca,
aire per què fumaguera
de mascletà i castell se n’isca.
Li agraden molt els peluixos
com boletes de cotó, 
els xicotets, els dibuixos,
i en unflables pegar bots.
Més que res, per a ella és 
única
i proporciona plaer,
escoltar i estudiar Música
i el piano d’instrument.

Una escala ací li toque:
DOmina totes les tecles
REconeix-les en un colp 

MIracle que s’equivoque 
FA molt bé fortes com febles

SOL posar ànima i cor
LA música porta en la sang

Si és de son pare la part. 
El iaio Paco, sa mare
i son tio representants

temps arrere ja passaren,
ara, aquest, president dos anys.

La iaia fou fundadora
quan la Falla començà,

i des de llavors, mai fora,
sempre tirant una mà.

Pasqual, el iaio pel pare,
és músic d’una Rondalla,

tocaren ací al Teatre,
els esperem a la Falla.  

Andrea, cromo sens “repe”,
de l’àlbum de la xicalla, 
al teu costat tens a Pepe,

que et porta un bes de sa iaia.             

Mª Amparo Pina Alcañiz 

Infantil

12



13



14

Fa
lla Infantil0b

ri eli qui

b
ri eli qui

b
ri

eli
q

u
i

bri

e

li
q

u
i

bri

e
li

qui

b
rie li

q
u

i
19



15



16

Si vols conéixer un món més enllà
has de ser valent, el viatge va a començar.
Podràs descobrir el calor humà,
milers d’aventures t’estan esperant.

De vegades la brúixola et portarà a l’est,
de vegades al nord, al sud, a l’oest.
Poc importa si t’assenyala un estret,
O si un dia acabes enmig del desert.

El seu cel blau i pur t’obri la porta
si ets viatger que obri els ulls i escolta.
Brisa del desert que et bufa en contra
i t’allibera del pes i se l’emporta.

Terra dels hòmens, habitants del desert,
llum d’un paisatge, encontres diferents.
Sol que desperta el somriure dels xiquets,
kilòmetres que es recorren per camins estrets.

Quan s’acaben els camins i les comoditats,
una furgoneta del nord, perduda, ha encallat.
Un proverbi del sud diu amb molta sinceritat:
«Ajudar és fàcil, merèixer l’ajuda és mes complicat»

Un legionari espanyol sembla perdut,
no sap si val la pena construir per ací un mur.
El desert és molt ample, ben cert i de segur,
la llibertat d’un poble l’hauria combatut.

Ex
pl

ic
ai

ó FALLA

Lema: Sàhara
Artista Faller: Roberto Moratalla

Infantil
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Experiència individual de Saint-Exupéry,
que travessa les muntanyes en un vol de nit.
Guiat per les estreles l’aviador aconsegueix,

enmig de les dunes, trobar el seu camí.

L’arena del desert desperta la imaginació,
un cércol i un neumàtic vell són un tresor.

Dos fills dels núvols es divertixen molt
jugant a fer-los rodar, alegres, baix del sol.

Els xiquets inquiets al llom de dos camells
no saben seure tranquils ni estar-se quiets.

El guia, burlador, va tirant conforme pot d’ells
mentre els animals pensen en donar-se un bes.

Una senyoreta no sap cap a on anar,
busca amb candeleta on pot endollar

el seu telèfon mòbil i poder-lo carregar,
enmig del desert difícilment ho aconseguirà.

Al desert no hi ha ni llum, ni aigua, ni gas,
els magnats de l’energia ací no han intentat

ficar un impost al sol i poder així cobrar
les taxes que apliquen al preu de la llibertat.

Les dunes del desert són una escola
que t’aprén a deixar allò que et sobra.

Sense camins traçats, sense cap ombra,
la ruta a l’oasi voràs quan aplegue l’hora.

Tot viatge té un principi, una fi, un retorn,
prenem fotografies per a reconstruir els records.
Sempre queda la possibilitat de veure més món,

Fer la maleta, partir, sense saber a on.

