




FALLA REIS CATÒlICS

2022

/T o r n a r  a l s  o r í g e n s ? /



2

EDITA
A.C. Falla Reis Catòlics de Silla
Juan Ramón Jimènez, 26 
 46460 Silla (València)
www.reiscatolics.com

Explicació de les falles:
Major: Tomàs Palomares López
Infantil: Làzaro San Miguel Bravo

Correcció:
Servei de Normalització Lingüística  
de l’Ajuntament de Silla

Artista  Faller:
La comissió amb la col·laboració 
de José López “Selfa”

Fotos:
www.reiscatolics.com
Begonya Garrido Picher
Raquel Vedreño

Disseny i  maquetació:
Panal Fallero

Col·laboren:
Cases comercials

Dipòsit Legal
V-530-2011 
                                              versió digital 

L’Associació Cultural Falla Reis Catòlics 
dóna suport al llenguatge inclusiu als 

llibrets de falla. Als casos que, al llarg de la 
lectura d’aquest llibret, no s’han utilitzat 
fórmules inclusives, tenen com a motiu no 

dificultar la lectura d’aquest.
Des de l’equip de redacció del llibret ens 
comprometem a seguir treballant per 

millorar el llenguatge inclusiu a futurs 
llibrets per tal que els nostres articles no 

deixen exclòs ningú.

L’A.C. Falla Reis Catòlics no es fa responsable 
de les idees i opinions de les  col·laboracions.

El llibre ha participat en la convocatòria 
dels premis de la Generalitat Valenciana

per a la promoció de l’ús del valencià  
de l’any 2022.

Aquest llibret participa en els  
Premis de les Lletres Falleres.

Equip de Redacció:

   
 
   -María Escribà Satorres. Amant de les 
falles i Fallera Major any 2016.  
   -Begonya Garrido Picher - Graduada 
en Comunicació Audiovisual. Community 
manager (i) fallera. 
   -Tomàs Palomares López – Diplomat 
en Empresarials i Tècnic Informàtic. 
Fent llibret des del 1996.
   -Mónica Rubio Monfort - Apassionada 
per les falles i el ball.
   -Lázaro San Miguel Bravo - Llicenciat 
en Filologia Francesa i Hispànica.
   -Tamara Parra Guillem - Mestra 
d’Educació Primària.

* * *



FALLA REIS CATolICS

-

2022/ 3

Aviva Silla
Panal Fallero

Francisco Ruiz Soriano. El nostre President del present exercici.
Saül Molina. Col·laborador en l’ombra.

Mª Amparo Pina Alcañiz. La poetessa de les nostres representants.
Pablo Arribas. President durant quarant anys de la Falla Daroca Pare Vinyas

Rafa Mengo. Un dels Presidents de la Falla  L’Antiga de Campanar  
i President de la Federació de Falles de Secció Especial

Juan Gabriel Figueres. Faller de la Falla El Canet de Cullera
Joan Castelló. Periodista. Membre de l’Associació d’Estudis Fallers (ADEF)

Gil Manuel Hernández. Doctor en Geografia i Història,  
director del Museu Faller i faller de la falla Arrancapins

Vicente Llácer. Faller major de la falla Barri d’Onda, de Borriana
Lorena Sendra. Secretaria de la Junta Local Fallera de Sueca

Ivan Serrador. Faller de la Falla Port de Silla
Maria Company. Fallera de Silla
Miquel Platero. Yogur de Fresa

José Tena. Panal Fallero
Josep Lluis Marin membre de l’ADEF

Hugo Morte. Falla Penya el Mocador de Sagunt
Rosa Benet. Falla Penya el Mocador de Sagunt

Falla Santa Anna de Sagunt
Gabi Collado. Falla Plaça Rodrigo de Sagunt

José Antonio Martínez Giner. Falla Cambró de Tavernes de la Valldigna
Sílvia Borràs. Falla Portal de Valldigna  de Tavernes de la Valldigna

Vicent Borrego. Falla Na Jordana de Valencia
Xavi Bea. Falla La Berni de Valencia

Juanjo Medina. Falla Plaça Jesus de Valencia
Emili Navalón i Sandra Faura. Falla Republica Argentina de Xativa

Miguel Àngel Martínez. Falla La Malva d’Alzira
Pablo Benito i Daria García. Falla Abu Masaifa de Xativa

José Luis Lagardera. Falla Selgas Tovar de Xativa
Teo Brunet. Falla Sant Nicolau Mosquit de Gandia

Juan Martí. Falla Prado de Gandia
Roberto Carlos. Falla Plaça del Forn d’Alzira

José Fernando Andreu. Falla Ramón i Cajal de Torrent
Javi Serer. Falla Sant Roc de Torrent

Toni Royo. Membre de Plataforma per la llengua

COL.LABORACIONS



4

Enhorabona a nostra fallera Esther i a la 
seua dona Vanessa que es varen casar el 

passat mes de novembre

RESUM DE L’ANY
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EXPLICACIÓ DE 
LA                                   I DISSENYPORTADA

Tornar als orígens... dels LLIBRETS

Les falles 2021 celebrades a València i altres localitats han suposat un abans i 
un després en la nostra festa. Opinions hi haurà de tots els colors, però en el que 
coincidirà tothom és que, a partir de la seua celebració, múltiples debats s’exposen 
damunt de la taula. És temps per a reflexionar. Si haguérem de canviar el títol 
del*llibret, el cridaríem “Què vam afegir que sobra?” També podríem cridar-ho “En 
què ens hem equivocat?” o “És a la nostra mà millorar la festa?” Però al final el títol 
és “Tornem als orígens?” i precisament això és el que hem fet. Aquest llibret, la seua 
portada, disseny i maquetació interior, és un llibret a l’estil dels primers llibrets, 
eixos que estaven plens d’elements barrocs decoratius, tipografies gegants de 
diversos tipus i serigrafiades, impresos en una sola tinta - blava, negra o roja -, però 
òbviament, actualitzant-lo en 2022. És un llibret coent, però eixa era la idea. Perquè 
per a saber avançar en el futur, hem de reflexionar sobre el que significa cultura 
i tradició, patrimoni, i amb el pas dels anys s’ha desfasat fins a perdre el sentit. 
Detectant els nostres errors, podrem continuar caminant.

 
PANAL FALLERO
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La ja quasi passada (almenys això pensàvem abans de 
l’arribada de la variant òmicron) pandèmia mundial 
provocada per la covid-19, ens ha dut per primera 
vegada en la història a celebrar unes falles al mes de 
setembre (i en algunes localitats a l’octubre). Unes falles 
que, a causa de les restriccions sanitàries, han sigut 
diferents, amb toc de queda a la 1 de la matinada, sense 
revetles, en les quals la festa nocturna s’ha vist reduïda 
i en què s’ha gaudit més dels actes diürns. Han sigut 
unes falles sense massificacions i pràcticament sense 
turistes, i quasi exclusives per als fallers i falleres.

Lamentablement, no totes les poblacions poguérem 
gaudir d’aquestes falles. Ací a Silla, una majoria de 
comissions falleres, per diferents motius, no volgueren 
celebrar les falles, i a més a més es negaren egoistament, 
com han fet en altres llocs, a impedir que la resta de 
comissions que sí que volien pogueren celebrar-les. 
Aquest fet va condicionar molt les decisions de la resta 
de comissions, i finalment cap comissió va celebrar res. 
Així que molts fallers i falleres de Silla, privats de la 
possibilitat de celebrar la festa en el nostre poble, vàrem 
tindre la possibilitat de viure intensament les falles de 
València i de la resta de poblacions que sí que varen 
celebrar les falles, i gaudir-les d’una manera única, amb 
tot el temps que hi volguérem dedicar, fet que en un any 
faller normal és impossible de fer.

EL NOSTRE 
                            D’ENGUANYLLIBRET
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En la preparació prèvia d’aquestes 
falles atípiques s’ha parlat, i molt, de 
com haurien de ser, i de quins actes 
era imprescindible que se celebraren; 
açò va propiciar un debat sobre quina 
era la vertadera essència de la festa, la 
que calia respectar, i quins actes eren 
com més afegits, actes que s’han anat 
introduint al llarg de la història

En el llibret d’enguany Tornar als 
orígens?, volem reproduir aquest debat, 
volem parlar de diferents aspectes de 
la nostra festa i la nostra societat, veure 
l’evolució que ha tingut al llarg dels 
anys, perquè el lector es puga plantejar 
si seria possible tornar a l’origen o si, 
per contra, és impensable o improbable 
tornar a fer les coses tal com es feien 
abans.

En el llibret parlem de l’evolució 
de la festa i en quin punt estem en 
aspectes com la relació de la falla amb 
el veïnat, la integració amb la barriada, 
la col·laboració econòmica amb les 
comissions, la massificació de la festa 
nocturna, el botellot... També ens 
atrevim amb temes polèmics, com pot 
ser l’evolució de la figura de la fallera 
major, la competitivitat i els premis i fins 
i tot la religiositat de la festa.

I com no, també parlarem de la 
societat que ens rodeja, parlant 
d’aspectes com la sostenibilitat, el canvi 
de costums i la modernització a vegades 
incontrolada de la societat que pot 
fer que acabem més prompte del que 
pensem amb els recursos naturals.

I la millor manera que hem trobat 
per a presentar-vos aquesta temàtica 
és en aquest disseny de llibret que vos 
recordarà els llibrets fallers dels anys 
huitanta, quan la festa era diferent, la 
societat era diferent, i com el disseny 
d’aquells llibrets era més senzill i 
simple. Però això no implica que fórem 
menys feliços.

Esperem que el nostre llibret plantege 
un debat interessant a les persones que 
el lligen, i que ens faça reflexionar sobre el 
moment de la nostra festa i la nostra societat.

/T o r n a r  a l s  o r í g e n s ? /
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Comissió, fallers, falleres, veïnat,  
    persones col·laboradores:  

Com a president, aquest és el  5é any consecutiu  que tinc el 
plaer de poder dedicar unes paraules. Mai haguera imaginat 
haver de dirigir-me a tots i totes, en el quals segurament, són els 
moments més difícils de la història de la falla i de la història de 
nostres tan volgudes festes josefines. Enguany, per la pandèmia, 
ens ha tocat estar absents per a poder ser presents. Ens ha tocat 
allunyar-nos per a acostar-nos amb més força, i saber que junts 
ho aconseguirem. Hui més que mai tinc la certesa que aquest 
malson que ens ha tocat viure ens farà gaudir més en la tornada 
de la nostra gran família fallera. En l´ADN faller està treballar 
molt i superar qualsevol obstacle que es presenta durant un any, 
i per això sé que la falla Reis Catòlics eixirà més forta d’aquesta 
pandèmia.

En primer lloc vull donar les gràcies a les nostre falleres majors, 
Laura, Neus i Clara. Han sabut portar aquesta situació de la millor 
manera. Sempre amb un somriure. Sempre donant-me suport 
en tot. Sempre al meu costat per a no perdre les forces per seguir 
avant. Des d’ací gràcies per tot, a elles i les seues famílies.

També donar les gràcies a la junta directiva. Gràcies per la 
confiança. Gràcies per estar sempre treballant perquè tot siga 
mes fàcil. Gràcies per fer que la nostra comissió continue creixent 
i sobretot en aquests moments tan complicats.

Per últim, i no menys important, donar les gràcies a la meua 
família i la meua parella. Gràcies per aguantar-me en els 
moments mes difícils que hem viscut el món faller  i per estar 
sempre al meu costat.

Finalment,  m´agradaria convidar a tot el veïnat a viure i gaudir 
de les falles. Som patrimoni i tots junts eixirem amb més força 
d´aquesta maleïda pandèmia. Només em queda recordar que les 
portes del nostre casal ara i sempre estaran obertes per a tothom. 
Vos esperem.

Una forta abraçada del vostre amic i president.

PRESIDENT ** *
FALLA REIS CATÒlICS

2022
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La teua vida ha estat
lligada al número dos,

dues voltes representant
tant d’infantil com de major.

De xicoteta tornares
a repetir l’any següent.

Fou tant el que acabalares
de l’estima de la gent!

Després el temps va passant,
ja ets de la Cort d’Honor,
i el teu cor diu bategant:
se-ré  fa-lle-ra  ma-jor.

Novembre del dos mil tretze
et fan la Proclamació

i, en març del dos mil catorze,
la Cremà és culminació.

Però… ”torna-li la trompa al xic”,
és tant el que a tu t’agrada,

a pesar de l’embolic,
que vols ser-ne altra vegada.
I així, de mans de Cristina,

la teua amiga volguda,
tornes a lluir, divina,

la banda sis anys perduda.

Si el Bill Murray et vera
Regina de la falla tota,
pensaria que ací era 
el Dia de la Marmota,

perquè al veure tal bellesa
coneguda ja per ell,

li’n faria una sorpresa
que el calfaria el cervell,
contemplant eixa fallera
que fou Regina anterior,

representant de bandera,
ambaixadora millor.

Damunt, per partida doble,
tens dues guapes xiquetes

que amb les notes d’un pasdoble
semblareu les tres garsetes.

És que el dos t’ha acompanyat,
perquè elles són les primeres

infantils per duplicat
de les regines silleres.

El Casal està aclamador
de tindre’t de nou senyera

de tota la Cort major
i de la falla sencera.

FALLERA
** *

FALLA REIS CATÒlICS
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Encara que sou bessones
no us paregueu gens ni cap,
si no ho saben les persones
d’allò no se’n van a adonar.
Clara, a tu com a Andrea,
ta amiga i predecessora,

la Música és una idea
que portes abellidora.
Desfilar serà la glòria
al ritme de clarinet,

ompliràs el cor d’eufòria
sentint el teu instrument.

Gimnàstica rítmica fas,
fruïxes amb els companys
perquè t’agrada entrenar

tant amb els d’ara o els d’anys.
El joc que tu prefereixes
és el de la nit de pijames,

a les cosines no deixes
dormir amb les forts rialles.
És perquè és escandalosa,
i es contagia a tot el món,

per ser tan apegalosa
en poquet més d’un segon.

De la mateixa manera
que rius, també plores fàcil,
perquè estàs com l’Albufera,

tan plena d’aigua versàtil.
El Palmar és per a tu

sinònim de festa plena,
gaudeixes com en ningun
poble de qualsevol mena.

Quan vas pel llac a la barca
o jugues pels seus carrers,

et sents com si fos monarca,
regina de mariners.

Pel València Club de Futbol
tens sense dubte passió,

et dugueren un baló
amb firmes dels jugadors.

Guanyar la Copa del Rei
fou temps passat t’alegria,

valencianista de llei,
la rata penada et guia.

Qualsevol siga un bon dia
i el vas a poder gaudir,

en tan bona companyia,
quant et vas a divertir!

FALLERA
** *

FALLA REIS CATÒlICS
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Ets tu la més moreneta
de les germanes bessones,

captivadora xiqueta,
de la falla, capitanes.

T’agrada molt l’atletisme
perquè ets un no parar,

cremes el teu organisme
com el cosir i cantar.

També ets del València fan,
anàreu amb el pare a vore’ls

a Barcelona jugar
en el Camp Nou a tots ells.

Al mateix temps ets pasota,
sembles quedar-te tranquil·la,

eixa dualitat es nota
quan es descarrega la pila.
És preciós el teu somriure,
alegra a tot el qui s’acosta

a tu per anar a viure
qualsevol marxa proposta.

Compagines els estius:
uns dies a Montanejos,

altres a El Palmar on vius
en família els festejos,

 

encara que enguany no podreu
estar junts ací a la falla
perquè allí és president

el cosí, de la xicalla.
La iaia Amparin, viatgera,

anar i vindre tindrà
als costats de l’Albufera
fins que acabe la Cremà.

Vens d’una estirp molt fallera,
pares, oncles i cosins

són portadors de solera
de les bandes i faixins.

Mònica, una de les cosines
Fallera Major de Silla,
en les festes josefines

regnarà com tu a la vil·la.
Mai havien tingut dues
alhora representants,

de segur que faran cues
per admirar tals diamants.

Orgullosos heu d’estar
de que seguisca el llinatge,

vos esperen rellevar,
sou família d’homenatge!

FALLERA
** *

FALLA REIS CATÒlICS
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FALLA GRAN

/T o r n a r  a l s  o r í g e n s ? /
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Tornar als orígens?

Tornar als orígens?,
volem plantejar 
després d’unes falles 
un tant peculiars. 
 
Les falles al setembre 
hem celebrat 
amb molta incertesa 
però amb seguretat. 
 
La primera gran festa 
que al virus ha reptat 
i ha dit amb certesa 
a tu t’hem guanyat. 
 
Unes falles diferents, 
però molt esperades 
que pel col·lectiu faller 
eren molt desitjades. 
 
El toc de queda va fer 
que dormírem més que mai 
i gaudírem el dia sencer 
tal com eren les falles abans. 
 
Va tornar la despertà 
els esmorzars i els passacarrers 
i alguns varen descobrir 
la llum del dia faller. 

FALLA REIS CATÒlICS

2022
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Van ser dies intensos 
on convertirem el tardeig 
en activitat fallera 
de gran punt d’interés. 
 
I a més d’un la una 
se li va fer al remat 
objectiu inassolible 
perquè abans s’havia bufat. 
 
Les que pitjor ho passaren 
van ser les falleres 
perquè anar enguany a l’ofrena 
sí que era fervor, de veres. 
 
Sense festes excessives 
ni massificació, ni botellot 
el món faller donà de veres, 
de trellat, una gran lliçó. 
 
Així que veient l’experiència 
cal preguntar-se amb rigor 
si redimensionem la festa 
i abandonem la grandor. 
 
Perquè ser gran a vegades 
no vol dir ser millor 
i la festa de les falles 
és el que es du al cor 
el que es planta al carrer 
i no el que hi ha al got.
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L’estoreta velleta

El pasdoble ‘El faller’
ací volem representar
i en la falla veurem
el que van cantar:

“Creua el carrer la xicalla
replegant els trastos pa la falla;
i manté la tradició
d’esta cançó...
Hi ha una estoreta velleta
per a la falla de Sant Josep,
del tio Pep...?
I van juntant el que els veïns els van donant
per a buidar el porxe.
Hi ha una estoreta velleta
per a la falla de Sant Josep?
I amb una estella del muntó
se du el compàs d’esta cançó.”

Ja que així és com érem
en els orígens fallers
on arreplegaven els trastos
per cremar-los sencers.
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Ací veurem tres xiquets
que la cançó estan cantant
perquè els donen els veïns
els trastos que estan tirant.

Així que ja saps veí,
si tens una cosa per a tirar
dus-ho enguany a la falla
perquè ho volem cremar.

Perquè el foc representa
l’art de purificar
i si ens abaixes el sofà
el saló podràs renovar.

T’estalviaràs un viatge
d’anar a l’ecoparc
i farem més gran la falla,
veurem on podem arribar.
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Evolució de la falla

Aprofitarem la falla
per a mostrar a la gent
l’evolució i els canvis
que les falles han fet.

Els primers materials
que emplenava el faller
eren roba i palla
pels ninots fer.

I a poc a poc anaren
millorant la figura
i amb cera començaren
per fer del cap l’escultura.

I els ninots milloraven
i es mantenien drets
i feien escenes satíriques
que feien riure la gent.

I buscant noves formes
de millorar el que fer
començaren a fer de cartó
tot el ninot sencer.

Esculpir la figura amb fang
i després el motle fer
per ficar el cartó dins
i assecar-lo al solet.
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Amb aquest procediment
començaren a mostrar
els refregits fallers
que hi havia en cada carrer.

Veies el mateix ninot
però pintat diferent,
et mirava somrient
en la falla següent.

I del cartó passàrem
a l’actual suro blanc,
un derivat del petroli
que és molt contaminant.

I s’acaba l’escultura,
arriba el digital
i ara els escultors
no s’embruten amb fang.

Que en l’etapa actual,
dissenyat i després fresat,
quan veus el material
ja ho tens tot mig muntat.

Veurem el que ens oferirà
la següent evolució
i quin material serà
el següent en elecció.

Hi ha projectes pioners
amb la palla de l’arròs,
veurem qui serà el primer
en apujar-se al carretó.

Un material sostenible
necessitem de veritat
per tindre una cremà neta
amb un fum en claredat.
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L’odissea legal

Un dels temes importants
que ha canviat amb el temps
és el tema dels permisos
per fer esdeveniments.

Fa quaranta anys els actes
es feien sense diners
esforç, voluntat i ganes
per part de tots els fallers.

I no venia el tècnic
ni cap autoritat local
a dir-te que ‘’Açò no ho faces,
que et tanque el casal’’.

Ara tampoc ho diuen
de manera oficial,
però fiquen moltes traves
per a estar del tot legal.

I ara les falles tenen
unes obligacions legals
que no compleixen
altres festes,
i manifestacions culturals.
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Certificat electrònic
per a l’entorn digital,
com si fores una empresa
de les que guanyen capital.

Impost de societats toca
cada any presentar
i no tragues benefici
que et tocarà pagar.

I la llicència de la carpa
pa què et vaig a contar
tot el que ens demana
el tècnic municipal.

Per als inflables, també
un enginyer ha de firmar
per dir que està tot bé
i no se’n va a embolar.

I per la despertà, què?
El CRE hauràs d’aprovar
i per tirar els masclets,
abans dormir i descansar.

Així que ja vegeu,
per ser faller toca
ficar-se seriós i estudiar,
per poder com la llei mana
l’activitat desenvolupar.
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Les modes falleres

Un dels canvis visibles
del passat al temps actual
són els vestits de faller
de les fotos del casal.

Doncs la moda masculina
del vestit per a la festa
ha transformat totalment
el color del personal.

Eixe tratge cucaratxa
que tots solien gastar
ha passat a l’oblit
sols es veuen residuals.

En cada falla hi ha algun
nostàlgic de veritat
que alguna vegada el trau
i per tothom és senyalat.

I ara els xiquets el veuen
i queden bocabadats
en veure una cosa tan negra
que espanta, la veritat.

No hi ha comparació
amb els vestits actuals,
tots plens de colorit
i realment tradicionals.
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No com la moda del negre
que ens varen imposar
en èpoques més obscures
que no volem recordar.

Però si realment vols veure
una cosa graciosa de veritat,
mira els vestits de fallera
dels huitanta del segle passat.

Eixa falda pel genoll,
eixa pinta fins al cel
que no cabia en el quadre
commemoratiu de l’event.

Però bé, no ens riguem massa
perquè mai pots saber
el que pensaran de nosaltres
els que vindran després.
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I fins ací aplega el relat 
i la nostra explicació 
enguany ha sigut light 
i no tindrà massa ressò.

Així que fins ací arribem 
m’acomiade de tots vostés 
que passen bones Falles 
ens llegim l’any que ve.
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FALLA

/La c o l o n i t z a c i ó 
      d e  l a  l l u n a /

LEMA

/ I n f a n t i l /
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La colonització de la lluna

De nit els llunàtics mirant pel telescopi les estreles
s’imaginen que cadascuna d’elles és un Sol amb els seus planetes,
i que més enllà hi ha encara més llunes i més estreles,
i més llunàtics que com ells pensen si hi haurà més planetes.

Un filòsof llunàtic no pot deixar de pensar,
què fa tanta gent per la Lluna amunt i avall?
Qui són? D’on venen? Què pretenen alcançar?
Què tenim a la Lluna que allà baix no hi ha ?

Baix a la Terra no queda pam de terreny sense rajolar,
fins la Lluna l’especulació immobiliària ha arribat.
Tots busquen desesperats un cràter que poder comprar
Per fer-se un xalet amb jardí i piscina on nadar.

En Silla ja no queda cap carrer, ni plaça, ni solar
a on una falleta valenciana poder plantar.
Al ritme que anem les carpes haurem de posar
en un tros de Lluna que encara no estiga emprat.

FALLA REIS CATÒlICS

2022
/L a  c om i s s i ó  i  J o s é  L ó p e z  “ S e l f a ” /
Artista faller

/L à z a r o  S a n  M i g u e l  B r a v o /

EXPLICACIO DE LA FALLA
,



32

De la Terra a la Lluna totes les xiquetes i els xiquets
volen anar els uns pedalejant i els altres en patinet.
Hi ha també qui vol pujar a l’astre en un coet,
o muntats dalt d’una carcassa del pirotècnic Caballer.

Fins la Lluna l’olor a pólvora ha aplegat
i els llunàtics cap avall miren tots bocabadats
la festa que per tota València hi ha en març,
i tots morts d’enveja volen a la nostra terreta baixar.

Un cel descobert i pur deixa veure una Terra plena
de música, de llum, de foc, de màgia que enlluerna
els ulls del jove llunàtic que envejós observa
la festa que allí baix de nit i de dia tot ho enredra.  

Els viatgers busquen en la Lluna noves aventures,
més enllà dels seus cràters i de les seues dunes.
Tots volen fer viatges interplanetaris a través de l’espai
i aplegar a llocs a on ningú ha arribat mai.

Els turistes actuals ja no saben a on anar,
no hi ha cap indret de la Terra que no estiga en Instagram.
Ara a la Lluna tots volen pujar
per fer-se fotos amb les que poder fanfarronejar.
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Per als llunàtics els bípedes terrestres són essers estranys
que es passen la vida mirant el mòbil, quin guirigall!
Fent-se un muntó de fotos i comentant en xarxes socials
si feia pudor o no l’últim pet que s’han tirat.

Al camping Clar de Lluna han penjat el cartell,
ja no cap ningú més, està tot complet!
Ple de gom a gom de pares i de xiquets
que no paren de fotre ni saben estar-se quiets.

Els xiquets a la Lluna també juguen al baló
a l’hora de la sesta, per a tocar els collons!
Xuten la pilota cada vegada més fort
sense deixar dormir ni descansar un poc.

El Tio Bigot a la Lluna se’n va de campament
perquè la pasta no li aplega per anar-se’n de creuer.
Els xiquets en el cotxe van cantant i contents
mentre que Sento pensa si tindrà o no prou calés.

Pasqualet s’ha alçat de matí per anar-se’n a buscar
un cràter buit on la seua canya poder llançar.
És ja quasi migdia i només ha pogut pescar
una bona cuita de cervesa i cassalla per a variar.



34

Els xiquets de la Lluna al col·legi no van,
passen els matins als carrers jugant i ballant,
cantant cançons que els fan de dia somniar
i viatjar per tot l’Univers amb els ulls tancats.

Hui toca fer la bugada i després la roba estendre
aprofitant un satèl·lit en desús del passat segle.
La xiqueta estén dos o tres pantalons tan curtets
que quan se’ls fica li deixen les natges al descobert.

Una dita lunar diu que abans d’obrir-se en flors
tots els jóvens llunàtics comencen sent capolls,
que busquen amb l’ajuda de l‘aigua i del Sol
una marciana rebonica a qui donar tot el seu cor.

Un enamorat a la seua xica la Lluna ha regalat,
ella prefereix un regal amb un poc més de trellat.
El jove de la seua volguda amada s’ha excusat,
perquè tots els cacaus al bar ja s’havia gastat.

Al ritme que anem caldrà construir una autovia
per poder anar a la Lluna de nit i de dia.
Els magnats de les obres ja veuen el negoci:
ficaran un peatge a les nostres hores d’oci.
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A la Lluna no vages si no portes diners
que voràs moltes coses i no compraràs res.
Si no portes ni un duro i vas al caixer,
recorda-te’n de traure diners per a mi també.

La Lluna és un temple ple d’éssers estranys
que a la Terra pugen i baixen, venen i van.
A València han vingut quatre llunàtics enguany
per gaudir de la festa i les Falles més que mai.

Quan s’acaba la festa i a la Lluna van de retorn
pels prismàtics miren el que queda de fum i de foc,
va tirant masclets el que està al mig del tot
i la xiqueta se’n porta una pilota de record.

I feliç i content també torna el caragol
perquè ha vist a Mestalla que Maxi per fi ficava un gol.
L’altre de fotos de la festa n’ha fet un muntó.
Esperem que baixen prompte a disfrutar del nostre món.
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Com si no haguérem tingut prou amb tot el que hem passat 
en la pandèmia, el passat 2021 encara ens tenia reservada una 
desagradable sorpresa que va deixar gelada a tota la comissió. 
 Un dissabte a principis del  mes de juny, ens deixava el nostre 
faller i amic Jorge Ruiz Maqueda.

Membre d’una família molt fallera, pare de President Infantil 
i Fallera Major Infantil, la seua feina de transportista li impedia 
poder gaudir de la festa en plenitud, per això no va ser faller 
fins als últims anys, però sempre que podia participava a les 
activitats que organitzava la falla obertes a tota la barriada.

Han sigut molts els bons moments viscuts a la falla, on hem 
compartit dinars, sopars, partides inacabables de truc, bons 
moments, moltes rialles i també moments de feina. Voluntariós 
i sempre amb ganes d’ajudar i participar com la seua dona 
Amparo, ha col·laborat moltes vegades amb la nostra comissió, 
sent faller i abans de ser-ho. Una de les activitats amb les que 
sempre col·laborava i que més li agradava de participar era  
en la processó del Crist de Silla, on cada any formava part de 
l’equip d’homes que  portaven els gegants del nostre poble.

La pròxima vegada que puguem tornar a participar en la 
processó del Crist de Silla, que esperem que per fi puga ser 
enguany, sabem que no estarem tots, ens faltarà un. Un dels 
nostres, dels qui ha estat ací cada any.

El recordarem i ens emocionarem eixe dia. Jorge, la processó 
serà per a tu.

RECORDANT 
                            JORGE
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Presidència
Vicepresidència Festejos

Vicepresidència Casal
Vicepresidència Activitats Diverses
Vicepresidència Activitats Diverses

Vicepresidència Presentació
Vicepresidència Administració

Vicepresidència Organització
Vicepresidència Protocol

Vicepresidència Web i Xarxes socials
Vicepresidència Infantils

Secretaria
Vicesecretaria

Tresoreria
Delegació de Festejos

 
 
 

 
Delegació d’Activitats Diverses

 

Delegació d’Organització
Delegació de Quotes i Loteries

 
Delegació de Llibret

 
 
 
 

   Delegació de Relacions Públiques
 

Delegació de Presentació
 
 

 
Delegació de Protocol

 
 

 
Delegació de Play-Backs

 
Delegació de Cadets

 
Delegació de Junta Local Fallera

Francisco Ruiz Soriano
Eduardo Ferri Marín
Juan Francisco Talavera Martínez
José Aladino Rubio Molina
Salva Romero Escandell
José Vicente Francés Montagud
Tomàs Palomares López
José Rafael Peris Marco
Merche Monfort Pons
Begonya Garrido Picher
Raquel Esteban Cabello
Jaime Gil Navarro
Arantxa Cabañas Martínez 
Juan José Ballester Tamarit
Salvador Ballester Soriano
Cristina Moreno Rodenas
Arturo Calaforra Palop
Marta Antich López
Diego Ferri Marín
Raúl Marcilla Andrade
Estefanía Cordellat Martin

José Luis Ortega López
Sergio Puerto Da Silva
José Ignacio Alfaro Torrillas
Carlos Baviera Rodrigo
Víctor Lázaro Villalba
 

   José Ramón Antón Gilabert
Miriam Garrido Tinajo
Alejandro Selles Vila
Tamara Parra Guillem
María Escribà Satorres
Lázaro San Miguel Bravo
Mónica Rubio Monfort

Francisco Ruiz Llamas
José Antonio Pérez Domínguez
Carmen Olmo Rubio
Mari Carmen Francés Montagud
David García Muñoz
Alexia Francés Olmo
Estela Llacer Francés
Amparo Ruiz Soriano
Virginia Costa Pina
Maite Martínez Martín
Cristina Sánchez Bueno
Yolanda Garrido Cifuentes
Mónica Rubio Monfort
María Amparo Navarro Bello
Jorge Arcís Burgos
Lucía Trenado López
María Buges Serrador
Alexia Francés Olmo
Estela Llacer Francés 
Gabriel Costa Pina
Alejandro Selles Vila
Silvia Iborra Romeu

Junta                  
DIRECTIVA
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Carla Abad Ots
Paula Aguilar Fresneda
German  Aguilar Pacheco
Roberto Alacreu Soriano
José Albert Rosello
Alicia Albert Vedreño
Eva María Alfaro Torrillas
José Ignacio Alfaro Torrillas
Alejandro Alonso Mallon
Christian Miguel Alonso Mallon
Marta Antich López
José Ramón Antón Gilabert
Lidia Aranda Martínez
Jorge Arcis Burgos
Miguel Ángel Arias Blanco
Salvador Ballester Soriano
Juan José Ballester Tamarit
Carlos Baviera Rodrigo
Juan José Benaches Zapata
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 Cerda 
María Carreño Martínez
Pablo Carreño Martínez
Daniel Castillo González
Carlos Miguel Chulvi Cuenca
Sofía Chulvi Iborra
Trinidad Contreras Peña
Estefanía Cordellat Martin
Gabriel  Costa Pina
Virginia Costa Pina
Marta Cuadros Pérez
Carolina Cuenca Lence
Vanessa De La Encarnación Jiménez
Ana Domingo Soto

Fernando Domínguez Montero
María Escriba Satorres
Silvia Esquivel Murillo
Ana María Esteban Cabello
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  Galvis Carbo
Vanessa Gamero Gómez
Victoria E. García Alcázar
María Pilar García Álvarez
Antonio García Armero
Sandra García Calatayud
Oscar  García Fons
David García Hernández
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
Aitana Gómez Tomillo
Aliena González Hernández
Lidia González Núñez
Javier González Sánchez
Ana Guillem Magalló
Andrea Gutiérrez Alfaro
María Dolores Gutiérrez Marchal
Rafael  Gutiérrez Marchal
Cristian Hernández Donate
Virginia Herrero Costa
Estela Hurtado Ortega
Silvia Iborra Romeu
Jacqueline Iborra Sáez
Aaron Jiménez Esteban
Juan Elio Jimenez Lamas

COMISSIÓ
MAJOR
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Víctor Lázaro Villalba
Mario Llacer Esteban
Estela  Llacer Francés
Francisco Llacer Llacer
José Ángel Llacer Pineda
Isabel López González
Juani López López
Amparo López Taroncher
Raúl Marcilla Andrade
Amparo Marco Marco
Miguel Ángel Martí Baviera
María Teresa Martin Clemente
Cristina Martínez Contreras
Sandra Martínez Díaz
María Cortes Martínez García
Trini Martínez Jiménez
Nerea Martínez López
Maite Martínez Martin
Vicente  Martínez Martínez
Julio  Martínez Sánchez
Azahar Merino Fluixa
Merche Monfort Pons
David Monge Malave
Mireia Monteagudo Muñoz
Cristina Moreno Rodenas
Milagros Moya Jiménez
Luisa Navarrete Ibáñez
María Amparo Navarro Bello
Francisco Javier Nieto Sánchez
Ascensión Oliva Abarca
Javier Olmo Escudero
Lucia Olmo García
Carmen Olmo Rubio
Alfredo Oltra Radal
José Luis Ortega López
María Luisa Ortiz Santos
Tomàs  Palomares Gastaldo
Tomàs Palomares López
Tomàs Palomares Rubio
Tamara Parra Guillem
Joaquín  Pavón Castro
Yaiza Pavón Morales
José Antonio Pérez Domínguez
Lorenzo Pérez Lorente
Verónica Pérez Martínez
José Rafael Peris Marco
José Vicente Peris Martínez

