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Aquest any tinc el privilegi i l’orgull de poder ser el President 
Infantil de la meua volguda Comissió, i poder representar a tots els 
xiquets i xiquetes de la meua Falla.

Privilegi que amb l’ajuda i complicitat dels meus companys de 
viatge, María, Paco i Miriam, i per supost, de la meua família, 
espere fer-ho com tots vos mereixeu.

He nascut, crescut i viscut dins de la Falla del Dos de Maig, 
comissió que m’ha ensenyat valors molt importants, com són, 
entre altres, l’amistat i el treball.

Vull aprofitar aquestes línies per a dir-los a tots el meus fallerets 
i falleretes, que participen i gaudisquen de tot el que pugan, tant 
com jo ho estic fent.

Gràcies a tots per la confiança que haveu depositat en mi, i 
sobretot, gràcies infinites als meus pares per fer del meu somni 
una realitat.

Roberto

ROBERTO
MARTINEZ GARCIA PRESIDENT

INFANTIL
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Quan vaig arribar al meu volgut Dos de Maig, jo encara era molt 
xicoteta, però ma mare em va dir.... “algun dia seràs Fallera Major 
Infantil d’esta gran comissió”.

Puix, eixe dia ha arribat i hui estic escrivint estes paraules en este 
llibret, per a desitjar-vos unes falles increïbles.

Serà fàcil que siga un any divertit, perquè tinc la millor comissió 
infantil, en la que tinc molts amics i amigues que sempre estan per 
a gaudir amb mi de tots els berenars, excursions i qualssevol acte 
que la gran delegació d’infantils, ens prepara tots els mesos, als 
que des d’ací també els envie un bes molt gran.

Tampoc puc oblidar-me de la delegació del “playback” infantil, 
dels que m’he recordat tot l’any per no poder anar als assajos i 
perquè estic desitjant veure l’espectacle que tenen preparat, serà 
meravellòs, com sempre; un bes a cada un de vosaltres.

Junt amb la meua família, les meues cosines i en especial junt amb 
els meus pares, estic vivint  un any de somnis, i tot açò és gràcies 
a vosaltres, vos vull.

Enguany, tres persones formen part també de la meua família, 
Paco, Miriam i com no Rober, els quatre som una combinació 
perfecta per a passar-ho allò més be en qualsevol acte, no 
m’imagine este any sense vosaltres.

Estes línies m’han servit per a agrair i resumir-vos el feliç que hem 
sent per ser la vostra Fallereta  Major Infantil, espere que el meu 
somriure també siga el vostre, i així gaudirem d’unes magnifiques 
falles del 2017.

Un beset molt gran.

Maria 

MARIA
GIMENO GARCIA FALLERA

MAJOR
INFANTIL
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Paraules a Roberto

No sé com es pot ser tan xicotet i tant responsable a la vegada. Així és com ens agrada que 
tots conegueu al nostre President Infantil Roberto Martínez i García, perquè així és ell. Naix 
dins del bressol de la falla, amb uns pares fallers des de ben menuts. Per a nosaltres és molt 
emotiu veure com ha crescut. Des de ben xicotet corrent per la falla i hui el nostre President. 
Si estàs una estoneta al seu costat te n’adones que és un xiquet que al moment fa amics amb 
el seu caràcter obert i divertit. Juga al futbol fins quedar-se sense alè, i li dona per a estar ben 
plantat per a representar a la seua comissió a tots els actes que ha d’anar.

No tenim cap dubte que enguany va a ser una manera més que diferent per a ell i la seua 
família de viure la falla, no tenim cap dubte de que esteu fent tot el possible per a que 2017 
quede gravat al cor i al record dels que estem al vostre costat. 

Roberto i Bea, gràcies perquè li heu fet al vostre fill un gran regal, ser partícip de la cultura i 
tradició de la seua terra, poder gaudir d’una festa meravellosa que envolta de màgia a qui la 
viu i estem segurs que quan açò acabe, la seua màgia vos haurà fet tan feliços com mereixeu.

Gràcies per tot i enhorabona Robert. 

