
A.C.F. Plaça Dos de Maig i Voltants de Paterna

2018

odamonsR



1

Llibret  A.C.F. Plaça Dos de Maig i Voltants de Paterna

rodamons

UMARI
 02 PRÒLEG
04 SALUTACIÓ DEL PRESIDENT 
 06 SALUTACIÓ FALLERA MAJOR 
08 DIRECTIVA
 09 CORT D’HONOR 
10 COMISSIÓ MASCULINA I COL·LABORADORS 
11 RECOMPENSES 
13 ESBÓS MONUMENT GRAN 
14  EXPLICACIÓ FALLA GRAN 
20 SALUTACIÓ PRESIDENT INFANTIL 
22 SALUTACIÓ FALLERA MAJOR INFANTIL 
24 DIRECTIVA INFANTIL I VOCALS
27 ESBÓS MONUMENT INFANTIL
28 EXPLICACIÓ FALLA INFANTIL
31 RECOMPENSES INFANTILS 
32 FALLERS D’HONOR
33 FALLERES MAJORS I PREMIS 2017
34 PROGRAMA D’ACTES
36 IMATGES PER AL RECORD 
40 LA FALLA TRASPLANTADA 
56 EL DIVAN VIATGER 
  (Entrevistes amb els artistes fallers que 
  han exportat la festa arreu del món)

156 GUIA COMERCIAL

viatge
Iniciem
el nostre

2018



2 3

La Comissió no es fa responsable de les idees i 
opinions expressades pels seus col·laboradors.

El present llibret participa en la convocatòria 
dels premis de la Generalitat Valenciana 
per la promoció de l’ús del valencià.

Aquest llibret participa en els 
Premis de les Lletres Falleres

Edita:
A.C.F. Plaça Dos de Maig i Voltants de Paterna
Coordinació: 
Delegació de Relacions Públiques
Idea: 
Delegació de Relacions Públiques
Col·laboradors: 
Manolo Sanchis
Hernán Mir Serrano
Raúl Martínez
Daniel López
José Devis
Pedro Santaeulalia
Juan José García
José Martínez Mollà
Manolo Martín
Toni Fornés
José Puche
Mario Gual
Jesús Ovejero
David Moreno 
Miguel Arraiz
Fotografies:
Foto Byte Studio
Manolo Sanchis
Noel Arraiz
Arxiu privat de Pablo Jesús Ovejero Galindo
Presentador del Llibret:
Rodolf Sirera Turó
Impressió i maquetació:
Blauverd Impressors
Portada:
Freepik
Blauverd Impressors
Dipòsit legal
V-584-2012

Eixa nova imatge comença quan baixen els llums, 

s’aturen els sorolls, s’encén la torxa de la càmera, 

els micròfons comencen a gravar, es fa silenci ab-

solut i es roda. S’acomoden postures al divan, es 

palpa el coixí, i les mirades es creuen per un instant, 

sabent que eixe és el moment en que es va a revelar 

la més absoluta intimitat entre dues persones. Co-

mença la fantasia, el record. Iniciem el viatge.

I se n’anem allà on ens porten, cap avant o cap en-

rere, ens dona igual, els acompanyem en les seues 

hores de soledat, eixes que segons ens conten te-

nen el regust més especial de la concentració, de la 

dedicació, hores de ser tu mateix i crear al teu antull, 

encara que siguen les més dures.

Els acompanyem amb la seua família, pares i fills, 

present o absents, generacions juntes compartint 

taula de treball o admirant les mans que formen les 

belles escultures que faran exposició i els carrers 

seran la pinacoteca.