María Del Carmen Piera Martínez
Lorena Puchalt Forner
Sergio Puerto Da Silva
María Pilar Revert García
Rubén Reviejo Herreros
Álvaro Rodrigo Satorres
Sara Rodríguez Antón
Alba Rodríguez Lara
Fina Román Montilla
Lucia Romano León
Salva Romero Escandell
Lola Rosales Gutiérrez
Jessica Rubert Rodríguez
Andrea Rubio Mínguez
Noelia Rubio Mínguez
José Aladino Rubio Molina
Tania Esperanza Rubio Molina
Mónica Rubio Monfort
Francisco  Ruiz Llamas
Esther Ruiz Navarro
Julio Alberto Ruiz Navarro
Amparo Ruiz Soriano
Francisco Ruiz Soriano
Lara Sahuquillo Huerta
Lázaro San Miguel Bravo
Ana Isabel Sánchez Bosquet
Cristina Sánchez Bueno
Laura Sánchez Fernández
Claudia Sánchez Hernández
Miriam Sánchez Lara
Juan Ramón Sánchez Molina
Alejandro Sellés Vila
Amparo Soriano Soler
Mercedes Soriano Soler
Teresa Soriano Soler
Sara Talavera Guillem
Juan Francisco Talavera Martínez
Alba Tomàs Domingo
Gil Tomàs Méndez
Lucia Trenado López
Jesús Trenado Montero
Cristina Valle López
Miriam Valle López
Mari Camen Vera Cuartiella
Vidal Vergara Robledo
Francisco Javier  Villena López
Rosa Zaragoza Gradolí
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German Aguilar Fresneda
Ariadna Albert Puchalt
Raquel Alcacer Ots
Alex Alcoy Cortes
Diego Alonso Martínez
Gonzalo Alonso Martínez
Aitana Antón García
Andrea Arcís Ruiz
Miguel Arias Gil
Paula Asencio Gamino 
Eva Ballester Donet
Juan José Ballester Donet
María Dolores  Barbena Ortiz
Adrián Cano Zurita 
Lucia Cano Zurita
Daniela Castillo Fresneda
Oliver Castillo Fresneda

Sara Contreras Tendero
Carles Córdoba Aranda
Diana Cuellar Martínez
Candela Domínguez Rodríguez
Vega Domínguez Rodríguez
Aroa Fernández  Cortes
Carlota Forner Martínez
Valentina Forner Martínez
Leyre Francés Olmo
Antonio Fuertes Gamero
Alba García Galera
Hugo García Galera
Natalia García Garrido
Inés Gil Fernández
Sara Gil Fernández
Cesar Gil Román
Jairo Gómez Sánchez
Marta Gómez Sánchez
Coral Iborra Sáez
Iraia Jiménez Esteban
Inés Liñana Alcaide
Sara Liñana Alcaide
Saúl Llacer Esteban
Ainara Maeso Balaguer

COMISSIÓ
/ I n f a n t i l /
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Lola Magallo Correoso
Paula  Magalló Cortés
Sergi Martí Hurtado
Abraham Martínez Piera
Arantzazu Martínez Piera
Erika Menargues Martínez
Valeria Molina Rosales
Claudia Monge De La Encarnación
David Monge De La Encarnación
Alex Moreno Ballester
Javier Moreno Ballester
Claudia Murria Serrano
Sara Murria Serrano
Sergi Olmo García
Águeda Oltra Bou
Alba Ortega Martínez
Maia Palomares Rubio
Lorena Parra Nascimiento
Joaquín Pavón Morales
José Pérez Costa
Unai Peris Gasco
Clara Peris Rubio
Neus Peris Rubio
Darío Primo Pérez

Naira Primo Pérez
Arantxa Puerto López
Héctor Puerto López
Adriana Raga Marcilla
Noelia Redondo Vaquerizo
Héctor Reviejo Sánchez
Vera Reviejo Sánchez
Leo Rodríguez Lara
Carolina Romero Martínez 
Cristina Romero Martínez
Llatzer San Miguel Zaragoza
Roser San Miguel Zaragoza
Lucia Sánchez Martínez
Paula Sánchez Núñez
Laura  Sánchez Pérez
Aránzazu Sánchez Piera
Daniel Sánchez Rubert
Paula Sánchez Rubert
Samuel Verdejo Navarrete
Duna Verdú Moyano
Candela Vila González
Greta Vila González
Francisco Javier Villena Sánchez
Valeria Villena Sánchez
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Bunyol d’Argent Infantil
 
 Carles Córdoba Aranda
Diana Cuellar Martínez
Inés Gil Fernández
Sara Gil Fernández
Sara Liñana Alcaide
Héctor Puerto López

Bunyol d’Or Infantil
 
Leyre Francés Olmo
Sandra García Calatayud
Coral Iborra Sáez
Jacqueline Iborra Sáez
Inés Liñana Alcaide
Paula Magulló Cortés
Sergi Martí Hurtado
Lorena Parra Nascimiento
Noelia Redondo Vaquerizo

Bunyol d’Argent
 
Carlos Baviera Rodrigo
María Pilar García Álvarez
Antonio García Armero
Oscar García Fons
Aitana Gómez Tomillo
Javier González Sánchez
Juani López López
David Monge Malave
Luisa Navarrete Ibáñez
Francisco Javier Nieto Sánchez
Jesús Trenado Montero

Bunyol d’Or
 
María Isabel Calatayud Ruiz
Víctor Lázaro Villalba
Trini Martínez Jiménez
Sara Rodríguez Antón
Lola Rosales Gutiérrez
Cristina Sánchez Bueno

Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer
 
German Aguilar Pacheco
José Ignacio Alfaro Torrillas
Miriam Garrido Tinajo
Francisco Llacer

 
 
 
 
 
 
 
 
Bunyol d’Or amb 
 Fulles de Llorer i Brillants
 
Tania Esperanza Rubio Molina

/a  l a  n o s t r a  c om i s s i ó /

GUARDONS OTORGATS 
PER                      JCF

FALLA REIS CATÒlICS
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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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DIUMENGES  DE FEBRER

Dinars al casal 

DISSABTE 19 DE FEBRER 

22:00 h – Sopar d’entrepà al casal, i a 
continuació anirem a pintar l’escut del 
president. 

DISSABTE 26 DE FEBRER 

22:00 h – Sopar d’entrepà al casal, i a 
continuació anirem a pintar l’escut de 
la fallera major i de les falleres majors 
infantils

SETMANA DE l’1 AL 6 DE MARÇ

A partir de l’1 de març, els infantils 
gaudiran de berenars tots els dies.

17:30 h – Berenar infantil.

22:00 h – Sopar d’entrepà, i a 
continuació anirem a penjar banderes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SETMANA DEL  
 7 A L’11 DE MARÇ

17:30 h – Berenar infantil.
 
22:00 h – Sopar a la carpa.

DIVENDRES 11 DE MARÇ

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

00:00 h – Concurs «Dotze hores 
de parxís i truc». Fallers i no fallers 
competiran pels premis durant dotze, 
tretze, catorze... o les hores que el cos 
aguante.

DISSABTE 12 DE MARÇ
 
14:00 h – Gran concurs de paelles. 

En finalitzar, els nostres representants 
entregaran els premis de paelles, parxís 
i truc. A continuació tindrem tardeo 
faller.

16:00 h – Fira infantil.

22:00 h – Sopar, i a continuació 
seguirem amb festa a la carpa amb un 
grup musical. 

PROGRAMA
DE FESTEJOS                     
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  DIUMENGE 13 DE MARÇ

14:00 h – Dinarem al casal. 

16:00 h - Fira infantil
    
17:30 h – Berenar infantil. A 

continuació es farà l’entrega de 
recompenses de Junta Central Fallera per 
a aquells fallers i falleres que no s’hagen 
pogut vestir per a l’acte oficial de JLF.

22:00 h – Sopar, i  a continuació 
anirem a penjar banderes.

DILLUNS 14 DE MARÇ

  
   17:30 h – Berenar per als xiquets i 
xiquetes, Discocarpa light i activitats. 

22:00 h – Soparem a la carpa. 

DIMARTS 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.

21:00 h – Esperarem el nostre torn 
perquè canten les albades als nostres 
representants al casal.

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

24:00 h – Anirem a recollir els ninots 
indultats. Una vegada en la falla 
rematarem els monuments amb els 
ninots i la gespa. Mentrestant, tindrem 
festa a la carpa.

DIMECRES 16 DE MARÇ
 

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

17:30 h – Berenar per als xiquets i 
xiquetes

22:00 h – Sopar pagat per la fallera 
major, Laura. Una nit plena de 
sorpreses amb festa i música en directe.

DIJOUS 17 DE MARÇ 

8:00 h – Primera despertà pel veïnat 
i desdejuni al casal. (Recordem que 
enguany no podran participar en 
les despertades les persones que no 
tinguen el carnet CRE)

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

 

PROGRAMA
DE FESTEJOS                     
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   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 i les nostres fallers 
d’honor. Després tindrem l’actuació de 
l’orquestra.

 DIVENDRES 18 DE MARÇ

8:00 h – Segona despertà pel veïnat i 
desdejuni al casal pagat per la fallera 
major. (Recordeu que enguany no 
podran participar en les despertades 
les persones que no tinguen el carnet 
CRE)

16:00 h – Concentració al casal per 
a recollir 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 Fibra.

 
 
 
 
 
 
 

DISSABTE 19 DE MARÇ: 
FESTIVITAT DE SANT JOSEP

 8:00 h – Tercera i última despertà 
pel veïnat i desdejuni al casal pagat per 
les falleres majors infantils. (Recordeu 
que enguany no podran participar en 
les despertades les persones que no 
tinguen el carnet CRE)

 
 11:00 h - Anirem a la missa 

de Sant Josep que se celebrarà a la 
parròquia de Nostra Senyora dels 
Àngels. 

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

 17:30 h – Berenar infantil i gran 
mascletà 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 monument 
infantil (si guanyàrem el 1r premi el 
cremaríem a les 22:00 h). Esperem que 
la comissió infantil haja gaudit de les 
Falles com es mereix!

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

 
 A partir de les 24:00 h, i segons 

el premi que ens donen, dispararem un 
castell de color  i, seguidament, les flames 
encendran el monument faller major i 
les falles del 2020, 2021 i 2022 quedaran 
reduïdes a cendra. Però un nou any faller 
comença, i serà moment de brindar per les 
Falles del 2023 i donar l’enhorabona als 
futurs representants.
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Es possible tornar als orígens de la festa? És necessari? En 
quins aspectes hauríem de tornar a l’origen? Deuríem de tractar 
de tornar a la concòrdia amb el veïnat? Seria possible tornar  a 
ser eixes falles de barri on tothom col·laborava, o l’evolució de la 
societat actual ens ho impedeix?

La festa nocturna s’ha engolit de manera irreversible a tots els 
actes del matí? El vestir-se de faller i fallera ha quedat relegat a 
l’ofrena i poc més?

En una societat cada vegada menys religiosa, i en un estat laic, 
deuríem plantejar-nos canviar la vessant religiosa de la festa? 

Cal repensar la figura de la fallera major?  I els premis, són un 
element imprescindible?

I quin és el futur dels llibrets de falla? Cap on ens dirigiran des 
del concurs de Conselleria? 

Estem fent unes festes realment plurals i igualitàries?

Totes aquestes preguntes ens venien al cap quan començàrem 
a escriure el llibret, i per tractar de respondre a estes i moltes 
més preguntes, hem buscat a les persones que pensem que 
millor podran respondre-les i donar-nos la seua visió de la festa.  
Esperem que en la següent secció del llibret, queden resolts tots 
els dubtes sobre la nostra volguda festa. 

,
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En aquesta secció del llibret volem analitzar i veure 
com ha variat la relació de les comissions falleres 
amb el barri on estan ubicades, d’acord amb diversos 
aspectes com la identificació i integració del barri amb 
la comissió, les molèsties al veïnat, els horaris de la 
festa, les incidències de convivència, la col·laboració 
econòmica de la barriada amb la falla pel que fa a cases 
comercials i l’àmbit particular, abonats, arreplegades...

Com eren aquests aspectes en els primers anys de la 
falla? Com són en l’actualitat? En quina direcció haurien 
d’anar en el futur? Caldria tornar als orígens?

Totes aquestes preguntes ens les volem fer en aquesta 
secció del llibret, i per a contestar-les hem parlat amb 
tres fallers que ens parlaran del cas concret de la seua 
comissió i la seua experiència. El primer faller amb què 
parlarem és Pablo Arribas, la persona que més vegades 
ha sigut president a València, ja que va ser president de 
la comissió Daroca–Pare Vinyas durant quaranta anys 
seguits. Coneixerem també el cas d’una falla de secció 
especial de la mà de Rafa Mengo, un dels presidents de 
la falla L’Antiga de Campanar i president de la Federació 
de Falles de Secció Especial. Finalment, Joan Gabriel 
Figueres ens parlarà de la situació en una localitat com 
Cullera, i més concretament de la falla El Canet.

Evolució de la relació social i 
econòmica de laFALLA

/amb e l  b a r r i  o n  e s t à  u b i c a d a /
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L’evolució de les falles vista des 
de la presidència 

Pablo Arribas. President 
durant quaranta anys de la Falla 
Daroca - Pare Vinyas

Pablo Arribas ha sigut la persona que 
més anys ha estat presidint una comissió 

fallera a València. Ha sigut president 
durant quaranta anys de la falla Daroca-
Pare Vinyas, al barri d’Orriols, a València. 
Va ser elegit per primera vegada president 
a l’abril del 1976, amb 26 anys, i va deixar 
la presidència quan es cremaren les falles 
del 2016, amb 66 anys. Ell ha vist com ha 

evolucionat la societat i la festa durant tot 
aquest temps, i ens contarà quina és la visió  

que té d’aquesta evolució. També sabrem 
com ha vist aquestes Falles, tan estranyes 

per a tots. I com no, tractarem que ens diga 
quin és el secret per a poder estar quaranta 

anys en un lloc de tanta responsabilitat. 

«Recorde que ens apuntàrem a la falla 
perquè, en aquella època, a la meua 
nóvia i posterior dona sols la deixaven 
eixir fins a les 9 de la nit, de manera que, 
com que el casal estava davall d’on ella 
vivia, la deixaven arribar més tard a casa. 
A l’any d’entrar-hi ja vaig començar a 
estar en la directiva, i als tres anys de ser  

 
 
 
 
 
 
 
faller, la gent jove de la falla ens vàrem 
fer avant, perquè volíem donar un canvi 
a la falla, així que em vaig presentar 
a president. Vaig agafar un director 
de banc com a tresorer i persones 
capacitades per als llocs econòmics; la 
resta de càrrecs els ocupàrem la  gent 
jove. I així començàrem a gestionar la 
falla. 

Vaig agafar la falla amb 26 anys, i 
en aquell moment n’érem 700, entre 
fallers i falleres. Recorde que era el més 
jove de tots els presidents d’aleshores. 
Recorde que, quan anava a les primeres 
reunions de presidents que es feien a 
l’Ajuntament, com que em veien tan 
jove, amb vaquers i amb el monyo quasi 
per la cintura, el policia no em deixava 
passar, em deia que sols podien passar 
els presidents, i jo, quan deia que era 
president no s’ho creien, i havia de 
baixar l’alcalde, que en aquells moments 
era Miguel Ramón Izquierdo, a per mi. 

FALLA REIS CATÒlICS

2022
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El secret per a estar tant de temps? No 
n’hi ha cap. El que importa és crear un 
bon equip, ja que per damunt de tot soc 
indumentarista, i quan s’acostaven les 
Falles era quan més faena tenia. En plena 
campanya, com a màxim jo baixava els 
divendres i una junta al mes, i aleshores 
ja m’informaven de la marxa de la falla. 
He tingut sempre un molt bon equip: 
bons vicepresidents, tresorer, loters, una 
bona delegació de festejos, una bona 
d’infantils i un grup de ball que ja du 
quaranta-dos anys ininterromputs en 
la nostra comissió. Cada u tenia clara 
la seua faena, i si hi havia qualsevol 
problema em cridaven i buscàvem la 
solució. Però el secret no és ni més ni 
menys que eixe. 

I la veritat és que afortunadament ha 
anat sempre molt bé. Ha anat canviant 
gent en la directiva, però els que entraven 
s’agarraven ràpid a la dinàmica, i la falla 
funcionava. Si que hi hagué un any, al 
principi dels huitanta, que hi hagué un 
moment en què estava la falla dividida, 
sense saber massa bé el perquè; jo així no 
volia seguir, amb aquella situació, però 
finalment hi hagué enteniment i vaig 
continuar com a president. 

<< Hui en dia no som els 700 fallers que érem 
abans. A mesura que ha anat canviant el barri, la 
falla ha anat perdent cens, i en l’actualitat en som 

al voltant de dos-cents. >>

Llibret Falla Daroca - Pare Vinyas 1977 
Font: falladaroca.es
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Per a mi, aquestes falles han sigut 
com les d’abans, i així pense que 
haurien de ser sempre. Actualment, la 
festa nocturna i el botellot han guanyat 
massa protagonisme, més encara quan, 
durant totes les setmanes de l’any es pot 
fer botellot i anar a una discoteca. No és 
necessari acabar a les 4 de la matinada, 
perquè moltes vegades, a partir de les 
2:30 o 3:00 ja tan sols en queden quatre 
en la carpa. En la meua opinió, és millor 
tancar a eixa hora i al dia següent tots 
a les 9 a esmorzar. Però segurament és 
perquè jo ja estic major, i a més a més  
tampoc bec. La realitat és que, després, 
de matí, a l’hora de la despertà i de 
l’esmorzar, del passacarrer, no hi baixa 
cap jove, estan tots dormint.

Les falles han anat evolucionant, 
segurament igual que han evolucionat 
la societat i el barri. Quan jo vaig 
entrar de president, quasi tot el barri 
era faller o col·laborava amb la falla, i 
en la meua finca tots els veïns eren 
fallers. Anaves a un passacarrer i tot 
el món es parava a vore la comissió. 
A més, als passacarrers anava tota la 
comissió, i tots vestits. Hui en dia vas a 
un passacarrer i ni et miren pel carrer, i 
tan sols hi van vestits els representants 
i a tot estirar les amigues de la fallera 
major; la resta de la comissió a penes es 
vist, si de cas tan sols per a l’ofrena. En 
les arreplegades recollies molts diners, 
i la gent, si no baixava, tirava els diners 
per la finestra, o bé pujàvem a les cases 
a arreplegar-los. Fins i tot hi havia veïns 
que ens convidaven a una picaeta. Ara 
tot és completament diferent. Ixes a 
arreplegar, per passejar i fer l’acte, i 
ningú et dona res. Això també és perquè 
el nostre barri s’ha degradat molt, ja 

Falles Daroca - Pare Vinyas 1998 
Font: cendradigital
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que hui en dia és un barri d’immigrants 
de moltes procedències: africans, 
pakistanesos, etc. Ara per ara, en la meua 
finca, l’única persona d’ací soc jo, i tota 
la gent que queda en la barriada som tot 
gent major. La següent generació, tots els 
nostres fills i filles, ningú viu en el barri. 

Òbviament i tenint en compte aquest 
context, hui en dia no som els 700 fallers 
que érem abans. A mesura que ha anat 
canviant el barri, la falla ha anat perdent 
cens, i en l’actualitat en som al voltant 
de dos-cents. A més, la majoria dels 
fallers i falleres no viuen al barri; del 
barri, actualment serem poc menys del 
10 per cent de la comissió; l’altre 90 per 
cent són els fills i les filles de la meua 
generació, que són fallers i falleres de 
tota la vida, que han viscut la falla, però 
que quan s’han cassat se n’han anat a 
viure a altres zones de València, o fins i 
tot a altres pobles, tot i que la seua falla 
segueix sent aquesta. Ací tenen el grup 
d’amics de la falla, i a més, també han 
portat més gent jove. Ara són ells els 
que duen la falla. Nosaltres, els majors, 
ja no estem en primera línia, tot i que si 
necessiten ajuda ja saben on estem. 

La degradació del barri ens ha afectat 
molt. Quan Rita Barberá va expulsar 
les famílies d’ètnia gitana de les 
Casetes Rosa del Cabanyal per motiu 
de la Copa Amèrica, les varen ubicar 
al nostre barri, i començàrem a tindre 
problemes amb ells. Estàvem sopant 
en la falla i ens tiraven bosses de fem 
al casal, o quan estàvem esmorzant 
i amb el carrer tancat no paraven de 
passar amb la bicicleta. Quan arribava 
la cremà i tiràvem la gasolina a la falla 
no paraven de tirar petards perquè es 

prenguera foc. Nosaltres plantàvem en 
el creuament de Pare Vinyas amb Sant 
Joan de la Penya, i després de molts anys 
d’incidents i mala relació amb aquests 
nous veïns no tinguérem més remei 
que canviar la ubicació de la falla i del 
casal, perquè era impossible suportar 
la situació. La nit que definitivament 
vàrem decidir canviar-nos de casal va 
ser en la cremà de les falles de 2015, 
quan va ocórrer l’incident més greu: 
durant la cremà infantil varen tirar una 
carretilla pirotècnica i varen cremar 
moltes persones, que com és lògic es 
varen enfadar i encarar amb els autors. 
De enseguida començaren a pegar-se i 
hagué de vindre la policia antidisturbis 
per a dispersar-los i protegir-nos. 
Vàrem cremar les dos falles alhora, la 
gran i la infantil, i així acabar com més 
prompte millor i evitar més incidents. 
Quan cremàrem les falles ens tancarem 
en el casal, sopàrem (perquè encara no 
havíem ni sopat) i els fallers i falleres 
que tenien xiquets ens digueren que, o 
canviàvem de casal o s’esborraven tots. 
De fet, eixe any, els unflables que teníem 
eren xicotets i els muntàrem dins del 
casal, perquè fora era impossible. Així 
que veient la situació decidírem canviar-
nos de casal.

Pablo Arribas 
Font: falladaroca.es
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Ara estem al carrer Calatayud. Ens hem 
desplaçat quasi un quilòmetre, quasi al 
costat del camp del Llevant, i tenim tot 
el carrer per a nosaltres. Hem deixat la 
barriada sense falla, ja que estem ubicats 
pràcticament fora del barri, però estem 
molt més tranquils, i més a gust. No 
tenim prop ni patis de veïns ni garatges, 
i no molestem a ningú. Els xiquets poden 
jugar tranquils, perquè no passen cotxes. 
Els fallers i falleres que no viuen al barri 
tenen fàcil l’accés, i no hi ha problema 
d’aparcament, ja que aparquem prop de 
l’estadi. Ara, la relació amb el veïnat és 
pràcticament inexistent, però veient la 
que teníem quan vingué la degradació 
del barri, és millor que siga així. 

El que menys m’agrada de l’evolució 
de la festa en aquests anys és que hem 
anat cap a una festa de nit, en la qual 
ha agafat més força la beguda i la festa 
nocturna, quan és un element que pots 
trobar en qualsevol altra festa. Això ha 
minvat l’interés en l’element central de 
la festa, que és la falla. Ara, els fallers 
i falleres més joves prefereixen barra 
lliure i festa de nit que una bona falla 
plantada al carrer. No donen importància 
a la falla, els té igual que plante un 
número u, com Carlos Carsí, que ens 
ha plantat huit anys i amb set primers 
premis, que ens plante un altre artista 
més normalet. 

<< La degradació del barri ens 
ha afectat molt (...) Nosaltres 

plantàvem en el creuament de 
Pare Vinyas amb Sant Joan de la 
Penya, i després de molts anys 
d’incidents no tinguérem més 

remei que canviar la ubicació de la 
falla i del casal. >>

Falla Daroca - Pare Vinyas 2015 
Font: cendradigital
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Abans vivíem molt més la festa, 
tal com ha passat enguany. A la 1 o 
les 2 tancàvem el casal i tots anàvem 
després a la despertà, 150 persones que 
tiràvem un muntó de caixes de masclets 
i trons de bac (si ara penses en totes 
les barbaritats que féiem abans amb la 
pólvora, sense cap mesura de seguretat, 
veus que hem tingut molta sort, que 
no haguera passat res). Però és que 
abans no hi havia cap regulació; de fet, 
recorde que féiem passar el passacarrer 
per davall de la mascletà mentre la 
muntaven. Ara ja no fem despertades, 
fa tres o quatre anys que deixàrem de 
fer-les, ja que entre la poca gent que 
hi baixava i tot el tema del CRE, vàrem 
decidir no fer-ne. 

Recorde que un altre aspecte que 
ha canviat molt és en les activitats 
del infantils. Hui en dia els poses els 
unflables i un poc te n’oblides, o bé 
contractes animacions infantils; però 
abans s’ho treballaven mes, no hi 
havia la quantitat d’oferta que hi ha ara 
d’activitats i animació, i als delegats els 
tocava preparar-ho tot: jocs, concursos, 
activitats... També féiem excursions 
al riu i altres llocs; de fet també féiem 
diumenges d’excursions tota la comissió, 
i això també s’ha perdut hui en dia. 

La col·laboració econòmica del barri 
ha canviat molt. Abans hi havia molt de 
xicotet comerç i tots s’anunciaven en el 
llibret, i qui no era faller o fallera donava 
diners en l’arreplegà, o era abonat, hi 
havia voluntat per a col·laborar amb la 
falla. Però la societat ha canviat, el barri 
ha canviat, i com hem dit abans, estem  

Ninot d’exposició de Pablo Arribas 
Font: cendradigital
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ja fora del barri i fem les arreplegades 
per passejar, perquè no es trau res. 
El xicotet comerç tradicional quasi 
ha desaparegut, i tan sols s’anuncien 
aquells a qui fas la compra: la ferreteria, 
la casa dels menjars, el forn on comprem 
el pa... Col·laboren perquè tu també els 
fas la compra, a ells; la resta de comerços 
que hi ha al barri són d’estrangers que 
no col·laboren en res. Crec que anem 
cada vegada més a un escenari en què 
els únics ingressos que tindran les falles 
seran les quotes dels fallers, perquè la 
resta d’ingressos cada vegada són més 
difícils, sobretot per a les falles xicotetes. 
Per culpa del botellot no val la pena 
ni organitzar revetles amb orquestres 
bones, perquè passes les millors nits de 
Falles treballant per a poder traure uns 
pocs diners i no disfrutes de la festa, 
quan són els millors dies, i encara et 
ve justet pagar l’orquestra i la beguda 
consumida.

Els veïns cada vegada es queixen més, 
no només pels dies de Falles, sinó també 
pels divendres normals. Però també cal 
pensar en ells, i no eixir 10 o 12 persones 
a fumar i a xarrar a les 12 de la nit d’un 
divendres. Hem de pensar que els podem 
molestar, n’hem de ser conscients, 
perquè cada vegada les persones 
aguanten menys. 

Pense que no hi ha manera de 
reconduir la  situació de la festa. La gent 
jove sols vols festa i no es preocupa de la 
falla, de vestir-se en els passacarrers i de 
gaudir d’altres elements de la festa. Així 
que lamentablement, el futur de la festa 
el veig complicat».  

 
 
 
Una visió d’especial

Rafa Mengo, un dels presidents 
de la falla L’Antiga de Campanar i 
president de la Federació de Falles 
de Secció Especial

Per a donar-nos una visió de l’evolució de 
les falles des d’una falla d’especial, parlem 
amb Rafa Mengo, un dels presidents de la 

falla L’Antiga de Campanar i president de la 
Federació de Falles de Secció Especial. Ell ens 
parlarà de com han viscut les passades Falles 

de setembre, i com ha vist l’evolució de la 
falla, sobretot en l’àmbit econòmic, ja que ens 

parlarà del finançament de les falles d’especial.

«Les falles s’han fet quan s’han pogut 
fer, parlant des del punt de vista sanitari. 
Teníem clar que, quan es pogueren 
fer, no serien unes falles com les que 
hem conegut sempre; però no per això 
havien de ser unes falles en què no 
poguérem passar-s’ho bé, ni de bon 
tros. Han sigut unes falles adaptades a 
les circumstàncies del moment, i s’han 
gaudit de manera diferent. Hi havia toc 
de queda a la una de la matinada, però 
fins a eixa hora s’han gaudit al màxim. I 
ens n’hem anat a descansar a eixa hora; 
i a les huit del matí ja estàvem en el casal 
per a la despertà (les falles que n’han fet, 
perquè nosaltres, en l’Antiga no en fem) 
o per a preparar l’esmorzar, que enguany 
s’ha recuperat en moltes falles, ja que 
l’havien deixat de fer per l’excés de festa 
nocturna.



58

Jo crec que, tant la gent jove com la gent 
major, hem pogut disfrutar d’aquestes 
Falles adaptades a la situació sanitària. 
Crec que en aquestes Falles han aparegut 
novetats, que és possible que es queden 
per a anys vinents. És possible que la 
gent més jove haja trobat a faltar la festa 
nocturna. En el meu cas et puc dir que, 
a mi, aquestes Falles m’han encantat, 
perquè has acabat tot els dies a una 
hora prudent, no mol tard, i s’ha gaudit 
plenament de les falles durant tot el dia. 
Enguany, per exemple s’ha fet tardeig, 
ja que fins ara no n’havíem fet mai, i ha 
tingut una gran acollida, ha sigut una 
manera distinta de disfrutar de la festa 
plenament, adaptant-nos a la normativa. 
També hem fet espectacles en la carpa, 
de nit, asseguts en les taules, perquè 
no es podia ballar, però hem tingut 
actuacions de monologuistes, un tribut a 
Mecano, i els fallers i les falleres ho han 
disfrutat molt. S’ha fet pràcticament el 
mateix que altres anys, però de distinta 
manera. Una altra de les novetats, que 
potser a partir d’ara ho farem així, són les 
taules de deu, perquè són més còmodes 
de gestionar que les taules llargues i 
més familiars, i ens ha agradat aquesta 
distribució.

Esbós i falla Antiga de Campanar 
1989, “L’Eroticrònica“  
(1er premi secció Especial) 
Font: bdfalles i Levante EMV
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Nosaltres, la peculiaritat que tenim com 
a falla d’especial, és que estem ubicats 
en un barri humil de gent treballadora, 
i per a poder estar en especial hem de 
fer un sobreesforç, s’ha d’involucrar 
més la gent de la falla i també la gent 
del barri, quasi podem dir del poble, 
perquè Campanar és un poble dins de 
València. La nostra falla ha sigut sempre 
així, una falla familiar del barri on els 
fallers i les falleres, el veïnat i els xicotets 
comerços han estat sempre involucrats. 
En l’actualitat, això ha canviat un poc, 
perquè ara tots els 
fallers i falleres ja 
no són del barri, 
hi ha una part que 
viuen dispersats 
per altres zones 
de València; però 
així i tot, encara 
som molts els que 
vivim al barri.

La relació amb el barri sempre ha 
sigut molt important. Et pose un 
exemple: fa quatre anys vàrem fer 
una macrodiscomòbil que va ser 
molt important, i la gent del barri, les 
setmanes següents encara ens donaven 
l’enhorabona. Fa tres anys tinguérem 
un altre esdeveniment de música 
electrònica que va ser un desastre, i no 
ens va agradar ni als mateixos fallers, i a 
l’endemà, molts veïns es queixaren, però 
ho feren amb respecte, perquè saben 
que sempre tractem de de no molestar 
molt, però eixe esdeveniment no va eixir 
com esperàvem. Nosaltres procurem 
sempre dialogar, dur-nos bé, amb molt 
de respecte mutu.

El canvi més gran que hi ha hagut en 
la festa de les falles en aquests anys 
és l’augment de la festa nocturna, però 
ha sigut un canvi molt important, ja que 
ha provocat que varien molts costums 
de la falla i molts actes del programa 
de festejos. Jo recorde despertades de 
moltíssima gent, i a poc a poc, cada 
any s’anava reduint el nombre de 
participants, alhora que s’allargava la 
festa de nit. En l’actualitat, ací en l’Antiga, 
ja no fem despertades. Un altre acte que 
abans era multitudinari i que encara 

es manté, però 
que ha baixat 
moltíssim, és la 
participació en 
la missa de sant 
Josep; és una 
llàstima que per 
a eixe acte vagen 
al passacarrer el 
quadre d’honor 
i unes poques 

falleres més, queda prou trist; i també 
els passacarrers en general. Abans, 
als fallers i falleres no els costava tant 
vestir-se, i es participava més en els 
passacarrers, n’hi havia cada dia de 
falles. Hui en dia s’ha reduït el nombre 
de passacarrers, hi ha baixat molt 
la participació. Encara que aquesta 
evolució de les falles no ha sigut sols de 
la festa, ha sigut també de la societat en 
general.

També cal destacar que, amb tot açò 
que ha passat amb la pandèmia de la 
covid, està costant moltíssim tornar 
a enganxar la gent a la falla. Quan al 
setembre es feren les Falles teníem por 

<< La relació amb el barri 
sempre ha sigut molt 
important. Nosaltres 

procurem sempre dialogar, 
dur-nos bé, amb molt de 

respecte mutu. >>
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que la gent no hi baixara, que foren 
unes falles molt descafeïnades, tot i 
que afortunadament no va ser així. 
Quan començaren a entrar góndoles a 
la plaça veiem que cada dia venia més 
públic a veure la plantà, i es veia les 
cares d’alegria de la gent, tots tenien 
moltes ganes de falles i la participació 
va ser molt bona, tant de públic com 
d’assistència a actes per part dels fallers 
i falleres. Una vegada passades falles i 
de cara a Nadal, que ha tornat a apujar 
la incidència, es torna a notar que costa 
que la gent baixe al casal i participe; però 
esperem que de cara a falles tornen.

Pot ser que aquestes Falles passades 
servisquen com a oportunitat perquè 
algunes falles recuperaren actes que 
abans es feien, i que la festa nocturna ha 
relegat a un segon pla o directament ha 
eliminat. Però hem de veure, quan torne 
la normalitat, si realment es volen o no 
recuperar aquests actes.

Nosaltres, en l’Antiga, ho tenim molt 
clar. Per a nosaltres, l’eix principal de la 

festa és la falla, i aquest és el motiu pel 
qual treballem tot l’any; també fem festa, 
és normal, ja que tenim gent jove que 
vol festa, però al final tots i totes hem 
de trobar en la falla el que busquem i 
passar-s’ho bé... però l’eix principal és 
sempre la falla. Hi ha altres falles que 
han pres decisions que jo respecte, però 
que no compartisc; es preocupen molt 
més per la festa nocturna, per la beguda 
i pels menjars, però descuiden molt el 
monument. Però eixe no és el nostre 
pensar.