Paraules a Maria

És un orgull per al Dos de Maig tindre’t com a Fallera Major Infantil, fa temps que pertanys a 
la falla a pesar de la teua curta edat i has aconseguit fer un gran grup d’amigues en les que 
has compartit cavalcades, concursos de playback, berenars i dinars al nostre casal, has jugat 
i ballat. Han sigut molts bons moments  que sempre es quedaran al teu record.

Però enguany, 2017, es el teu any, María Gimeno i García eres la Fallera Major Infantil de la 
Falla Plaça Dos de Maig i Voltants de Paterna i no tenim cap dubte que vas a ser una gran 
Fallera Major, perquè ho portes en la sang, perquè gaudeixes quan et vistes de valenciana per 
a representar a la teua comissió.

Per tot això María, estem segurs, que junt al teu President Roberto, vas a disfrutar de cada 
segon, de cada minut, de cada acte, de cada passacarrer, i volem que sàpigues que tots 
anem a estar al teu costat per a viure amb tu i amb la teua família cada dia d’aquest meravellós 
exercici. 

Et desitgem que aquest any siga inoblidable per a tu, que les falles de 2017 seran genials i que 
intentes aprofitar cada minut del teu regnat com si fora l’últim.

Enhorabona María
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LES AVENTURERES

FALLERA MAJOR INFANTIL
Maria Gimeno García (Argent)
  
DISTINITU D’OR 
Claudia Alacreu González
Elea Andreu González
Lia De Diego Gabarda
Andrea Ferrer Sánchez
Lucía García Navarro 
Irene Muñoz Cremades
Andrea Rubio Abellán 
Sara Ruiz González 
  
DISTINTIU D’ARGENT
Ashley Andreu González
Noa Arjona Zuriaga 
Sandra Calatrava Picazo
Keyra Cámara Rodríguez
María González Catalán
Rocío Maroto Rodríguez
Nayara Martín Lucas 
Claudia Márquez Cobo
Naiara Márquez Cobo
Iraida Martínez Lagarés
Ester Martínez López 
Alanis Morera García 
Shaila Ojer Villena 
Laura Rocafort Gázquez
Sara Sánchez De la Blanca

DISTINTIU DE COURE
Marina Colmena Castillo
Lucia Doblas Becerra 
Zaira Guillamón Martín
Rocío Gutierrez Merino
Emma Jiménez Belda 
Yaiza Martínez Calleja 
Lucia Mateu Belda 
Mar Pico Ruiz 
Erika Portillo Gigante 
Mireia Portillo Gigante
Elvira Rojas Brisa 
Alma Ruiz Zuriaga 
Alba Sancho Peris 
Vega Santos Cortés 
Lydia Socuellamos Cabezas
Arantxa Zafra Riera
  

SENSE DISTINTIU 
Marina Aguilar Rodríguez
Lucía Almendros Cervera
Marta Asensio Escuin 
Sandra Carrillo Meneses
Aracely Chinchilla Gutiérrez
Lucía Chinchilla Gutiérrez
Lucía Del Rey Muñoz 
Leyre Fernández Pérez
Africa Lobato Cano 
Valeria Luján Ruiz 
Rebeca Mañez Folgado
Irene Muñoz Baca 
Aroha Muñoz Benito 
Valeria Muñoz Benito 
Sofía Rodríguez Fuentes
Maria Vivó López
Noelia Vicente Durán 
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PRESIDENT
Roberto Martínez García (Argent)

VICEPRESIDENT 1º
Unai Martínez Calleja (Argent)

VICEPRESIDENT 2º
Diego Jarque Moya (Argent)

SECRETARI
Jose Vicente Martínez Jiménez (Argent)

TRESORER
Pedro Vega Rosas (Argent)

COMPTADOR
Izan Verdejo Carratalá (Argent)

DELEGAT
Rodrigo Gijón Martínez (Argent)

DELEGAT
Erik Ferrer Sánchez (Argent)

DISTINTIU D’OR
Julen Rocafort Gázquez
Iván Rubio Fernández

DISTINTIU D’ARGENT
Vicente Ramón Alacreu González
Natxo Alacreu González 
Cristian Cano Maeso 
Alexis Cano Poveda 
Rodrigo Castillo Gil 
Asier Castro Frontera 
Jorge González Catalán 
Izan Montesinos Arévalo 
Jaume Ruiz González 