El Sàhara sempre estarà, amb el seu calor,
a acollir a l’home en marxa dispost.

Una vida sense ordre, un silenci misteriós,
un desert que s’obri dins del nostre cor.

Autor: Lázaro San Miguel Bravo.
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Germán Aguilar Fresneda

Ariadna Albert Puchalt

Raquel Alcácer Ots

Álex Alfaro Galera

María Alfaro Galera

Diego Alonso Martínez

Gonzalo Álvarez Cantarero

Marina Álvarez Cantarero

Daniel Álvarez Vergara

Vicente Álvarez Vergara

Aitana Antón García

Víctor Antón García

Andrea Arcís Ruiz

Miguel Arias Gil

Paula Asencio Gamino 

Eva Ballester Donet

Juan José Ballester Donet

Izan Baño Giner

María Dolores Barbena Ortiz

David Caballero Bernal

Paula Daniela Caballero Bernal

Adrián Cano Zurita 

Lucía Cano Zurita

Daniela Castillo Fresneda

Óliver Castillo Fresneda

Mario Cerdán Garrido

Alba Chardí López

Álex Chardí López

Juan Cifuentes Boudjema

Uxue Cifuentes Boudjema
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Carles Córdoba Martín

Denis Crespo Hoyos

Javier Crespo Hoyos

Diana Cuellar Martínez

Candela Domínguez Rodríguez

Vega Domínguez Rodríguez

Amaya Escribano Peña

Raúl Estará Molina

Aroa Fernández Cortes

Carlota Forner Martínez

Valentina Forner Martínez

Leyre Francés Olmo

Antonio Fuertes Gamero

Sandra García Calatayud

Alba García Galera

Hugo García Galera

Inés Gil Fernández

Sara Gil Fernández

César Gil Román

Íker Gil Román

Gemma Gómez Rubio

Khady Gueye Ortiz

Mame Diara Gueye Ortiz

Blanca Herrera Martínez

Hugo Herrera Martínez

Marta Hurtado Fournier

Coral Iborra Sáez

Jacqueline Iborra Sáez

Claudia Igual Guillem

Iraia Jiménez Esteban

Inés Liñana Alcaide

Sara Liñana Alcaide

Mario Llácer Esteban

Saúl Llácer Esteban

Lola Magalló Correoso

Paula  Magalló Cortés

Sergi Martí Hurtado

Azael Bigorra García

Selena Martínez García

Nerea Martínez López

Hugo Martínez Paredes

Abraham Martínez Piera

Arantzazu Martínez Piera

Valeria Molina Rosales

Claudia Monge De La Encarnación

David Monge De La Encarnación

Héctor Montero Rodríguez

Marcos Montero Rodríguez

Álex Moreno Ballester

Javier Moreno Ballester

Claudia Murria Serrano

Sara Murria Serrano

Alba Narváez Agudo

Ízan Narváez Agudo
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Melisa Natalia Nedelcij