El finançament d’una falla d’especial 
sempre ha sigut complicat i ha variat 
molt en aquests anys. Evidentment, 
una falla d’especial no es pot fer-se 
només amb les quotes dels fallers, i per 
a nosaltres són molt importants els 
patrocinadors. Hi ha hagut èpoques 
molt bones d’alegria financera, fa vint 
o vint-i-cinc anys, on hi havia prou 
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patrocinadors, però després de la crisi 
del 2008-2009 començaren a disminuir 
prou. A poc a poc els recuperàrem, 
i ara amb la covid, aquesta partida 
pràcticament s’ha quedat a zero, ja 
que, com que no s’han fet falles, els 
patrocinadors no arribaren a fer les 
aportacions.

Una altra part destacada del 
finançament és la subvenció de 
l’Ajuntament, que sol ser del 25% de la 
falla. Però és un perill dependre sols de 
la subvenció de l’Ajuntament, perquè 
pot passar una crisi com aquesta de la 
covid i mai saps com poden reaccionar. 
Afortunadament, l’Ajuntament de 
València ha fet una aposta ferma per 
donar suport a la festa, a les falles i als 
artistes fallers, i la subvenció del 2020 
passà d’un 25% a un 62%, cosa que ens 
ha permés compensar les pèrdues de 
patrocinadors. 

Les falles de setembre, per a les falles 
d’especial han sigut deficitàries, perquè 
les despeses han sigut les mateixes que 
un any normal, però els ingressos no 
han sigut els d’un any normal, ja que 
molts patrocinadors, finalment, es feren 
arrere, o també els ha afectat la crisi i 
no poden pagar el que havíem acordat, i 
hem hagut de renegociar amb ells. Però 
han sigut unes falles necessàries, calia 
fer-les per a tancar un cicle, perquè els 
tallers fallers necessitaven traure les 
falles del 2020 per a poder continuar fent 
les del 2022.

Ara, per a les falles del 2022 també 
tenim una subvenció del 62%, però 
hem hagut d’incrementar el cost de la 
falla un 50% per a poder accedir a la 
subvenció, així que tindrem unes falles 
espectaculars, perquè valdran com 
si foren falla i mitja d’un any normal; 
així i tot, no seran molt més grans 
que altres anys, perquè els costos dels 
artistes quant al preu del material han 
augmentat de manera exagerada.

Esbós i falla l’Antiga de Campanar 1991, 
“Contes xinesos“  
(1er premi secció Especial) 
Font: cendradigital i El Turista fallero

<< Hi ha hagut èpoques 
molt bones d’alegria 

financera (...) ara amb la 
covid, aquesta partida, 
la dels patrocinadors, 

pràcticament s’ha 
quedat a zero. >>
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<< La gestió de la falla 
actualment és molt 

complicada, és com si fora 
la d’una empresa. >>
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Enguany, la majoria de les falles de la 
federació tindrem les falles més cares 
que mai hem plantat, i per a poder 
plantar-les, a banda dels ingressos de 
la subvenció i les quotes (que enguany, 
per tema covid hem hagut d’abaixar per 
a conservar el cens faller), cal treballar 
moltíssim l’apartat de patrocinadors, 
tocar a moltes portes i dedicar molt de 
temps per a trobar moltes empreses 
que vulguen apostar per les falles com a 
suport publicitari de la seua activitat.

Nosaltres els oferim que milers de 
persones vegen les seues publicitats, 
però en aquest apartat estem en 
desavantatge amb les altres falles de 
secció especial, ja que estem ubicats a 
l’altra banda del riu, i això es nota molt 
en l’afluència de gent. La zona del centre, 
que és on es concentren la majoria de 
les falles d’especial, tenen molts més 
visitants, allí es desenvolupen tots els 
actes i es concentra molta gent i molt 
de turisme, i tots els que venen a veure 
falles en tren i arriben a l’estació del 
Nord estan en aquella zona; ells ho tenen 
mes fàcil per a trobar patrocinis. Si ací 
no plantem una falla bona que estiga en 
el podi d’especial la gent no ve a vore’t, i 
si no venen a vore’t no paguen per entrar 
a veure la falla, que ahí també obtenim 
uns bons diners que ens venen molt bé.

Per a poder mantindre les fonts 
de finançament actuals seria molt 
necessari que s’aprovara una llei de 
mecenatge que incloga una desgravació 
per a les empreses que col·laboren en les 
activitats culturals que fem les falles, ja 
que d’eixa manera serà més fàcil poder 
aconseguir patrocinadors que vulguen 
col·laborar amb la festa. 

La gestió de la falla actualment és molt 
complicada, és com si fora la d’una 
empresa. Nosaltres hem de recórrer 
a un gestor, que en el nostre cas és un 
faller, perquè ens duga els temes fiscals. 
Hem de fer i pagar l’impost de societats, 
liquidar l’IVA i moltes més gestions en 
l’administració que fa trenta anys no 
teníem. A més, a les falles Hisenda ens 
va tirar l’ull, i ens tenen molt controlats. 
Recorde que farà onze anys es plantaren 
en totes les falles d’especial en plena 
plantà a demanar documentació, sense 
cap mirament, perquè són els dies de 
més activitat;  ens pegaren un bon esglai, 
i encara sort que nosaltres, en el nostre 
cas, ho teníem tot correcte, però ja ens 
tocà passar un parell de dies de Falles 
buscant tota la documentació per a 
presentar-la als inspectors, i a més, amb 
la por d’una sanció econòmica rondant-
nos a tot. Al final et compliquen la vida, 
perquè estàs treballant moltes hores 
de manera desinteressada per la festa, 
en una associació que és sense ànim de 
lucre, i el benefici que puga quedar de 
l’exercici sempre és per a reinvertir-lo en 
la festa de l’any següent; que ací ningú 
s’enriqueix i guanya diners!

Per a les properes falles i per al futur de 
la festa espere que les falles, els fallers 
i les falleres, hàgem aprés d’aquestes 
falles de setembre, i que es puguen 
recuperar actes com la despertà, els 
esmorzars, els passacarrers... A veure 
si la gent aprecia els actes de dia i 
hi participa més. També hi ha hagut 
activitats noves, com el tardeig, que 
segurament han vingut per a quedar-se. 
En les falles hi ha moltes hores perquè 
hi haja molts actes, i així que la gent 
gaudisca dels que més els agraden». 

Falla l’Antiga de Campanar 2017, 
 “Eterna seducció“  
(1er premi secció Especial) 
Font: cendradigital
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Se’n està eixint de mare

Juan Gabriel Figueres Hernández –  
AC Falla El Canet Cullera

Abans d’argumentar el fil de l’article, 
he d’explicar el títol. La locució eixir-
se’n de mare, segons el Diccionari 
Normatiu Valencià, significa abandonar, 
alguna cosa, el seu curs normal, lògic o 
previsible. I això és el que està passant 
amb els orígens de la festa fallera, ja 
que la festa està abandonant el seu 
curs normal, lògic i previsible. I per a 
demostrar-ho, ho argumentaré amb 
exemples que personalment estic vivint 
en la meua comissió.

Els orígens de les falles i de les 
comissions falleres estaven basats en 
celebracions veïnals on aquest recollien 
les andròmines velles per a cremar-les... 
Els membres de les comissions falleres 
eren els mateixos veïns i intentaven 
celebrar la cremà de tot el negatiu que 
envoltava a la societat. Això és el que va 
ocórrer en la meua comissió, que es va 
fundar en 1975 perquè en la zona de la 
Bega-Port no hi havia, en aquell moment, 
cap comissió fallera i va tenir com a 
objectiu reclutar al màxim nombre de 
veïns per tal de celebrar tots junts la 

festa. Actualment, tots sabem que no és 
així, que els membres d’una comissió 
no depenen del lloc que visquen, 
sinó de l’amistat que tingues en cada 
comissió fallera. I el tema d’abonades i 
col·laboradores, és més del mateix, i en 
el futur la cosa té pinta que seguirà així.

Pel que fa a les relacions amb el 
veïnat no faller, abans, encara hi havia 
una retroalimentació entre els dos, 
ara això no ocorre. Moltes vegades, el 
veïnat només fa que queixar-se i cridar 
a la policia cada dos per tres per tal 
d’intentar limitar l’il·limitable, ja que 
les comissions falleres, normalment, 
compleixen els permisos fins a l’hora 
que tenen de tancament. Això abans 
no passava. Nosaltres ho estem sofrint, 
i moltes comissions falleres també. Per 
descomptat, com estan enfadats, no 
hi ha retroalimentació i, per tant, les 
comissions falleres no reben la seua 
col·laboració. Hi ha hagut casos que el 
tema ha sigut més sagnant, ja que hi ha 
casos on el veïnat ha llançat perdigons 
als fallers... Sembla que aquest tema 
no té remei, perquè inclús el tema de la 
COVID-19 els ha donat una alegria, ja que 
jo he vist comentaris al Facebook donant 
gràcies a la malaltia perquè en 2020 no 
hi hagué Falles. Opineu vosaltres mateixa 

<< Aquests exemples ens fan pensar i plantejar-nos 
si hem de tornar als orígens. Ho hem de fer? En 

alguns aspectes sí, en altres l’evolució és positiva. >>
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si aquest fet no vos pareix lamentable.
Pel que fa a la publicitat del llibret, 

abans sols col·laboraven els comerços 
del barri, encara que açò sí que ha 
canviat positivament, ja que inclús 
comerços d’altres pobles col·laboren 
amb els llibrets, gràcies a la millora i 
difusió dels llibrets, autèntiques joies 
literàries. Això sí que és un fet positiu 
que ha evolucionat positivament, altres 
aspectes podrien ser igual que aquest...

Aquests exemples ens fan pensar 
i plantejar-nos si hem de tornar als 
orígens. Ho hem de fer? En alguns 
aspectes sí, en altres l’evolució és 
positiva. Caldria tornar als orígens pel 
que fa a les relacions veïnals, ja que en 
alguns casos són insostenibles, i en això 
hem de millorar, tant les comissions 
falleres com els mateixos veïns. Estaria 
bé que les comissions falleres feren un 
dia de portes obertes per al veïnat per 
tractar d’explicar-los el que es fa i tractar 
d’apropar-los a una festa. I els altres, 
tractar també d’apropar-se per tal de 
conéixer com és la comissió per dins 
i entendre que les falles són una sèrie 
de dies en els quals s’ha de tenir una 
mica de paciència perquè la convivència 
siga millor. A més, aprofite per a fer 
certa publicitat, ja que per a dormir 

existeixen taps, auriculars, etc; i per a 
les comissions existeix la insonorització, 
i els polítics han de fomentar ajudes 
a les comissions falleres per a la 
insonorització.

Pel que fa als altres dos aspectes, 
cadascú és lliure d’on vol estar, i no cal 
limitar a la falla de baix de casa al faller, 
cadascú és lliure d’estar en la falla que 
vulga. I també cal expandir la marca 
de la comissió pel que fa a la publicitat 
en llibrets, falles i cartells, ja que hi 
ha barriades més grans que altres i, 
a les competicions falleres, hi hauria 
avantatges d’unes comissions enfront 
d’unes altres.

Aleshores, crec que tots hem de posar 
de la nostra part per fer que la festa 
de les Falles siga millor, amb una 
convivència sana amb el veïnat que 
fa que es gaudisca una mica millor de 
les diferents activitats que celebra i 
organitza una comissió fallera, per tant, 
tots hem d’anar en la mateixa direcció.
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Falla El Canet 2006 
(1er premi secció Especial de Cullera) 
Font: cendradigital
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Al mes de març de 1975 Julián Puche Ferrándiz va 
plantar una falla a la plaça de Na Jordana de València 
titulada Naufraguen les tradicions, una composició de 
concepció clàssica, amb superposició d’elements entre 
els quals destacaven en el coronament un tabaleter (un 
home alt, seriós i de complexió forta) i un dolçainer (un 
jovenet i cara riallera) abillats amb la indumentària 
tradicional dels llauradors valencians. Tots dos són 
la representació genuïna de la música tradicional 
valenciana que, segons el parer de l’artista, corrien el 
risc de desaparèixer davant la irrupció de nous ritmes 
musicals que venien del nord d’Europa, especialment 
d’Anglaterra.

La temàtica de la falla, que traspuava l’enyorança 
d’un passat bucòlic, reivindicava costums ja superats i 
pràcticament desapareguts, i criticava obertament els 
avanços que portava el progrés i la modernitat. Era la 
plasmació de la contraposició del bé i del mal, en una 
dicotomia en la qual el bé era el passat i allò més dolent 
eren les modes estrangeres que amenaçaven amb fer 
desaparèixer l’idealitzat passat agrari de València davant 
l’embranzida d’una industrialització que ja s’havia 
assentat a la Comunitat Valenciana (la multinacional 
Ford a Almussafes iniciaria la producció de cotxes a 
l’octubre de 1976, per exemple).

de barri i laiques...  
a MULTITUDINÀRIES

/ i  c a t ò l i q u e s  /
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En uns anys de crisi econòmica i social 
com eren els de la dècada del setanta 
del segle XX (a la crisi del petroli cal 
unir el final del franquisme i l’inici de 
la Transició a Espanya, amb un general 
Franco que moriria uns mesos després, 
al novembre de 1975, després de 40 anys 
de dictadura), aquesta falla constituïa 
una crida a recuperar tot el millor que 
havia tingut València al llarg de la seua 
història. I per aconseguir-ho recorria a 
fites culturals, com la reproducció en 
volum i en grans dimensions, en la base 
principal del cadafal, de l’obra pictòrica 
El crit del palleter, de Joaquín Sorolla, 
símbol de la rebel·lió del poble valencià 
enfront de la invasió francesa (1808-
1814).

Han passat quasi 50 anys. S’ha complit 
la profecia de Julián Puche sobre el 
naufragi de les tradicions valencianes o 
va ser un cant malaventurat que no s’ha 
arribat a materialitzar? Indubtablement 
va ser un tro d’avís per a evitar la pèrdua 
de fites costumistes, folklòriques, festives 
i musicals que han conformat la identitat 
de la nostra terra.

FALLA REIS CATÒlICS
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Falla “Naufraguen les tradicions”, 
de Julián Puche (Na Jordana, 1975) 
Font: cendradigital

/ J OAN CAS T E L L Ó I  L L I /
Periodista  

Associació d’Estudis Fallers (ADEF)
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Però una cosa és recuperar o mantenir 
les tradicions i una altra ben diferent 
és oposar-se al progrés o a l’avanç 
de la civilització. Us imagineu avui, 
en la tercera dècada del segle XXI, a 
nosaltres mateixos utilitzant una cuina 
de serradures, una planxa de carbó, 
un cotxe sense sistemes de navegació, 
un telèfon amb trucades a través 
d’operadora, una màquina d’escriure 
mecànica o una càmera fotogràfica amb 
carret de negatius?

La humanitat avança a passos 
engegantits (i com a exemple, ací està 
la revolució tecnològica de l’última 
dècada, que amenaça amb considerar 
com a nous analfabets a tots aquells 
que no sàpien utilitzar els novíssims 
sistemes de comunicació) i en aquest 
desenvolupament imparable és 
necessari preservar aquells usos,  

 
 
 
costums i tradicions que han quedat 
desfasats però que són el solatge de la 
nostra personalitat cultural com a poble. 
Cal conservar, documentar i estudiar 
aquestes tradicions, però sense cap 
enyorança, mirant sempre cap al futur.

La declaració en 2016 de les falles 
com a Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat per part de la Unesco ha 
de servir per a posar en valor tots els 
elements que conformen l’essència de 
la festa: des del procés de construcció 
de la falla a la pirotècnia, la música 
festiva, la indumentària tradicional i 
altres oficis artesanals relacionats amb 
la nostra festa com ciselladors (pintes), 
brodadores (manteletes), sabaters, 
modistes, perruqueres… 

Falla “El folklore valencià”, de Regino Mas 
(Ciril Amorós-Pi i Margall, 1933) 
Font: cendradigital
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Aquesta declaració internacional 
significa que hem de construir les falles 
com abans? Com les del segle XIX –una 
plataforma amb una sola escena– o com 
les de la segona meitat del segle XX –amb 
modelatge integral de cartó– o amb suro 
blanc com es fan al segle XXI? La tradició 
també contempla l’evolució i per açò es 
podran seguir fent falles utilitzant com 
a material bàsic el poliestirè expandit, 
però cal seguir potenciant la recerca per 
a tractar de descobrir nous materials 
menys contaminants, més econòmics 
i tant o més versàtils que els actuals. 
En aquesta línia de reduir l’impacte 
ambiental i recuperar tècniques ja quasi 
oblidades, també és admissible la volta a 
tècniques en desús com el cartó-pedra i  
la vareta.  

Llavors, és possible conjugar progrés 
i tradició? En qualsevol cas mai hem 
de perdre la perspectiva d’on venim 
per a no desvirtuar l’essència de la 
festa. I en els seus orígens, les falles 
van ser una festa veïnal, reivindicativa i 
pagana. Van ser grups de veïns els que 
es van organitzar de manera primària 
per a plantar uns ninots amb els quals 
criticar les actuacions polítiques 
o els comportaments socials que 
consideraven equivocats.

Cremar aqueixes figures no era 
una experiència exnovo. Existien uns 
antecedents de cremar els ninots de 
Quaresma, també anomenats mahomes, 
o com estrafaig de la crema en efígie que 
realitzava la Inquisició en els segles XVI i 
XVII. 

Plantar una falla en el segle XIX 
suposava, a vegades, enfrontar-se al 
poder municipal, que intentava limitar 
les crítiques a la seua gestió mitjançant 
la imposició d’unes taxes que, per la 
seua elevada quantia, feien desistir els 
promotors. En 1886 no es van plantar 
falles a la ciutat de València perquè 
l’Ajuntament va establir un arbitri de 60 
pessetes per a poder plantar-les (una 
despesa important per a l’època) i els 
veïns van decidir deixar la ciutat sense 
falles.

En aquests primers compassos de la 
festa al segle XIX no hi havia una relació 
directa entre falles i religió, més enllà 
que es cremaren la vespra de sant Josep, 
festivitat del patró del gremi de fusters, 
una entitat que sí que solia celebrar 
una missa en honor del sant, però això 
no vol dir que estiguera directament 
implicat en l’organització de les falles. La 
presència de fusters entre els primers  

<< Mai hem de perdre la perspectiva d’on venim 
per a no desvirtuar l’essència de la festa. I en els 
seus orígens, les falles van ser una festa veïnal, 

reivindicativa i pagana. >>
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promotors de les falles va induir molts 
escriptors de l’època a vincular-les amb 
la figura de sant Josep, sense que hi 
haguera una base documental sòlida que 
justificara aquesta afirmació. 

La festa de les falles es va anar 
estructurant entorn de la plantà i la 
cremà, entre les que s’intercalaven la 
disparà de traques, cercaviles, concerts 
de música i balls. En els anys vint i 
trenta del segle XX  es va entronitzar 
la setmana fallera i s’incorporaren 
al programa d’actes els castells de 
focs artificials (la nit del foc), el ninot 
indultat, les cavalcades i l’himne faller, 
a més d’introduir la figura de les falleres 
majors, amb la consegüent proclamació i 
exaltació d’aquestes figures.

En els anys quaranta del segle XX, la  
dictadura franquista va prohibir els 
carnestoltes però va mantenir la festa de 
les falles després de sotmetre-la al seu 
ideari ideològic, com queda de manifest 
en Rumbos de orden nuevo. Las fallas, 
unes directrius dirigides a comissions i 
artistes en les quals Martí Domínguez, 
ponent de Fires i Festes de l’Ajuntament 
en 1939, dictaminava que havia que 
«evitar críticas políticas malsanas 
y desterrar lo chabacano y plebeyo, 
fomentando el arte, la espiritualidad, la 
gracia, el ingenio y el buen gusto». 

Així doncs, en els anys quaranta, 
després de controlar fèrriament la 
composició tant de la nova Junta Central 
Fallera com del Gremi Artesà d’Artistes 
Fallers i instaurar la censura prèvia 
dels esbossos, les autoritats locals van 
convertir les falles en un instrument de 
legitimació del règim franquista.

El següent pas va ser dotar la festa 
d’un vernís religiós, més d’acord amb 
els postulats del nacional-catolicisme 
que s’havia instaurat a Espanya. 
Calia esborrar tot rastre de laïcisme 
i de crítica descontrolada (política i 
religiosa) que poguera posar en dubte 
la legitimitat del nou règim. Va sorgir 
així, en 1945, l’ofrena a la Mare de Déu 
dels Desemparats que, amb el temps, es va 
convertir en l’element central de la festa en 
ocupar dos dies dels quatre que dura la festa. 

Falla “Tradicions valencianes”, 
de Regino Mas (Plaza Lope de Vega, 1942) 
Font: cendradigital
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<< Calia esborrar tot rastre de 
laïcisme i de crítica descontrolada 

que poguera posar en dubte la 
legitimitat del nou règim. >>

Falla “Despertar les tradicions”, de José Latorre Lleó 
(Illes Canàries-Lo Rat Penat, 1988) 
Font: cendradigital
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Va ser també durant el franquisme 
quan van prendre carta de naturalesa 
els homenatges i misses en honor de 
Sant Josep, una figura que fins a la 
meitat del segle XX tenia una presència 
desdibuixada, una evocació més 
romàntica que efectiva de la festa, i 
que, en la segona meitat del segle XX, 
va quedar eclipsada per l’aclaparadora 
popularitat de l’ofrena a la geperudeta. 

En una societat democràtica com 
l’espanyola actual, amb una Constitució 
que consagra la llibertat ideològica i 
religiosa i estableix que «cap confessió 
(religiosa) tindrà caràcter estatal», allò 
més lògic seria que les falles, en les quals 
estan integrats ciutadans i ciutadanes 
de totes les ideologies i religions, es 
desprengueren d’aquest catolicisme 
subjacent.

En una festa que presumeix de ser 
integradora, una persona no catòlica 
pot ser fallera major de València, per 
exemple? Si és així, què passaria si 
no anara a la missa de sant Josep 
o a altres oficis religiosos als quals 
obligatòriament acudeix durant les 
falles i fora d’aquestes? se li respectaria 
la seua llibertat religiosa, com consagra 
la Constitució, o seria diana de 
crítiques ferotges des dels sectors més 
intransigents i ultracatòlics de la festa, 
que també n’hi ha?

En qualsevol cas, la devoció a la Mare 
de Déu dels Desemparats va més enllà 
de les creences catòliques, perquè 
molts i moltes dels quals s’emocionen 
i ploren quan desfilen per a depositar 
un ram de flors als peus de la patrona 
de València (perquè és un sentiment i 

una devoció que tenen molt arrelat al 
seu interior); després no acudeixen a 
missa el dia de sant Josep ni molts dels 
diumenges i festes de guardar de la 
resta de l’any. Són fervents seguidors de 
la Mare de Déu, encara que no siguen 
catòlics practicants.
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Però aquest sentiment no té per què 
ser preeminent en la festa. Les falleres i 
fallers que així ho desitgen, i segurament 
seran moltíssims, poden demostrar la 
seua devoció a la Mare de Déu amb una 
ofrena multitudinària al mes de maig, 
coincidint amb la seua festivitat, per 
exemple.

Per a algun sector de la festa, aquest 
plantejament de trasllat de l’ofrena seria 
obrir la caixa de Pandora. Prefereixen 
que la festa no perda la seua aroma de 
catolicisme, malgrat que històricament 
siga una festa pagana i laica.

Altra qüestió a debatre són el turisme 
de masses com a conseqüència de la 
nocturnitat de la festa, amb els botellots 
i el consum descontrolat d’alcohol. En 
les últimes dècades, els actes del matí 
(sobretot la despertà i les cercaviles per 
la demarcació) quasi han desaparegut o 
els protagonitzen un nombre molt reduït 
de membres de la comissió, perquè la 
resta està dormint, recuperant-se del 
excessos de la nit anterior. Les revetles 
fins a altes hores de la matinada, 
que atrauen un turisme (tant de casa 
com forasters) que només vol tibar-
se d’alcohol, dona prestigi a la festa? 
Quina imatge de la festa traslladem a 
l’exterior amb aquest espectacle? No 
seria més sensat, i més acord també amb 
la declaració de Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat, atraure un turisme 
cultural que, a més a més, té un nivell 
econòmic més elevat, que no apostar per 
un turisme de borratxera?

Falla “Festes i 
tradicions”,  
de Vicente 
Agulleiro Aguilella 
(Almirant Cadarso-
Comte d’Altea, 1997) 
Font: cendradigital

<< En una societat democràtica com 
l’espanyola actual, allò més lògic seria 

que les falles es desprengueren d’aquest 
catolicisme subjacent. >>
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Al remat, tot es redueix a un dilema: 
apostem pels ingressos ràpids que 
proporciona la festa nocturna o volem 
tornar als arrels de la festa i potenciar 
l’essència amb la qual van nàixer les 
falles, encara que això supose, en un 
primer moment, menys ingressos? Més 
festa multitudinària o més falla, apostant 
pels valors diferencials d’una festa que 
forma part de la idiosincràsia del poble 
valencià? Aquesta és una decisió sobirana 
que han de prendre els fallers i les 
falleres. 

Hem començat parlant de Naufraguen 
les tradicions, una falla amb una 
temàtica que ha sigut recurrent a la 
ciutat de València, sobretot a partir de la 
dècada dels setanta del segle XX. Però hi 
ha hagut més falles, abans i després, amb 
continguts similars. Alguns exemples 
són: El folklore valencià, de Regino 
Mas (Ciril Amorós-Pi i Margall, 1933); 
Tradicions valencianes, de Regino Mas 
(Plaza Lope de Vega, 1942); Despertar 
les tradicions, de José Latorre Lleó (Illes 
Canàries-Lo Rat Penat, 1988); Festes i 
tradicions, de Vicente Agulleiro Aguilella 
(Almirant Cadarso-Comte d’Altea, 1997); 
Les nostres tradicions, de Daniel Barea Ortiz 
(Benicadell-Sant Roc, 2003) i Tradicions, de 
Julio Vicente Fabra Muñoz (2012).
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(dalt) Falla “Tradicions”,  
de Julio Vicente Fabra Muñoz  
(Mestre Rodrigo - Gen. Avilés, 2012) 
Font: cendradigital
(esq.) Falla “Les nostres tradicions”,  
de Daniel Barea Ortiz  
(Benicadell-Sant Roc, 2003) 
Font: cendradigital
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En aquest article volem analitzar la figura de les 
falleres majors, tant de comissions falleres com de 
pobles i ciutats. Al cap i a la fi, la fallera major és, hui en 
dia, una figura central de la festa amb un protagonisme 
indiscutible. Ens preguntem quin n’és l’origen, com ha 
evolucionat la figura de la fallera major amb els anys i 
com és el moment actual i el futur que li espera.

Els orígens

Aquest article no pretén ser un manual d’història 
fallera, ni tampoc naix fruit d’un exhaustiu treball 
d’investigació, però seguint la línia de la resta del llibret, 
està clar que hem de buscar l’origen de la figura de la 
fallera major.

Tot i que hi ha documentació que mostra que s’han 
plantat falles amb continuïtat des de mitjan segle XIX, 
no va ser fins al 1931 que València va tindre la primera 
fallera major. No està clar l’origen de les falleres majors, i 
com sempre, en aquestes coses no hi ha una única teoria 
i probablement l’aparició de la figura va ocórrer per una 
conjunció de factors i es va veure influïda per diversos 
precedents.

Es parla d’un origen cristià. En moltes zones d’Espanya 
se celebraven festes al mes de maig, que encara que 
originàriament eren d’origen pagà, van ser assimilades 
pel cristianisme, i a les quals afegiren simbologia pròpia, 

UNA REFLEXIÓ AL VOLTANT 
DE LA                     DE LA FIGURA

/ Fa l l e r a  M a j o r  /
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com les creus. En aquestes festes era 
típic que hi haguera una representació 
femenina en forma de reina i de dames, 
i és possible que les falles adoptaren 
aquest model.

Simultàniament amb l’aparició de les 
falles, a tot el territori valencià sorgien 
i es consolidaven altres esdeveniments 
i tradicions, i una que va anar agafant 
importància van ser els jocs florals, 
certamen poètic i literari organitzat per 
l’associació Lo Rat Penat. Aquestos jocs 
florals s’organitzaven primerament a la 
fira de juliol, i posteriorment van passar a 
celebrar-se juntament amb el 9 d’octubre. 
Aquest certamen va instaurar la figura 
de la “Regina dels Jocs Florals” i també 
la figura del mantenidor, que pocs anys 
després s’instaurarien també en les 
falles.

Per últim, un fenomen que de segur 
va influir en l’aparició de la figura de 
la fallera major són els concursos de 
bellesa. Als anys vint, als Estats Units 
es van crear aquest tipus de concursos i 
pocs anys després van arribar a Espanya.  

FALLA REIS CATÒlICS

2022

Pepita Samper (1929) 
Font: vivelasfallas

/ MAR Í A E S CR I BÁ I  SA TORRE S /

Per a aquest article hem contat amb la col·laboració de:
 
- Gil Manuel Hernández.  
Doctor en Geografia i Història, director del Museu Faller  
i faller de la falla Arrancapins.
- Vicente Llácer.  
Faller major de la falla Barri d’Onda, de Borriana.
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Al 1929 es va celebrar la primera edició 
del concurs “Señorita de España”, que 
després passaria a tindre la denominació 
actual de “Miss España”. És a dir, 
s’estaven creant precedents d’elecció 
de candidates joves segons criteris de 
bellesa, simpatia, elegància… qualitats 
que encara hui en dia es mantenen 
presents en l’elecció de les falleres 
majors. A més, es donà la circumstància 
que Pepita Samper, primera miss 
Espanya  l’any 1929, va ser convidada a 
presidir la festa de les Falles d’aquell any, 
de manera que es va crear un precedent 
que va ser definitiu en la consolidació de 
la figura de màxima representant de les 
falles pocs anys després. 

Amb tota aquesta conjunció de factors, 
és l’any 1931 quan es crea la figura d’una 
representant femenina de la festa a la 
ciutat de València, amb la denominació 
de “Reina Fallera de Valencia”. La 
primera representant va ser elegida 
democràticament entre les candidates 
presentades per distintes comissions 
falleres de la ciutat, i l’honor va recaure 
en la senyoreta Ángeles Algarra Azura, 
representant de la comissió Plaça del Negrito.

 
 
 

Evolució

La denominació de «Reina Fallera» va 
durar pocs anys, encara que es conserva 
en localitats com Borriana. Amb 
l’arribada de la República es va canviar 
el nom de la màxima representant de 
la festa, i va passar de «Reina Fallera» a 
«Fallera Major», nom que ha perdurat 
fins a l’actualitat.

I poc després, amb l’arribada del 
franquisme, l’elecció de la fallera major 
va deixar de ser democràtica per a ser 
de designació directa, normalment de 
filles de famílies afectes al règim i amb 
influència en la ciutat. 

Amb la caiguda del règim franquista 
es va tornar a l’elecció democràtica de la 
fallera major de València, concretament 
l’any 1980. Així, es pot veure com la 
realitat de la societat s’ha vist sempre 
reflectida en la figura de la fallera major.

L’any 1941 es va crear també la figura 
de la fallera major infantil, també elegida 
per designació directa fins a l’any 1980.

Certamen “Señorita 
España“ (1929) 
Font: ABC
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La figura de la fallera major va 
anar progressivament creixent en 
importància, fins a arribar a l’estatus 
que té hui en dia. S’incorporaren actes al 
voltant de la seua figura, com l’exaltació, 
en la qual té vital importància el discurs 
del mantenidor per a alabar les qualitats 
de la fallera major. 

En l’actualitat, les comissions falleres 
organitzen el seu calendari al voltant 
de la figura de les seues falleres majors. 
Així, la major part dels actes fallers 
estan vinculats al cicle de renovació de 
càrrecs: proclamacions, presentacions, 
acomiadaments… Per tant, s’han 
convertit en un element central de la 
festa, encara que no en totes les falles.

La fallera major, és una figura 
obligatòria? El cas d’Arrancapins.

Durant moltes dècades, la dona estava 
nul·lament representada en els nuclis 
de decisió de les falles. Les dones 
pertanyien a les comissions junt amb els 
marits, però no tenien ni veu ni vot, no 
hi havia dones en les juntes directives ni 
òrgans de decisió. Així, la figura de les 
falleres majors de les comissions, i també 
les seues corts d’honor, almenys donava 
representació a les dones en la festa, 
encara que fora amb caràcter simbòlic.

 
En els temps actuals, encara que 
les dones continuen clarament 
infrarepresentades en les juntes 
directives de les comissions falleres (tan 
sols hi ha un 14% de dones presidentes 
de falla en les falles de València capital), 
almenys sobre el paper no hi hauria 
d’haver obstacles perquè les dones 
puguen ostentar càrrecs i prendre 
decisions, de manera que cal preguntar-
se si el paper simbòlic de la fallera major 
continua tenint sentit. 

Això és el que van fer a la comissió 
fallera d’Arrancapins, que des de 
l’any 1991 no té representants, és 
a dir, no té fallera major ni fallera 
major infantil. Encara que hi ha altres 
moviments fallers sense fallera major, 
com les “Falles Populars i Combatives” 
a València o “La Delicà” a Gandia, el cas 
d’Arrancapins és únic, ja que és tracta 
d’una falla oficial que pertany al cens 
faller de la ciutat de València.

L’absència de fallera major, per tant, 
canvia per complet el calendari de la 
comissió. Arrancapins fa un acte similar 
a una presentació, on presenten els 
esbossos, el programa de festejos... i 
altres actes com concerts, dansades…

<< En els temps actuals, les dones encara continuen 
clarament infrarepresentades en les juntes 

directives de les comissions falleres. >>
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És una demostració que allò essencial 
de la festa es pot mantindre sense una 
figura que per a molts està antiquada i no 
es correspon amb la visió actual del món.

 
De totes maneres, l’exemple no ha 

arrelat i durant tots els anys que fa que 
Arrancapins no té fallera major, cap altra 
comissió ha seguit aquest exemple, i si 
hi ha alguna falla sense representants és 
perquè no hi ha hagut cap dona o xiqueta 
voluntàries, i no per convicció.

És més, com veurem, el protagonisme 
de les falleres majors va a més.

Fallera major – Trending Topic

Si entrem a la pàgina de Facebook 
o d’Instagram de qualsevol comissió 
fallera, o fins i tot de Junta Central 
Fallera, tan sols solem trobar un recull 
de fotografies de les falleres majors: 
en el dia de la proclamació, de la 
presentació, felicitant el Nadal, celebrant 
el 9 d’octubre… A vegades pareix que 
l’activitat de les falles es veu reduïda 
a l’activitat de les seues falleres majors. 
Per exemple, en aquestes mateixes pàgines 
de Facebook costa trobar qui és l’artiste 
faller de cada comissió, o alguna menció al 
monument més enllà de la setmana fallera.

(esq.) Proclamació FFMMs València 2022 
Font: europapress 
(baix) Portades actualidad fallera  
novembre i decembre 2022 
(dreta) Públic Fonteta 2022 
Font: JCF 
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I si és així és perquè la figura de la 
fallera major ven, i perquè també 
provoca visites. Fins i tot en els nostres 
llibrets, bona parts dels comissionats 
estan interessats només per les 
fotografies dels representants i les 
respectives entrevistes.