DISTINTIU DE COURE
Rubén Andrés García
Hugo Cano Maeso
Alex Flores Pérez
Miguel Angel García Pérez
Julen Gómez Rodríguez
Christian Guillamón Martín
Ferran Jarque Moya
Alvaro Luján Ruiz
Daniel Pérez Moya
Abraham Romero Pérez
Dylan Ruiz Simarro
Hugo Sánchez De la Blanca
Javier Socuellamos Cabezas

SENSE DISTINTIU
Leandro Almendros Cervera
Cristian Aparicio Lozano
Lucas Cano Herrera
Marcos Cano Maeso
Noel Contreras Martínez
David Giménez Crespín
Hector Fabián Hernández Serrano
Kevin Hidalgo Visiedo
Bruno Luján Germán
Unai Montesinos Arévalo
Diego Pérez Merino
Hugo Ruiz Pérez
Alejandro Soriano Almazán
Pablo Vicente Durán

MINIFALLERS

ELS GUIES ELS RODAMONS

Joel Jiménez Belda Alvaro Julve Porras

Joan Ruiz Gómez Jesús Mateu Belda

Jordan Monreal CastilloPau Gijón Martínez

Jose Luis Abellán Asins Enrique Rojas Brisa
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Una casa, una llar és un projecte de Vicent Almela, que 
materialitza les diferents formes de viure: el castell de 

la princesa, el pont en el que viuen les persones sense res, la 
closca on viu el caragol, el formiguer on les formigues treballen 
de sol a sol i formen la seua pròpia família; la casa de fusta dalt 
de l’arbre on juguen els xiquets; les casetes de fusta on niden 
els pardalets en els parcs; els forats de totes les mesures que 
les aus fan als arbres on naixen les seues cries; el carranc ermità 
que porta la seua casa damunt l’esquena; l’iglú dels esquimals i 
el tipi de les tribus indies. 

Un projecte que naix per a fer un joc de paraules continu, que 
va a barrejar la sàtira i l’ humor amb una composició arriscada, 
atrevida i amb molt de color. Veurem plantat en la plaça un 
conjunt amb 26 ninots d’ entre  40 i 90 cm que formen un 
monument realitzat amb molta cura per a un resultat d’èxit i 
impactant.

Artesà: Vicent Almela

UNA CASA,

UNA LLAR
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Prisma triangular roig,
cilindres blaus,

uns cubs grocs davall
i els prismes quadrangulars,
per art d’imaginació
una casa fan.

Si molt apures,
un pontet color fusta
al bell mig
per fer-la més gran.

Meravelloses peces
d’una infantessa 
innocent i desmodada
que amb peces menudes
cases aparellava.

Jocs de construcció
blau, groc, verd,
fusta i roig,
fragments de fantasia
per a portes 
finestres 
i teulats, 
que mans infantívoles
convertien en llars.

Després,
en fer-se grans, 
el somnis canvien,
arquitectes o aparelladors,
mestres de paleta o delineants,
son les noves aspiracions,
com les del que en la falla 
satisfet ens aguaita...
amb les eines  ben plantat, 
i ben segur,
perquè porta el seu casc.

És un jove que juga a fer cases,
con aquelles que de nanos 
tots hem somniat,
una casa dalt d’un arbre
on ficar-se a imitar
i ser mares i pares  
que tenen  una llar
amb trastos propis
amb finestres, portes,
cadires, mobles , 
i fins i tot un llit gran.
Amb taules usades feta,
de sòlides branques penjada,
i amb una empinada escaleta
que sols la joventut a les cames
convida a per ella escalar.

Casa adossada
amb veïns singulars
que no necessiten,
d’escales per a pujar.

Teuladins en família
justament al costat
aprenen de la vida
i des pas a volar.
La seua llar és un niu
amb esberles fabricat
on es troben al caliu
de l’oratge canviant.

Apa! Quin soroll
tuc, tuc, tuc, tuc...
i que no para l’animal
està fent-se la casa
a colp de força 
i voluntat.
És un pica-soques
foradant l’arbre 

com si fora fuster,
pica que te pica
fins que es faça de nit.
Més famós es faria, 
si enlloc de bec  
tinguera un filaberquí .