Nosaltres ja hem viatjat, ja hem recorregut el camí i vo-lem que ara ho faces tu que em lliges, volem que el recorres amb ells, el visques i et deixes inundar per les seues sensacions, les seues flaires, les seues percep-cions, el seu treball.
Aventureu-vos a fer-ho perquè paga la pena l’experièn-cia del passeig, i afermem que no us decebrà. Gràcies

pròleg

Sí, per a tu, que quan obris aquest llibre sabràs imme-
diatament que et vas a trobar des de la primera fulla fins 
a l’últim anunci. Que coneixes el món de les falles tant 
com a tu mateix, segurament millor que ningú.
Sí, per a tu, que recordes fins la falla que es va plantar 
a la Plaça de l’Ajuntament de València en 1954. Que 
podries explicar-li a un alemany com sona una mascletà 
o quants semàfors hi ha en el recorregut des del carrer 
Sant Vicent fins la Plaça de la Verge, just quan et trobes 
cara a cara en la Mare de Deu, i inclús pots fer-li enten-
dre que cada any quan ocorre, acabes amb llàgrimes de 
sentiment contingut.
Sí, per a tu, que et coneixen com el més dur negociador 
en els tallers fallers des de Picassent a Borriana, que et 
saps obra i miracles de tots els artistes.
Sí, per a tu, que controles fins l’infinit i més enllà l’or i l’ar-
gent de la teua comissió i que saps que el plats de plàs-
tic valen 0,75 €, encara que lliures 0,50 €, per estalviar.
O millor, si eres la mateixa persona que agombola totes 
aquestes individualitats i virtuts, a tu especialment va di-
rigit aquest llibre. Si pel contrari eres una persona neò-
fita en aquesta matèria, però que t’apassiona aprendre, 
per a tu també va adreçat.
El nostre desig és arribar a tots. Volem que el llegiu.
Durant mesos hem recorregut un camí que ens va inspi-
rar el nostre monument RODAMONS, per a iniciar un viat-
ge de final incert i en el que a poc a poc, s’hem deslliurat 
d’equipatges i idees preconcebudes, per a introduir-nos 
en un nou món, un món anònim, una nova visió del títol 
ampul·lós de l’esperit faller.

PER A TU QUE EM LLIGES:

AIXÍ SÓN LES FALLES, AIXÍ SÓN ELS SEUS ARTISTES, AIXÍ SOM ELS FALLERS

Els acompanyem amb el fred, el calor, la pols que tenyís de 
blanc les sabates negres, el monyo i les mans.
Els acompanyem amb la joventut impetuosa, irreflexiva i cu-
riosa d’alguns i la saviesa de les canes de molts més.
Els acompanyem al voltant d’una taula compartint vivències 
i enyorances de temps passat que estan sempre presents, 
amb una mirada emocionada i llàgrimes d’agraïment als ulls 
per l’oportunitat del record.
Pugem amb ells a l’avió, al vaixell, al cotxe, i inclús al camió 
i viatgem fins llocs allunyats, des de la Xina fins Atlanta, pas-
sant per París i Sevilla. Indrets on han arribat les efímeres 
obres d’art valencianes, nostra cultura, nostra identitat. Fa-
lles trasplantades que han donat llum a una efemèride, a un 
esdeveniment i que han contribuït a engrandir altres festes 
autòctones en un esclafit en llum i color.

RR PP
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Estimats fallers, col·laboradors, amics i veïns.

Enguany, i sense esperar-ho, se m’ha ofert l’oportunitat d’encapçalar esta 
comissió en un nou exercici. Per això vull que les meues primeres línies 
siguen d’agraïment pel vostre suport; especialment a totes les Delegacions 
que amb el seu esforç i dedicació treballen per la nostra festa i fan que pas-
sem tots un any meravellós.

He d’aprofitar esta oportunitat també per a expressar la meua felicitació a 
tots els fallers i falleres del Dos de Maig per seguir portant amb el seu esforç 
a esta comissió on es mereix. Vos anime també a continuar, a no defallir 
en esta tasca, perquè amb l’esforç de tots aconseguirem continuar sent la 
comissió amb més projecció i esperit faller, que tant fa falta. 