A més, quan es parla de tots els 
negocis que estan al voltant de les falles 
(indumentària, floristeries, fotògrafs, 
perruqueries…) realment estan al voltant 
de les falleres, i més concretament 
de les falleres majors. Així que donar 
més visibilitat i interés a la seua figura 
repercuteix directament en aquestos 
negocis, els quals s’encarreguen de fer-
ho.

A més, hi ha també un grup de gent que 
es podria considerar fanàtica de la figura 
de la fallera major de València i la cort 
d’honor, que sap de memòria el nom, 
els cognoms i la falla de totes les falleres 
majors, fins i tot de les de fa molts anys. 
Aquesta gent viu amb especial interés 
l’acte d’elecció, i viu la nit de la Fonteta 
com l’esdeveniment de l’any.
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El procés d’elecció de la  
 fallera major de València

Quan ens preguntem quines qualitats 
ha de tindre una jove o una xiqueta per a 
ser representant de  València, ens passen 
pel cap paraules com simpatia, bellesa, 
elegància, saber estar, intel·ligència… i 
totes són certes. Però hi ha una altra cosa 
que la fallera major de València ha de 
tindre: diners!

Una vegada les joves han sigut 
seleccionades com a candidates del seu 
sector i saben que concorreran a l’acte 
de la Fonteta, comencen una serie de 
proves i reunions amb els jurats, en les 
quals les candidates són avisades de 
com han d’anar vestides. Així, hi ha un 
cost important tant en vestits com en 
perruqueria, maquillatge, etc. A més, si 
les candidates majors estan treballant 
han de demanar dies lliures en el treball, 
i en el cas de les infantils, són els pares 
els que han de viure aquestes dues 
setmanes completament dedicats a 
l’elecció.

Aquest procés, a més ens sembla que 
és massa públic. Durant les setmanes 
prèvies, noms i fotografies de les 
candidates apareixen en molts mitjans 
de comunicació i xarxes socials, els 
fan entrevistes públiques amb milers 
de visites, i joves i xiquetes es veuen 
exposades fins a un punt, al nostre parer, 
innecessari.

Tots coneixem l’odi que es vessa en les 
xarxes socials. Per exemple, en el procés 
d’enguany hi va haver comentaris  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
certament desagradables cap a una de 
les candidates, tan sols per vindre de 
fora, i considerem tot açò completament 
fora de lloc. Aquesta sobreexposició no 
aporta res a la tasca de selecció dels 
jurats.

Finalment, per a les que resulten 
escollides entre les tretze que formaran 
part de la cort d’honor i la pròpia fallera 
major, haurà valgut la pena, i a més, elles 
no tindran problema, ja que passaran 
a ser, poc més poc menys, personatges 
públics durant tot un any i a més tindran 
ajuda i assessorament per a gestionar-ho.

Però en el camí es queden moltes joves, 
i també, i encara més greu, xiquetes, que 
poden encaixar molt malament la decisió 
del jurat, basada en criteris purament 
subjectius i que mai els els explicaran. 
Estem convençuts que si el procés de 
selecció fora diferent i les candidates no 
s’hi veren tan exposades, segurament 
la manera d’afrontar el fracàs seria més 
senzilla per a les candidates no elegides.

Preselecció 2022 
Font: faller.es
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 I com serà el futur?  
 fallers majors al 2022

I una vegada analitzada la figura de les 
falleres majors des dels orígens, i també 
l’estat actual, cal mirar cap al futur. Un 
futur que de ben segur portarà canvis al 
món de la festa i de les falleres majors, 
més ara que estem vivint moments 
d’incertesa amb la pandèmia, cosa que 
fa més fàcil introduir algunes novetats, 
a vegades obligades per la situació 
sanitària. Qui ens hauria dit que viuríem 
unes Falles al setembre?

Per això, i per com està avançant la 
societat en els últims anys, ens trobem 
amb avanços o canvis que semblaven 
impossibles. Així, per a aquest 2022 
s’ha donat un pas avant: hi haurà tres 
comissions que tindran com a màxims 
representants homes en lloc de dones. 
Es tracta de la falla Plaça de la Regió, de 
Catarroja, de la falla la Marina, del Port 
de Sagunt, i de la falla Barri d’Onda, de 
Borriana.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenim la sort de tindre el testimoni 
de Vicente Llácer, que és enguany el 
faller major de la falla Barri d’Onda, a 
Borriana. Hem pogut parlar amb ell per 
a comentar com està vivint aquestos 
mesos de regnat.

<< En el procés d’enguany 
hi va haver comentaris 

certament desagradables cap 
a una de les candidates, tan 

sols per vindre de fora. >>
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Vicente, des de quan tenies la  
 idea de ser faller major de  
 la teua comissió?

Doncs jo tinc la idea des de molt menut, 
sempre la meua il·lusió ha sigut ser faller 
d’una comissió i mai s’havia complit, així que 
en fer-me més major i entrar en una comissió 
fallera és quan em va tornar al cap la idea de 
ser faller. Ja estàvem alguns anys intentant 
convéncer els presidents de la comissió per a 
fer-nos avant amb la idea, però fa dos anys 
aproximadament que la idea ha anat prenent 
més força, fins que ho hem aconseguit.

Quan va sorgir la idea, pensaves  
 que podia fer-se realitat o ho  
 veies més com un somni?

Jo mai he perdut l’esperança d’aconseguir-
ho, però sí que és veritat que ho veia com un 
somni que almenys en poc de temps no es faria 
realitat, i ni de lluny em podria imaginar que 
faria història sent el pioner a Borriana i dels 
primers de tota la nostra comunitat, així que 
ha sigut un somni fet realitat, i molt orgullós 
d’haver-lo complit.

Quines van ser les reaccions dels  
 teus amics, coneguts, familiars…?  
 I dels membres de la  comissió?

Les reaccions en la meua comissió van ser 
molt positives, ja que van ser ells els que ho 
van fer tot realitat. Primer es van reunir els 
representants i els presidents per a parlar, i 
després ho van traslladar a la comissió per 
a donar-me una sorpresa, per a demanar-
me que fora el faller major.  Per part dels 
meus amics va ser una alegria, perquè sabien 
com desitjava arribar a ser faller i poder 
representar la meua comissió, així que de 
seguida em van mostrar un gran suport.

Vicente Llàcer 
Font: falla Barri d’Onda
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I pel que fa a la meua família, va tindre 
una acollida molt bona. La meua família 
no és molt fallera però no van posar cap 
impediment i em van mostrar tota la felicitat 
per haver aconseguit allò que sempre he 
volgut. Hui en dia s’han interessat i m’han 
ajudat a preparar-ho tot.

I ara que ja portes uns mesos  
 en el càrrec, com ho estàs  
 vivint? Has notat algun tipus de  
 discriminació?

Ho estic vivint amb molta intensitat. Estic 
intentant disfrutar de tot el que he fet i estic 
fent, que tots els nervis que tinc (que no en 
són pocs) siguen per a bé. He disfrutat de 
tots i cadascun dels actes que hem fet, tant 
internament com en l’àmbit local, he triat 
les meues teles al meu gust, tinc una cort 
d’honor meravellosa, amb membres femenins 
i masculins, el nostre màxim representant 
infantil també és faller major (Marc), i estic 
molt content de tindre i gaudir de totes 
aquestes coses. No he notat cap mena de 
discriminació en cap moment per part de 
cap comissió fallera de cap lloc, al contrari, 
molts volen que els conte les meues vivències i 
s’interessen per tot el que estic fent.

He rebut suport de molta gent i en especial 
de la Regidoria d’Igualtat de Borriana, que en 
tot moment m’han mostrat el seu suport per 
a aconseguir-ho tot amb normalitat. Des del 
mes de novembre es van presentar una sèrie 
de canvis en el reglament faller de la ciutat 
per a incloure la figura del faller (masculí), i 
com a resultat es va aprovar en votació en el 
ple de Junta Local Fallera i Federació de les 
falles per les comissions falleres de Borriana.

 
  
 
 
 
 
 
 
 El representant infantil també   
 serà un xiquet. Estava planejat  
 que fóreu junts o va sorgir  
 després?

No, per res del món estava planejat. El 
xiquet estava previst que fora faller de la cort 
d’honor en un principi, però un dia em vaig 
reunir amb la família i els vaig preguntar 
que si voldrien que Marc fora el faller major 
infantil per a l’any 2022. No estaven molt 
segurs, però em van dir que ho consultarien 
i li ho preguntarien, així que a la nit vaig 
rebre un missatge d’àudio en el qual Marc em 
deia: “Hola Vicente, m’encantaria ser faller 
major infantil amb tu, un beset”. I jo en aquell 
moment em vaig morir d’amor.

Veus açò com un progrés per a  
 la igualtat d’homes i dones en el  
 món de les falles?

Doncs jo pense que sí, que és un progrés 
per a tots en la festa, que tots hem de tindre 
les mateixes oportunitats, ja que la il·lusió 
i el sentiment no van lligats a un gènere. A 
banda, és llevar aquesta responsabilitat a la 
dona en la festa, la de ser la cara que sempre 
ha d’estar perfecta per a tots en tot moment; 
no s’intenta canviar o substituir aquesta 
representació, tan sols que tots puguen 
arribar a complir els seus somnis sense cap 
problema de gènere.
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Enguany hi haurà fallers majors,  
 a banda de tu, en una falla de  
 Catarroja i una de Sagunt. Creus  
 que seran casos aïllats o que  
 continuarà en els pròxims anys  
 havent-hi més representants  
 masculins?

Doncs espere que no siga un cas aïllat, o 
almenys m’agradaria que més persones es 
feren avant amb valentia per a normalitzar 
aquest tipus de coses. I per damunt de tot 
que ningú s’ho prenga malament, en el sentit 
que es tracta d’una persona amb el mateix 
sentiment que qualsevol altra, i que molts 
homes també tenen la il·lusió de representar 
la seua comissió.

Creus que es podria donar el cas  
 d’un faller major de València o  
 d’un rei faller de Borriana?

La societat està en un canvi constant, i cada 
vegada es demanarà molt més en tot. Jo crec 
que a poc a poc les coses aniran avançant, i 
arribarà el dia que serà la mateixa pressió 
social la que ho impose. Mentrestant, passarà 
un temps, i costarà, però crec que al final 
aplegarà el dia en què veurem un home 
representant a tot un poble o ciutat.

(dreta) Víctor Belinchón, 
faller major falla La 
Marina de Sagunt 2022 
Font: Las Provincias 
(baix) Vicente Llàcer 
Font: Las Provincias
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Estem molt contents d’haver tingut 
el testimoni de Vicente per a aquest 
article. Compartim amb ell molts dels 
seus arguments i, així com demanem 
més representació de les dones en molts 
sectors de la festa (dones presidentes i 
en juntes directives de les comissions, 
dones artistes falleres...), és ben cert que 
els càrrecs simbòlics i de representació 
fins ara havien estat ocupats sempre per 
dones, i que això era una estigmatització, 
ja que el paper de les dones en molts 
casos es limitava a eixa figura i tenia el 
component moltes voltes masclista o 
antic de l’elecció de les representants 
per atributs com la joventut o la bellesa 
que no es corresponen amb la manera de 
pensar de la societat actual.

Estem segur que aquestes novetats que 
ara veiem amb curiositat, i segurament 
també amb recel des d’alguns sectors 
de la festa, estaran plenament 
normalitzades en un futur pròxim.

I ací acaba el nostre repàs a la figura 
de les falleres majors. Una figura en 
constant evolució que actualment, ens 
agrade més o menys, té un paper i un 
protagonisme essencial en el món faller, 
i més encara amb l’aparició dels fallers 
majors en aquest 2022, els quals haurem 
de seguir de prop en el futur.

87

Erik Lozano, faller major falla 
Plaça de la Regió (Catarroja) 
Font: Las Provincias

<< Cal mirar cap al futur. 
Un futur que de ben segur 
portarà canvis al món de 

la festa i de les  
falleres majors. >>
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Gil Manuel Hernández és un estudiós de les falles, 
i una veu reconeguda dins del món faller, membre 
de l’Associació d’Estudis Fallers, en l’actualitat 
és el director del Museu Faller i faller de la falla 
Arrancapins. Gil Manuel ha estat manifestant en 
xarxes durant tota la pandèmia la necessitat de què 
calia aprofitar aquesta parada a la qual ens obligava 
la covid, per a repensar el món faller, a i dissenyar 
com duen ser les falles dels anys vinents per a tractar 
de fer unes falles més sostenibles, més ecològiques i 
més participatives, i tractar de tornar a la vertadera 
essència de la festa fallera.

Hem volgut parlar en ell per a saber la seua opinió 
d’en quin punt està la festa i tractar d’analitzar si és 
possible, i seria beneficiós tornar als orígens en molts 
aspectes de la festa com la part religiosa, la relació en 
els veïns, la festa nocturna, etc.

TORNAR ALS 
                       seria possible?                         
/  E n t r e v i s t a  a  G i l  M a n u e l  H e r n á n d e z  /
ORÍGENS
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Entrevista:
 

   Començarem parlant d’uns dels 
temes segurament més delicats de la 
festa fallera, com és la part religiosa, 
recordem que les falles van nàixer 
d’una festa pagana. Creus que seria 
possible obviar la part religiosa i tornar 
a l’origen pagà de la festa fallera?

Les falles com a festa van nàixer d’un 
moviment veïnal i artesanal, perquè els 
artesans eren veïns, en definitiva. Açò té 
lloc a mitjan Quaresma, que coincideix 
amb Sant Josep, però en tot cas, és 
una festa d’origen de carnestoltes. El 
carnestoltes en si, tot i que és una festa 
d’origen precristià, no el pots separar 
d’una matriu religiosa, perquè hi haja 
carnestoltes ha d’haver-hi Quaresma. 
Sense Quaresma no hi ha carnestoltes: 
aquest és un alliberament puntual o una 
preparació abans de la Quaresma.

FALLA REIS CATÒlICS

2022

Gil Manuel Hernández 
Font: La Comarca científica

/  TOMÀS PALOMARE S L Ó P E Z  /
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Tot i que l’origen de les falles està 
vinculat a carnestoltes, té un origen de 
trama religiosa, perquè es cremen les 
falles la vespra de Sant Josep, la vespra 
d’un sant. És un foc de vespra d’un sant, 
tot i que els que ho organitzen no ho 
facen amb una intenció religiosa. Per 
tant, realment totes les festes d’Occident 
tenen un origen o una trama que és el 
calendari cristià. Ara bé, és una festa 
religiosa com la Setmana Santa? No.

Més tard, vindrà l’intent del franquisme 
i del nacionalcatolicisme de dotar la 
festa d’un aire religiós, que, en principi, 
no era una festa religiosa com a tal, 
amb la immersió de l’ofrena. S’inventa 
l’ofrena tant en València com a altres 
llocs Castelló, Saragossa, Alacant... Es fa 
per a dotar d’un sentit nacionalcatòlic les 
festes i controlar-les millor.

Després, aquest vessant 
nacionalcatòlica va mutant a una vessant 
més d’exhibicionisme del col·lectiu, de 
turisme, d’atractiu visual, etc. I l’ofrena, 
a poc a poc, ha esdevingut en el ritual 
d’autoexaltació del col·lectiu faller, el 
que jo anomene: dia de l’orgull faller.

Per tant, té un component religiós? Si, 
però de religió tradicional no, sinó de 

religiós civil. La religió tradicional és 
la que exalta a Déu i a la Mare de Déu, 
mentre que la religió civil és la que exalta 
a un col·lectiu civil, siga la nació, siga la 
revolució, siga la ciutat o siga qualsevol 
col·lectiu. És el cas del col·lectiu faller, 
que celebra un acte per a autoexaltarse: 
l’ofrena.

Així, són les festes falleres religioses? 
En el sentit tradicional, no. En el sentit 
modern, tota gran celebració té sempre 
un component religiós i transcendent. 
Inclús els festivals de la música, com 
ara el FIB té un component de cerca de 
transcendència, el que ocorre és que la 
transcendència en lloc de buscar-se en el 
“més enllà”, es busca ací i el sacerdot ja 
no és el vincle amb Déu, sinó que és el DJ.

Per tant, els elements religiosos sempre 
estan presents però han mutat. Ja no 
són tradicionals sinó que tenen un 
component més secular o més profà. 
El cas de les falles és un cas perfecte 
de festa profana o secular que, per a 
justificar-se a si mateixa ha d’apel·lar a 
elements del cristianisme tradicional, 
però no és una festa de creients, com 
puga ser el Corpus o la Setmana Santa, 
que també tenen elements seculars i de 
no-creença.

Ofrena València 
Font: Cope
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I, tal com està, seria impossible 
desvincular-se de la religió?

Impossible no és. El que ocorre és que 
tot açò porta una transformació social 
que necessita temps. Per exemple, 
l’ofrena ja no és tan catòlica com fa 50 
anys, hi ha hagut una transformació. 
Però eixe component de religió civil o 
de transcendència interna (de la qual la 
Fallera Major és un component també, 
que és com una deessa local o una “Mare 
de Déu local o secular”) de moment està 
molt present en la festa perquè l’evolució 
de les transformacions de la festa han 
anat cap allí.

Això no impedeix que hi haja intents 
col·lectius com les falles populars 
combatives, que sí que s’han allunyat 
d’eixos elements 
explícitament 
religiosos, però fins i 
tot en aquests casos 
la transcendència 
segueix estant. Per 
exemple, a la meua 
falla el dia de Sant 
Josep ja no és el dia 
de Sant Josep, es diu 
el dia de la Terra. 
Però què s’ha canviat? Sant Josep per 
la Terra. La transcendència ja no és un 
sant, sinó que és la Terra en el sentit 
de país o en el sentit de natura. Però 
continuem exaltant alguna cosa, ficant-
ho per damunt de tot. En aquest cas ja no 
és Sant Josep, és la Terra.

Un altre gran tema del qual volem 
parlar és: la relació de la falla amb el 
barri. Com ha evolucionat i com la veus 
en l’actualitat respecte als anys 80 per 
exemple. Recordem, que ser del barri 
era ser de la falla, tot el món estava 
molt involucrat en la falla. Quasi tots 

els xiquets i xiquetes anaven a l’escola 
del costat i eren veïns del barri i fallers 
també. Feies una arreplegà i fins i tot 
els xiquets apujaven per les finques a 
demanar i s’arreplegava una cabassada 
de diners. Tots els comerços del barri 
volien eixir en el llibret. És a dir, es veia 
a la societat molt implicada, no sé si 
serà per com han evolucionat després 
les coses, però veies a la gent molt 
implicada. Això avui en dia no ocorre. 
Ara som els molestos, els que ningú vol 
tindre baix de casa... Com veus tu eixa 
evolució?

Això va començar a transformar-se 
en els anys 90. Com tu bé has dit, fins 
a eixe moment les falles i els veïns 
quasi que eren la mateixa cosa. Eren el 
mateix marc humà i social, les mateixes 

persones, amb la 
diferència de què 
molts veïns no eren 
fallers, però ajudaven 
d’alguna forma. Una 
prova podria ser que 
en totes les façanes 
hi havia senyeres, 
banderes, etc. Gent 
que les treia pel seu 
conter i ara això ha 

desaparegut, no es veu ni als barris o es 
veu molt poc. I això és un símptoma de 
divorci entre el veïnat i els fallers. Per 
què ha passat açò?

La primera raó és que en molts 
casos, els fallers ja no són veïns de 
la demarcació de la seua falla. Per 
exemple a València, de Ciutat Vella 
només el 20% dels fallers i falleres viuen 
a Ciutat Vella. I això ocorre també als 
altres barris del centre de València. No 
amb eixa crueltat però també ocorre. És 
a dir, si en molts barris la majoria de la 
gent associada o els fallers i falleres no 

<< Els elements religiosos 
sempre estan presents 
però han mudat. Ja no 

són tradicionals sinó que 
tenen un component més 

secular o més profà. >>
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viuen en el barri, vol dir que ja no són 
veïns en el sentit estricte i, per tant, hi 
ha una primera desconnexió. Per què 
s’ha produït? Perquè hi ha uns factors 
sociològics de trasllat a l’exterior, de 
degradació del centre històric, de què la 
gent cada vegada se n’ha anat més fora 
de les ciutats, de què la gent se n’ha anat 
més a viure en adossats a l’exterior del 
barri, i tot això et desconnecta del lloc on 
tu plantes la falla.

D’altra banda, molts veïns han 
començat a vore als fallers com a coses 
diferents. També perquè molts veïns del 
centre històrics són veïns nouvinguts 
dels últims 10 o 20 anys i molts d’ells 
estrangers o sense cap tipus d’interés per 
la festa.

Per tant, tenim un doble canvi: molts 
fallers ja no viuen on vivien i molts veïns 
nous no tenen un lligam especial en 
la falla. A més, les falles en la mesura 
en què han ocupat cada vegada més 
l’espai públic d’una manera caòtica i 
descontrolada, i ja no estan circumscrites 
solament al casal o a un carrer sinó que 
també han ocupat les carpes, molta 
gent ho ha vist com una agressió o una 
extralimitació.

Revetla i bruticia en falles 
Font: elDiario.es
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D’altra banda, els ciutadans, cada 
vegada més, tenen una varietat d’opcions 
per al seu temps lliure i d’oci que fa que 
no necessàriament s’apunten a una 
falla, sobretot en la joventut. Per tant, 
molta gent que fa 30 anys s’haguera 
apuntat de cap a la falla, ara gran part 
d’eixes opcions d’oci que representa 
una falla en tenen fora, i sense control 
social de la teua família o dels majors. 
Així, la modernització de les opcions de 
consum fa que la falla es convertisca en 
una opció de consum més, no una cosa 
que era quasi per obligació familiar. Pots 
triar estar o no estar, o estar de vegades, 
que és el concepte del “faller client” (qui 
s’apunta, exigeix una sèrie de serveis 
durant falles i després la resta de l’any 
no apareix i si els serveis no se li donen, 
se’n va a altre lloc). Això explica que en 
temps de pandèmia molta gent s’haja 
donat de baixa de la falla, perquè no 
tenen els serveis.

Així que tenim un divorci entre veïns 
i fallers i una societat de consum que fa 
que molta gent ja no trie la falla, perquè 
potser no li ompli o li pareix cara o es veu 
massa obligat... La gent avui en dia no vol 
obligacions constants, no vol haver de 
pertànyer necessàriament a un col·lectiu 
amb unes obligacions, volen anar quan 
volen, perquè tal vegada no van i els 
critiquen i per això prefereixen no estar.

Tots aquests factors conjunts han fet 
que es produïsca eixe trencament. I 
encara queda altre factor més a afegir: 
fins als anys 80 o 90 els fallers eren de 
classe treballadora o mitja-baixa. Però 
des dels anys 90, la classe tradicional 
treballadora i les classes populars amb 
menys recursos han estat expulsades 
del món faller perquè no han sigut 
capaços de poder permetre’s pagar-ho, 
perquè han caigut a l’atur a les crisis, 
per exemple, encara que abans del 
2008 ja passava. Aleshores les falles 
s’han convertit en una festa de classes 
mitjanes. De fet a l’enquesta que van fer 
a l’Ajuntament fa 4 anys va eixir que els 
fallers de mitjana cobraven més que la 
resta de ciutadans. És a dir que les falles 
s’han convertit en un bé de luxe o en un 
capritx. Ara tenim altre problema afegit: 
durant la pandèmia la classe mitjana 
que havia resistit, ara està sent colpejada 
també. Aleshores, quan colpegem la 
columna vertebral de la festa per dos 
llocs (artistes fallers i comissions) tenim 
un problema, que és el que tenim ara, 
un problema molt gros de supervivència 
de la festa perquè la situació actual i 
la situació futura d’incertesa de crisi 
va a fer que els que paguen i fan la 
festa tinguen problemes econòmics de 
subsistència i, per tant, no estarà tan 
clara la supervivència de la festa.

<< Així que tenim un divorci entre veïns i fallers i 
una societat de consum que fa que molta gent ja 

no trie la falla, perquè potser no li ompli o li pareix 
cara o es veu massa obligat. >>
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Tu planteges un canvi en la festa per 
tota aquesta crisi que estàs comentant 
que ve. El que ens fa por és sobretot 
l’any 2023, perquè la gent haurà de 
cobrir ja la quota sencera ara a partir 
de març. I açò ens fa por. Quina és la 
teua visió d’eixe futur de la festa?

És la visió del decreixement, no sols 
en la festa sinó en tot. S’ha de gastar 
menys, s’ha de consumir menys, s’ha 
de treballar menys, s’ha de tindre més 
temps lliure perquè ecològicament açò 
és insostenible, també econòmicament, 
socialment...

Hi haurà més pandèmies, hi haurà 
més crisi, la crisi ecològica anirà a 
més, l’energètica també, tancaran llocs 
de treball, etc. Si la base de la festa és 
tota aquesta gent... perquè la gent més 
pobra ja fa anys que no està en la festa 
de les falles, no se la pot permetre. La 
classe mitjana que havia resistit ara 
està descomponent-se. Qui sufragarà la 
festa? Pot subsistir la festa? Clar. Però 
haurà de baixar el nivell o decréixer: 
gastar menys, falles més menudes, 
unions temporals de comissions, 
fusions de comissions, baixar quotes, 
portar endavant altres mecanismes de 
participació del veïnat... Molts artistes 
fallers hauran de tancar i, per tant, anem 
a un escenari de crisi i decreixement 
voluntari o obligatori (si no volem, les 
circumstàncies ens obligaran). I això 
porta a una festa que és patrimoni de la 
humanitat a un escenari molt incert.

Qualsevol festa gran que es base en 
una extensa xarxa associativa tindrà 
problemes. Carnestoltes de Cadis, 
Carnestoltes de Tenerife, Moros i 
Cristians, Fogueres, Confraries, Falles... 
Com més institucional és una festa és 
més fàcil sostenir-la d’alguna manera, 
perquè té poca participació associativa. 
Però quan la base és l’associació i 
açò falla perquè està tocat, hi ha un 
problema. Una festa tan bestial com les 
falles amb llocs com València capital 
on el 13% de la població està implicada 
directament... com més gran és la festa, 
més gran és la caiguda. En els poblets es 
nota menys, però en les festes de grans 
ciutats es nota molt. I cap a això anem... 
igual estic equivocat, però sembla que 
estem de camí.

Les falles que es voran en el 2022 
són falles que no s’han vist en molt de 
temps perquè són unes falles “dopades”, 
tenen el cost d’una falla i mitja per la 
subvenció de l’ajuntament. Però les del 
2023 podrien ser unes falles com les 
del 2010-2011 postcrisi. Directament 
retrocedirem en el nivell de falles 10 
anys.

La gent pensa que una falla perquè 
coste més diners és millor. Jo soc de 
l’opinió contrària justament. Hui en 
dia la secció especial de València a mi 
no m’aporta res: ni artísticament, ni 
imaginativament. Per a mi són falles 
buides que no m’aporten res, encara 
que costen 200.000 euros. Es poden fer 
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falles amb 50.000 euros meravelloses, 
originals, imaginatives. Com per 
exemple ocorre en el concurs de falles 
experimentals, que et diuen alguna cosa. 
Moltes falles no diuen res i si una falla no 
diu res, és una falla morta, desaprofitada, 
que s’ha quedat en la forma i no té un 
contingut o té un contingut tan banal 
que passes pel costat i no la veus. I el 
pitjor que li pot passar a una falla és que 
passes pel costat i ni et pares a vore-la, 
això és una “falla fallida”.

Pot ser que açò vinga bé per a tornar 
a l’origen de la crítica que s’ha perdut 
i s’ha transformat en monumentalitat. 
I també pot ser que s’aguditze l’enginy, 
com sol passar en temps amb pocs 
recursos.

Si es veu com una oportunitat està 
molt bé perquè pot ser una forma de què 
molta gent es replantege la festa més 
cap als orígens i recorrent als recursos 
propis. Per exemple enguany a la meua 
falla hem fet un llibre per a commemorar 
els 35 anys que estem fent-nos la falla 
nosaltres, la gran i la infantil. I una falla 
com la meua està molt poc afectada 
per aquestes crisis, perquè és una falla 
cooperativa i autogestionada des de fa 
molts anys. Ja pot vindre una crisi, que 
la falla continuarà sent igual de menuda o 
igual de sostenible, feta per nosaltres amb 
materials normals i corrents. Es farà el 
que es puga, però es plantarà alguna cosa, 
i alguna cosa amb contingut crític. I per a 
això no fa falta gastar-se molts diners.

 
 
 
 
Per tant, a una falla com la nostra, i a 
altres, no té per què afectar-li si som 
capaços de gestionar-ho. Evidentment 
si s’esborra tota la falla... “A fer la mà”. 
Però en una falla en 40 persones pot 
funcionar, però fent-ho tot ells. Ara 
bé, totes les falles poden fer açò? Si 
hi ha molt de “faller client” no hi ha 
implicació. Si hi ha molt de “faller 
militant”, com és el nostre cas, sí que hi 
ha més implicació i hi ha més resistència 
i resiliència. En els altres casos, igual la 
falla es desfà.

Crec que tenim una visió prou 
negativa, però prou realista de què 
ocorre a una falla...

Més que negativa, jo diria que és una 
visió crítica, perquè si valores també les 
coses que t’estan ficant en problemes, 
aleshores és una visió crítica. I jo crec 
que en eixe sentit és positiva en la 
mesura de què si tu tens consciència 
d’eixos problemes, et serà més fàcil 
fer front a aquestes crisis. Si la gent 
que dirigeix una falla no s’adona d’açò, 
l’hòstia que es pegaran serà bestial, 
perquè no voran per on ha vingut. A 
vore, es senyalen els problemes, però 
igual després la cosa millora, però jo pel 
que sé i pel que controle (i ahí ja si vols 
et parle com a sociòleg, més que com a 
faller), jo veig prou negre el tema...

<< Com més institucional 
és una festa és més fàcil 

sostenir-la d’alguna 
manera, perquè té poca 

participació associativa. >>
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Tot açò fa que a l’hora de convocar ara 
un congrés faller en València, que es va 
convocar, si el congrés és per a tractar els 
temes de sempre, els problemes d’una 
festa que ja no existeix o de fa 30 anys: 
que si banda o caramba, que si la fallera 
ha d’anar ací o allà, que si el reglament té 
800 articles o 500... Si perdem el temps 
en això i no en els problemes que té la 
festa ara, no fem res. Doncs, les coses 
van per ahí, per no tindre en compte tot 
el que està passant.

Un problema que vegem en algunes 
comissions i veiem difícil solució és 
que no tenim xavals i xavales de 14 a 18 
anys, és una franja on no tenim a penes 
fallers. Som massa majors per a ser 
infantils, i massa xicotets, per a la festa 
de la gent jove, i molts s’esborren i si hi 
ha sort, quan són més grans es tornen 
a apuntar, la veritat és que no sabem el 
que fer per a ells i per a atraure’ls. No 
sabem si açò li ocorre a més falles, però 
és una dificultat.

La Setmana Santa de València té 
els mateixos problemes en això. I és 
més greu que a les falles perquè al ser 
una festa religiosa, han de passar per 
l’església i això és més difícil. A un 
xiquet que no haja sigut socialitzat molt 
en el tema de la religió dis-li que vaja a 
qualsevol lloc... En les falles no tenim  

eixe problema perquè no és una festa 
religiosa en eixe sentit, però les festes 
religioses sí que tenen eixe problema 
afegit. O estan molt clavats en el tema 
eixe o et resulta tot molt llunyà, cosa que 
en les falles almenys no és així.

Relacionat en açò i en el canvi de 
proposta de la festa està també el fet 
que s’haurien de plantejar altres 
formes de participació en les falles que 
no passen per ser faller. Estem molt 
acostumats al fet que per a participar en 
les activitats d’una falla hem d’apuntar-
se a una falla i pagar la quota. Però, pot 
ser, hi ha altres fórmules, justament 
per a trencar eixa dicotomia dels veïns. 
Igual hi ha fórmules per a implicar 
als veïns d’una manera puntual o a 
través d’algun tipus de pagament per 
activitats. Igual que pagues un temps 
d’una plataforma per a vore pel·lícules 
i sèries i després no t’interessa. Al final, 
el que importa és: com més gent millor. 
Però tots han de ser fallers que paguen 
quota, de base? O faller d’honor? Igual 
no. Potser hi ha altres possibilitats, com 
acords o convenis entre associacions 
o entre entitats per a organitzar coses 
en conjunt. Caldrà obrir la ment i vore 
que hi ha altres possibles fórmules de 
participació o de col·laboració. Caldrà 
explorar-ho.



FALLA REIS CATolICS

-

2022/ 97

Queda tota una incertesa del futur. Per 
a finalitzar vols afegir alguna cosa més?

Simplement que és una situació que no 
es pot ignorar perquè si no és pitjor. I que 
ens hem de conscienciar de la situació 
en la que estem, que no és la de fa 20 o 
40 anys. A partir d’ahí, d’una manera 
valenta i consensuada, prendre decisions 
i variar el rumb. Perquè si no variem el 
rumb seran les circumstàncies les que 
ens obligaran a fer-ho. Val més variar-lo 
de manera controlada que de manera 
desorganitzada.

Doncs moltes gràcies Gil Manuel, ha 
estat un plaer parlar amb tu!

(esq.) Celebració Primer Premi de Falles 
Font: Valencia Plaza 
(dalt) Massificació de gent Falles València 
Font: Las Provincias

<< Les Falles del 2023 podrien 
ser unes falles com les del  

2010-2011 postcrisi. 
Directament retrocedirem 

 en el nivell de falles 10 anys. >>
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Els premis de falles es varen instaurar oficialment per 
l’Ajuntament a la ciutat de València en l’any 1901, encara 
que prèviament ja havien hagut premis atorgats per 
diferents associacions, com la revista la Traca i la Penya 
el Fum. L’aparició dels premis va incentivar la festa en 
aquells temps, que varen ser de creixement.

Però seria possible en l’actualitat pensar en unes falles 
sense premis? Tenim exemples com el de la comissió 
d’Arrancapins a València que varen decidir no participar 
en cap concurs dels premis que s’organitzaven, i el de la 
població de Sueca on no hi ha premis de falles.

Serien aquests models reproduïbles en altres falles o 
poblacions? O Realment els premis estan ja tan arrelats 
a la nostra festa que seria pràcticament una utopia que 
desaparegueren?

Segurament aquesta competitivitat pels premis ha 
sigut una de les raons de la millora artística de falles, 

SERÍEN POSSIBLES 
UNES                     FALLES

/ s e n s e  p r em i s ?  /



FALLA REIS CATolICS

-

2022/ 99

però al mateix temps, estableix uns 
models predefinits, que limita la crítica i 
la llibertat artística dels artesans fallers, 
ja que eixir dels patrons vigents pot 
suposar la pèrdua del premi desitjat.

Sense premis s’invertiria menys en les 
falles? Serien més xicotetes i barates?

Totes aquestes preguntes ens les volem 
fer en aquesta secció del llibret, on 
parlarem d’aquests grans generadors 
de discussions, d’alegries i frustracions 

falleres, que són els premis, uns premis 
pels quals treballem a les comissions 
durant tot l’any.