Al pati de l’escola 
hi havia un ocellet, oé, oé!
li deia pica-soques
i feia el seu niuet, oé, oé!
Pica-soques, pica-soques
Pica-soques, pica bé.

Canten els xiquets
esta lletra infantil
d’un pardalet obrer
que sa casa construix.

I ací s’acaba l’estampa
del remat i cos central,
un xiquet ficat a paleta
davant un arbre comunal.

Les cases del mon
no totes són iguals,
de cap manera,
les hi ha de fang,
de fusta, de ciment
i de metall,
unes estan amuntonades
com si foren abellars,
altres disperses, 
com oasis 
enmig del camp.
Unes son febles
com les que el llop va bufar,
altres són eternes

amb milers i milers d’anys.
Unes estan quietes
i d’altres suren sobre la mar.
Unes són menudes
i n’hi ha que són bestials.
En unes viuen tribus
i altres són unifamiliars.
Però totes són cases
i per alguns la seua llar,
segons si les admiren
o són els seus habitants.
Fem un tomb per les cases
que l’artista ens ha proposat
i comencem per aquelles
amb un nom més original. 

La primera és diu Tipi
i encara que té nom de gos,
és una llar de la pradera
que inventà un indi.

Es passava el dia caçant
aquells grans animalots,
búfals de la pradera,
coneguts per bisons.

Amb les pells obtingudes
i uns quants pals
va fer-se una casa
com un cucurutxo 
però cap per avall.

-

EXPLICACIO I RELACIO D’ALLO 
QUE CONTE LA NOSTRA FALLETA
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Lluny de l’oest americà
allà on no compren gelats
altra gent es fabricà
una casa de congelats.

Rodona com una pilota
tallada per la mitat,
amb blocs de gel feta
la vivenda de l’esquimal
enmig del gel sembla
un bony d’eixos del cap,
que quan escriuen
l’anomenen igloo
i del fret que tenen
la pronuncien iglú.

L’interior d’esta casa,
un dubte planteja,
Dormir en un iglú?
És dormir en la nevera?

Tremolant de fred polar
fugim a tota presa,
i busquem una altra llar
que siga més calenta.
De sobte ens trobem
un animalet amb coberta,
que porta la seua casa
al capdamunt amb paciència.
El caragol que va lent
per arribar a casa 
mai en té presa, 
perquè guarda les banyes
s’amaga a la closca
i obté la seua recompensa.

Però portar la casa als muscles
no es qüestió de caragols
que els humans també imiten
este tipus de construcció.

És una casa sobre rodes
xicoteta i apanyada
que s’utilitza en viatges
i que s’anomena caravana.

Tota la família viatja
mare, pare, fill i germana,
fins un gos i una gata
un para-sol, i vint maletes
bultos i paquets a manta, 
sense oblidar-se les bicicletes.
La caravana plena,
no queda gens d’espai
quan algú s’en recorda,
que falta la iaia, carai!
La pugen a la baca,
la lliguen amb cura
i la tapen amb una manta
per protegir-la de la ventolà.
Ja estem tots!
En marxa!
A la platja!

Se’n van de casa,
a una altra casa,
dins d’una casa,
que és ben escassa?

Massa pa la carabassa!

Parlant de carabassa,
mica boig si que està
per a ficar-se en casa
d’un altre animal,
un autèntic okupa
el carranc ermità.
No paga hipoteca,
ni un lloguer taxat,
es fica per la jeta
dins una closca
i aviat.

Estem arribant al final
d’este tomb per les cases
que ens havien proposat

i entropessem amb la diferència
de viure dalt o viure baix
segons la classe social.

Mentre uns viuen al castell
ben còmodes i confortables
i de mil luxes envoltats...

Altres viuen baix d’un pont
en condicions miserables
i a l’oratge exposats.

En açò de les cases 
també injustícia hi ha
i segons el que tingues,
vius en un o altre veïnat,
fins i tot si t’arruïnes
acabes al carrer abandonat
baix d’un pont vivint
sense portes ni finestres
on manquen les comoditats.