De manera especial, vull felicitar als nostres representants, Unai, Lucia i 
Rosa, per este any, en què a més de portar al més alt el nom de la nostra 
falla allà on van s’ho estan passant d’allò més bé. Agrair també a les seues 
famílies la seua ajuda incondicional en tot moment.

Este any, més que mai, no hem de relaxar-nos i hem de continuar treballant 
amb el objectiu ficat en el proper any, quan celebrarem el tan esperat Cin-
quanta Aniversari de la Comissió. Mentrestant, vos anime a gaudir d’estes 
dies de festa, a que deixeu les preocupacions enrere i vos centreu en pas-
sar-ho el millor possible amb la nostra família fallera.
Vos desitge unes bones falles.

UN ABRAÇ

BENITO
Márquez

Jiménez

president
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Estimada família fallera:

Em trobe a l’equador del viatge més important i 
especial de la meua vida. Eixe viatge que m’està 

brindant l’oportunitat de conèixer a molta gent, de 
viure moments inoblidables, de fer de cada pa-

rada, un moment únic, i de portar-me al meu cor 
milers de records.

A tota la gent que m’acompanya enguany tinc molt 
que agrair, però, sobre tot a la meua família, a 

David i a les meues amigues. Tots ells fan d’esta 
experiència un record únic.

Però, hi ha tres passatgers que donen al meu viatge 
un punt més especial encara. Benito, Unai i Lucia 

son els encarregats de fer que cada parada siga un 
record inoblidable. Gràcies companys!

Fallers, dosdemayers, a tots vosaltres vos dec gran 
part de totes les experiències, emocions i senti-

ments que estic vivint. Per tot això, GRÀCIES. Grà-
cies pel vostre esforç i treball. Gràcies per complir 

somnis des de fa quasi 50 anys, i sobre tot, gràcies 
per complir el meu.

Per això, fallers, família i amics, vos mereixeu gau-
dir com mai del nostre destí, de les nostres benvol-
gudes falles. De cada acte, de cada pasacarrer, de 

cada menjar… Gaudiu fallers, de la vostra festa!

ROSA Mª
Roa

Barrones

fallera major
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Pilar Martínez García. Coure 
Francisco Javier Núñez Bailén. Fulles 
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Ana Martínez Iglesias. Fulles
Raquel Moya Moreno. Fulles
Carmen Porras Martínez. Fulles
Carolina Ruiz Martínez. Fulles
Lidia Ruiz Triviño. Fulles
Paquita Tabla Blanco. Fulles
Diana Talón Salvador. Fulles
Consuelo Valero Gil. Fulles
Cristina Valero Gil. Fulles
Amparo Zuriaga Benlloch. Fulles
Raquel Zuriaga Díaz. Fulles
Lorena Benlloch Alfonso. Or
Paqui de la Blanca González. Or
Pilar Enguidanos Urbán. Or
Manuela García Brisa. Or
Laura Gázquez Martínez. Or
Cristina Gil Martínez. Or
Miriam Gómez Ramírez. Or
María Jiménez Jiménez. Or
Silvia Latorre Martínez. Or
Elena Mª López Tarín. Or
Leonor Márquez Jiménez. Or
Mª Dolores Moreno Collado. Or