Lucía Olmo García

Sergi Olmo García

Agueda Oltra Bou

Alfredo Oltra Bou

Alba Ortega Martínez

Daniel Ortega Martínez

Jaime Pallares Antón

Maia Palomares Rubio

Tomàs Palomares Rubio

Lorena Parra Nascimiento

Joaquín Pavón Morales

Yaiza Pavón Morales

José Pérez Costa

Eva María Pérez Zomeño

José Miguel Pérez Zomeño

Clara Peris Rubio

Neus Peris Rubio

Fran Poveda Caro

Arantxa Puerto López

Héctor Puerto López

Elsa Puig Romero

Leyre Puig Romero

Noelia Redondo Vaquerizo

Leo Rodríguez Lara

Juan Román Giner

Carolina Romero Martínez 

Cristina Romero Martínez

Andrea Ruano Moya

Noelia Rubio Mínguez

Julio Alberto Ruiz Navarro

Llàtzer San Miguel Zaragozá

Roser San Miguel Zaragozá

Lucía Sánchez Martínez

Hugo Sánchez Núñez

Paula Sánchez Núñez

Laura  Sánchez Pérez

Paula Sánchez Pérez

Aránzazu Sánchez Piera

Daniel Sánchez Rubert

Paula Sánchez Rubert

Esther Sancho Rodríguez

Laura Sandemetrio García

Julia Sanramón Giménez

Josep Santos Martí

Ángela Sevilla Gutiérrez

Sofía Sevilla Gutiérrez

Alba Tomàs Domingo

Emma Troncoso Llorens

Samuel Verdejo Navarrete

Duna Verdú Moyano

Candela Vila González

Greta Vila González

Francisco Javier Villena Sánchez

Valeria Villena Sánchez
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Leyre Francés Olmo
Alba García Galera

Melisa Natalia Nedelcij
Agueda Oltra Bou

Alba Ortega Martínez
Maia Palomares Rubio

Clara Peris Rubio
Neus Peris Rubio

Arantxa Puerto López
Carolina Romero Martínez 
Julio Alberto Ruiz Navarro

Paula Sánchez Núñez
Aránzazu Sánchez Piera
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Ariadna Albert Puchalt
Coral Iborra Sáez
Leyre Francés Olmo
Melisa Natalia Nedelcij
Agueda Oltra Bou
Maia Palomares Rubio
Clara Peris Rubio

Neus Peris Rubio
Arantxa Puerto López
Carolina Romero Martínez 
Noelia Rubio Mínguez
Roser San Miguel Zaragozá
Aránzazu Sánchez Piera
Ángela Sevilla Gutiérrez
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Infantil

Bunyol d’Argent Infantil

Miguel Arias Gil
Alba García Galera

César Gil Román
Íker Gil Román

Noelia Rubio Mínguez
Roser San Miguel Zaragozá

Llàtzer San Miguel Zaragozá
Hugo Sánchez Núñez
Paula Sánchez Núñez

Bunyol d’Or Infantil

Andrea Arcís Ruiz
Eva Ballester Donet

Valeria Molina Rosales
José Pérez Costa

Els presents guardons deuran ser 
confirmats per Junta Central Fallera.

La Junta Local Fallera notificarà per carta 
si l’han concedit

G
ua
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s JCF
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En
tre

vi
sta

ANDREAA

Andrea estava predestinada per 
a ser fallera major infantil, ja que 
prové d’una família de solera fallera, 
de les que han fet història en la nostra 
comissió. Filla de fallera major, neboda 

i neta de presidents, enguany el seu 
somni es farà realitat i la seua il·lusió 
serà compartida per tota la família.

Andrea, sabem que per a tu les falles 
signifiquen moltíssim. Què t’agrada 
més de la nostra festa? I menys?

El que més m’agrada són els 
passacarrers i l’ofrena, i vestir-me de 
fallera, la presentació. I el que menys 
la cremà, quan s’acaben les Falles.
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La teua presentació la férem amb molta 
il·lusió tota la comissió. Què sentires el dia 
que et proclamaren fallera major infantil?

Vaig sentir molta il·lusió i molta alegria i a 
la vegada molts nervis. Estava molt feliç.

Quin és l’acte que amb més ganes esperes? 
I el que menys?

El que més el dia de la plantà i l´ofrena, i 
el que menys el dia de la cremà.

Quan arribà el teu any i et proclamaren 
fallera major infantil, els teus amics i 
amigues del col·legi, què et digueren?

Es varen alegrar molt i tenen ganes de 
vindre al casal i passar bons moments   
amb mi.

Des de molt xicoteta t’agrada portar tots els 
complements de fallera, però quin és el que 
més desitges portar a l’hora de vestir-te?

La banda de fallera major, el pololos, els 
monyos i el vestit.

Tota la teua família forma part de la nostra 
comissió. Què et diuen per ser la fallera 
major infantil d’enguany?

Estan molt contents i feliços per mi.

T’agrada la teua futura falla infantil? 
Si, em va agradar moltíssim quan anàrem 
a vore-la al taller de l’artista.
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Què penses respecte que el teu oncle siga 
aquest any també el president de la nostra 
comissió?