   Coneixerem el cas de Sueca, de la mà 
de la Secretària de la Junta Local Fallera 
de Sueca, que ens contarà per quina 
raó no hi ha premis de Falles a Sueca. 
I centrarem el debat dels premis en la 
nostra localitat, amb la visió de fallers 
i falleres i de les tres falles més grans 
de Silla, que ens contaran la seua visió 
sobre els premis al nostre poble.

FALLA REIS CATÒlICS

2022

Premis Conselleria de Llibrets 
Font: fallas.com

/ T OMÀS PALOMARE S L Ó P E Z  /
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Sueca, el poble sense  
 premis a les falles

No podem parlar d’unes falles sense 
premis sense parlar del cas de Sueca, 
el poble amb més falles- la Junta Local 
Fallera de Sueca, El Perelló i Mareny la 
formen 16 comissions falleres – que 
no dona premis a les falles grans ni a 
les infantils. Vàrem contactar amb la 
secretària de la junta local, Lorena 
Sendra, perquè ens explicara el perquè i 
com viuen les falles aquesta situació. 

«Ací a Sueca s’han fet falles des de 
fa més de cent anys, encara que falles 
modernes, com les que coneixem hui 
en dia, amb comissió, n’hi ha des dels 
anys cinquanta. En els anys seixanta 
es començaren a donar premis, igual 
que a València i altres poblacions amb 
falles, però l’any 72 hi hagué una disputa 
grandíssima entre dues comissions i 
els seus respectius artistes fallers. Una 
de les falles implicades va ser Bernat 
Aliño i el seu artista històric Pasqual 
Carrasquer, qui va ser fundador de 
la falla i que abans de crear-se les 
comissions ja plantava falles a la porta 
de sa casa. L’altra falla implicada va ser 
Verge de Sales, on plantava Martorell, el 
deixeble de Pasqual Carrasquer. Va ser 
un duel entre artistes i comissions per a 
veure si guanyava el mestre o el deixeble, 
i quan anaren a l’ajuntament a arreplegar 
el premi, la situació se’n va anar de mare, 
i des d’eixe moment es va decidir no 
tornar a donar els premis de falles. 

Posteriorment, al voltant dels anys 
huitanta, hi ha un acord entre les falles 
i es decideix donar una altra vegada 
premis a les falles. Aquesta segona 
etapa de premis dura fins a l’any 90, 
quan hi hagué una disputa entre la 
falla del Mercat i la falla Poble Vell del 
Perelló. El president de junta local 
d’aquell any era de la falla Mercat, que 
va ser la guanyadora, i en dir els premis, 
els fallers i les falleres de Poble Vell es 
varen enfadar moltíssim i varen amenaçar 
fins i tot a abandonar la junta local, ja que 
consideraven que la seua falla era més gran 
i millor. En un recull de premsa del Levante 
contaven els fets, i indicaven que la falla 
Mercat havia guanyat perquè tenia escenes de  
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Sueca i perquè hi havia un ninot que 
simbolitzava l’alcalde. Al final, després 
de tot l’embolic, es torna a decidir no 
donar premis de falles a Sueca. I així 
seguim des d’aquell moment.

L’any 2014 hi hagué un intent per 
tornar a implantar els premis a 
Sueca. Hi havia intenció d’incentivar 
econòmicament les falles perquè hi 
participaren, però volien saber quina 
quantitat invertia cada comissió en la 
falla per a poder fer unes categories, a la 
qual cosa es negaren els presidents, ja 
que no volien participar en el concurs de 
falles. Així que en definitiva, la iniciativa 
no va tirar avant.

El que sí que donem és premi al 
ninot indultat. Es fa, com en tots els 
llocs, l’exposició del ninot, i es lliura el 
respectiu premi, l’únic premi dedicat a 
valorar la falla. Relacionat amb la falla 
també hi ha un altre premi a la promoció 
del valencià en la crítica de la falla, el 
qual té dotació econòmica.

La resta de premis són de concursos 
que no estan relacionats amb la falla. 
Tenim premis de play-back, de diferents 
esports, de llibret, de cavalcada del ninot 
i de sainet, ja que Sueca és el poble de 
Bernat i Baldoví, l’autor més destacat en 
aquest gènere.

Així que realment sí que tenim de 
tant en tant discussions en alguns dels 
premis, perquè al capdavall qualsevol 
concurs dona lloc a la discussió i la 
polèmica. Si hi ha un jurat, la resolució 
del concurs sempre té una part de 
subjectivitat, i moltes vegades la decisió 
no és sempre acceptada per tots els 
participants. De manera que el fet de no 
tindre premis de falla no ens aparta de 
les polèmiques que puguen haver, com 
en qualsevol altre poble.

Aquesta falta de competitivitat jo crec 
que afecta la falla, ja que llevat de quatre 
o cinc falles que sí que cuiden molt el 
monument, n’hi ha d’altres que no posen 
ni gespa, i segurament un concurs de 
falles faria que algunes de les falles 
apostaren més per la falla, ja que hi ha 
comissions que inverteixen molt en 

Homenatge a Pasqual Carrasquer 
Font: riberabaixa.info
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altres concursos, com la cavalcada del 
ninot o els play-backs, perquè tenen 
premis, tot i que la falla la tenen més 
descuidada.

Està clar que aquesta situació es veu de 
manera estranya fora de Sueca, i cada 
vegada que parlem amb juntes locals 
d’altres pobles o amb els delegats de 
Junta Central (Manuel Jorge i Ferran 
Martínez), sempre ens diuen que a Sueca 
haurien de tornar a intentar posar en 
marxa el concurs de falles. És estrany 
que en un acte com la gala a la qual van 
els primers premis dels pobles on es 
planten falles, una junta local fallera de 
les més grans, com la de Sueca, no hi 
acudisca perquè no té premis de falles.

Jo, personalment, si fora presidenta 
de la junta local ho tornaria a plantejar. 
Al cap i a la fi, cada any tenim alguna 
discussió en alguns dels premis, i el 
de falles és un premi més; per tant, 
hauríem de poder solucionar qualsevol 
conflicte, com els que es plantegen en els 
altres premis. Fins i tot, per tal que fora 
més fàcil que els presidents admeteren 
tornar a tindre premis de falles, deixaria 
que la participació hi fora voluntària, que 
hi participaren les falles que volgueren, 
i segur que cada any s’apuntarien més 
falles. Espere que en algun moment 
tornen els premis de falles a Sueca.»

 
 
 
 
Premis sí, però  
 amb coneixement!

Seria possible unes falles sense 
premis? Sí. És el més adient per a la festa 
fallera? No.

Parlar de premis sempre és 
controvertit, però jo soc dels que pensa 
que si hi ha una competició sana, tots 
guanyem. Diversos estudis i teories, 
com la teoria de les expectatives de 
Víctor Vroom, demostren que els premis 
són una bona eina per a impulsar la 
motivació i el treball. Per aquest motiu, 
hem de ser conscients que si llevem els 
premis, potser baixe l’interés que tenen 
les comissions falleres per millorar, any 
rere any, la qualitat dels monuments i no 
hem d’oblidar mai que la falla ha sigut, 
és i ha de ser, l’eix principal de la festa i 
sense aquesta, res té sentit.

Malgrat que els premis a ciutats 
com València van ser instaurats molt 
posteriorment a l’aparició de les falles, 
no podem obviar que a Silla, l’entrega de 
guardons és una tradició molt arrelada, 
ja que van nàixer pràcticament junt amb  

Premis fallers a l’ùs del 
valencià. Sueca 
Font: informaciodelaribera.
blogspot.com
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les comissions falleres, concretament, 
l’any 1978, tan sols 6 anys després de la 
creació de la primera Falla a Silla i quan 
sols existien tres comissions falleres al 
nostre poble: la Falla Poble, la Falla Parc 
Sant Roc i la Falla Port.

Sense cap dubte, els premis són 
els grans generadors d’alegries i 
frustracions de la festa fallera, i és així 
perquè des de menuts ens ensenyen 
a guanyar. Vivim en una societat on 
prevalen els primers llocs, el que més 
destaca, el que guanya, el que més èxit té.

Eduquem ensenyant els xiquets i 
xiquetes a guanyar, quan hauríem 
d’ensenyar-los a perdre. Perquè, 
senzillament, ocorre més. Hem creat 
una societat d’icones victorioses i ens 
oblidem de la quantitat de treball i 
de derrotes que són necessàries per 
a aconseguir una sola victòria. La 
de vegades que abans de ser primer, 
has estat segon, tercer, últim o has 
abandonat! Guanyar és l’objectiu, però no 
és el que defineix una persona o entitat, 
i això ens ho hem de ficar al cap. El que 
li defineix és tot el treball que fa per a 
intentar guanyar, ho aconseguisca o no.

Soc faller des que vaig nàixer i recorde 
els 17 de març com a un dia de festa on 
quedar el segon o tercer es vivia com un 
autèntic èxit. Ara, amb el pas del temps, 

tot ha canviat i, si ets segon, has perdut. 
Hem creat entre totes i tots una societat 
on només val ser el número 1.

Per tant, els premis són importants? 
Sí. Han de ser-ho tot? No, ja que obtenir 
una bona o mala qualificació no defineix 
la nostra valia, el nostre enginy, la nostra 
gràcia, i no ha de llevar-nos la confiança 
en nosaltres mateixos i molt menys la 
dignitat.

És normal que, si després de molts 
mesos de feina fent presentació o llibret 
no obtenim el guardó desitjat, sentim 
frustració. Però cal tenir en compte que 
les falles som associacions culturals i 
quan treballem no ho podem fer sols a 
canvi d’un banderí, ho hem de fer per 
promoure i donar difusió a la nostra 
cultura, les nostres arrels i les nostres 
tradicions. Aquest és el nostre objectiu.

Els fallers i les falleres som molt 
passionals, però això que en moltes 
ocasions és una virtut, en altres pot ser 
un defecte. Ens frustrem, ens enfadem 
i ens sentim malament quan perdem 
(jo el primer), per això cal relativitzar 
la importància dels premis. Enaltir 
més el procés que el resultat, aprendre 
a interpretar les derrotes, i el més 
important, també cal saber guanyar i 
no sobrevalorar ni magnificar mai els 
nostres èxits.

<< Eduquem ensenyant els xiquets i xiquetes a 
guanyar, quan hauríem d’ensenyar-los a perdre. 

Perquè, senzillament, ocorre més. >>
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<< Obtenir una bona o mala qualificació no defineix 
la nostra valia, el nostre enginy, la nostra gràcia, 

i no ha de llevar-nos la confiança en nosaltres 
mateixos i molt menys la dignitat. >>

Lliurament dels Premis  
fallers de Silla. 
Font: Ajuntament de Silla
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Estem travessant una pandèmia 
que s’ha emportat moltes coses per 
davant. Fem per bandera allò d’«el més 
important, és participar!» Aprenguem 
cada dia a gaudir dels xicotets premis 
que ens dona la vida: el bes del teu 
nebot, un café amb un amic, el sabor 
inigualable del menjar casolà... al cap i a 
la fi, aquestes xicotetes coses són les que 
fan grans la nostra vida.

Està molt bé allò de tornar als inicis, 
però fem-ho amb les coses que realment 
són fonamentals. Tornem a fer de 
les falles una festa oberta i popular. 
Tornem a fer dels casals un lloc 
plural, divers i inclusiu, on totes i tots 
tinguem cabuda. Tornem a ser un espai 
reivindicatiu, on la crítica constructiva, 
la cultura i la defensa del poble valencià 
siguen els autèntics protagonistes.

Portem dos anys consecutius sense 
falles. Si l’actual crisi sanitària ens deixa 
tornar a gaudir-les totes i tots junts, 
aquest serà el nostre millor guardó.

Salut i llarga vida a les falles (amb 
premis o sense ells).

Ivan Serrador.  
Faller de la Falla Port de Silla
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El dia dels premis a Silla,  
 fins on hem d’arribar?

Tras de mí una escena y 10.000 frases  
que repetir

Ya ves, lo que es, no es.
Yo no voy a contar lo mejor, a ocultar lo peor

Me pongo el mejor chaqué…
(…) 

Porque ser valiente no es solo  
cuestión de suerte.

Així és com podria descriure els 
premis de Silla des de farà uns 6 anys, 
com ho conta la cançó Valiente del grup 
madrileny Vetusta Morla: 10.000 frases 
que repetir, premi rere premi, a vegades 
el que es diu per allà, els rumors, no són, 
ni es conta, ni s’oculta res per part de 
la Junta Local, i sí, vas amb les millors 
gales, perquè si t’endús el premi gros, 
pots eixir fins i tot al diari. Però per a 
pujar a cantar els premis, has de ser 
valenta i molt!

Es podria dir que he viscut els premis 
des de tres vessants diferents. La 
primera, quan era menuda. Òbviament 
volia guanyar-ho tot, per a mi, la meua 
falla era la millor en tot i no entenia  

com la falla del costat, o la que era més 
menuda podia guanyar-nos. Ploraves i 
ploraves per un mal premi i discuties 
amb els amics i amigues del col·legi. 
Hi havia vegades que ens deixàvem de 
parlar! Tota una tragèdia al més pur estil grec.

Després, et fas major i arribes al 
moment que molts anomenen «el més 
alt de la festa», ser fallera major de la 
teua comissió, i ací et canvia un poc la 
perspectiva. Òbviament vols endur-
te bons premis, és el teu any, que no 
es repetirà i, com més palets tingues, 
més alta serà la celebració i més es 
recordarà el teu any. Però has anat a 
totes les presentacions, has vist i llegit 
els llibrets i fas ronda amb les teues 
companyes d’any d’altres falles i els tens 
molta estima. Vols ser objectiva i fas la 
teua quiniela, però sempre tires la teua 
falla un poc per dalt. Et desil·lusiones 
per un mal premi, però va, hem vingut 
a jugar, sols tens un any, no pots endur-
te un disgust. Plores un poc a casa, però 
continues gaudint de les teues falles 
independent del premis. Per a tu, el 
millor premi és ser fallera major amb els 
teus fallers i falleres.

Lliurament dels Premis  fallers de Silla. 
Font: Ajuntament de Silla
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Però arriba un moment que el xip et 
canvia per complet i és quan realment 
veus per dins el món dels premis, i no 
és un altre moment que obtindre la 
Secretaria de la Junta Local Fallera. 
He de confessar que jo me la vaig trobar 
de sorpresa i al principi no vaig pensar 
en el dia dels premis, però el dia que 
vaig caure, me va entrar un mal! Si ho 
haguera pensat abans, ja us dic que no 
haguera agafat el càrrec.

Aquell 17 de març, jo pujava a l’Alcaldia 
amb dos diazepans al cos i amb un estat 
d’ansietat digne de recordar. Això era 
jugar amb la meua salut mental però, 
com deia la cançó, havia de ser valenta. 
«Ànim i a fer-ho el millor que pugues. I 
no fages cares rares!» em deien. A mi, jo, 
que soc la dona de les mil cares! Perquè 
entengueu la situació, us conte un poc 
la dinàmica com van els premis a la 
localitat de Silla.

Les presentacions es realitzen als 
mesos de novembre i desembre i, en 
l’última presentació, abans de Nadal, 
el Jurat tanca l’acta que es guarda a 
l’Alcaldia fins al 17 de març. Aquest 
sobre, tancat, precintat i firmat pels 
jurats, la Secretaria i la Presidència 
de la Junta Local és el més preuat per 
la població fallera: mi tesoro. El sobre 
el custòdia la secretària (amb mil ulls 
damunt i amb temor que l’atraquen) fins 
a l’Ajuntament i allí es queda, segons 
conta la llegenda, dins d’una caixa forta 
agafant pols fins al 17 de març.

Després ve el premi del llibret. Al febrer 
es porten els llibrets al lloc d’on és el 
jurat i ja et criden la setmana abans de 
falles perquè vages a arreplegar el sobre. 
El mateix que amb els sobres de les 
presentacions, ben guardat i precintat, 
la secretària el custodia fins a arribar a 
l’Alcaldia i allí es queda.
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Un cas similar passa amb el premi de 
Ninot Indultat, quan s’obri l’exposició 
el primer cap de setmana de març. El 
jurat passa, fan els sobres i es custodien 
a l’Alcaldia… (ja portem 5 sobres a la 
«caixa forta», allí ja l’alcalde ha de traure 
els secrets d’estat del poble per a clavar 
les actes dels premis).

Finalment, el dia 16 de marc, passa 
el jurat de falles i dona premi de falla, 
enginy i gràcia, i crítica local. Altres 5 
sobres que passen la nit a Alcaldia, però 
per fi, és l’última!

Us podeu imaginar la nit del 16 de 
març? Tot el poble és un rummore, 
rummore… Tu, com a secretària, no saps 
res, però mig poble ja sap els premis, 
perquè clar, s’han filtrat! Quina sorpresa! 
Tots els anys igual! És que resulta que el 
cosí de Fulanito coneix al del bigot del 
jurat major… que guanyarem nosaltres 
perquè a la falla del costat li han pegat 
la volta a la falla, i en aquesta li han 
pegat dues… que han vist al jurat de 
presentacions en el sopar de la Fallera 
Major de l’altra falla… Després tot és 
mentida, però clar, i si aquest any no 
ho és, just aquest any, en què tu eres la 
secretària?

A més, tot el món et pregunta que si 
el Jurat ha dit alguna cosa, si algú s’ha 
arrimat, si han fet algun comentari… 
De sobte a algú li pega per preguntar 
de què anava la presentació de la falla 
nosequina, que clar, que no se’n recorda 
perquè va ser fa quatre mesos, que si 
tenen vídeos, que si farem quinieles…

I tu sols penses en el moment d’agafar 
el micròfon i que realment els premis 

no s’hagen filtrat. Que el subconscient 
no et jugue una mala passada i dones un 
premi que no és, que no falle el micro en 
el moment fatídic (tots i totes recordem 
aquell «po-po-po»), que no se’t note la 
cara de fàstic o d’alegria amb el premi 
de la teua falla i per damunt de tot, que 
el jurat no s’haja equivocat sumant i es 
munte la de Déu a l’Alcaldia amb tot el 
món revisant actes. El millor que fas és 
moure a casa a dormir i pensar en la 
festa que et faràs al dia següent. Et fan 
igual els premis. Tu seràs lliure de càrrec 
i que el món es baralle si vol.

El 17 de matí es fa un passacarrer i 
tot el món faller de Silla acudeix a la 
plaça del Poble on, des de l’Alcaldia, es 
donen els premis, un a un, començant 
pel llibret. L’alcalde obri el sobre gran, 
que conté les actes i un sobre més menut 
on van els premis que conté set sobres 
més menuts on dins d’ells hi ha un paper 
amb el nom de la falla. Com si fora la 
Matrioska, vaja!
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I comences a cantar, sobre per sobre, 
premi per premi, sense saber cap ni un 
i l’ansietat va pujant conforme s’acosten 
els premis més alts.

7é premi a la comissió de falla… la falla 
ix al balcó de l’ajuntament amb palet, 
canta l’himne de la comissió i torna cap a 
dins, mentre la falla està davall a la plaça 
donant suport.

6é premi a la comissió de falla…. I ix la 
falla al balcó i el mateix d’abans…

5é premi a la comissió de falla…. I ix la 
falla al balcó i el mateix d’abans… 

I així successivament fins a cantar les 7 
posicions de 10 premis diferents: llibret, 
presentació infantil, presentació 
gran, ninot infantil, ninot major, falla 
infantil, enginy i gràcia infantil, falla 
gran, enginy i gràcia gran i crítica local. 
El més normal és que acabes tirant-te 
dels rodets i sense veu.

La gent que està a l’Alcaldia 
(representants de les comissions i 
membres de la Junta Local) encara es 
respecten els uns als altres, (encara que 
algun any s’ha sentit un «que se j***n» 
per part d’algú que ha guanyat o l’alcalde 
ha hagut de fer de mediador en algun 
encontre entre membres de la Junta 
Local Fallera i falles), però el que passa 
davall, a la plaça, és digne de Revolució 
Francesa. He vist botelles de cava volar 
per damunt del meu cap de comissió a 
comissió, he vist gent insultant-se pel 
simple fet de celebrar un premi, he vist 
presidents de falla fent gestos no molt 
agradables a fallers d’altres comissions, 
he llegit paraules desmesurades i 
grosseres en les xarxes socials cap a 
membres de la Junta Local o de falles, 
i he viscut tants anys una situació tan 
grotesca, que realment no sé si paga la 
pena continuar així, per un palet. 

En la meua humil opinió i pensant-ho en 
fred després de 6 anys de viure aquesta 
experiència, açò és un cas seriós! Pense 
que s’ha de canviar d’alguna forma, s’ha 
de replantejar l’acte, perquè arribarà el 
dia que passarà alguna desgràcia i ho 
pagarem tots els fallers i les falleres de Silla.

No soc de l’opinió de llevar els 
premis, en cap ni una de les modalitats 
que tenim a Silla, el que sí, l’acte de 
lliurament que fins ara es realitza. 
Per a mi, el més convenient seria, cada 
vegada que es tanque una acta, es llig, i 
el dia 17 de març s’arrepleguen els palets 
amb passacarrer, cada falla al seu torn, 
s’alleugerarien molt més les tensions i 
tot seria més fàcil. Després cada falla ja 
ho celebrarà al seu casal i amb la seua 
gent.

Lliurament Premis  Silla 2018. 
Font: Salvador Ríos
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Pense que els premis s’han de 
mantindre pel bé de festa i de les 
comissions. Els fallers i les falleres 
necessitem tindre una motivació per 
la qual esforçar-se any a any i anar 
millorant. Els premis de falla són molt 
necessaris, però atenció: ben donats.

Per altra part, també he anat de jurat 
de falla a altres poblacions i has de ser 
al més objectiva possible. Quan la cosa 
està difícil de decidir, és complicat haver 
de decantar-te per una falla o altra. Al 
final tires de gust personal o algun detall 
que t’haja marcat, i te n’adones que 
potser estàs fent mal a una comissió que 
s’ha gastat uns diners i han confiat en 
un artista que s’ha deixat la pell i per la 
teua ‘culpa’ potser l’any vinent la falla no 
confie amb aquest taller per a continuar 
plantant pel premi atorgat. Això és 
una gran responsabilitat, i crec que les 
comissions han de valorar els premis 
atorgats, però per damunt de tot, han de 
valorar el treball d’un artista, no sols 
durant la plantà o amb la falla plantada, 
sinó durant tot un any amb les visites 
a taller. No és lícit jugar amb el menjar 
d’una persona pel número del palet que 
li siga atorgat per un grup de persones 
que, a més, venen de fora i valoren el 
treball d’un any en 15 minuts, i això els 
fallers i les falleres ho han de saber des 
de menuts i fer èmfasi any a any.

Quant a la resta de premis, els que 
es treballen els fallers i les falleres, 
presentacions i llibret, crec que són els 
que millors sensacions de boca deixen 
quan quedes en una bona posició, però 
també els que més dolen quan no t’ho 
compensen. Com ja he dit abans s’ha 
d’arribar a ser molt objectiva per a donar 
una valoració justa. A dia de hui, jo ho 
intente, i he de dir que no solc fallar. 

Les falles gasten molt d’esforç i sacrifici 
per a fer presentacions com les fem ací a 
Silla i també grans llibrets, últimament 
amb falles de Silla presents als podis dels 
premis de Generalitat. 

I amb molta cura amb la crítica 
local, eh? (premi que portem poc de 
temps atorgant) s’han vist molt bones 
crítiques, fetes pels fallers i falleres. Això 
és millorar el nostre potencial, encara 
que també sé de casos que alguns alts 
càrrecs i/o membres de comissions s’han 
assabentat que tenen algun recadet a la 
falla i han fet alguna telefonadeta per 
a dir «escolta, que no vega jo aquest 
cartell per la falla» i això senyores i 
senyors, no està bé. Recordem que les 
falles són crítica, sàtira i humor, i no hem 
de permetre aquesta censura per a tindre 
contents a les altes esferes. Si no, com deia 
algun alcalde el dia de la crida fa anys: «Qui 
no vulga pols, que no vaja a l’era.»

Brindis després del 
lliurament a Silla. 
Font: Ajuntament 
de Silla
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El problema amb els premis és quan 
arriba algun premi que no és just o és 
infortunat, quan han anat a per l’artista 
o quan s’ha descobert que hi ha hagut 
alguna mangarrufa per darrere, que 
haberlas, hailas y las habrá, i et quedes 
amb un palet que no et correspon i amb 
cara que el teu te l’han furtat en tota la cara.

Ací és on entra la moralitat de cadascú 
i cadascuna de portar les mangarrufes 
a terme, si paga la pena arriscar-te per 
damunt de tot i que no et pillen o quedar 
de trampós per a tota la vida. No entraré 
en aquest tema, perquè crec que aquest 
tipus de persones no es mereixen ni que 
es parle d’elles. 

El que està clar, benvolguts i 
benvolgudes lectors i lectores, és que els 
premis ben donats i amb objectivitat 
dignifiquen a la festa fallera, siga el 
número de palet que siga. Quan un 
premi està ben donat, és lícit aplaudir i 
donar l’enhorabona a la comissió, perquè 
realment s’ho mereix.

Ja per acabar, us vull dir, per 
experiència, que el sabor a glòria d’una 
victòria merescuda és màgic i que eixir 
de l’Alcaldia als muscles de la teua 
comissió el dia dels premis és tot un 
privilegi, siguen els que siguen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
els premis atorgats. Però també sé, per 
més experiència encara, que si alguna 
vegada et donen un premi, el que siga 
i creus que no el mereixes, agafa’l, 
celebra’l i pren la part positiva d’ell (com 
per exemple, tindre penjat a l’habitació 
l’únic sisé premi que ha sigut atorgat a 
la meua comissió) i quan isques per la 
porta de l’Ajuntament, ix amb el cap ben 
alt i comparteix-los amb els teus fallers i 
falleres, que és el millor que tens, perquè 
per damunt de tot, estan ells i elles que 
són els que els fan possibles.

PD1: Els premis de presentació de l’any 
2020 segurament s’hauran desintegrat 
després de dos anys de pandèmia a la 
caixa forta de l’Alcaldia, no cregueu?

PD2: Desmentiré la llegenda, va! No hi 
ha caixa forta a l’Alcaldia, però sé on es 
guarden els premis ;-)

Maria Company
Fallera de Silla

<< Els premis de falla són molt 
necessaris, però atenció:  

ben donats. Han de valorar el 
treball de l’artista. >>
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Els premis prescindibles

Encara que els premis van lligats 
a les falles des del principi del segle 
XX, i manifesten en la nostra festa la 
competitivitat intrínseca dels éssers 
humans, pense que molts fallers i 
falleres gaudiríem millor de la nostra 
festa si poguérem prescindir dels 
premis i tot el que duen al seu voltant.

En aquest article tractaré de justificar 
aquesta afirmació perquè no semble que 
l’edat o l’esgotament siga el que fa pensar 
així. Encara que la realitat és que u cada 
any és més major, i segurament cada 
any coste més tindre el temps i la il·lusió 
per a participar en les delegacions que 
preparen la participació de la nostra falla 
en els diferents premis.

En primer lloc, cal delimitar el context 
del qual parlaré i, en aquest cas, és dels 
premis de Silla, en què participar en els 
premis és obligatori per a totes les falles 
que formen part de la Junta Local i on 
tenim els premis de falles, presentació, 
premi al ninot indultat, premi d’enginy i 
gràcia (infantil i gran), el premi de llibret 
i de crítica local en la falla.

Per tal de fer la meua exposició 
podem dividir els premis en dos tipus: 
els premis relacionats amb la falla i els 
premis dedicats a altres activitats falleres.

 
 

En el cas dels premis relacionats amb 
la falla, cal reconéixer, que els premis 
han propiciat en moltes ocasions i en 
moltes poblacions una competició 
sana, que ha provocat que cada any les 
falles anaren invertint més diners en 
l’eix principal de la festa i millorant la 
qualitat dels monuments. Aquest fet 
es pot apreciar, sobretot, en ciutats on 
tenen les falles classificades en seccions, 
ja que competeixes amb falles amb un 
pressupost similar, i qualsevol xicotet 
increment en el cost de la falla es pot 
notar en el resultat en la classificació. 
Però a les localitats amb una sola secció, 
pot provocar el cas invers, igual hi ha 2 
o 3 falles que poden lluitar pel primer 
premi, i les altres falles, sabedores que 
és pràcticament impossible guanyar, al 
final opten, en alguns casos, per tractar 
de fer una falla digna, d’acord amb el seu 
pressupost, i en altres, lamentablement, 
per aquesta falta de motivació els du 
a gastar el mínim import per a la falla. 
Així que, amb aquest escenari, estic 
segur que una hipotètica eliminació 
dels premis en un poble, les falles 
que aposten clarament per la falla ho 
seguirien fent, i les que no aposten 
pel monument, si tenen un poc de 
coincidència, tampoc abaixarien massa 
els pressupostos.

<< Caldria aplicar mesures perquè una falla, per 
a poder ser inscrita en una junta local, cada any 
ha de complir una sèrie de requisits econòmics 

en la quantitat destinada a la falla. >>
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He de dir que independentment del 
fet que hi haguera o no premis, jo soc 
partidari d’apostar per l’element  
principal de la festa, la falla, i caldria 
aplicar mesures perquè una falla, per 
a poder ser inscrita en una junta local, 
cada any ha de complir una sèrie de 
requisits econòmics en la quantitat 
destinada a la falla i, si no ho complirà, 
que no poguera participar en cap acte 
faller. Mesures com per exemple les 
de Torrent on el cost del monument 
faller ha de ser superior al 30% del 
pressupost d’ingressos de la comissió 
(quotes, beneficis de loteria i subvenció 
de l’ajuntament), restant-li l’import 
del cost del casal (adquisició, lloguer i 
possibles remodelacions). Tal com vàrem 
poder llegir en el llibret 2019 de la nostra 
comissió (article «L’equilibri de la festa», 
pàg. 85), amb l’aplicació d’aquestes 
mesures, de segur que la qualitat de les 
falles seria bona independentment que 
hi haguera o no premis.

 
 

Pel que fa als premis a les activitats 
falleres a Silla, tenim el premi a la 
presentació i el premi al llibret. Les 
presentacions a Silla són directament 
unes matapersones. Totes les falles fem 
un esforç impressionant. Construïm, 
amb les nostres mans, uns decorats 
espectaculars que realitzem durant 
vora tres mesos abans de la presentació. 
Treballem tots els caps de setmana 
i moltes vesprades i la finalitzem en 
una setmana apoteòsica a la Nau Jove, 
que és el lloc on fem les presentacions. 
Ací estem cada dia passant fred i són 
per a tindre-ho tot preparat per a les 
dues presentacions, on amb teatre, 
actuacions dels grups de playback i 
molts nervis per part de les persones que 
presenten l’acte i les que fan l’exaltació 
de les falleres majors, culminen l’esforç 
titànic realitzat. Cada any que passa ens 
preguntem si paga la pena fer-ho.

Llibret Reis Catòlics de Silla 2020-2021. 
Font: Panal Fallero
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I, finalment, tenim el premi de llibret, 
on cada falla, amb el seu equip de llibret 
corresponent, treballa per a tractar de 
difondre la nostra cultura i el nostre 
idioma, passant moltes nits de son 
preparant tot el contingut i els temes a 
tractar.

Aquestes són les activitats falleres 
amb les quals competim a Silla i que 
suposen un gran esforç i treball per a 
les comissions, i on normalment, qui 
sol participar i treballar en aquestes 
és un reduït grup que, en el millor dels 
casos, pot suposar un 10% o 20% del 
cens de cada falla, i que cada any són les 
mateixes persones, que van cremant-se 
un poc mes. La participació en aquestes 
activitats sol dur bons moments de 
convivència al casal, se sol treballar 
a gust, però també du molt d’estrés, 
nervis, tensions i cansament que van 
minvant l’ànim i les ganes. Així que 
moltes vegades et preguntes? Paga la 
pena aquest esforç per un “palet”, per un 
estàndard? I la primera resposta que et 
ve al cap, és no, no paga la pena.

Hi ha una part negativa que, sense 
premis, és molt possible que no 
apareguera. I no és només la part de 
la preparació i l’esforç que suposa. Si 
parlem dels piques i de les relacions 
entre les falles, la realitat és que els 
premis trauen el pitjor de nosaltres. Cada 
any, quan comencen les presentacions i 
comencen a vindre els jurats, comencen 
les suspicàcies. Si aquest és amic de 
no sé qui d’aquesta falla, si treballa en 
un de l’altra falla, és amic de xarxes... 

Ràpidament es crea un mal ambient que 
ho empudega tot i, de seguida, comencen 
els problemes. Perquè en teoria a tots ens 
fa igual els premis i cada falla tenim més 
o menys clar en quines posicions podem 
estar, però quan tens la sensació que 
t’estan prenent el pèl, per qualsevol cosa, 
i que et volen colar algun gol, és quan 
comencen les discussions. Discussions 
que, en aquest poble, han acabat fins i tot 
amb dimissions de diferents càrrecs de 
Junta Local. Tot pels maleïts premis.

I, per a acabar-ho d’arreglar, donem els 
premis de la pitjor manera possible. 
Més de 1.000 persones de les set falles 
de Silla, a la plaça del Poble, a les 13:00h 
del dia 17 de març. Després d’un xicotet 
passacarrer i després de més de mitja 
hora parats al sol, tractant de beure 
per refrescar-se un poc perquè es 
passe el mal de cap de la ressaca de la 
nit anterior. Un còctel perfecte perquè 
qualsevol any es munte una batalla 
campal. A poc a poc, van cantant els 
premis i eixint els representants al 
balcó de l’ajuntament amb l’estendard. 
La majoria balla amb la seua comissió i 
alguns altres es burlen de la falla rival, 
ja siga dalt o davall del balcó, la qual 
cosa ha provocat moltes vegades el 
llançament d’objectes d’una part a altra 
de la plaça i encarar-se, cridant-se i 
quasi arribant a les mans entre algunes 
comissions.

En fi, amb tots aquests ingredients, 
què voleu que us diga? Si fora per mi, 
tinc clar que llevaria els premis. L’únic 
en el qual participaria és el concurs de 
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Conselleria per a la promoció i ús del 
valencià en els llibrets de falla, ja que 
al meu paréixer atorga més prestigi 
que els premis locals, ens provoca molts 
menys maldecaps. Pense que sempre cal 
lluitar per la nostra llengua i la nostra 
cultura, i el llibret és una molt bona 
mostra d’aquest treball.

Lamentablement, sé que és una posició 
prou dràstica i utòpica. El més segur 
és que mai canvie res i que continuem 
fent el de sempre, però tractaré de ser 
constructiu i em permetré, des d’ací, 
fer una sèrie de mesures respecte als 
premis, que no són tan dràstiques i que 
podrien millorar la visió dels premis per 
a les falles que volgueren acollir-se a 
aquestes mesures.