Ana Moya Moreno. Or
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Lorena Ruiz Mínguez. Or
Noelia Ruiz Ruiz. Or
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Gregoria Santisteban Hidalgo. Or
Elisabeth Verdejo Márquez. Or
Yolanda Villora Ruiz. Or
Amparo León Ochoa. Or
Olga Cantero Mínguez. Argent
Sandra Castillo Cabañas. Argent
Lidia Catalá Valero. Argent
Marta Cerdán Martínez. Argent
Patricia García Ocaña. Argent
Eva García-Pardo López. Argent
Pepa Gázquez Martínez. Argent
Ana Mª Iglesias Año. Argent
Silvia Lombardero Barroso. Argent
Eva Mª Martín Martín. Argent
Mª del Carmen Martínez Manzanero. Argent
Mª Teresa Navarro Rico. Argent
Sheila Oller Gallardo. Argent
Mª Pilar Pérez Sánchez. Argent
Encarna Tabla Blanco. Argent
Milagros Vicente Pérez. Argent
Ani Zuriaga Díaz. Argent
Marta Huerta Peñalver. Argent
Mª Dolores Calatrava Fos. Argent
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Jessica Belda Díaz. Coure
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Raquel Pérez Usagre. Coure 
Bárbara Pérez Tomás. Coure 
Aroa Portillo Gigante. Coure 
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Ainhoa Yedra Ruiz 
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Nerea López del Olmo 
Natalia Pescador Esteve 
Ana Mª Navarro Aibar
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Alberto Cano Aguado
Mª Isabel Catalán Suarez
Antonia Cazorla Bonillo
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comissió masculina
Baltasar Abellán Guillem. Brillants
Ernesto Cano Atienzar. Brillants
Manuel Carrasco Guillén. Brillants
Leopoldo Frontera Corral. Brillants
Juan González Camacho. Brillants
Benito Márquez Jiménez. Brillants
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Rodamons és la paraula 
que comença este llibret, 
que només és una faula 
de viatges sens bitllet. 

En avió, bus o trenet, 
hi són com una lluerna 
per on s’esmuny el coet 
d’esta falla de Paterna. 

És una forma moderna 
de viatges sense hotel 
que les falles fan eterna 
de Paterna fins al cel. 

Creuarem el paral·lel 
de Càncer i Capricorn, 
i ens perdrem en Mutxamel 
només vindre de retorn. 

Haurem d’alçar-se dejorn 
i el cadafal rodarem, 
sense eixir-se del contorn 
tot el mon visitarem. 

Just enfront ens trobarem 
una escultura d’estat 
i a la torxa pujarem 
els somnis de Llibertat. 

Com viatge del passat 
de Paterna a Nova York 
sols puc haver viatjat 
en les ales d’un parot! 

explicació de tot allò 
que conté la nostra falla

Com si fora un angelot 
pujat al muscle ens saluda: 
Ave Cesar! gran ninot 
que a l’imperial Roma ens muda. 

Amb arrogància indeguda 
un nano xinés el còpia 
dalt del muscle sense ajuda 
del coronament s’apròpia 

Així de forma ciclòpia 
viatjarem junts per la brava, 
des d’Europa nostra i pròpia 
fins Àsia sense cap trava 

Per a que ens caiga la bava 
i abans de polsar el “off” 
era roja i ara blava 
la Russia del “katxatxof” 

Un moment per favor, cof, cof! 
m’he ficat en un bassal 
del que sols Boris Karloff 
em pot treure ben formal. 

Així arribem al final 
del “tour” de llarga distància 
per rodar el cadafal 
en marxa de transhumància. 

Anem en primera instància 
a rodar-la per la dreta 
sense donar-li importància 
a l’accepciò concreta. 

Farem la volta completa 
Sense cap ideologia 
Deixant dins de la maleta 
Fer-ne cap apologia. 

Però sense blederia 
Ens riuren amb molta gana 
Retranca i borderia 
De la vida quotidiana. 

Siga en cotxe o en tartana, 
en aviò o carruatge, 
repicarem la campana 
fent crítica del viatge. 

EL VIATGE DE NUVIS 

I comencem el viatge 
amb el de segon casori 
on els dos tenen coratge 
per tornar al purgatori. 

Ja resulta meritori 
oblidar-se del malson 
d’un fracassat esposori 
i donar la volta al món. 

Els viatges de noces són 
Temptativa d’escapatòria 
I quan es tracta del segon 
n’és per falta de memòria. 

Hi ha diferència notòria 
En les edats del duet 
Que resulta irrisòria 
I fa malpensar de fet. 

Cap del nuvis és jovenet, 
un d’ells està enamorat 
i l’altre és tot un pillet 
qui dels dos serà l’hisendat?. 