Molta il·lusió i felicitat, tindre’l al meu 
costat és el que més feliç em fa

Ens podries dir unes paraules sobre els teus 
representants, Cristina, Paquito i Pepe?

Cristina és molt sincera i la vull molt. 
Pepe és molt graciós i carinyós i pense 
que formem un gran equip, i de Paquito 
que no podria tindre persona millor per a 
acompanyar-me en aquest somni.

Andrea, sabem la il·lusió que representa 
per a tu ser la fallera major infantil de 
la falla Reis Catòlics de Silla per a l’any 
2019. Finalment, ens agradaria saber 
què signifiquen per a tu les falles i la teua 
comissió infantil. Gràcies i et desitgem que 
tingues un any inoblidable.

Per a mi les falles són diversió, festa, 
música, olor de pólvora. Tot allò que 
envolta les falles és màgic i meravellós. 
La comissió infantil és per a mi el millor 
de tot, és el més important de la falla, 
sense la comissió infantil no podria jugar 
ni divertir-me.
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PEPEA

Enguany és l’any de  Pepe, faller 
des que va nàixer i que ha esperat amb 
il·lusió l’arribada del seu moment. Però 
no és el primer de sa casa a ocupar un 
càrrec de responsabilitat en la nostra 

comissió, ja que la seua germana 
Virgínia va ser fallera major infantil 
el 2011. Ara, la seua família desitja 
disfrutar junt amb ell d’unes festes 
falleres inoblidables.

Pepe, véns de família fallera, i a més la 
teua germana va ser la nostra fallera 
major infantil fa uns anys. Què sentires 
quan et digueren que series el president 
infantil de la comissió?
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Moltíssima felicitat. Des de ben xicotet 
el meu somni era ser el president infantil 
de la nostra comissió, ja que vaig veure, 
primer la meua germana, i després els 
meus amics representant la falla.

Quin és l’acte que et fa més il·lusió?

L’acte que més il·lusió m’ha fet va ser la 
presentació, ja que era el començament 
del meu any com a president infantil. Sí, 
ho esperí amb moltes ganes… viure aquell 
moment va ser molt més emocionant 
del que m’haguera imaginat. Quan el 
meu amic Llàtzer em va dirigir aquelles 
paraules tan boniques, l’emoció ens va 
envoltar a tots.

I el que menys? 

No puc dir cap acte que no me n’haja 
fet, perquè els espere tots amb moltíssima 

il·lusió. Si haguera de dir-ne algun tal 
vegada seria la pròxima presentació, 
quan deixaré de representar la nostra 
comissió.

Com penses que serà anar al costat 
d’Andrea a tots els actes? 

Molt divertit. Som una parelleta que ens 
duguem molt bé. Ens coneixem des de 
ben xicotets. Els dos som fallers des que 
nasquérem.

Si hagueres d’elegir algun acte, quin 
agafaries? 

La cremà, perquè és una nit plena 
de sentiments, d’alegria, de tristor, 
d’emoció,... És un acte en el qual els 
majors ens expliquen als xiquets el que 
significa renàixer de les  cendres.
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Què esperes de la teua comissió infantil? 

Que estiguen al meu costat, acompanyant-
me en tots els actes, disfrutant de l’any 
faller, participant en tot, i així que tots 
guardem un gran record d’aquest any.

Com creus que serà el teu regnat al costat 
de Cristina, Paquito i Andrea? 

Genial! Hem congeniat, formant una 
segona família fallera. Els vull molt, als 
tres, i també a les seues famílies, sobretot 
a la xicoteta Lucia, que per a mi és com si 
fóra la meua germaneta.

Sabem que vius les falles al límit, però què 
és el que més t’agrada? 

Passar els dies al casal amb els meus 
amics, disfrutant la setmana fallera: 
berenars, unflables, coets, cercaviles, 
disfresses,... Quan no estan els meus 
pares sempre tinc  la iaia, el meu oncle 
Gaby o la meua germana per a dur-me 
al casal.