Un propòsit ha de ser
amb les diferències acabar
així com de cada casa fer
una autèntica llar familiar.

Estes seran les úniques cases
que les flames arrasaran,
sense que siga una tragèdia
ni eixir als telediaris nacionals.
Un incendi de festa,
una lliçó de socials
una ensenyança perfecta
i el millor punt i final. 

Hernan Mir Serrano
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JUNTA CENTRAL FALLERA
SECCIÓ INFANTIL

OR
Roberto Martínez García
Noa Arjona Zuriaga
Ashley Andreu González
Diego Jarque Moya
Unai Martínez Calleja
Alanis Morera García
Naiara Márquez Cobo

RECOMPENSES

ARGENT
Ferrán Jarque Moya
Hugo Cano Maeso
Erika Portillo Gigante
Mireia Portillo Gigante
Alma Ruiz Zuriaga
Hugo Sánchez De la Blanca
Alba Sancho Peris
Álvaro Luján Ruiz

JUNTA LOCAL FALLERA
SECCIÓ INFANTIL

OR
Sara Ruiz González
Alanis Morera García
Naiara Márquez Cobo
Roberto Martínez García
Unai Martínez Calleja

ARGENT
Hugo Cano Maeso
Shaila Ojer Villena
Hugo Sánchez De la Blanca
Alma Ruiz Zuriaga
Álvaro Luján Ruiz
Ferrán Jarque Moya
Christian Guillamón Martín
Mireia Portillo Gigante
Erika Portillo Gigante

COMISSIÓ
SECCIÓ INFANTIL

INSIGNIA D’ARGENT 
DE LA COMISSIÓ
Sara Sánchez de la Blanca
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Començà sent una xiqueta, una xiqueta riallera, alegre, feliç per representar a la seua falla com 
la Fallera Major Infantil, la falla que la va veure nàixer i créixer. I després de tot l’exercici faller, 
l’experiència acumulada es nota al seu somriure, al seu saber estar, convertint-la en la Fallera Major 
Infantil de Paterna per l’any 2017.

El Dos de Maig està orgullós de tu Claudia, el Dos de Maig aplaudeix el teu nomenament i et desitja 
el millor per aquest nou regnat que comença. Però també, el Dos de Maig t’acomiada com a la 
seua Fallera Major Infantil 2016. És el moment de dir adéu a un any ple d’emocions contingudes, 
d’il·lusions, de sentiments encontrats, un any ple d’actes, de presentacions. Un any en el que l’esforç, 
el treball i l’afecte de tots els fallers cap a tu es va veure recompensat en cada somriure teu.
 
Ara ja podem tancar les teues falles, però ho farem amb l’orgull i el sentiment col·lectiu de satisfacció 
pel deure complit, esperant que aquest record t’acompanye sempre i et recorde que per sempre 
seràs la Fallera Major Infantil de l’any 2016 de la Falla Plaça Dos de Maig i Voltants de Paterna. 

Gràcies Claudia i Enhorabona.

COMIAT FALLERA 
MAJOR INFANTIL 2016

PREMIS INFANTILS 
FALLES 2016

3er Premi Monument Infantil Secció Especial.- Junta Local Fallera
1er Premi Fi de Festa Infantil Grup C. Junta Local Fallera
1er Premi Presentació Infantil Grup C.- Junta Local Fallera

MONUMENT FALLA INFANTIL 2016
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Diumenge, 12 de Febrer
Concentració al Casal de tota la Comissió Infantil.
Solemne Presentació i Exaltació de la nostra Fallera Major Infantil MARIA 
GIMENO   i GARCÍA i tota la seua Cort d’Honor, en Les Escoles de Sant Josep 
a València.
Vi d’Honor oferit per la nostra comissió a la nostra Fallera Major Infantil MARIA 
GIMENO i GARCÍA.

Dissabte, 25 de Febrer
Dinar d’aixellet per a la comissió infantil.
Concentració al Casal per a acudir a la “CRIDÀ”.
Inauguració de l’Exposició del Ninot al Gran Teatre Antoni Ferrandis i lectura del 
premi al Ninot Indultat. A continuació anirem en comitiva pel carrer Comte de 
Montornés fins a la Plaça Enginyer Castells.
Concentració de les comissions falleres a les portes de l’Ajuntament.
“CRIDA 2017” des del balcó de l’Ajuntament.