La primera seria la participació 
voluntària en els diferents premis. 
Cada falla hauria de poder inscriure’s 

en els premis en què vol participar, 
com passa en altres localitats on no 
tot el món participa en tots els premis 
(sobretot en els premis que no estan 
relacionats amb les falles). Ara mateix, 
a Silla, la participació en tots els premis 
és obligatòria, així que vulgues o no 
vulgues i amb més o menys ganes et 
toca participar en tot i, si no vols fer-
ho, et jugues una possible sanció, fins i 
tot, l’expulsió de la Junta Local. Així que 
fer voluntària la participació, faria que 
cada falla participara en els premis que 
realment els interessen i que treballen al 
llarg de l’any. 

Aquesta mesura segurament tampoc 
s’aprovarà mai, així que, vulguem o 
no vulguem ens toca participar en els 
premis. Potser el que caldria fer, per a 
tractar d’incentivar l’interés en les falles 
que no es juguen els primers llocs, seria 
fer dues seccions per premi. Actualment 

Dia del  
lliurament a Silla. 
Font:  
Falla Reis Catòlics 
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a Silla, en falles, estem competint falles 
grans de més de 50.000 € amb falles 
que no arriba als 5.000 €, totes en 
una mateixa secció. En infantils hi ha 
un desequilibri similar. En els premis 
de llibret, es podrien també donar 
altres premis com premi a la millor 
crítica o a la millor portada; i en els de 
presentacions, a la millor coreografia 
o millor teatre o millor exaltació. De 
manera que falles, amb llibrets o 
presentacions més modestes, pogueren 
també optar a guanyar algun d’aquests 
premis.

I de tot allò que es relaciona amb els 
premis, el que considere que és el més 
urgent i menys costos de canviar és la 
manera de donar-los. Com ja he explicat 
abans, cada dia de lliurament dels 
premis és un potencial dia d’incidents, 
i això cal evitar-ho. Encara que molts 
dels cabrejos dels premis solen durar 
poc, l’endemà ja no se li dona a penes 
importància, el moment del lliurament 
de premis és un moment delicat. A més 
a més, el passacarrer s’ha desvirtuat 
molt, es vist per molt poca gent, a 
banda dels representants. Com venim 
proposant en la meua comissió des del 
2010 quan es varen canviar els estatuts 
de Junta Local, pense que el que caldria 

fer és comunicar els premis el dia 16 
de març per xarxes socials i el dia 17 
de matí fer un passacarrer en què cada 
comissió arreplega els estendards que 
els corresponen. D’aquesta manera, cada 
falla celebra al seu casal el seu premi, 
al passacarrer es va civilitzadament a 
gaudir, ballar i lluir-se i es deixa d’anar a 
la plaça a fer el burro.

En fi aquesta és la meua visió sobre els 
premis a les falles de Silla. La veritat és 
que és prou negativa, però amb una sèrie 
de canvis, si es volgueren dur a terme, 
podrien millorar el model actual, el 
qual pense que cal canviar urgentment. 
 
Tomàs Palomares López

Premis de falles Ajuntament de València 
Font: JCF
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<< Es podrien també donar altres tipus 
de premis, com millor crítica o millor 
portada (...) De manera que falles més 

modestes pogueres també optar a 
guanyar algun d’aquests premis. >>

Dia del  
lliurament a Silla. 
Font:  
Falla Reis Catòlics 
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 «Tornar als orígens?» és el lema de la nostra falla 
i del nostre llibret. Però en aquest article, la qüestió 
que volem plantejar-nos és cap on ens agradaria que 
anaren els premis de llibret per a la promoció i ús del 
valencià, almenys per als coordinadors i coordinadores 
dels principals llibrets de falles que participen en 
aquesta convocatòria. No sé si en algun moment, des de 
la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del 
Multilingüisme, que organitza el concurs, o des de la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que el convoca, 
han preguntat al món faller què pensen dels premis; 
però si no ho han fet mai, espere que aquest article els 
puga valdre per a escoltar la nostra opinió i les nostres 
propostes, les quals tractaré d’exposar de la manera més 
objectiva i constructiva possible. L’èxit principal d’aquest 
article serà si arriba a les persones que tenen poder de 
decisió sobre aquesta convocatòria, i si tenen en compte 
les nostres opinions.

ELS PREMIS DE LLIBRETS A LA  
PROMOCIÓ I ÚS DEL                  VALENCIÀ
/ D ’ o n  v e n im i  o n  v o l d r í em a n a r ?  /
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1. D’on venim

El primer punt que vorem és 
d’on venim, com va ser la primera 
convocatòria dels premis realitzada el 2 
de gener del 1993 i publicada en el DOGV 
1949 del 25 de gener de 1993. El primer 
que hem de veure és com s’anomenen 
els premis, perquè aquest és un factor 
important que més avant explicarem.

“Bases de la convocatòria dels 
premis de la Generalitat Valenciana 
per a activitats de promoció de l’ús del 
valencià realitzades per les comissions 
de les falles en l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana”. En aquella ordre de 
conselleria s’informava dels aspectes 
tècnics de la convocatòria, com era 
l’objecte dels premis, dels beneficiaris, els 
terminis de presentació de sol·licituds, la 
documentació necessària, la resolució i la 
forma de pagament.

FALLA REIS CATÒlICS

2022

Premis Conselleria de Llibrets 2018 
Font: Valencia Plaza

/ T OMÀS PALOMARE S L Ó P E Z  /
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Com veiem, en cap moment es parla de 
criteris de valoració dels llibrets. Aquestes 
bases estan vigents fins a l’any 2005.

Per a l’any 2006, la convocatòria 
anunciava cinquanta premis. L’èxit de 
participació de les edicions anteriors 
feia que s’ampliara el nombre de premis, 
i segurament feia cada vegada més 
difícil la labor del jurat, per la qual cosa, 
l’organització dels premis es veia en la 
necessitat de crear els primers criteris de 
valoració.

En les bases dels premis apareix un nou 
apartat: “Ordenació, instrucció i resolució 
dels premis”, en el qual s’estableixen els 
següents criteris de valoració: la quantia 
de text, la qualitat dels textos escrits en 
valencià, l’originalitat, la presentació, el 
disseny, l’enginy, l’interés cultural dels 
textos, el contingut literari, les pàgines de 
publicitat i altres factors il·lustratius. Per 
a cada criteri s’atorgarà una puntuació de 
0 a 5 punts. (Valoració 1 Premis)

Cal recordar que aquest concurs va 
començar l’any 1993, amb 20 premis. En 
1995 passaren a 30 premis, en 2004 a 36 
premis i l’any 2006 es passa a 50 premis.

L’any 2007 amplien el nombre de 
premis a 54, i també es mantenen els 
criteris de valoració definits en 2006, 
però donant a cada criteri una puntuació 
de 0 a 10 punts. (Valoració 2 Premis)

L’any 2008 torna a haver un canvi en els 
criteris de valoració, en el qual es dona 
una puntuació diferent a cada criteri, 
amb la següent valoració:

Última entrega de Premis de 
Conselleria 2019 
Font: Generalitat Valenciana
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Quantitat de text escrit en valencià: 
màxim 20 punts.
Qualitat del text: màxim 40 punts.
Contingut literari: màxim 20 punts.
Publicitat en valencià: màxim 10 punts.
Altres elements il·lustratius:  
màxim 10 punts.

I ja no es valoren altres elements que 
sí que es valoraven en les convocatòries 
anteriors, com eren l’originalitat, la 
presentació, el disseny, l’enginy i l’interés 
cultural dels textos. (Valoració 3 Premis)

L’any 2009 es reajusten els criteris de 
valoració i en canvien les puntuacions 
d’alguns; a més, hi afigen un nou criteri: 
la quantitat d’exemplars.

Quantitat de text escrit en valencià: 
màxim 40 punts.
Qualitat del text: màxim 40 punts.
Contingut literari: màxim 25 punts.
Quantitat d’exemplars: màxim 10 punts.
Publicitat en valencià: màxim 10 punts.

Altres elements il·lustratius: màxim 10 
punts. (Valoració 4 Premis)

L’any 2010 sols es reajusta la puntuació 
de l’apartat «contingut literari», que 
passa de 25 a 20 punts. Els altres criteris 
es mantenen igual. (Valoració 5 Premis)

L’any 2011 es torna a reajustar la 
puntuació dels criteris de valoració i 
desapareix com a criteri «altres elements 
il·lustratius».

Qualitat del text: màxim 45 punts
Quantitat de text escrit en valencià: 
màxim 40 punts
Contingut literari: màxim 40 punts
Quantitat d’exemplars: màxim 15 punts
Publicitat en valencià: màxim 15 punts 
(Valoració 6 Premis)

A partir del 2011 ens varen obligar a 
tots els participants a obtindre el depòsit 
legal per als nostres llibrets, ja que era 
un requisit per a poder participar-hi, fet 
que ens va suposar més d’un maldecap 
per a poder obtindre’l.

En 2012 hi ha un canvi important: 
ja no es convoquen els premis de la 
Generalitat Valenciana per a activitats de 
promoció de l’ús del valencià realitzades 
per les comissions de falla en l’àmbit 
de la Comunitat Valenciana, sinó que 
passen a ser les ajudes econòmiques 
destinades a la promoció de l’ús del 
valencià en les festes de Falles en 
l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Tot 
i que que el funcionament dels premis 
va ser el mateix, cal tindre en compte 
que la forma legal canvia. Una altra 
fita rellevant d’aquest any és que, per 
primera vegada des que es varen aplicar 
criteris de valoració, aquests no canvien 
respecte de l’any anterior. Tot un èxit 
després d’estar canviant els criteris 
durant sis anys seguits.

En 2013, el fet més destacable és que 
en la convocatòria s’unifiquen les ajudes 
a les Falles, les Fogueres i la Magdalena,  

<< En 2013, el fet més destacable és que en 
la convocatòria s’unifiquen les ajudes a les 

Falles, les Fogueres i la Magdalena, ja que fins 
aleshores ho feien per separat. >>
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ja que fins aleshores ho feien per 
separat; també augmenten els premis 
(encara que seria més correcte dir «les 
ajudes econòmiques») a 63. Les bases es 
mantenen per tercer any consecutiu.

En 2014 comença a notar-se en les 
bases i en els criteris de valoració que 
no estem participant en uns premis, 
sinó en unes ajudes econòmiques, ja 
que comenen a detallar-se molt més els 
criteris de valoració, com correspon a 
les ajudes públiques, i aquests tornen a 
canviar i a reajustar puntuacions:

a) Qualitat de l’edició. Màxim 45 punts:
Presentació i disseny: 0-15 punts
Adequació lingüística: 0-15 punts
Originalitat: 0-15 punts
b) Continguts literaris. Màxim 45 punts:
Adequació i coherència de continguts:  

   0-15 punts
Enginy: 0-15 punts
Interés: 0-15 punts
c) Extensió de text escrit en valencià.  

   Màxim 40 punts: 0,15 punts / pàgina
d) Difusió del llibre. Màxim 20 punts:
Quantitat d’exemplars: 0,02 punts /  

   exemplar. Màxim 15 punts
Difusió per mitjans electrònics: 5 punts
e) Publicitat en valencià. Màxim 15  

   punts: 0,50 punts / anunci (Valoració 7  
   Ajuda Econòmica)

L’any 2016 ja es diu clarament en la 
convocatòria que són «subvencions a la 
promoció i l’ús del valencià»:

 

«ORDRE 1/2016, de 5 de gener, de la 
Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport, per la qual s’aproven 
les bases reguladores de les subvencions 
destinades a la promoció de l’ús del 
valencià en l’àmbit de les festes de les 
Falles, de la Magdalena i de les Fogueres, 
i es convoquen les corresponents a l’any 
2016.»

Per tant, hem passat de convocar 
uns premis a convocar unes ajudes 
econòmiques, i finalment a convocar una 
subvenció. És important tindre clar això, 
perquè per a rebre les subvencions has 
de complir una sèrie de requisits legals 
en la convocatòria i la tramitació que 
condicionen els criteris de valoració.
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Una altra novetat important d’aquest any 
és que s’especifica com a criteri que els 
llibrets han d’estar escrits en valencià 
i d’acord amb els criteris oficials de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 
Fins ara s’havien premiat llibrets que 
no complien aquest criteri, però a partir 
d’aquesta convocatòria, aquesta situació 
il·lògica ja no es tornarà a produir.

Aquest any torna a haver un 
reajustament en els premis/subvencions 
atorgats, els quals passen a 60, i també 
en els criteris de valoració, ja que 5 punts 
de la publicitat en valencià passen ara a 
la difusió del llibret. 

 
 
 
   a) Qualitat de l’edició. Màxim 45 punts:

Presentació i disseny: 0-15 punts
Adequació lingüística: 0-15 punts
Originalitat: 0-15 punts
b) Continguts literaris. Màxim 45 punts:
Adequació i coherència de continguts:  

   0-15 punts
Enginy: 0-15 punts
Interés: 0-15 punts
c) Extensió de text escrit en valencià.  

   Màxim 40 punts: 0,15 punts / pàgina
d) Difusió del llibre. Màxim 25 punts:
Quantitat d’exemplars: 0,02 punts /  

   exemplar. Màxim 20 punts
Difusió per mitjans electrònics: 5 punts
e) Publicitat en valencià. Màxim 10  

   punts: 0,50 punts / anunci (Valoració 8   
   Subvenció)

L’any 2017, la convocatòria inclou 
també els llibrets de moros i cristians, 
i passa a anomenar-se «subvencions 
destinades a la promoció de l’ús del 
valencià en l’àmbit festiu». Aquest any 
es convoquen 70 premis/subvencions, 
es tornen a ajustar puntuacions en els 
criteris de valoració i s’afig com a criteri 
l’ús del llenguatge inclusiu.

1. Qualitat de l’edició. Màxim 63 punts:
Presentació i disseny: 0-20 punts.
Adequació lingüística: 0-20 punts.
Ús de llenguatge inclusiu: 3 punts
Originalitat: 0-20 punts.
2. Continguts literaris. Màxim 60 punts:
Adequació i coherència de continguts:  

   0-20 punts.

Diversitat de  
Llibrets de Falles 
Font: Generalitat Valenciana
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Enginy: 0-20 punts.
Interés: 0-20 punts.
3. Extensió de text escrit en valencià.  

   Màxim 40 punts: 0,10 punts / pàgina.
4. Difusió del llibre. Màxim 25 punts:
Quantitat d’exemplars: 0,02 punts /  

   exemplar. Màxim 20 punts.
Difusió per mitjans electrònics: 5 punts.
5. Publicitat en valencià. Màxim 10  

   punts: 0,50 punts / anunci.  
   (Valoració 9  Subvenció)

L’any 2018, la principal novetat és 
que es creen les subvencions/premis 
específics per a les falles de la ciutat 
de València, i el concurs faller es 
desdobla en dos concursos, de manera 
que a partir d’aquest moment no se 
sap vertaderament quin és el millor 
llibret de falla de tots. Cal destacar que, 
lamentablement per primera vegada 
en la història d’aquesta convocatòria, 
els premis/subvencions del concurs 
de la ciutat de València es quedaren 
deserts. Es varen convocar 80 premis/
subvencions per a la convocatòria de les 
poblacions de la Comunitat Valenciana 
i 20 premis/subvencions per a la ciutat 
de València, dels quals tres quedaren 
deserts.

L’any 2019 augmenten a 25 el nombre 
de premis/subvencions per a la ciutat 
de València, dels quals, finalment, dos 
quedaren deserts. 

En 2020 es mantenen el nombre 
de premis/subvencions de les dos 
convocatòries. La bona notícia és que per 
fi es donen tots els premis/subvencions 

de la ciutat de València. Hi ha, una 
altra vegada, canvis en els criteris de 
valoració, ja que baixa la puntuació que 
dona cada anunci en valencià, i també es 
modifica l’apartat de difusió del llibret, 
per a afegir la difusió en codis QR:

1. Qualitat de l’edició. Màxim 63 punts:
Presentació i disseny: 0-15 punts.
Adequació lingüística: 0-30 punts.
Ús de llenguatge inclusiu: 3 punts
Originalitat: 0-15 punts.
2. Continguts literaris. Màxim 60 punts:
Adequació i coherència de continguts:  

   0-20 punts.
Enginy: 0-20 punts.
Interés: 0-20 punts.
3. Extensió de text escrit en valencià.  

   Màxim 40 punts: 0,2 punts per pàgina.
4. Difusió del llibre complet.  

   Màxim 25 punts:
Quantitat d’exemplars: 0,02 punts /  

   exemplar. Màxim 15 punts.
Difusió per mitjans electrònics: 5 punts.
Difusió en codi de barres bidimensional  

   (codi QR): 5 punts.
5. Publicitat en valencià.  

   Màxim 10 punts: 0,1 punts per anunci.  
   (Valoració 10  Subvenció)

A continuació afegim una taula resum 
on podem veure l’evolució del nombre de 
premis i els diferents criteris de valoració 
utilitzats, que com heu pogut veure, han 
variat al llarg dels anys; alguns anys 
en xicotets detalls, altres en molts més 
criteris, però hi ha hagut molt de canvi 
d’un any a altre. De fet, sols en cinc anys 
de quinze s’han mantingut els criteris 
de valoració de l’any anterior.
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Any Premis Convocats Deserts Criteris Valoració

1993 20 No Valoració

1994 20 No Valoració

1995 30 No Valoració

1996 30 No Valoració

1997 30 No Valoració

1998 30 No Valoració

1999 30 No Valoració

2000 30 No Valoració

2001 30 No Valoració

2002 30 No Valoració

2003 30 No Valoració

2004 36 No Valoració

2005 36 No Valoració

2006 50 Valoració 1 Premis

2007 54 Valoració 2 Premis

2008 54 Valoració 3 Premis

2009 54 Valoració 4 Premis

2010 54 Valoració 5 Premis

2011 54 Valoració 6 Premis

2012 54 Valoració 6 Ajuda Econòmica

2013 62 Valoració 6 Ajuda Econòmica

2014 62 Valoració 7 Ajuda Econòmica

2015 62 Valoració 7 Ajuda Econòmica

2016 60 Valoració 8  Subvenció

2017 70 Valoració 9  Subvenció

2018 75 Valoració 9  Subvenció

2018 
València

20 3 Valoració 9  Subvenció

2019 80 Valoració 9  Subvenció

2019 
València

25 2 Valoració 9  Subvenció

2020 80 Valoració 10  Subvenció

2020 
València

25 Valoració 10  Subvenció
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2. On Estem

La convocatòria de l’any 2021, respecte 
del nombre de premis/subvencions (80 
per a les poblacions de la Comunitat 
Valenciana i 25 per a la ciutat de 
València), intentà ser una convocatòria 
com qualsevol altre any, però al mateix 
temps va ser una convocatòria adaptada 
a la pandèmia i la situació social i 
econòmica en què estem el món de les 
falles. Es va deslligar la publicació del 
llibret de la realització de les falles, de 
manera que qualsevol falla que volguera 
hi poguera participar, independentment 
de si en la seua població se celebraven 
o no falles, i s’adaptaren els criteris de 
valoració perquè amb una tirada xicoteta 
es poguera traure la màxima puntuació 
de l’apartat de difusió. Hi hagué un 
xicotet canvi en les bases, i a més a més 
es va eliminar com a criteri de valoració 
la difusió amb codi QR.

Lamentablement, moltes falles varen 
descartar fer llibret, ja que hi hagué 
moltes poblacions que no plantaren 
falles. Per tant, l’any 2021 va ser l’any 
en què més premis quedaren deserts 
(a València ciutat varen ser 7 de 25, 
motiu pel qual, de quatre convocatòries a 
València capital sols en una s’han lliurat 
tots el premis/subvencions que s’havien  

 
convocat). Pel que fa als premis dels 
pobles de la Comunitat Valenciana, per 
primera vegada en la història no s’han 
donat tots els premis/subvencions, de 
manera que han quedat desertes 35 de 
les 80 que n’hi havia en la convocatòria.

Els criteris de valoració de l’any 2021 
varen ser els següents.

1. Qualitat de l’edició. Màxim 63 punts:
Presentació i disseny: 0-15 punts.
Adequació lingüística: 0-30 punts.
Ús de llenguatge inclusiu: 3 punts
Originalitat: 0-15 punts.
2. Continguts literaris. Màxim 60 punts:
Adequació i coherència de continguts:  

   0-20 punts.
Enginy: 0-20 punts.
Interés: 0-20 punts.
3. Extensió de text escrit en valencià.   

   Màxim 40 punts:
0,2 punts per pàgina.
4. Difusió del llibre complet.  

   Màxim 25 punts:
Quantitat d’exemplars: 0,2 punts /  

   exemplar (màxim 20 punts; en un any  
   normal cada exemplar conta 0,02 punts)

Difusió per mitjans electrònics: 5 punts.
5. Publicitat en valencià.  

   Màxim 10 punts:
0,1 punts per anunci.
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Com es pot veure, hi ha tres criteris 
clarament mesurables i objectius, i 
dos criteris més subjectius. Segons 
informacions que ens han dit persones 
que han format part del jurat en diverses 
edicions, el procés de valoració que es 
realitza quan s’entreguen els llibrets 
és el següent: els funcionaris de l’àrea 
de política lingüística fan una primera 
classificació dels llibrets i avaluen els 
criteris objectius i mesurables, és a dir, 
els punts 3,4 i 5 dels criteris de valoració.

3. Extensió de text escrit en valencià.  
   Màxim 40 punts:

Amb una valoració de 0,2 punts per 
pàgina, per a obtindre la màxima 
puntuació caldria tindre 200 pàgines 
de text (sense contar fotografies, 
il·lustracions, publicitats, etc.) escrites 
en valencià.

4. Difusió del llibre complet.  
   Màxim 25 punts:

Quantitat d’exemplars. En aquest any 
de pandèmia es puntuava 0,2 punts per 
exemplar (màxim 20 punts). Per tant, per 
a obtindre la puntuació màxima caldria 
imprimir 100 llibrets  (en un any normal, 
cada exemplar conta 0,02 punts, per 
tant, caldria imprimir 1000 llibrets si el 
màxim d’aquest apartat són 20 punts, 
i 750 els anys en què aquest apartat 
puntuava 15 punts).

Difusió per mitjans electrònics: 5 

punts. Es valida que els llibrets estiguen 
publicats correctament en internet.

5. Publicitat en valencià.  
   Màxim 10 punts:

Amb una valoració de 0,1 punts 
per anunci, fan falta 100 anuncis en 
valencià per a poder obtindre la màxima 
puntuació.

Una vegada feta aquesta primera 
classificació, es convoca un matí els 
membres del jurat, que partint d’aquesta 
primera classificació, fan la seua 
valoració dels criteris subjectius, és a dir 
els criteris 1 i 2.

1. Qualitat de l’edició. Màxim 63 punts:
Presentació i disseny: 0-15 punts.
Adequació lingüística: 0-30 punts.
Ús de llenguatge inclusiu: 3 punts
Originalitat: 0-15 punts.
2. Continguts literaris. Màxim 60 punts:
Adequació i coherència de continguts:  

  0-20 punts.
Enginy: 0-20 punts.
Interés: 0-20 punts.

Després de la deliberació del jurat es 
fa una acta dels premis i s’entrega a 
Política Lingüística per a la publicació. 
Cal ressenyar que en la publicació 
dels premis/subvencions mai es fa 
públic la puntuació que té cada falla, 
ni el desglosse de punts per criteri de 
valoració; sols es publica la posició en 
què queda classificada.



3. El Debat

Amb l’objectiu de debatre sobre els 
premis/subvencions per a la promoció 
de l’ús del valencià, els coordinadors 
i coordinadores dels principals 
llibrets de la Comunitat Valenciana 
programaren cinc videoconferències 
per a tractar aquest assumpte, en les 
quals participaren vint-i-sis persones 
relacionades amb els llibrets de falla. 
En aquestes videoconferències es va 
tractar de buscar la màxima participació 
possible del món del llibret faller, a fi que 
les opinions, conclusions i propostes que 
hi sorgiren foren representatives.

En les videoconferències varen 
participar un total de 21 falles de 
Sagunt, València, Cullera, Tavernes de 
la Valldigna, Alzira, Gandia, Torrent 
i Silla, localitats amb molta tradició 
llibretera i que sempre situen els seus 
llibrets en les millors posicions de cada 
convocatòria. De fet, hi han participat 
sis comissions falleres que acumulen 21 
dels 33 primers premis atorgats fins al 
moment (si contem les convocatòries de 
València ciutat i pobles de la Comunitat), 
i totes les falles participants en les 
videoconferències sumen 318 dels 1435 
premis atorgats per la Generalitat fins ara.

La primera videoconferència es va fer 
amb les falles de Sagunt. Per part de 
la falla Penya el Mocador participaren 
Hugo Morte, Rosa Benet i Miquel Platero 
(que també es dissenyador de l’empresa 
Yogur de Fresa). Per part de la falla 
Plaça Rodrigo ho va fer Gabi Collado, i 
per part de la falla Santa Anna ho va fer 
José Tena, ja que la seua empresa, Panal 
Fallero, és l’encarregada del disseny del 
seu llibret.

La segona videoconferència es va fer 
amb falles de Cullera i Tavernes de 
la Valldigna. Hi varen participar: Juan 
Gabriel Figueres, de la falla El Canet, de 
Cullera; Joan Castelló, de la falla Raval de 
Sant Agustí, de Cullera; Sílvia Borràs, de 
la falla Portal de Valldigna, de Tavernes 
de la Valldigna, i finalment José Antonio 
Martínez Giner, de la falla Cambró, de 
Tavernes de la Valldigna.

La tercera videoconferència es va 
fer amb les falles de València, amb la 
participació de Xavi Bea, de la falla la 
Berni; Vicent Borrego, de la falla Na 
Jordana; Josep Lluís Marín, membre de 
l’ADEF i jurat en diverses convocatòries 
dels premis de la Generalitat, i José Tena, 
de l’empresa de disseny Panal Fallero.

Reunió 1 
Falles de Sagunt 
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Reunió 2 
Falles de Cullera i 
Tavernes de la Valldigna

Reunió 3 
Falles de València

Reunió 4 
Falles de Xàtiva, 
Alzira i València

Reunió 5 
Falles de Gandia, Silla, 
Alzira i Torrent

FALLA REIS CATolICS

-

2022 1 29



130

La quarta videoconferència es va fer 
amb falles de Xàtiva, Alzira i València. 
Hi varen participar: José Luis Lagardera, 
de la falla Selgas Tovar, de Xàtiva; 
Pablo Benito i Daria García, de la falla 
Abú Masaifa, de Xàtiva; Emili Navalón 
i Sandra Faura, de la falla República 
Argentina, de Xàtiva; Juanjo Medina, 
de la falla Plaça de Jesús, de València, 
i Miguel Àngel Martínez, de la falla La 
Malva, d’Alzira.

La quinta videoconferència es va fer 
amb falles de Gandia, Silla, Alzira i 
Torrent. En aquesta participaren Teo 
Brunet, de la falla Sant Nicolau Mosquit, 
de Gandia; Juan Martí, de la falla Prado, 
de Gandia; Roberto Carlos, de la falla 
Plaça del Forn, d’Alzira; Ivan Serrador, 
de la falla Port, de Silla; José Fernando 
Andreu, de la falla Ramón i Cajal, de 
Torrent, i Javi Serer, de la falla Sant Roc, 
de Torrent.

Totes les videoconferències varen ser 
moderades per mi, Tomàs Palomares, de 
la falla Reis Catòlics, conferències a les 
quals també poguí aportar la meua visió 
com a coordinador del llibret.

Les videoconferències varen discórrer 
en un ambient cordial, on vàrem xerrar 
tranquil·lament sobre un dels aspectes 
que més ens agraden de les falles, i 
on vàrem poder comprovar que tots 
teníem una opinió molt pareguda i que 
coincidíem en moltes de les conclusions 
i aportacions, les quals detallarem en el 
següent apartat.

Llibret Falla Abú Masaifa 
de Xàtiva. 
12é Premi any 2020 

Llibret Falla República 
Argentina de Xàtiva. 
14é Premi any 2020 
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4. Conclusions

Tractar d’ordenar i sintetitzar en 
unes línies les més de cinc hores de 
conversa que tinguérem en les diferents 
videoconferències no és una tasca fàcil, 
ja que encara que en moltes han eixit 
temes i conclusions paregudes, en altres 
han eixit temes que no s’han parlat en les 
altres. Per aquest motiu, el que he fet a fi 
de posar un poc d’ordre és classificar les 
valoracions en tres tipus: conclusions, 
propostes de millora i valoracions, 
ordenades de més a menys consens (les 
conclusions són les que més consens han 
tingut, i les valoracions les que menys). 

Les conclusions són els aspectes 
en què s’ha coincidit en totes les 
videoconferències. Les propostes de 
millora són valoracions que fem sobre 
el funcionament de la convocatòria, i 
amb les quals hem estat d’acord en més 
d’una videoconferència. Les aportacions 
són idees que s’han llançat en alguna 
de les videoconferències, i que sols 
s’han valorat positivament en eixa 
videoconferència, però que no s’han 
tractat en la resta de videoconferències. 

 
4.1 Conclusions

La principal conclusió que ha aparegut 
en totes les videoconferències, i amb 
la qual quasi totes les persones que 
hi han participat han estat d’acord, 
és segurament la més complicada de 
poder solucionar, ja que és possible que 
calguera fer un replantejament total de la 
convocatòria.

Com hem vist en el primer punt de 
l’article, les convocatòries començaren 
com a premis de la Generalitat 
Valenciana per a activitats de promoció 
de l’ús del valencià realitzades per les 
comissions de les falles en l’àmbit de 
la Comunitat Valenciana. Per tant, la 
Generalitat Valenciana, mitjançant la 
Conselleria de Cultura i l’àrea de política 
lingüística, convocava un concurs per a 
atorgar uns premis als llibrets. Aquesta 
convocatòria es podria considerar una 
mena de certamen literari en què es 
valoraven els llibres sense tindre uns 
criteris de valoració definits. Per tant, tot 
el veredicte queia en el criteri subjectiu 
dels membres del jurat.

Llibret Falla Berní i Català  
de València. 
2on Premi ciutat de València 
any 2019
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Però els premis han evolucionat cap 
a subvencions, encara que conserven 
el format de concurs, i tenen un ordre. 
En realitat, el que s’atorga cada any són 
subvencions públiques a la promoció 
i l’ús del valencià en l’àmbit festiu, 
mitjançant una valoració i uns criteris 
que són públics en la convocatòria. Igual 
que altres institucions públiques que 
atorguen subvencions a les falles (com 
per exemple la Diputació de València, 
que fa taula rasa i dona a totes les falles 
que ho sol·liciten la mateixa quantitat 
de subvenció), en aquesta convocatòria, 
la Generalitat estableix uns criteris i 
unes valoracions per a ordenar totes 
les sol·licituds 
que hi arriben, 
i d’acord amb 
eixa classificació 
resultant, atorga 
les subvencions.

El fet de ser 
subvencions 
públiques 
obliga a tindre 
uns criteris de 
valoració, i encara que hi haja criteris 
que puguen ser subjectius, ha d’haver-
ne una part que siguen objectius i 
mesurables.

La principal conclusió a què arribaren 
els participants dels debats és que veien 
injusta, a banda que no els agradava, la 
part objectiva dels criteris de valoració. 
La majoria dels participants  l’eliminaria, 
però tal com hem explicat abans, per 
temes legals no és possible fer-ho.

Aquesta part objectiva afavoreix els 
llibrets amb més quantitats de pàgines, 
fet que provoca que moltes vegades es 
perda la mesura en els llibrets que es 

presenten, de manera que són totxos 
de fulls on hi ha bons articles, però a 
vegades també molta palla, molt de 
paper per a omplir el llibre i obtindre així 
més puntuació. La quantitat no sempre 
és qualitat, i a vegades els millors 
articles, poemes o il·lustracions poden 
estar en els llibrets més xicotets. Veure 
aquest criteri d’avaluació a vegades 
angoixa, ja que veus que el teu llibret no 
arriba a les pàgines que necessites, i es 
pot caure en el fet de fer fulls per omplir.

També s’afavoreixen els llibrets amb 
més tirada, quan, per contra, cada 
vegada intentem ajustar més els preus 

i imprimir 
els llibrets 
estrictament 
necessaris per 
a anunciants, 
comissió, jurats 
i compromisos. 
Per tant, les 
comissions més 
xicotetes que 
imprimeixen 
menys llibrets 

ixen perjudicades. A més, aquest apartat 
depén del pressupost disponible, per la 
qual cosa sempre afavoreix les falles més 
grans.

Un altre punt de disconformitat era 
el referit als anunciants en valencià. 
Com tots sabem, els llibrets és financen 
amb la publicitat, i costa molta de 
treball trobar col·laboradors que 
vulguen anunciar-s’hi. Hi ha comerços 
valencianoparlants que volen la 
publicitat en valencià, i per tant, amb 
aquests no hi ha cap problema; però n’hi 
ha d’altres que són castellanoparlants 
i que volen l’anunci en castellà, petició 
que cal mantindre, perquè ja és suficient 

<< La principal conclusió 
que ha aparegut en totes les 
videoconferències, és que és 
possible que calguera fer un 

replantejament total de la 
convocatòria. >>
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que hi col·laboren.  És més, si tractes 
de canviar l’idioma de l’anunci, el 
que pots guanyar és que deixen de 
col·laborar. Altres falles redueixen el 
preu de l’anunci, a fi que l’anunciant 
s’anime a canviar-lo, però al capdavall 
estàs perdent ingressos, deu  o vint  
euros per cada anunci que canvies, però 
sols per 0,1 punts que guanyes en la 
valoració. Per tant, és molt possible que 
econòmicament no valga la pena. En 
definitiva, aquesta norma, en comptes 
d’ajudar els que fan el llibret, el que fa és 
perjudicar-los, perquè els lleva recursos 
econòmics. I si finalment apliques el 
criteri -tal com s’està fent-, no canvies 
la valoració; abans era 0,5 punts per 
anunci, de manera que amb vint anuncis 
en valencià -que pot costar, però que 
és possible fer-los-, tenies la màxima 
puntuació del criteri. En les últimes 
convocatòries, cada anunci val 0,1 punts, 
per tant, necessites cent anuncis per 
a obtindre la màxima puntuació del 
criteri. Ja volgueren molts coordinadors 
i coordinadores de llibret tindre cent 
anuncis, ja fora en valencià, castellà, 
anglés o xinés. Això ens donaria una 
tranquil·litat per a invertir en el llibret 
que no tenim hui en dia. Veig impossible 
que cap falla haja arribat mai a la 
màxima puntuació en aquest criteri, si 
es valora cada anunci amb 0,1 punts.

Com podem veure, els criteris 
objectius fan que els llibrets amb més 
pàgines estiguen quasi sempre en els 
llocs principals, i també que llibrets més 
xicotets, amb 100-150 fulls, estiguen 
la majoria en posicions del 20 o 25 cap 
amunt. Perquè la quantitat no és sempre 
sinònim de qualitat, i pot ser que els 
millors articles, la millor portada o el 
llibret més original, siga un llibret de 80 
o 100 pàgines.