VIATGE LOW COST 

De moda hui s’han posat 
els viatges de Low Cost 
i més d’un ha viatjat 
amb molt poc de pressupost 

De l’agència el capitost 
mai no para de guanyar, 
és l’únic que fa l’agost 
en el mes d’estiuejar. 

Qualsevol dia per volar 
ens donaran una corda 
a la que s’hi haurem d’agafar 
per no caure per la borda. 

Mentre fan orella sorda, 
per dur maleta o bagul 
cal tindre forat de gorda 
I ficar-te’ls en el cul. 

“VIAJE A NINGUNA PARTE” 

Quina parella més ful 
cuida d’esta nostra Espanya 
Marianico el gandul, 
i Albertito poca manya. 

Acabada la campanya 
es transformen en les dides 
i d’una forma estranya 
s’anomenen elegides. 

per tot arreuViatges
per Hernan Mir
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Són nodrisses de mentides 
que ordenen biberons 
ben tòxics i sense eixides 
que hem d’engolir per collons. 

Rivera ple de raons 
demana més que respira 
però falla les ocasions 
com escopeta de fira. 

Vols que acaben en la pira 
desterrats i en ells cagar-te 
ja que per tot arreu s’albira 
“viaje a ninguna parte” 

EL VIATGE DE NEGOCIS

Rata!, on vols escapar-te?
on vas amb eixa figura?
si acabes d’apoderar-te  
de nostra pasta amb usura.

Cal tindre molta cara dura
per viatjar al paradís fiscal
i fer-ho amb maleta dura
per amagar el capital.

Emportar-se el capital
no és cap preocupació,
hi ha amnistia fiscal
en cas d’investigació.

La porta de recepció
d’este Hotel Rodamons
està oberta sense excepció
pels lladres dels nostres fons.

Sovint sembla un malson
però és pura realitat
viatgen arreu del mon
amb els diners que han furtat.

EL VIATGE EFIMER

Un xinés molt ben plantat
porta una tira de coixins
que sembla ha fabricat
allà als altres confins.

Però si mirem endins
veurem una lletania
de noms de poble veïns
i ciutats de llunyania.

Són ciutats que l’alegria
la festa i les rialles
ompliren de simpatia
quan es plantaren les falles.

En tenim moltes contalles
d’esta gent apassionada
són autèntiques rondalles
de la falla trasplantada

Som gent benaventurada
els que hi tenim el llibret
doncs és una passada
que mereix un bon palet.

Té d’artistes més de set
que ens relaten l’aventura
del projecte al complet
d’una falla en singladura.

EL VIATGE A L’”EXIT”

Cal mirar la conjuntura
en que el Brexit es va a fer
i el preu de la factura
en quan passen pel caixer.

Britànica de parer
ens contempla per damunt
i considera estranger
a la resta en conjunt.

Deien que estaven a punt
per dur endavant el Brexit
i ara que sembla un munt
dubten que siga un èxit.

És el viatge del Brexit
un viatge sense eixida
que no pot abastar l’éxit
per una Europa traïda.

Anglaterra presumida
fa enrere com el cranc
i acabarà de seguida
despenyant-se pel barranc.

EL VIATGE A L’ASIL

Puigdemont va eixir de franc
i d’una forma pueril,
a Bèlgica va fer blanc
i li va demanar asil.

Demostra estar senil,
i a l’IMSERSO s’imagina
li buscaran un asil
on lluir la barretina.

Li va entrar la cagarina
i del país va fugir
fins que trobà una latrina
on poder-se alleugerir.

Republicà el seu albir
a una monarquia s’aclamà
sense voler assumir
el seu paper de marrà.

El poli espasa en mà
guaita que el paio es rendisca
l’aguait resulta en va
i no hi ha qui es compadisca.

El VIATGE FINAL

Jo vull jugar a la brisca
i acabar d’una vegada
Alguna que cride Visca!
que la falla ja hem voltada.

Abans de la benanada
us voldria recordar
que en la falla plantada
queden coses per mirar.