Dissabte, 04 de Març
Replegà Infantil.
Concentració al casal per a acudir a la Cavalcada.
Concentració de les comissions als carrers Avinguda Blasco Ibañez, Marià 
Benlliure, Poeta Zorrilla i Sant Lluis Beltràn.
 “CAVALCADA DEL NINOT”.

Dissabte, 11 de Març
Concurs de paelles organitzat per Junta Local Fallera al Parc Central.
Concurs de paelles al nostre casal patrocinat per “TAPIOCA” i “NIT D’ALBAES”

Diumenge, 12 de Març
Despertà de Junta Local Fallera. Concentració al Carrer Major

Dimarts, 14 de Març
Sopar d’aixellet i entrega d’insígnies a la comissió.
Excursió nocturna per a veure les falles de València. Anirem en autobús pagat 
a escot.

Dimecres, 15 de Març
Esmorzar d’aixellet per a la Comissió.
Dinar per a la Comissió Infantil.
Berenar i taller per a la nostra Comissió Infantil.
Sopar de la “Plantà” del nostre Monument Infantil.
“Plantà Infantil”

Dijous, 16 de Març
Esmorzar d’aixellet per a la Comissió.
Concentració de la Comissió Infantil per a anar a visitar els monuments de les 
falles de Paterna.
Dinar per a la Comissió Infantil.
Concentració al casal de tota la Comissió per a acudir a l’Entrega de Premis.
“ENTREGA DE PREMIS”, en l’Ajuntament.
Sopar per a tota la Comissió Infantil patrocinat per “Bar Jarama” i Concurs de 
disfresses infantil.

Divendres, 17 de Març
Despertà per a tota la barriada.
Esmorzar d’aixellet per a la Comissió.
Jocs Infantils
Dinar per a la Comissió Infantil.
 “OFRENA DE FLORS”
Concentració al nostre casal per a anar a l’Ofrena.
Sopar per a tota la Comissió Infantil i Animació Infantil.

Dissabte, 18 de Març
Despertà.
Activitats Infantils en l’Explanada del Cohetòdrom a càrrec de Junta Local 
Fallera
Parc Infantil.
Dinar oferit a la comissió infantil per la nostra Fallera Major Infantil MARIA 
GIMENO I GARCÍA, i el nostre president infantil ROBERTO MARTÍNEZ i GARCÍA 
Xocolatà per a tots els infantils oferida per Forn Santa Teresa.

Diumenge, 19 de Març
Despertà.
Parc Infantil.
Solemne missa oferida al nostre patró Sant Josep en l’Església de Sant Pere 
Apòstol.
Dinar per a la Comissió Infantil.
Mascletà al Parc Central.
Parc Infantil i berenar patrocinat per Levaduras Valencianas.
Sopar per a la Comissió Infantil patrocinat per Levaduras Valencianas.
 “CREMÀ” del Monument Infantil.

La comissió de la Falla Plaça Dos de Maig I Voltants de Paterna no es fa 
responsable dels canvis d’hora i organitzatius dels actes organitzats per Junta 
Local Fallera.

Els horaris dels actes interns de la nostra comissió poden ser modificats, 
comunicant-los de manera oportuna al nostre casal. 

PROGRAMA DE FESTES

09:30 h.
11:00 h.

14:30 h.

13:30 h.
19:00 h.
19:30 h.
 

20:00 h.
20:30 h.

11:00 h.
15:00 h.
16:00 h.

17:00 h.

12:00 h.
21:30 h.

08:00 h.

22:00 h.
00:00 h.

11:00 h. 
13:30 h. 
18:00 h.
20:30 h. 
21:00h. 

11:00 h.
11:00 h.

13:30 h.
16:30 h.
18:00 h.
20:30 h.

08:00 h.
11:00 h.
11:00 h.
13:30 h.
17:00 h.
17:30 h.
21:30 h.

08:00 h. 
10:00 h.