Llibret Falla Ramon i Cajal 
de Torrent. 
19é Premi any 2019

Llibret Falla Cambro de 
Tavernes de la Valldigna. 
18é Premi any 2017

Llibret Falla Nicolau Mosquit  
de Gandia.  
1er Premi any 2019
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Això vol dir que amb un llibret 
xicotet no pots passar d’una posició 
determinada? Afortunadament no és 
així, ja que els criteris subjectius tenen 
més pes que els objectius, i permeten 
que llibrets no tan grans estiguen en les 
primeres posicions, i fins i tot guanyar 
el primer premi. Però el que està clar és 
que en aquesta convocatòria la grandària 
importa.

Es podria solucionar aquest 
problema? És possible que fera falta 
un replantejament total dels premis, 
que deixaren de ser una subvenció 
publica per a ser un certamen de 
literatura festiva. També que no hi 
haguera la rigidesa actual en els criteris 
de valoració, que poguera haver-hi 
unes bases noves, més ajustades a 
la realitat actual dels llibrets, bases 
que premiaren més la qualitat dels 
continguts, l’originalitat, la investigació i 
la innovació, tant del mateix llibret com 
de la manera de plantejar les diferents 
temàtiques. I que si per temes legals 
fora imprescindible, també incloure 
criteris objectius i mesurables, fàcilment 
assolibles, a fi que el concurs estiga 
tan obert com siga possible, que no 
s’encorsete els participants a fer un tipus 
de llibret determinat.

Llibret Falla Plaça del 
Forn d’Alzira.  
2on Premi any 2018

Llibret Falla Plaça de Jesús  
de València.  
2on Premi ciutat de València 2021

Llibret Falla Na Jordana  
de València.  
1er Premi ciutat de València any 2019
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Perquè, a més a més ens trobem amb 
una paradoxa. Hi ha una subvenció 
pública a la promoció i ús del valencià 
camuflada en un concurs de llibrets, 
ja que sols es valora el llibret de la 
falla. Hi ha hagut falles que han fet 
webs relacionades amb el llibret, jocs, 
aplicacions i moltes més activitats 
destinades a promocionar el llibret, 
elements que segurament promocionen 
més el valencià que el mateix llibret, 
perquè arriben a molta més gent que 
els mateixos llibres. Però totes aquestes 
accions no es valoren per a res, per tant, 
si es fan ha de ser per la satisfacció de 
fer-les, perquè si es fan perquè puntue, 
realment no conta per a res. I per a més 
paradoxa, tenim el cas de falles que 
participen en la convocatòria amb llibrets 
que publiquen les notícies del web i les 
xarxes socials en castellà!!!! Tinguem un 
poquet de coherència!!!!!

Si volem promocionar l’ús del valencià 
en les falles hauria de fer-se en l’àmbit 
general, i no sols en el llibret, amb la 
valoració de tota la vessant social de la 
falla, el web, les publicacions en xarxes, 
els actes interns, etc. I així, de segur 
que es podria compatibilitzar com un 
vertader concurs-certamen literari que 
poguera valorar com cal els grans llibrets 
fallers que fem a la nostra comunitat. 
En l’actualitat estem fent una mescla 
del que segurament haurien de ser dues 
convocatòries diferents. 

Llibret Falla Malva d’Alzira.  
1er Premi any 2020

Llibret Falla Penya el Mocador 
de Sagunt. 
1er Premi any 2018

Llibret Falla Selgas Tovar 
de Xàtiva.  
6é Premi any 2019
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4.2 Propostes de millora

Les propostes de millora per al concurs/
convocatòries de subvenció actual 
que varen aparéixer en les diferents 
videoconferències, i que segurament no 
hi costarien molt d’aplicar, varen ser les 
següents:

Caldria publicar les bases de la 
convocatòria com més prompte millor, 
de manera que si trauen novetats, els 
equips de llibret tinguen temps per 
a poder aplicar-les. Si es publiquen a 
finals de gener, els llibrets ja estan en la 
impremta i no hi ha temps de reacció. 
Recordem l’any 2019, quan es va afegir 
com a criteri de valoració la difusió amb 
codi QR, una cosa relativament senzilla 
d’afegir al llibret. Eren cinc punts 
objectius fàcils d’obtindre, però si ho 
anuncien quan estàs imprimint el llibret, 
és impossible afegir-ho. A tot estirar, les 
bases haurien de publicar-se la segona 
setmana de gener, encara que la millor 
solució seria publicar-les en els mesos 
d’octubre o novembre de l’any anterior, si 
això fora possible.

Cal que els jurats tinguen més temps 
per a valorar el nostre treball. No pot ser  

 
que sols tinguen un matí per a revisar els 
llibrets i ordenar-los. Hi ha molt d’esforç, 
moltes hores de faena i moltes il·lusions 
en cada llibret, i ens juguem uns diners 
que són necessaris per a poder invertir-
los en els llibrets de l’any vinent. Per tant, 
si els jurats han d’endur-se els llibrets a 
casa i revisar-los tranquil·lament durant 
una setmana, que ho facen. Si cal que 
duguem més exemplars, els durem; de 
fet, abans es duien deu exemplars i no 
passava res. Però eixe temps extra per 
a revisar els llibrets no ha de suposar 
que avancen els terminis d’entrega, 
que ja ens ve prou justet tindre els 
llibrets preparats. Molts coordinadors 
i coordinadores preferirien retardar la 
resolució del jurat, si poguera ser fins 
després de falles, si això suposa que es 
valoren més detingudament els llibrets.

Els jurats haurien de ser tan 
“professionals” com fora possible. 
Que el disseny i la maquetació la 
valoren dissenyadors, que l’adequació 
lingüística la valoren filòlegs, i que els 
continguts literaris els valoren persones 
coneixedores del món de la festa, de 
manera que cada perfil de jurat valore la 
seua especialitat.

Llibret Falla Port de Silla. 
1er Premi any 2021

Llibret Falla Portal de Valldigna  
de Tavernes de la Valldigna.  
8é Premi any 2021
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L’última proposta de millora que veuríem 
molt interessant els coordinadors i 
coordinadores dels llibrets és que, a 
banda de publicar el llistat de premis 
poguérem tindre accés a l’acta del 
jurat, on estan valorades cada una de 
les seccions i la puntuació total, ja que 
encara que és possible que cada any 
canvie el jurat, ens podria ajudar als que 
fem els llibrets a veure on tenim millor 
puntuació i on hem de tractar de millorar 
perquè tenim una puntuació més baixa.

Com hem dit abans, aquestes propostes 
de millora és possible que no costaren 
molt d’aplicar,   serien de gran ajuda 
per als coordinadors i coordinadores, i 
valdrien perquè el treball dels nostres 
equips fora millor valorat. 

4.3 Valoracions

En les diferents videoconferències 
varen sorgir algunes idees que sols es 
varen tractar en una videoconferència 
concreta, però que no han aparegut en 
més videoconferències. Així i tot, he 
volgut registrar-les, perquè veig que 
moltes són molt interessants.

Una de les decisions que es varen 
prendre -i que no s’entén, sobretot 
des de la part més competitiva-, és la 
separació de les convocatòries de falles 
en dos: ciutat de València i poblacions de 
la Comunitat Valenciana. Ara ja no se sap 
quin és realment el millor llibret faller 
de tots. A més, les falles de València, com 
que hi participen poques comissions, ho 
tenen més fàcil per a aconseguir premis 
ben dotats econòmicament. Segurament 
es fa amb la bona intenció de fomentar 
la participació de les falles de València, 
que tradicionalment opten per 
participar en altres concursos. Però amb 
aquesta decisió només s’ha aconseguit 
devaluar la part més competitiva de la 
convocatòria. Segurament, augmentar 
el nombre de premis de la convocatòria 
-cosa que ja es feia-, haguera sigut més 
just per a tots els participants.

Llibret Falla Santa Anna 
de Sagunt.  
23é Premi any 2017

Llibret Falla Prado de 
Gandia.  
15é Premi any 2019

Llibret Falla Raval de Sant 
Agustí de Cullera.  
3er Premi any 2021
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Una altra valoració que hi va aparéixer 
és que, a vegades, s’és poc estricte en 
l’adequació lingüística. Es veuen llibrets 
en posicions prou bones amb moltes 
errades ortogràfiques, i aquest és un 
aspecte amb què s’hauria de tindre més 
cura.

Cal no oblidar que el llibret és 
l’explicació i relació de la falla, motiu 
pel qual la falla ha de ser també la 
protagonista principal del llibret. Per 
tant, es considera molt important que 
la temàtica del llibret tinga coherència 
amb la falla plantada. Un altre element 
que caldria tindre en compte per a donar 
a la falla la importància que mereix 
en el llibret seria que l’explicació de la 
falla tinguera un apartat propi en els 
criteris de valoració, ja que actualment 
aquest aspecte es dilueix en l’apartat de 
contingut literari, amb el mateix valor 
que pot tindre un altre text qualsevol, 
quan realment és la raó de ser del llibret. 
En la majoria de concursos de llibret de 
les diferents poblacions sol tindre un 
apartat propi, i en aquesta convocatòria 
es troba a faltar.

Un altre aspecte característic del llibret 
és la critica i la sàtira. Cada vegada 
n’hi ha menys, o es limita a l’explicació 
de la falla, cosa que fa que els llibrets 
siguen molt seriosos. Caldria veure si 
es podria incentivar aquest aspecte. 
Un altre contingut que caldria reforçar 
per a llevar un poc de serietat als llibres 
seria el contingut infantil, per a fer que 
realment el llibret arribara a tots els 
públics Actualment s’està valorant -i és 

molt positiu-, el llenguatge inclusiu, però 
a més a més caldria valorar també els 
continguts que fomenten la igualtat i la 
inclusió.

Si s’han de valorar les publicitats 
en valencià, per a ser més justos tal 
vegada caldria fer-ho pel percentatge 
de publicitats que hi ha en valencià. No 
té sentit demanar cent publicitats quan 
molts llibrets no n’arriben a cinquanta. 
Sí que es podria valorar l’esforç que es fa 
per tractar de convéncer els anunciants 
perquè les facen al valencià, valorar el 
percentatge de publicitats en valencià 
respecte del total de publicitats que 
tenen.

Quant al criteri de valoració de la 
difusió, caldria restar valor al nombre 
d’exemplars i augmentar la difusió en 
internet, ja que fa que arribe a molta més 
gent. A més a més, caldria fixar una data 
límit perquè el llibret estiga publicat en 
internet, de la mateixa manera que hi ha 
una data límit per a presentar el llibret 
físic.

Una última valoració té a veure amb 
el món digital. Les noves tecnologies 
ens obrin moltes possibilitats, i molts 
llibrets se n’ixen del paper per a arribar 
més lluny mitjançant el món digital. 
La pandèmia ens ha familiaritzat amb 
la tecnologia, per a fer reunions, actes 
i presentacions en línia, i les xarxes 
socials ens permeten arribar ràpidament 
a molta gent. Per tant, caldria buscar la 
manera de valorar tots aquests aspectes 
també en les convocatòries. 

<< No pot ser que sols tinguen un matí per a 
revisar els llibrets i ordenar-los. Hi ha molt 

d’esforç, moltes hores de faena i moltes 
il·lusions en cada llibret. >>
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4.4 Conclusió final

Cal reconéixer que els premis 
de Generalitat han sigut els grans 
impulsors dels llibrets de falles a la 
nostra Comunitat. Hui en dia tenim el 
nivell de llibrets que tenim gràcies que 
algú, a principis dels anys noranta, va 
tindre la gran idea de crear i organitzar 
els premis de la Generalitat per a la 
promoció i ús del valencià. Uns premis 
que han suposat un al·licient per a les 
persones que realitzen llibrets en les 
comissions falleres, que han generat una 
competitivitat sana, que han obligat els 
equips de redacció a traure el millor que 
tenien per a tractar de millorar cada any. 
Aquests premis i els respectius criteris 
de valoració marcaran la tendència per 
la qual aniran els llibrets fallers en els 
anys vinents, ja que marquen les pautes 
de com ha de ser un llibret. Com va dir en 
una de les videoconferències Rosa Benet, 
“Els llibrets seran allò que Conselleria 
vulga que siguen”. Pense que, si per a 
traçar aquesta línia a seguir compten 
amb les persones que fem els llibrets, 
segur que entre tots arribarem encara 
més lluny. Nosaltres, si ens criden, hi 
acudirem, ja que els fallers i falleres 
sempre estem per a col·laborar en tot el 
que ens necessiten.

Llibret Falla Plaça Rodrigo 
de Sagunt.  
11é Premi any 2021

Llibret Falla Sant Roc  
de Torrent.  
6é Premi any 2021

Llibret Falla Reis Catòlics 
de Silla.  
6é Premi any 2018
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El fet que multitud de veus femenines han sigut 
silenciades al llarg de la història no és sorprenent. 
De fet, tenim més que assimilat que, la gran part 
de la historia del nostre món està contada per veus 
masculines. Dit d’altra manera, tot i que la protagonista 
siga una dona, la seua historia s’ha encarregat de contar-
la un home. 

Tinc cap cosa en contra que els homes conten 
històries? No.

Tinc cap cosa en que la història contada per homes 
siga, generalment masclista? Sí.

(Aquesta reflexió sols és per esclarir si teniu cap dubte 
respecte a la meua posició).

DONA’M PAPER 
I                   LLAPIS

/ V u l l  e s c r i u r e  /
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Bé, tornant al tema que ocupa aquest 
article, estava parlant al respecte que la 
història està plena d’homes i de les seues 
veus, opinions i relats. Per tant, aquest 
fet històric fa que, sense adonar-nos, les 
veus masculines continuen tenint major 
autoritat que les femenines. 

(Sí, a l’actualitat aquest fet continua sent 
habitual. Crec que no hi hauran moltes 
veus que el refusen). 

Així que, parlant d’aquest interessant 
tema, m’agradaria centrar l’article al món 
faller.

Si preguntes per dones rellevants dins 
del món faller, quasi de segur la majoria 
de gent et parle sobre que la neta de 
Franco va ser FMI de València o sobre la 
primera FM de València allà pels anys 30. 
Però no et parlaran sobre cap dona que 
haja sigut presidenta de Junta Central 
Fallera (per què serà?), de cap artista 
fallera que haja guanyat un primer premi 
a Secció Especial (per què serà?) o de cap 
dona que haja ostentat un càrrec diferent 
a Fallera Major. 

FALLA REIS CATÒlICS

2022
/  B EGOÑA GARR I DO P I C H ER /

La neta de Franco, FMI 1960 
Font: Las Provincias
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Ara trasllade aquest mateix tema al 
món de la literatura on també predomina 
històricament la figura masculina. Els 
autors més importants de la historia de 
la literatura són homes i, concretament 
dins d’aquest món, també es troben 
diversos casos d’escriptores amb 
pseudònims masculins per tal de - en 
altres temps - tindre rellevància i que les 
seues obre pogueren veure la llum. 

Per tant, si parlem de literatura fallera 
i de llibrets, la història no canvia.

Com bé compta Ángels Aznar,  
Responsable de  l’Hemeroteca de la 
Biblioteca Valenciana Nicolau Pimitiu, 
a ‘’Equilibris’’ el llibret 2019 d’aquesta 
mateixa falla, als orígens dels llibrets 
(d’aquella època a la qual es feia 
l’explicació de la falla i no interferien les 
fotos dels representants ni les publicitats 
dels comerços del barri) podem trobar 
la participació de grans figures de la 
literatura valenciana com ho són Bernat 
i Baldoví, Teodor Llorente o Eduard 
Escalante, entre d’altres. Però no, ni una 
sola figura femenina. 

(dalt) Llibret de falla escrit per 
Bernat i Baldoví 
Font: valenciaenblancoynegro.blogspot
(dues imatges de la dreta) Les 
presidències aprovant els actes de 
setembre 2021, on es pot veure la 
majoria d’homes 
Font: Las Pronvincias i Europa Press

<< Als origens del llibrets podem 
trobar la participació de grans 

figures de la literatura valenciana 
(...) però ni una sola figura 

femenina. >>
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Bé, ja sabem que als orígens llibreters 
predominen les figueres masculines. 
Però deixem enrere l’època del blanc i 
negre i passem a l’època de color.

Als últims anys vivim un auge del 
moviment feminista (algunes persones 
diran que és una moda, d’altres diguem 
que és una necessitat) i això fa (o hauria 
de fer) que les dones tinguem més 
visibilitat al món i, per tant, també al 
món llibreter. 

Entre la cada vegada major diversitat 
de llibrets, podem trobar-ne molts que 
parlen de dones o de temes relacionats. 
I a més, com a diferència respecte a 
la resta de la història, es deixa que les 
dones parlem sobre dones. 

Però... I als llibrets que no tracten 
la temàtica específica de dones? 
Hi ha realment igualtat entre les 
col·laboracions literàries masculines i 
femenines? Continuen predominant les 
veus masculines com a símbol d’autoritat 
sobre la majoria de temes?
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Doncs, per esclarir aquests dubtes, 
he fet una recerca i recompte de 
col·laboracions literàries dels últims 
5 anys a tots els llibrets que han sigut 
premiats entre els 20 millors a l’Ús i 
Promoció del Valencià i aquestes són les 
millors - i també les pitjors - dades que 
he aconseguit:

ANY 2017:

1. Falla Portal de Valldigna, amb una 
participació femenina del 65,8%.
2. Falla Cambró, amb una participació 
femenina del 55,5%.
3. Falla Port de Silla, amb una 
participació femenina del 53,3%.

Per contra, els llibrets amb menys 
participació femenina són:

1. Falla Na Jordana, amb una 
participació femenina del 12,2%.
2. Falla Eduard Merelló, amb una 
participació femenina del 14,3%.
3. Falla Plaça Malva i Sagrada Família de 
Gandia, ambdues amb una participació 
femenina del 15,8%.

D’un total de 871 col·laboracions 
literàries recomptades als llibrets 
analitzats, sols 184 han sigut realitzades 
per dones, la qual cosa suposa una 
participació femenina del 21,1%.  
Aquestes dades ens mostren clarament 
com a l’any 2017 hi va haver una clara 
desigualtat de participació entre dones i 
homes als llibrets fallers.

Però a banda d’aquesta dada 
demolidora, m’agradaria destacar-ne 
altres dues:

- Tot i no arribar al 50% (la qual cosa 
suposaria l’equitat total) de participació 

femenina, hi ha altres 3 llibrets al 2017 
que sí superen el 40% de participació 
femenina.

- 2 dels 4 llibrets amb menor 
participació femenina foren el primer 
i segon premi d’aquest any. A més, el 
llibret que va obtindre el tercer premi 
també compta amb un índex per davall 
del 20% de participació femenina. 

ANY 2018:

1. Falla Sagrada Família de Gandia, amb 
un 100% de participació femenina.
2. Falla Portal de Valldigna, amb un 78% 
de participació femenina.
3. Falla Cervantes de Paiporta, amb un 
64% de participació femenina. 
Menció especial en aquest any per a 
la Falla Port de Silla, amb un 52,6% de 
participació femenina; i a la Falla Plaça 
del Forn amb un 50% de la mateixa.
Per contra, els llibrets amb menys 
participació femenina són:
1. Falla Joan Ramón Jiménez de Xàtiva i 
Falla Sant Valerià de Torrent amb un trist 
0% de participació femenina ambdues.
2. Falla El Canet, amb un 17,6% de 
participació femenina. 
3. Falla Raval de Sant Agustí, amb un 
21,7% de participació femenina.

D’un total de 578 col·laboracions 
literàries recomptades als llibrets 
analitzats, 250 han sigut realitzades 
per dones, la qual cosa suposa una 
participació femenina del 43,2%.

Aquest percentatge suposa més del 
doble de participació femenina respecte 
a l’any anterior. Continuarà aquesta 
tendència als anys següents? Seguiu llegint!
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<< Als últims anys vivim un auge del 
moviment feminista, i això fa que les 

dones tinguem més visibilitat al món i, 
per tant, també al món llibreter. >>
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ANY 2019:

1. Falla Portal de Valldigna, amb una 
participació femenina del 80,6%.
2. Falla Prado, amb una participació 
femenina del 64,7%.
3. Falla Sagrada Familia de Corea, amb 
una participació femenina del 45,6%. 
(Molt a prop es queda la Falla Plaça Malva 
amb un 44,2%)
Per contra, els llibrets amb menys 
participació femenina són:
1. Falla Sant Gregori, amb una 
participació femenina del 5,6%.
2. Falla Joan Ramón Jiménez de Xàtiva, 
amb una participació femenina del 
13,6%.
3. Falla Sant Francesc d’Oliva, amb una 
participació femenina del 20%.

D’un total de 680 col·laboracions 
literàries recomptades als llibrets 
analitzats, 243 han sigut realitzades 
per dones, la qual cosa suposa una 
participació femenina del 35,7%.

Dades curioses? Doncs, torna a baixar 
el percentatge total de participació 
femenina però, per contra, enguany no 
hi ha cap dels llibrets premiats entre els 
3 primers que es trobe entre els llibrets 
amb menor participació femenina.

ANY 2020:

1. Falla Plaça del Cid d’Algemesí, amb un 
52,2% de participació femenina.
2. Falla Cervantes de Paiporta, amb un 
50% de participació femenina.
3. Falla Port de Silla, amb un 47,6% de 
participació femenina. (Seguida molt 
de prop per la Falla Taüt, amb un 45,2% 
de participació femenina; i per la Falla 
Portal de Valldigna amb un 43,2% 
d’aquesta).

Per contra, els llibrets amb menys 
participació femenina són:

1. Falla Raval de Sant Agustí, amb un 
14,8% de participació femenina.
2. Falla Ja Estem Tots, amb un 18,1% de 
participació femenina.
3. Falla Plaça de les Dies, amb un 18,5% 
de participació femenina.

D’un total de 689 col·laboracions 
literàries recomptades als llibrets 
analitzats, 229 han sigut realitzades 
per dones, la qual cosa suposa una 
participació femenina del 33,2%.
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ANY 2021:

1. Falla la Via de Tavernes de la Valldigna, 
amb una participació femenina del 
61,8%.
2. Falla Saladar de Dénia, amb una 
participació femenina del 61,5%.
3. Falla Reis Catòlics, amb una 
participació femenina del 60,9%.
(Menció especial per a la Falla Dos de 
Maig de Paterna, amb una participació 
femenina del 51,7%; i per a la Falla 
Portal de Valldigna amb un 50% 
d’aquesta)

Per contra, els llibrets amb menys 
participació femenina són:

1. Falla Sant Roc de Torrent i Falla 
Jacinto Benavente - Alborxí, amb un 0% 
de participació femenina ambdues.
2. Falla Raval de Sant Agustí, amb un 
11,1% de participació femenina.
3. Falla Plaza Rodrigo, amb un 20,8% de 
participació femenina. 

D’un total de 452 col·laboracions 
literàries recomptades als llibrets 
analitzats, 172 han sigut realitzades 
per dones, la qual cosa suposa una 
participació femenina del 38,1%.

En aquest any tan estrany i convuls on 
vam veure ‘cares noves’ al top 20 dels 
Premis a l’Ús i Promoció del Valencià, 
el percentatge de col·laboracions 
femenines augmenta lleugerament 
respecte als dos anys anteriors, acostant-
se al 40%. 

Tot i que aquest percentatge és el 
còmput global, cal destacar que aquest és 
l’únic any al qual hi han 5 llibrets amb un 
percentatge major al 50% de participació 
femenina i d’altres 3 amb un percentatge 
superior al 40%. Per tant, hi ha un major 
nombre de falles amb una molt bona 
participació femenina.

La cara dolenta són els dos llibrets que 
no compten amb una sola dona entre les 
seues col·laboracions i com, de nou, un 
llibret amb una participació femenina 
ínfima, aconsegueix ‘pujar al pòdium’.
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VIST PER A SENTÈNCIA!

Una vegada analitzades les dades dels 
últims 5 anys, tractaré de traure algunes 
conclusions. Tot i que aquestes, tal 
vegada, generen més qüestionaments 
que esclariments. 

ENCARA NO HEM 
ACONSEGUIT LA IGUALTAT.  

No ho dic jo, ho diuen les dades. 

L’any que més a prop s’ha aconseguit 
estar de la igualtat va ser el 2018. Però no 
és casualitat, donat que a aquest any hi 
van haver dos llibrets que van destacar 
per damunt de la resta i, casualment, 
parlaven sobre dones. A quin preu?, 
de la Falla Sagrada Família - Corea i 
Dona havia de ser, de la Falla Portal de 
Valldigna. 

Per tant, aquest percentatge més 
alt que la resta, es veu molt afavorit 
per dos llibrets amb una temàtica 
feminista. D’una banda, és totalment 
meravellós que hi haja llibrets amb 
temàtiques feministes i, molt més 
meravellós encara, que aquests tinguen 
una participació plena (o quasi) de veus 
femenines. Però, d’altra banda, també 
ens pot fer reflexionar sobre si cal que  
un llibret tracte específicament sobre 
dones perquè puguem tindre més 
participació o si, d’altra banda, tenim veu 
en altres tipus de temes. I això ens porta 
directament a la següent conclusió:
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LES VEUS MASCULINES 
TENEN MAJOR REPERCUSSIÓ.  

No ho dic jo, ho diuen les dades.

De tots els llibrets que he destacat 
al llarg de l’article per tindre un 
percentatge del 50% o superior de 
participació femenina, sols 2 han 
aconseguit estar entre els 3 primers 
premis a l’Ús i Promoció del Valencià.

El reconeixement més alt que ha 
aconseguit un dels llibrets destacats ha 
sigut Dones, de la Falla Plaça del Forn, 
aconseguint el 2on premi a l’any 2018. 
Mentre que tota la resta es troben del 7é 
premi en avant. 

Per contra, d’entre tots els llibrets 
destacats negativament, 5 d’ells han 
aconseguit estar al pòdium de premis i, 
fins tot, fer-se amb el número 1.

Dit d’altra forma, les col·laboracions 
literàries realitzades per homes es 
continuen considerant millors que 
les realitzades per dones. Tal vegada 
perquè aquestes col·laboracions 
són realitzades per persones amb 
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més renom, tal vegada perquè la 
qualitat literària masculina és millor 
o veges a saber per què, però queda 
demostrat que, per aconseguir un major 
reconeixement, necessites més veus 
masculines. 

Per a mostra, un botó. La Falla Port de 
Silla es troba entre les més destacades 
en quant a participació femenina, però 
mai no havia pogut aconseguir el 1er 
premi. I just a l’any al qual mostra la seua 
dada més baixa respecte a participació 
femenina (26,9%) aconsegueix aquesta 
fita històrica per a la seua comissió.

I parlant de comissions que destaquen, 
passem a la següent conclusió:

COMISSIONS QUE MEREIXEN 
RECONEIXEMENT.  

No ho dic jo, ho diuen les dades.

Hi ha dues comissions que mereixen un 
reconeixement per donar veu a les dones 
sobre la resta, independentment de la 
temàtica dels seues llibrets. 

La primera és la Falla Portal de 
Valldigna, la qual es troba entre les més 
destacades als 5 anys de l’anàlisi. La seua 
pitjor dada és un 43,2% de participació 
femenina. Ja ens agradaria a moltes 
falles tindre eixes dades envejables i, a 
més, aconseguir estar tots els anys entre 
els millors llibrets de la Comunitat.

La segona - vos sonarà perquè l’he 
nomenat abans - és la Falla Port de Silla, 
fent que durant 3 dels 5 anys analitzats 
tinga unes dades que freguen la igualtat 
total als seus llibrets.

Tant de bo algun dia no hagem de 
donar reconeixement als llibrets de 
falla per ser igualitaris, però a dia de 
hui em sembla necessari fer-ho per tal 
que la resta prenguem exemple.

I parlant d’exemples... Passem a l’última 
conclusió:

ARA SÍ. TENIM REFERENTS 
FEMENINS.  

No ho dic jo, ho diu tothom.

Si al principi de l’article he dit que no 
hi han referents femenins als orígens del 
món llibreter, ara puc dir que l’evolució 
és real. Sí, a l’actualitat tenim referents 
femenins. Dones que treballen de valent 
per fer del món llibreter, un món millor i 
més igualitari.

Any rere any podem veure com formen 
part dels equips de llibret de les seues 
comissions i com els seues noms es 
repeteixen als índexs de col·laboracions 
literàries de diversitat de llibrets. 
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Noms de dones com Alba Fluixà, Rosa 
Benet o Ana Llopis. I no, no penseu mal. 
Per descomptat que no m’oblide d’ella. 
Gemma Altur, presidenta de la Federació 
de les Lletres Falleres.

De segur que coneixeu els noms que 
vos estic citant, de segur que haveu 
agafat a les vostres mans algun dels 
llibrets que elles han coordinat i de segur 
que haveu llegit cap article seu. Doncs, 
això vol dir que anem pel camí correcte.

Arriba el moment d’acomiadar aquest 
article i m’agradaria fer-ho amb una 
frase d’una d’eixes dones que sí han 
aconseguit ser un referent, Virginia Woolf.

<< Escriviu, dones, escriviu,  
que durant segles se’ns va ser negat. >>

15 1
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Com cada any al nostre llibret fem una ullada a la societat que 
ens envolt amb una mirada crítica, i enguany ens preguntem si 
caldria tornar als orígens per tindre un món millor. 

I com vorem,  la veritat és que en molts aspectes, sí que caldria, 
perquè aquest món consumista del comprar i tirar, ens està 
duguent a malbaratar els nostres recursos naturals, els quals no 
són infinits, i cal fer una mirada a allò que fèiem be no fa tant de 
temps i tractar de reaprendre a fer bé molts aspectes quotidians, 
per tindre un món més sostenible i més ecològic. 

Cal acabar amb la part del món actual que es pensa que en 
diners es pot comprar tot, com el sentiment caps al colors del teu 
equip de futbol, i que ens va furtant a poc a poc, coses que fins ara 
eren nostres. 

I també vorem que hi han altres aspectes als quals, 
malauradament, sí estem tornant als orígens pre-democràtics, en 
el nostre país, sobre tot en aspectes que ja crèiem superats,  i que 
es tornen a replantejar, per gent que anhela altres temps. 

Com veureu, nosaltres plantegem uns pocs temes a reflexionar, 
però de segur que a vosaltres se vos ocorreran molt més temes on, 
segurament, tornar als orígens és avançar cap a un futur millor. 
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Vora quaranta anys després de l’aprovació de la Llei d’Ús 
i Ensenyament del Valencià, sens dubte un pas avant en la 
recuperació de la nostra llengua, pareix que tot allò que 
s’ha aconseguit fins ara comença a qüestionar-se per una 
part de la societat, una part a la qual no acaba d’agradar 
que el valencià forme part del nostre dia a dia. Recentment 
hi ha hagut molts casos, apareguts sobretot en xarxes 
socials i en premsa local, de discriminació lingüística cap 
als valencianoparlants. Per tal de conéixer la situació real 
d’aquests atacs i saber si realment hi ha un menyspreu 
o odi creixent cap a la nostra llengua, parlem amb Toni 
Royo, membre de Plataforma per la Llengua. Plataforma 
per la Llengua és una ONG que té, entre altres objectius, 
la promoció de l’ús del valencià i la defensa dels drets 
lingüístics i culturals de les persones que parlen valencià. 
Per tant, ells arrepleguen moltes d’aquestes denúncies de 
discriminació lingüística i ofereixen assessorament als 
perjudicats, amb la qual cosa poden donar-nos una  
visió real de la situació.

TORNA 
L’                   ODI / c a p  a l  v a l e n c i à ?  /
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«La realitat és que aquestes 
discriminacions lingüístiques cada 
vegada es denuncien més, i per aquest 
motiu apareixen més en els mitjans 
de comunicació. Això no vol dir que 
abans no passaren. Passaven, però els 
afectats no les denunciaven, perquè 
tenien la sensació que no servia per 
a res. I realment era així, ja que el 
govern d’abans del 2015 no feia cas 
d’aquestes discriminacions, i a més les 
menyspreava. De manera que els afectats 
tenien la sensació que denunciar era una 
pèrdua de temps. Amb el canvi de govern 
del 2015 s’ha vist que l’administració 
ha passat a tindre un comportament 
més favorable cap a la llengua, i la gent, 

que abans quan patia una discriminació 
lingüística se la tragava i callava, ara veu 
que els fan cas i que sí que volen contar-
ho, denunciar-ho i que se sàpia per tots. 
A més, cal destacar que, com que el 
valencià cada vegada afortunadament 
s’utilitza més, això també repercuteix 
en el fet que hi haja cada vegada més 
casos. També ha influït l’auge de partits 
d’ultradreta, que han fet augmentar 
un mal entés nacionalisme espanyol 
que fomenta l’odi cap a les llengües 
cooficials. Així que la combinació 
de tots aquests elements ha fet que 
augmenten els casos de discriminació 
lingüística i també les corresponents 
denúncies.

FALLA REIS CATÒlICS

2022
/  TON I  ROYO /

Membre de Plataforma per la Llengua

Campanya de foment de la 
matriculació 
plurilingüe Amb el valencià 
guanyem de Escola 
Font: 20minutos
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Cal destacar que també hi ha 
un canvi de mentalitat de molts 
valencianoparlants, molt més 
conscienciats dels seus drets 
lingüístics. Segurament, fa uns any, quan 
anaves al metge o al jutjat, o a qualsevol 
administració publica a fer gestions, per 
defecte t’adreçaves als funcionaris en 
castellà, tal vegada perquè pensàvem 
allò de “lo oficial en castellano”. Però hui 
en dia no volem renunciar a utilitzar la 
nostra llengua en tots els àmbits, i volem 
utilitzar-la també ahí. Abans, si el metge, 
la infermera o el funcionari et deien 
que canviares al castellà, ho feies. Però 
ara ja no, i quan veuen que et negues a 
aquesta petició, aquestes persones que 
no estimen ni utilitzen la nostra llengua, 
radicalitzen encara més la  postura i 
l’actitud cap al valencià.

Des de Plataforma per la Llengua volem 
que es normalitze l’ús del valencià en 
tots els àmbits de la societat, i a més 
reivindiquem el dret a expressar-nos 
en la llengua del nostre país. Així, quan 
apareixen aquestes discriminacions 
lingüístiques, el que volem és donar-
les a conéixer per a conscienciar la 
societat. Quan algú pateix un cas de 
discriminació lingüística l’animem a 
posar-se en contacte amb nosaltres. A 

partir d’aquest moment ja tenen una 
estructura que inclou, si fora necessari, 
el tema legal, els advocats, la defensa 
judicial, etc. El que és important és que 
aquests casos es coneguen i que tinguen 
ressò, i així poder arribar als mitjans de 
comunicació amb la denúncia d’aquestes 
situacions. Això fa que s’ho pensen dues 
vegades abans de tindre actuacions 
discriminatòries cap a la llengua, perquè 
si n’eres conscient que apareixeràs en 
les xarxes socials, en la premsa, etc. Tal 
vegada no és l’actuació més convenient 
per a la imatge personal d’un servei 
públic o d’un negoci privat. A més, 
també hi ha la possibilitat que s’inicie un 
procediment judicial, per la qual cosa és 
molt rellevant que es coneguen aquestos 
casos i es denuncien en els mitjans de 
comunicació com a mesura preventiva.