Què diu la teua família respecte d’aquest 
any?

Que disfrute de tots i cadascun dels actes, 
que l’any faller passa molt de pressa. 

Estan il·lusionats?

I tant! La meua germana ja va tindre 
l’honor de representar-nos i ara és el meu 
torn. De segur que s›involucren al màxim, 
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com sempre, i ens donaran unes quantes 
sorpreses.

Pepe, volem donar-te les gràcies per 
dedicar-nos uns moments i per formar part 
d’aquest llibret. Ens agradaria acomiadar-
nos amb una petició: que convides els 
xiquets i xiquetes que encara no són fallers 
a la nostra festa.

Aprofitaré aquesta ocasió per a convidar 
a tots els xiquets i xiquetes del nostre barri 

i de tota Silla perquè vinguen al nostre 
Casal i s’apunten a la falla Reis Catòlics, 
ja que el que importa no és com de 
gran és el monument (i a més el nostre 
és ben bonic), sinó disfrutar de tots els 
moments fallers que al llarg de tot l’any 
ens prepara la nostra comissió, als quals 
done les gràcies des d’ací. I només em 
queda desitjar-vos a tots unes molt bones 
festes de Sant Josep!



32



33

Hola, xiquetes i xiquets! Quin 
goig que esteu llegint aquest llibret 
i, en concret, aquest article. Per 
què? Doncs, perquè aquest article 
és per a vosaltres. A més, per 
poder fer-lo hem comptat amb la 
col·laboració de xiquetes i xiquets 
de la nostra comissió infantil. Tal 
vegada penseu que els llibrets són 
per als majors, però nosaltres no 
creguem en això, nosaltres volem 
que tothom puga gaudir llegint, 
i quan diguem ‘’tothom’’  ens 
referim també a vosaltres.

I vos preguntareu... Aquest article per a 
què és? Doncs, precisament, per reivindi-
car la importància que xiquets i xiquetes 
cobreu a les Falles. Perquè, conegueu cap 
falla que no tinga comissió infantil? Jo no...

I és que vosaltres sou el futur de la festa 
fallera. Ara els majors som qui vos pre-
parem els berenars i les activitats perquè 
gaudiu al casal, però algun dia - en un 
futur, possiblement no molt llunyà, tot i 

que no vos ho semble - sereu vosaltres qui 
prepareu les activitats per a la comissió 
infantil. Creieu-me, el temps passa molt 
ràpid i, sense adonar-vos, es trobareu for-
mant part de la comissió major.

Però deixem-nos estar d’aquestes teories 
que diuen que el temps passa ràpid i cen-
trem-nos en l’actualitat. Ara sou xiquetes i 
xiquets amb inquietuds, amb mirades inten-
ses que volen conéixer món, amb molts ‘’per 
què’’ a la boca... I és que no abasteu a ima-
ginar com d’importants sou, com agraïm els 
majors que sigueu tan divertits i divertides, 
que sempre tingueu un acudit per a cada 
moment, que es mostreu amb tanta voluntat 
per fer qualsevol feina i, si vos diguem que 
no, vos enfadeu per no poder ajudar.

Però no patiu, ja tindreu temps per fer 
feina, tal vegada en aquesta comissió o 
tal vegada en altra diferent. Ara és temps 
perquè jugueu, gaudiu, rigueu, feu amis-
tats, tireu petards... I el futur ja arribarà! 
Ara sols haveu d’empapar-se de totes 
aquelles coses bones que viviu al casal: 
de les amistats falleres que, pot ser, duren 
per sempre; dels monuments ben divertits 
i colorits amb explicacions enginyoses 
fetes especialment per a vosaltres; de la 
pólvora i de la música; en fi, de tot allò 
que, tot i que no vos ho semble ara, vos 
farà estimar la festa fallera al futur.