11:00 h.
14:00 h.

18:00 h.

08:00 h.
11:00 h. 
13:00 h.

14:00 h.
14:30 h.
16:00 h.
20:30 h.
22:00 h.
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Hola, amics. Em dic Pau, tinc 8 anys i visc a València. Rectifique: Ara visc a València; 
però, per motius de treball de mon pare, he viscut arreu del món. El pare és enginyer 
d’obres i camins, i, cada cert temps en l’empresa on treballa, l’envien a algun lloc de 
la geografia mundial. Una passada. 

Igual penseu que no pot ser divertit canviar contínuament d’escola o d’amics. Igual 
penseu que passar de l’hivern a la calor sufocant en tan sols un dia em podria afectar 
el cap i tornar-me un poc més boig del que estic. Doncs no, m’encanta fer aquests 
canvis, em fascina fer mudances, empacar i desempacar, agafar el cotxe, l’avió, el 
tren i fins i tot el vaixell, i marxar no sabem molt bé on.

Aprofite aquests moments per a prendre-li el pèl a la mare, que es posa dels nervis 
per arreplegar-ho tot, sense deixar-se res. Li faig burleta al pare quan ens numera 
una i una altra vegada: Pau, Margarida (la meua germana), Lola (la gosseta), Bimba 
(la gateta), el pare, la mare... Ah, i la iaia.

La iaia? On s’ha posat la iaia? Doncs, com sempre, pentinant-se, pintant-se els 
llavis, estirant-se el vestit i no sé quantes coses més, per a ser la iaia més perfecta 
i autèntica del món sencer. I és que la iaia és una presumida; però a mi m’agrada, 
l’estime a muntó i és “súper guai” estar amb ella, sap contar tot tipus d’històries i per 
a fer aquests viatges tan llargs ens va molt bé.

Sabeu a quants llocs he estat? En un fum. Llocs meravellosos, que m’han servit per 
a aprendre moltíssims dels seus costums i tradicions. A cada un d’ells he viscut a 
una casa diferent, unes més grans, altres més xicotetes; en un pis o en el camp, de 
dues o cinc habitacions, de taulellets o formigó, de fusta o d’argila. Quina quantitat 
de models i de formes! Totes elles d’acord amb els factors climatològics del poble 
o la ciutat on estaven i que els meus pares pensaven que eren les més adequades 
per a nosaltres. 

Han sigut tantes que m’agradaria ensenyar-vos-les totes, m’encantaria que 
m’acompanyàreu al llarg i ample del món, que féreu el viatge amb mi per a conéixer-
les totes i així us contaré per què són tan distintes unes d’altres.

Per això, cordeu-vos els cinturons, que el viatge comença:

Hui estic a Paterna, València, Espanya. Demà no sé on estaré.

UNA CASA

UNA LLAR
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Cases
excavades
en la terra Chaumiêre

FRANCA

ESPANYA
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Trull

Mudhif

ITALIA

IRAQ
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Iurta Izba

MONGOLIA

RUSSIA
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MinkaHanok

COREA JAPO
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WigwamIglú

GROENLANDIA

CALIFORNIA
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Tipi Palafit

NOU
MEXIC

PERU
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Hare
paenga Ruca

XILE

ARGENTINA
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Riad Barraca

MARROC

ESPANYA

42 / 43



Torne a Espanya, torne a València, he recorregut el món, però, sí és de veres que 
hi ha coses que de vegades m’entristeixen. Sobretot les aventures que he deixat 
pel camí, quanta il·lusió i imaginació he posat en cada una d’elles. I és que a cada 
lloc he tingut una vivència diferent; sempre he trobat un amic amb qui jugar i fer 
pinya, i tots me’ls he deixat enrere. Enrere s’han quedat també totes les cases a les 
quals he viscut i a les quals no. I és que quantes formes de viure hi ha. Quants estils 
diferents de vivendes!