<< També ha influït l’auge de partits 
d’ultradreta, que han fet augmentar un mal 

entés nacionalisme espanyol que fomenta l’odi 
cap a les llengües cooficials. >>
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Com a exemple els casos recents de 
dos restaurants, un al grau de Castelló i 
un altre a Peníscola. En aquests casos, 
els clients valencianoparlants s’havien 
dirigit en valencià als cambrers, els quals 
contestaren, amb crits de menyspreu 
i autoritarisme i amb una actitud que 
reflecteix l’odi cap al valencià, que 
«aquí estamos en España y se habla 
en español». La primera actuació que 
nosaltres fem en aquests casos és 
contar-ho i que la premsa se’n faça 
ressò, incloent en la informació les 
dades del restaurant on ha ocorregut 
l’incident. Aleshores, aquest restaurant 
sap que se la juga, perquè hi ha una part 
considerable de la població a la qual 
no agraden aquests comportaments 
prepotents respecte de la nostra llengua. 
Evidentment, aquesta notícia en premsa 

pot repercutir molt negativament 
en el restaurant. Per tant, donar a 
conéixer aquests casos pot fer que 
molts restaurants es preocupen perquè 
aquests incidents no passen en els seus 
negocis.

La denúncia que nosaltres fem és que, 
en la gran majoria dels casos, no es 
tracta d’una incomprensió lingüística, 
entre altres coses perquè dues llengües 
romàniques properes s’entenen amb 
un poc d’interés. En conseqüència, no 
és creïble que diguen que no l’entenen. 
La realitat és que no els dona la gana 
entendre’l. Evidentment és una 
actitud sociolingüística, i en aquest 
sentit, nosaltres estem comparant i 
unint aquesta causa amb les causes 
de discriminació per motius de raça, 
sexe o orientació sexual; són causes 
iguals, ja que els que ens discriminen 
són els mateixos que no accepten una 
persona de color, una dona que tinga 
un rol destacat en la societat (o un bon 
lloc de treball) o persones homosexuals. 
Aquells que rebutgen a altres per raons 
de llengua també solen fer-ho per raons 
de sexe, de raça o orientació sexual, i en 
aquest sentit estem intentant convéncer 
a tots els demòcrates que, de la mateixa 
manera que es reacciona davant 

(dreta) Campanya “Bon dia” 
de l’Ajuntament de Sagunt 
Font: Ajuntament de Sagunt 
(baix) Campanya “Digues 
bon dia” de Plataforma per la 
llengua per als comerços. 
Font: Levante EMV
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de situacions racistes, masclistes o 
homòfobes, també cal reaccionar quan 
veuen una actitud de rebuig cap a la 
llengua.

Un altre tipus de discriminació 
lingüística que estem combatent (i que 
és més greu perquè hi ha involucrades 
entitats públiques), és la que anomenem 
«menyspreu encobert». Aquesta pràctica 
consisteix a infravalorar situacions 
discriminatòries cap a la llengua amb 
actituds que n’infravaloren la gravetat; 
no tenen més remei que complir amb 
la llei, però està clar que no els fa gens 
de gràcia el tema. És la mentalitat eixa 
de “los raritos, la gente extraña”, que en 
comptes d’utilitzar el castellà, cosa que 
per a ells és normal, s’entossudeixen a 
utilitzar el valencià. L’últim cas d’aquest 
tipus que hem denunciat és el de les 
oposicions a bombers de la Diputació 
d’Alacant, que per a cobrir l’expedient i 
complir la llei varen redactar l’examen 
en castellà, el passaren per un corrector 
automàtic i ningú es va preocupar de 
veure com havia quedat la traducció. 
Tots sabem que els correctors 
automàtics poden ser útils i còmodes per 
a estalviar temps, però que després s’ha 
de revisar el text, perquè els traductors 
no són perfectes i tenen errades. Per 

exemple les que aparegueren en aquest 
examen, en què, expressions en castellà 
com “aristas sobresalientes”, “traje nivel 
II” i “norma UNE”, varen ser traduïdes 
com “aristes excel·lents”, “vaig portar 
nivell II” i “norma UNEIX”. El fet de no 
parar-se a revisar la traducció demostra 
desinterés i menyspreu cap a la llengua, 
demostra que s’han fet les coses tan 
sols per complir l’expedient. Les dues 
llengües oficials han de ser tractades 
amb igualtat, amb el mateix tracte, i 
estem segurs que si haguera sigut al 
contrari no haguera eixit malament, 
perquè a ningú se li ocorreria traduir 
un examen del valencià al castellà 
automàticament i presentar-lo tal com el 
deixa el traductor, sense revisar.

Un altre fet que cal destacar és que 
les queixes contra el valencià no 
són majoritàriament d’immigrants 
nouvinguts a la nostra terra, els 
quals probablement no entenen el 
valencià; són de persones autòctones, 
ideologitzades. Per exemple, es donen 
molts casos en les universitats, quan 
la classe s’imparteix en valencià, 
perquè així ho marca la planificació 
de l’assignatura, i s’alça algú i reclama 
que la facen en castellà, perquè hi ha 
una persona de fora que no ho entén; 

(esq. i dreta) Campanya 
“Prou de Valencianofòbia“ 
Font: Valencia Extra
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normalment el que s’alça i ho diu 
no és la persona de fora, sinó el que 
és d’ací, que entén perfectament les 
explicacions del professor, però que per 
raons ideològiques (odi a la llengua), 
vol que la classe es faça en castellà, 
amb l’excusa d’una persona vinguda 
de fora. Per això, cal tornar a destacar-
ho: el que està passant realment és un 
delicte d’odi contra la llengua i contra 
els qui la parlen. No és habitual que siga 

la persona recentment vinguda la que 
ho reclame, ja que molts d’ells tracten 
d’adaptar-se.

Cal afegir també que les persones que 
fan les discriminacions lingüístiques 
tenen sempre una actitud dèspota i 
prepotent que reflecteix l’odi cap a 
la llengua, ja que a ningú de nosaltres 
ens moleste canviar al castellà quan 
realment veus que el teu interlocutor 
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no t’entén de veres i et demana, amb 
educació, que li parles en castellà. Perquè 
parlant les persones s’entenen quan hi ha 
voluntat per les dues parts.

Nosaltres tenim clar que la nostra 
faena i les nostres accions tenen 
conseqüències, d’una manera o d’una 
altra, en tots els àmbits. Actualment, en 
l’àmbit de l’administració, els funcionaris 
públics s’ho han de pensar molt bé abans 
de fer una discriminació lingüística, 
perquè afortunadament, des de les 
diferents conselleries està havent-hi una 
resposta positiva cap a les denúncies. 
De fet, sabem de casos concrets que han 
telefonat a les persones afectades per a 
disculpar-se i demanar perdó, i això és 
evident que no ix per voluntat pròpia, per 
voluntat dels que han fet la discriminació, 
perquè segurament a eixe funcionari 
públic li va sonar el telèfon i algú li va 
fer veure que havia tingut una conducta 
inapropiada. És a dir, les denúncies 
funcionen.

Un altre exemple es pot donar entre 
una empresa, del tipus que siga, i un 
client. En aquest cas, l’empresa pot 
eixir molt perjudicada si l’incident es 
fa públic. Segurament als propietaris 
no els farà gens de gràcia veure la 

Campanya “Sanitat en valencià“ de la 
Conselleria de Sanitat 
Font: cdlpv.org

<< És una actitud sociolingüística, i en aquest 
sentit, nosaltres estem comparant i unint 

aquesta causa amb les causes de discriminació 
per motius de raça, sexe o orientació sexual. >>
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notícia en xarxes o en premsa, veure’s 
involucrat en un incident lingüístic. Ells 
són coneixedors que hi ha una part de 
la societat que s’estima la llengua, i si 
apareixen en premsa queden, diguem-
ho així, marcats; molta gent preferirà 
anar a un altre negoci en què no es 
menyspree la seua llengua. En tenim 
un exemple molt clar, i aquesta acció 
no la va organitzar la Plataforma per la 
Llengua, però va ser molt efectiva. Fa 
uns anys es va saber que una persona 
havia patit discriminació lingüística en 
una botiga de roba. Aleshores es varen 
organitzar unes quantes persones per 
anar a veure la tenda i comprar roba. El 
primer de la cua va parlar en valencià, 
i la dependenta li va dir que li parlara 
en castellà. Aleshores deixà tota la 
compra i se n’anà. La segona persona 
va fer el mateix, i la tercera també, així 
que veient el que passava, a la següent 
persona que li va parlar en valencià ja no 
li va dir res i la va atendre; es va adonar 
que si no atenia la gent per parlar en 
valencià perdria vendes. I de sobte ja 
l’entenia. És necessari que sapiem que, 
nosaltres, com a consumidors, tenim 
el poder per a triar les tendes, botigues 
i restaurants on volem anar a deixar-
nos els diners. Per tant, és important 
que fem saber a les persones que fan 

aquestes discriminacions que poden 
perdre una part important del negoci 
si no respecten la nostra llengua. I cal 
fer-ho amb tranquil·litat, no es tracta 
d’anar a muntar cap escàndol, amb crits, 
simplement fer veure d’una manera 
normal que volem fer ús del nostre dret a 
utilitzar la nostra llengua.

Perquè afortunadament, hui en dia 
tenim molta oferta de serveis, i per tant, 
el que hem de fer és afavorir els bons i 
escollir els negocis que no discriminen 
lingüísticament. Pose un altre exemple. 
Ací, a Castelló, hi ha un xic subsaharià 
dels que van venent per la platja que ha 
aprés a parlar en valencià perfectament, 
i quan estàs en una terrassa i passa 
oferint els  seus productes, molta gent 
se sorprén de veure l’interés que ha 
tingut a aprendre la nostra llengua. Vos 
puc assegurar que és estrany que no li 
compren res, qualsevol cosa, sempre 
li compren, perquè genera simpatia. 
Hem d’aprendre a assenyalar no sols a 
qui va contra la llengua, sinó també a 
afavorir a qui la respecta. Per a reforçar 
aquesta idea hem llançat una campanya 
a València que d’ací a poc de temps 
estendrem a altres ciutats, un distintiu 
adhesiu que es posarà a l’entrada dels 
comerços adherits i que indica: “Ací 
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atenem en valencià”.  Volem que la gent 
ho veja en la porta i sàpia que allí pot 
utilitzar tranquil·lament el valencià, que 
l’atendran en la nostra llengua.

També tenim una altra campanya per 
a conscienciar els valencianoparlants 
perquè no canvien al castellà quan 
entren en un comerç, quan viatgen en 
transport públic, quan es dirigisquen 
a un desconegut o en qualsevol 
situació quotidiana. Pels motius que 
siguen, tenim tendència a començar 
les converses en castellà, quan 
probablement la persona amb qui 
estem també parla en valencià, i si no el 
parla l’entén perfectament. Aleshores, 
per què has de canviar al castellà si el 
teu interlocutor entén perfectament el 
valencià? Encara que una persona no 
parle el valencià, si l’entén, pot parlar-
te en castellà i tu contestar en valencià. 
No hi ha cap problema per tindre una 
conversa en dues llengües diferents 
quan les dues persones s’entenen 
i es respecten les dos llengües, en 
una situació d’igualtat, i quan els dos 
interlocutors parlen en la seua llengua 
materna. Amb bona voluntat tots 
s’entenen i sempre acaben trobant una 
manera d’entendre’s. Però quan hi ha 
una actitud d’odi cap a una llengua és 
impossible l’enteniment si eixa persona 
no abandona els prejudicis i aprén a 
conviure amb la resta de la població.

Per a finalitzar, sols vull afegir que la 
realitat és que durant anys hem estat 
acovardits i abaixàvem el cap davant 
d’una discriminació lingüística; no 
sabíem que era possible lluitar  contra 
aquest fet. Al capdavall, és important 
perdre la por i pensar que som persones 
amb drets, i que podem anar per la vida 
amb l’orgull de parlar valencià.
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Diverses manifestacions a 
favor de l’ús de la llengua 
valenciana a les escoles 
Font: Levante EMV
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<< Amb bona voluntat 
tots s’entenen i sempre 

acaben trobant una manera 
d’entendre’s. >>
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L’escriptor Eduardo Galeano va definir el futbol com 
la cosa més important entre les menys importants; 
celebracions quan es guanya un títol, cabrejos amb 
l’àrbitre quan pita un penal que no és, nits sense dormir 
quan s’escapa un partit que el nostre equip tenia 
guanyat.

Els vertaders aficionats coneixem bé totes aquestes 
emocions, però també, sobretot aquells que ja tenim 
uns anys, ens adonem que ja no és el mateix, que 
s’està perdent l’essència i que si hi ha un àmbit on és 
necessària i urgent una reflexió profunda per a tornar 
als orígens, eixe és el futbol.

No hi ha un moment únic on digues ací es va fotre 
tot, però totes les últimes decisions preses al voltant 
del futbol en els últims anys han sigut en prejudici de 
l’aficionat i pensant sols en el negoci.

ODI ETERN 
AL                  FUTBOL / mod e r n  /
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No ens hem d’enganyar, el futbol 
sempre ha sigut un negoci, però així 
com abans l’aficionat era el centre 
del negoci i els clubs s’esforçaven per 
omplir el camp, ara hi ha altres vies 
que donen molts més diners: drets de 
TV, patrocinadors, marxandatge... i 
moltes voltes estos interessos xoquen 
frontalment amb els interessos dels 
aficionats.

Així una de les primeres coses que no ens 
agraden del futbol modern són els horaris.

 
   Abans ho tenies clar, si el teu equip 
no jugava a Europa, el 90% dels partits 
els jugava els diumenges a les 17:00, 
així podies planificar-te i podies 
comprometre’t en altres activitats perquè 
tenies clar quan era el futbol. A més molts 
tiràvem la quiniela i era típic emportar-
se el transistor al camp per a seguir els 
resultats dels altres partits que es jugaven 
a la mateixa hora. Inclús en molts camps 
hi havia marcadors simultanis per a 
seguir l’evolució de la jornada. 

FALLA REIS CATÒlICS
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Col·laborador del llibret

Marcador 
simultani 
Font: 
Manquepierda.com



1 6 6

Actualment el futbol està pensat per a 
veure’s per televisió, així que comprar 
l’abonament anual per anar a veure els 
partits del teu equip és un gest quasi 
heroic i que requereix no fer plans amb 
antelació per al cap de setmana. Els 
partits poden ser a qualsevol hora, així 
que ho fa incompatible amb practicar 
altres esports i inclús poden posar-
te un partit el diumenge a l’hora de la 
paella. També hi ha partits els dilluns a 
la nit, una hora gens futbolera on els que 
matinem l’endemà ho tenim complicat 
per a anar al camp. Això es veu reflectit 
en camps cada vegada més buits.

No sols són els horaris, cada volta 
els qui manen al món del futbol 
busquen noves fonts d’ingressos que 
perjudiquen també a l’aficionat. Així, 
veiem coses tan rocambolesques com 
la Supercopa d’Espanya celebrant-se 
a un país amb un dèficit democràtic 
tan important com l’Aràbia Saudita. 
També es proposa que alguns partits 
de Lliga es juguen a l’estranger, amb 
un clar prejudici per als abonats dels 
equips que deixaran de poder veure 
alguns partits que els pertocarien. A 
més, els clubs més poderosos d’Europa 
segueixen tenint present la idea de la 
Superlliga Europea que acabaria amb el 

<< Els vertaders aficionats 
ens adonem que ja no és el 
mateix, que s’està perdent 

l’essència. >>
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futbol tal com el coneixem i deixaria de 
regir-se pel principi de mèrit esportiu, 
ja que sols podrien accedir els clubs rics, 
independentment dels resultats de les 
lligues de cada país.

Els camps es buiden no sols pels 
horaris. Cada volta els aficionats senten 
els equips menys seus. El millor exemple 
el tenim amb el València CF. Propietat 
d’un empresari multimilionari de 
Singapur que tracta al club com una més 
de les seues empreses. 

No es poden reduir els clubs de futbol 
a balanços de despeses i ingressos. 
S’està jugant amb els sentiments dels 
aficionats i hi ha decisions que des d’un 
punt de vista empresarial poden tindre 
sentit, però no són comprensibles per als 
aficionats d’un club de futbol. Així quan 
any rere any es van venent als millors 
jugadors o als que més prometen i 
aquests ingressos no s’utilitzen per a 
reforçar el planter, el disgust de l’afició 
és generalitzat.

Els llibres de conters no entenen 
de jugadors de la casa ni de jugadors 
forasters que es deixen la pell en el camp 
i enamoren a l’afició, així quan aplega el 
mercat de fitxatges es produeixen vendes 

(esq. i baix) Broma 
sobre Peter Lim i 
il·lustració de l’autor 
Emebé 
Font: Twi. @ulisesche 
i Las Provincias

Protestes per la 
dimisió de Peter Lim 
Font: Las Provincias
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de jugadors que causen autèntics drames 
en les aficions que mostren el seu 
malestar amb manifestacions o xiulades, 
així i tot de moment no hi ha cap reacció 
per part dels propietaris i no pareix que 
les coses vagen a canviar. Ja ho diu la dita 
“qui paga, mana”.

Tampoc els jugadors ajuden a l’aficionat 
a enganxar-se amb l’equip. Abans hem 
dit que no hi ha un únic moment on 
es puga dir que el futbol havia perdut 
l’essència, però sense dubte un fet molt 

important va ser quan es va començar 
a aplicar la llei Bosman i es va llevar el 
límit de jugadors comunitaris al camp.

Així hem vist equips que jugaven 
partits de la lliga espanyola sense cap 
jugador espanyol sobre el terreny de 
joc. Açò ha desincentivat les inversions 
en els planters i molts joves veuen 
quasi impossible aplegar a jugar en el 
primer equip, ja que està ple de jugadors 
estrangers que moltes voltes tampoc 
donen el nivell esperat.

Cromo Abadia 
Font: Pàgina Facebook “Odio al fútbol moderno”
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També és difícil identificar-se amb 
l’equip quan els jugadors canvien cada 
any. Abans era fàcil saber-se l’onze 
de carrereta i es formaven blocs de 
jugadors sòlids que perduraven amb els 
anys fent equips d’època. Ara es volen 
resultats immediats i es recorre a les 
cessions de futbolistes, que si tenen sort 
i destaquen a l’any vinent tornaran al seu 
club d’origen amb el normal cabreig de 
l’afició.

I vaja, tampoc l’actitud d’alguns 
futbolistes ajuda al fet que l’aficionat 
es bolque amb l’equip. Ja no hi ha 
futbolistes carismàtics i el model de 
futbolista “metrosexual” ha acabat 
imposant-se, els jugadors ixen al 
camp amb els cabells perfectament 
engominats, la barba pinzellada...no saps 
si van a jugar a futbol o al Marina Beach.

Els nostàlgics com jo, recordem vells 
temps, de futbolistes que tenien pinta de 
llauradors, però que ho deixaven tot al camp 
i que encara que no sempre tenien molta 
qualitat, ho suplien amb esforç i entrega. 

I el pitjor de tot és que els aficionats 
podem fer poca cosa per a evitar aquesta 
deriva del futbol negoci.

Un dels fòrums més actius on aficionats 
de parla hispana de tot el món mostren la 
seua indignació és la pàgina de Facebook 
de “Odio el fútbol moderno”. Amb més 
de 135.000 seguidors recorda a les seues 
publicacions altres temps on es vivia 
el futbol de forma diferent i denuncia 
algunes de les barbaritats que es cometen 
actualment en el món del futbol.

Aquest corrent contra el futbol 
negoci és mundial, és coneguda 
com a “Against Modern Football” i 
arrossega a fanàtics de tot el món. Hi 
ha publicacions que segueixen aquest 
corrent en molts països com la revista 
Panenka a Espanya, el fanzine anglés 
STAND o el blog holandés De Hekken.

Una de les millors coses que han 
sorgit d’aquest moviment són els clubs 
de futbol populars. Es tracta de clubs 
de futbol que són propietats dels seus 
socis al 100%. Tota la gestió és també 
dels socis i encara que normalment es 
vota a una junta directiva, l’habitual és 
que les decisions importants per al club: 
equipació, patrocinis, trasllats... es voten 
entre tots els socis.

Cromos antics de jugadors del Barça 
Font: Marca
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Ja hi ha 19 equips de futbol populars 
a Espanya, els dos màxims exponents 
són el “Unionistas de Salamanca” i la 
“SD Logronyés” que juguen a la Primera 
RFEF, l’actual tercera màxima categoria 
del futbol espanyol. Al nostre territori 
en són 3, a la província d’Alacant tenim 
el “Club de Futbol Popular Orihuela 
Deportiva” i La “U.D. la Coca Aspense”, 
mentre que a la ciutat de València tenim 
el “CD Cuenca-Mestallistes” un club 
fundat l’any 1925, però que des de la 
temporada 2020-2021 es gestiona de 
forma popular.

Aquest equip pretén ser un refugi per 
als aficionats desencantats amb la gestió 
actual del València CF.

Així, encara que aquest siga un article 
nostàlgic i amb molt de desencant 
per la situació actual del futbol, és 
esperançador veure com cada volta som 
més gent que estem mostrant el nostre 
malestar i s’està formant un moviment 
arreu del món perquè el futbol no siga 
vist sols com un negoci i per a recuperar 
l’essència dels seus orígens.

Escut Cuenca-
Mestallistes  
Font: Tw. @DCMestallistes
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<< Les decisions preses en els últims 
anys han sigut en prejudici de 

l’aficionat i pensant sols en el negoci. >>

(esq.) Antigues oficines del Valencia CF 
Font: Pinterest 
(baix) Xiquets jugant amb cromos de futbol 
Font: Pàgina Aquella maravillosa infancia
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Es una barbaritat l’enorme quantitat d’envasos que 
hi ha en l’actualitat. Només cal veure com acaba el 
contenidor groc al final de cada dia per fer-se una idea 
aproximada. Al supermercat, absolutament tot està 
envasat i inclus de vegades hi ha envasos a l’interior 
de l’envas, com si es tractés d’un joc de matrioixques, 
aquelles nines tradicionals russes que s’amaguen les 
unes dins de les altres. En dir que fins i tot he vist en 
alguns supermercats de València taronges ja pelades i 
envasades dins d’un pot de plàstic per “preservar totes 
les seues qualitats”.  Algú que entengui a la naturalesa 
em pot explicar perquè les taronges tenen corfa quan 
estan en l’arbre? Al pas que anem, més d’ú anirà buscant 
pels bancals del nostre terme l’arbre dels Donuts, sinó 
temps al temps. 

COMPRAR 
A                  GRANEL

/ 5 r a o n s d e  p e s  
p e r  a  t o r n a r  a l s  o r í g e n s  /

,
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Absolutament tot es ven envasat 
i la majoria de vegades en envasos 
de plàstic: aigua, plàstic; productes 
de l’hogar, plàstic; verdures, plàstic; 
postres, plàstic; paper del cul, plàstic; 
bosses per endur-se la compra, plàstic, 
encara que fica que a partir de plàstic 
reciclat. No tot el plàstic es recicla, no 
tot el plàstic que va al contenidor groc 
acaba sent transformat perquè puga 
ser utilitzat de nou. Segons la revista 
especialitzada National Geographic, dels 
milers de milions de tones de plàstic 
que hem fabricat durant els últims anys, 

només s’ha reciclat un 10% del volum 
total i la resta continua entre nosaltres 
en forma de deixalles. Encara que els 
primers polímers veieren la llum a 
finals del segle XIX, portem si fa no fa 
uns setanta anys consumint plàstics de 
manera intensiva i tenint en compte que 
els plàstics poden tardar més de quatre 
cents anys en degradar-se (compte, 
no en desaparèixer!) el resultat és una 
xifra bastant sorprenent. Diuen que hi 
ha una illa feta d’envasos de plàstic i 
d’aparellaments de pesca en un lloc del 
nord de l’oceà Pacífic on conflueixen 

FALLA REIS CATÒlICS

2022
/  LÀ ZARO SAN M I GUE L BRAVO /

Dispensador de taronges 
Font: Hosteleriasalamanca.es
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diferents corrents marines, i s’estima 
que té aproximadament un radi de mil 
cinc-cents quilòmetres i una profunditat 
al voltant dels dos-cents metres. Poca 
broma. I si volem un exemple més a prop 
no cal anar-se tan lluny: al polígon de Xiva 
es troba la seu de la PET compañía para 
su reciclado, o com fica en google la Pet 
company for Recycling, que dit en anglès 
mola més, una empresa valenciana 
que pretén reduir, reutilitzar i reciclar 
els envasos PET i donar nova vida als 
plàstics que arriben a la seua planta de 
transformació, però que no per això deixa 
de ser un niu de mosques, de mosquits, 
de rates, de panderoles per no parlar de 
tot el merder de plàstics que hi ha dins i 
fora de les zones d’emmagatzemament. 
Aneu a visitar les instal·lacions i gaudiu 
de l’espectacle. I eixos en teoria són part 
dels envasos que tirem al contenidor 
correcte. Ara de contenidors n’hi ha un 
fum. N’han ficat tants que ja no sabem on 
collons cal tirar el fem: al gris, al marró, al 
verd, al groc, al blanc, al tutti frutti…  
Mal cacau. 

Illa de plàstics 
Font: Cambio16.com

(baix) Vi a granel 
Font: Bodegabernardo.com 
(dreta) Compra a granel 
Font: Ploggin
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I si en lloc de tant de contenidor i tant 
de reciclatge comencem per reduir 
el consum de plàstics i envasos? La 
compra a granel ens permet comprar 
els productes sense envasar, sense 
empaquetar. I això que pareix un invent 
dels ecofriendlies urbanites no és ni 
més ni menys que tornar al passat, 
tornar a la botiga a comprar l’oli en la 
botella de vidre, els llegums en els pots 
d’argila i el sabó en pastilla. I com altres 
tantes coses, de la compra a granel no fa 
tant, com tampoc fa tant de temps que 
anàvem pel carrer sense telèfon mòbil.  
Jo recorde anar de menut, a finals dels 
anys huitanta i principis dels noranta, 
a la bodegueta del barri a comprar vi 
a granel: fica’m tres quarts d’ull de 
llebre de Ribera del Duero i un quart de 
garnatxa, i de camí de tornada, nyas, 
colpet que m’estacava per comprovar 
els coneixements enòlegs de mon 
pare. Memòria afectiva, diu Proust, i 
tant que m’afectava. Aquest moviment 
està resorgint per la idea d’un consum 
responsable i uns hàbits de vida més 
saludables i vol (re)instaurar-se com 
una alternativa més ecològica i sostenible al 
consum en els grans supermercats. sobretot 
pel que respecta a l’ús dels envasos. 

AVANTATGES DE LA COMPRA 
 A GRANEL:

 
1. Reducció dels envasos i de les 
bosses de plàstic: 

La compra a granel implica que cada 
client he de portar a la tenda els seus 
propis pots i botelles de vidre per 
omplir-les de nou amb els productes a 
granel que es venen en la botiga. Inclús 
ens podem fer la nostra pròpia ouera de 
cartró reciclat per comprar i transportar 
els ous a granel. 

<< No tot el plàstic es recicla, no tot el plàstic que 
va al contenidor groc acaba sent transformat 

perquè puga ser utilitzat de nou. >>
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2. Suport al comerç i als 
productors locals:

Un percentatge molt important dels 
productes que es venen a granel en les 
botigues prové del comerç de proximitat. 
Els formatges que trobem a les botigues 
a granel i que ens venen al tall provenen 
de formatgeries pròximes al municipi. 
Les verdures i hortalisses són en gran 
part de temporada i cultivades pels 
agricultors del terme. Les llegums es 
cultiven de manera més sostenible i 
ecològica. L’alimentació de quilòmetre 
zero o de proximitat és una elecció 
dins d’una cultura més ecològica i que 
pretén donar suport a les famílies que 
mantenen els seus negocis oberts. 

3. Afavorir el consum 
responsable:

Si comprem els productes a granel, 
anem a comprar només allò que 
necessitem. Això implica que anem 
a reduir la quantitat del producte 
que anem a comprar ja que només 
carregarem amb allò que hem previst 
utilitzar. A més, lluitarem contra el 
desperdici d’aliments que moltes 
vegades acaben en el fem sense 
ser consumits. Segons el Ministeri 
d’agricultura, pesca i alimentació, durant 
l’any 2020 els hogars espanyols llançaren 
al fem 1.364 milions de quilograms/ 
litres d’aliments, és a dir, uns trenta 
quilograms de menjar per persona a l’any. 

(dalt) Desperdici de menjar 
Font: rtve.es 
(resta) Aliments a granel 
Font: raonsdepes.es
(dreta) Empreses CO2 i  
Raons de pes 
Font: webs corporatives
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4. Estalvi econòmic:

En una botiga a granel podrem 
comprar la quantitat de producte que 
necessitem, sense haver de comprar 
un mínim. Si necessitem 400 grams de 
pasta per a 4 persones, per què hem 
de comprar un paquet de 500 grams? 
Comparem per exemple un producte 
que consumim freqüentment en els 
hogars: la pasta. En la web de Raons 
de Pes, botiga del nostre municipi que 
ven productes a granel, podem trobar 
les espirals de blat integral a 3,30€ 
/ quilogram, amb l’opció de poder 
comprar la quantitat de pasta que ens 
interesse. A la web del Consum tenim 
que el paquet de 400 grams d’espirals 
integrals Gallo val 1,69€, és a dir, 4,23€ / 
quilogram. 

5. Impacte en el Medi ambient:

Com hem assenyalat més amunt, 
les botigues de productes a granel 
comercialitzen una gran quantitat de 
productes de quilòmetre zero o de 
proximitat. També compren altres 
productes en grans sacs directament 
als productors o als distribuïdors 
locals, motiu pel qual es redueixen 
considerablement els intermediaris 
i el transport dels productes des de 
la producció fins a la venta. Menor 
transport, menor empremta de diòxid 
de carboni.

Cada vegada són més les botigues de 
productes a granel que estan obrint, i 
ens pot arribar a sorprendre la quantitat 
de productes diferents que hi podem 
trobar. A més de la fruita i la verdura, 
hi podem comprar té, café, sucre, sal, 
llegums, cereals i inclus productes 
per la neteja de la llar a granel (lleixiu, 
desengreixant, detergent, suavitzant…) 
i per la higiene personal (gel de bany i 
xampú). Si mai has anat a una botiga de 
productes a granel, des d’ací t’animem a 
que ho faces.
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Acabada per fi la interminable setena onada de la 
COVID 19, la més letal i duradera, i després que 
inesperadament foren els científics espanyols els 
que van aconseguir una vacuna eficaç i que realment 
immunitzava, les falles del 2024 estaven sent com les d’abans.

Recordava de quan hi havia falles que la nit del 16 sol 
ser la més forta. I així va ser també enguany. Després 
de 4 anys, la gent tenia moltes ganes i la festa va ser 
espectacular. Jo mateix ho vaig donar tot: vaig mesclar 
cervesa sopant amb cava per a brindar per la nostra 
fallera major, colpets de licor d’arròs i no menys de 6  
o 7 gin-tonics.

Així, quan va sonar el despertador per anar a 
arreplegar el premi vaig estar a punt d’apagar-lo i 
quedar-me dormint; segurament un altre any ho 
haguera fet però hi havia tantes ganes de falles que un 
Ibuprofeno, una llimonà de paperet i una dutxa amb 
aigua freda em van empentar al carrer.

Vaig aplegar al casal intentant posar la millor cara 
possible, però l’ambient no era de festa, la xaranga no 
tocava i es notava que alguna cosa estranya passava. 

UNES 
                      PARANORMALS          FALLES

/ m i c r o r e l a t  /
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- Què s’ha mort algú? - vaig preguntar 
amb la meua habilitat innata per a 
posar la pota en moments delicats.

- De veres no t’has enterat? No 
has mirat el mòbil? Les falles estan 
desapareixent. De moment a Silla 
falta la nostra i la del Molí, però està 
passant a molts pobles. A Picanya, a 
Catarroja, a Mislata, també algunes de 
la perifèria de València...

Vaig anar cap a la cantonada on 
plantem la falla i era cert. Estaven les 
tanques i restes de la gespa, però on 
poques hores abans lluïa el nostre 
monument, no hi havia ni rastre del cos 

de la falla, ni del remat, ni tampoc cap 
escena, res de res. No hi havia signes de 
vandalisme, ni cendra... era com si se 
l’haguera tragat la terra. 
 

 De repent, Olga, la nostra fallera major 
del 2020 que encara conserva el càrrec 
va cridar:

- Osti, a Sant Marcel·li també ha 
passat, no queda res, tota una primera A 
de València!

Jo, amb el cap encara com un bombo 
per la ressaca vaig pensar: “Vaja, que no hi 
ha manera de tindre unes falles normals”.

Ninot de la falla Carabasses -  En Gall 2021 
Font: Levante EMV
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De: Faller Exiliat 
Enviat: 28/01/2022 9:01 
Per a: La meua falla de sempre 
Assumpte: Torneu-me les meues falles

Estimats amics i amigues:

Com bé sabeu, en les últimes falles “normals” vaig 
poder gaudir després de quaranta anys de viure en 
l’estranger d’unes festes falleres en la meua volguda 
terra, i la veritat és que em varen sorprendre molt, vaig 
poder comprovar que tant les falles com la societat han 
evolucionat. Em va encantar poder vestir-me de faller, 
sense el trage de panerola, la monumentalitat de les 
falles i veure els grans llibrets que es fan ara. En canvi, 
hi ha aspectes de la festa que crec han empitjorat, ara 
pareix que siga’m els mals del barri, amb gran part 
del veïnat criticant la nostra activitat, sobretot quan 
muntem la carpa per a falles. Recorde que abans de 
moure fora a treballar, érem més fallers i treballàvem, 
participàvem i vivíem més la festa, i tothom ficàvem 
més de la nostra part, ara crec que ens hem fet massa 
senyorets. També recorde a tota la comissió anar a 
les despertaes, i la xocolata i bunyols que féiem per a 

TORNEU-ME  
LES MEUES                   FALLES

/ m i c r o r e l a t  /
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desdejunar, i els esmorzars, els carrers plens de 
fallers i falleres vestits en el seu trage regional 
en cada cercavila que fèiem, que eren prou més 
que les que es fan ara, gaudíem molt el dia, i les 
nits acabaven prompte. Ara és al revés, hi ha 
fallers que no veuen la llum del sol i les macro 
discomòbils i botellots s’han imposat al vertader 
sentit de la festa. Damunt heu convertit el museu 
faller en el geriàtric més gran de València! Ho 
vaig passard’allò més bé, però la veritat, és que 
m’agraden més les meues falles, les d’abans.

Ninot indultat 2019,  
“La càpsula del temps“ 
Font: ABC
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En aquest any tan complicat 
per a la societat i l’economia, 
hem volgut tornar un poc d’allò 
que ens aporten els comerços 
col·laboradors al nostre llibret  
any rere any.

Per això, enguany les publicitats 
d’aquest llibret han sigut 
publicades de forma gratuîta per 
recolzar el comerç, hostaleria i 
industria locals.

Gràcies per recolzar any rere 
any a la nostra comissió, açò és el 
mínim que podiem fer per tots i 
totes vosaltres.
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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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