I de tots els aspectes fallers, què és allò 
que més vos agrada? Doncs hem volgut 
saber-ho i açò és tot el que ens haveu dit:

Falles i XICALLA

bris

e
li

qui



34

‘’El que més m’agrada de la falla és veure 
com va creixent la nostra família i veure 
com ens divertim els xiquets i xiquetes’’.  

Mónica, 11 anys. 

‘’M’agrada ser fallera perquè podem tirar 
petards’’.

Claudia, 7 anys.

‘’M’agrada vestir-me de fallera, sobretot 
a l’ofrena i a la presentació’’. 

Andrea, 9 anys. 

‘’El que més m’agrada de ser fallera és 
fer-me els monyos i vestir-me amb la meua 
família i amics. I també m’agraden molt 
les festes!!!’’ 

Neus, 10 anys. 

‘’El que més m’agrada de la falla és ves-
tir-me de fallera, passar per la passarel·la a 
la presentació i fer molts amics i amigues’’. 

Clara, 10 anys.  

‘’El que més m’agrada de la falla és jugar 
i divertir-me al casal’’.

Adrián, 6 anys.

‘’El que més m’agrada de la falla és jugar 
amb els meus amics i amigues’’.

Lucía, 10 anys. 

‘’El que més m’agrada de la falla és que 
puc conèixer molts amics i fallers nous’’.

Paula, 8 anys.

‘’El que més m’agrada de les Falles és... 
l’amistat i la família, i poder compartir el 
temps lliure amb tots ells i elles’’. 

Maia, 8 anys. 

‘’M’agrada jugar amb els meus amics i 
amigues al casal’’.

Roser, 6 anys. 

Per finalitzar, i per si alguna persona adul-
ta es troba llegint aquestes paraules: ELS 
XIQUETS I LES XIQUETES SÓN EL FUTUR 
DE LA FESTA FALLERA, DONEM-LOS LA 
IMPORTÀNCIA QUE TENEN I FEM QUE 
ESTIMEN LES FALLES.

I a vosaltres, estimada xicalla: 

JUGUEU, GAUDIU... 
I SIGUEU FELIÇOS!

Falles i xicalla
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Sàhara

Toni tenia un gat que encara que no tenia nom i ell 
i Mohamed varen decidir que li dirien Moix, que és 

igual que en Sahrauí però que ells ho escriuen aixi...
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Mohamed ja era el segon any que venia a passar 
l’estiu a València i el que més li agradava era la mar, 

perquè viu al desert i no l’havia vista mai.

Tu que saps com és. Fes un dibuix de la mar
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Sàhara

Amb un avió va anar a Tinduf als campaments 
allà on viuen els sahrauís
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Quan va arribar allà va veure que els sahrauís no 
viuen a ciutats, ells viuen al desert.

No tenen cases

Ells tenen “jaimas”
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Sàhara

Al desert no hi ha terra, hi ha molta arena, també 
camells i fa molt de sol.
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Sàhara

Als sahrauís els agrada molt el te i la música.
Dibuixa qualsevol instrument

Els xiquets i xiquetes sahrauís els agrada molt jugar.
Juguen amb la pilota, a piola, a conillons, a botar amb 

la corda, a tres en línia. I tu a què jugues?

Dibuixa-ho
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Moix va fer molts amics allà, al desert, però va 
arribar l’hora de tornar a València.

Es va acomiadar de tots els amics sahrauís, pensant 
que havia aprés moltes coses noves.
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Sàhara

Ara Sabia que hi ha altres maneres de viure.
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correo@sanpatricio.net      http://sanpatricio.net/
Urbanización San Patricio 7, Alginet

961750531 / 678543960
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C/. José María Pemán, 38 bajo

46460 SILLA (Valencia)

Tels. 96 120 04 41 - 691 432 422

ventas@graficasvapa.com

www.graficasvapa.com

Tu marca 
personalizada.
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 www.matosca.com
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que bo ser

diferent!

les Falles!
QUE BO ASSABORIR  

EL MILLOR DE 

La teua tenda Consum  
al carrer Cooperativa Agrícola
Tel. 961 214 240 
www.consum.es
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