Recorde, a París, els espectaculars castells de la Vall de la Loire, on encara que 
feia molt de temps que no vivia ningú, tots contaven la història d’aquells que havien 
viscut. Quin contrast hi ha amb el pont de Manhattan, una meravella de ciutat, però, 
quan miraves davall d’ell, i veies la gent que havia fet de les seues parets la seua 
llar, et posaves trist.  Allí vaig fer un amic. Li deien Marc, i no recordava des de quan 
vivia baix d’aquell  pont, sense res. Arreplegava menjar de les deixalles que treien 
al carrer els restaurants del voltant, i de les monedes que generosament li donava 
la gent, però així ell era feliç.

Uns que viuen davall d’un pont i altres que viuen en cases que no són les seues. 
Com està el món, quins moments més difícils vivim! A Berlín vaig conéixer una 
casa d’aquestes, un edifici abandonat que havia sigut ocupat per persones sense 
llar, persones que s’havien refugiat del sistema i que vivien sense pagar res, sense 
aigua, sense llum, en unes condicions molt roïnes. Però allí estaven. Molts d’ells 
eren artistes i havien decorat la façana amb motius d’animals i plantes de vius 
colors que formant un mural que la gent es parava a mirar quan passava pel carrer.

A Londres, quan vam anar, ens vam deixar la caseta que el pare i jo vam construir 
dalt de l’arbre. És clar que no me la podia endur, encara que jo ho vaig intentar de 
totes les formes possibles, i inclús la vaig intentar desmuntar; però va ser inutil. Allí 
es va quedar, un poquet de la meua infantesa i el record de les aventures que hi 
vaig viure.

A Nigèria vaig conéixer la casa dels caragols, els qui, com sabeu, la porten a la seua 
esquena. Un dia passejant pel bosc amb Lola, la meua gosseta, vaig trobar-me 
amb uns caragols gegants. Això sí que era una closca gran! Era com una mansió 
d’un multimilionari. Eren tan grans que Lola es va posar a lladrar. Estava espantada 
com jo, però prompte ens vam adonar que no feien res, que eren uns caragols com 
uns altres, encara que més grans.

Diferent era el forat tan xicotet que el pardalet fuster feia al seu arbre al bosc de 
Quebec, al Canada. Això sí que era un bosc! Quasi tots els arbres tenien forats on 
aquests pardalets criaven els seus pollets. I què em dieu dels nius de les cigonyes? 
Els nius més grans que he vist en la meua vida, tots plens de varetes de fusta, 
d’herbes, totes col·locades amb molta cura per a la comoditat de les seues cries.

A Holanda vaig anar d’excursió amb el col·legi a un museu, el Museu Hoge Veluwe 
Meseonder. Allí vaig descobrir com viuen les formigues. El munt de terra que veiem 
quan es trobem amb un formiguer es converteix en una quantitat incomptable de 
corredors i passadissos on les formigues treballen incansablement perquè aquesta 
vivenda funcione correctament.

I què em dieu de la casa del carranc ermità? És un dels animals més interessants 
que he conegut. Un dia, mentre em banyava en les platges de Belize a l’Amèrica 
Central, vaig entropessar amb un carranc d’aquests, que corrent corrent buscava 
refugi en una altra closca que no era seua. Era molt curiós, perquè com són tan 
vulnerables no sabeu el que corria a amagar-se a la casa d’un altre mol·lusc. No 
vaig poder agafar-lo, però el vaig seguir fins que es va ocultar darrere d’una pedra. 
Era molt graciós.

Us han agradat les meues aventures? Espere que sí. Fins ací he arribat, he 
recorregut el món sencer. Tants països diferents, tants pobles distints, tantes cases 
peculiars. Però, ara torne a Paterna, a la meua casa, a la meua llar, on vaig nàixer, 
on es varen casar els meus pares i els meus iaios, on la història sempre retorna i on 
vull viure per sempre. Des d’ací continuaré les meues aventures, les històries més 
interessants, els jocs que més ens agraden i heu d’estar segurs que us les contaré.  

Elena Martínez
Tardor 2016
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PUBLICITAT















La Comissió Falla Plaça Dos de Maig i Voltants de Paterna, agraïx a tots els nostres 
col·laboradors la participació en aquest Llibret.

Aquest Llibret es va acabar d’imprimir als tallers de “Diseñarte” el dia 31 de Gener de 
2017, festivitat de “San Juan Bosco”
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