Molts detallets que esbrinar
que l’artista ha situat
amb motiu de ressaltar
les peces que ha plantat.

Així que ves aviat
a veure la falla tota
perquè el que jo t’he contat
és una ullada remota.

Deixe de donar la nota
i m’acomiade com un raig 
no em pengen de la picota
els fallers del Dos de Maig.

Hernan Mir
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UNAI
Martínez

Calleja

president infantil
Sóc Unai, el vostre President Infantil 2018, he de con-
fessar-vos una coseta, al principi no estava molt con-
vençut de ser vostre president, ja que sóc un xiquet 
molt tímid, i això de tindre que anar a tants actes, i 
estar sempre en primera línia, se’m feia un poquet 
difícil. Encara que a mi la falla m’agrada molt, i sóc 
falleret des que vaig nàixer, sols per veure la cara de 
felicitat de la meua mare valia la pena fer eixe esforç.
I així estic, sent el vostre president infantil. He de dir-
vos que de seguida se li agafa el regust i que és més 
fàcil si tens al teu costat a aquestos meravellosos 
companys de viatge. Gràcies Benito, Rosa i Lucía per 
fer-ho tot tan fàcil.
També volia donar les gràcies als meus pares per es-
tar recolzant-me en tot moment.
No me puc oblidar de felicitar a tots els “Pepes i Pepi-
tes” de la meua comissió.
I a vosaltres fallerets i falleretes del Dos de Maig, tan 
sols em queda desitjar-vos que passeu unes falles 
molt divertides, que tireu molts petards i que gaudiu 
amb nosaltres d’esta Gran Festa, que són les falles.
Un bes molt fort del vostre President Infantil.
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LUCIA
García Navarro

fallera major infantil

Estimats amiguets i amiguetes: 
Sóc Lucía, vostra Fallera Major 2018, qui me coneix bé, sap 
que sóc una xiqueta xarradora, alegre, divertida i molt ba-
lladora. Però, quan em vaig posar a escriure estes línies, va 
ser una tasca difícil, perquè és un orgull dirigir-me a tots des 
d’esta pàgina del llibret, però, també una responsabilitat. 
No sabia per on començar, perquè son tantes les coses que 
m’agradaria dir, que no m’ixen les paraules. 
Quan pertanys a una comissió des de ben menuda, la major 
il·lusió que pots tindre és convertir-te en la màxima repre-
sentant, i eixa il·lusió este any s’ha fet realitat, GRÀCIES als 
meus pares, este somni s’està complint en 2018. 
Este any toca viure la falla de diferent manera, I tant sols 
les xiquetes que han estat, poden saber el que se sent com 
a Fallera Major. Un munt d’actes, monyos per ací, vestit de 
fallera per allà, presentacions per ací, actes per allà, això sí, 
tot amb la millor companyia. Gràcies a Benito i Rosa per ser 
els segons pares. I a Unai per estar sempre al meu costat i 
ser el meu company en este viatge. 
També volia donar les gràcies, a eixes persones que treba-
llen tot l’any per a fer-nos sentir com autentiques regines. 
I açò sempre m’ha agradat dir-ho: Fallerets i falleretes ja es-
tem en Falles, vos convide a gaudir amb nosaltres d’estos 
meravellosos dies. 
Sentiu l’olor a pólvora, admireu nostres falles, boteu en les 
matalafets i balleu sense parar. En definitiva gaudiu de les 
falles. 
Abans d’acomiadar-me volia felicitar a tots els “Pepes i Pe-
pites” de nostra barriada. 
Un bes molt gran i tota la meua estima, vostra Fallera Major. 
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vocals

cort 
d’honor

President: 
Unai Martínez Calleja.Or
Vicepresident 1er.: 
Diego Jarque Moya. Or
Vicepresident 2º: 
José Vicente Martínez Jiménez. Argent.
Secretari: 
Pedro Vega Rosas. Argent.

Tresorer: 
Izan Verdejo Carratalá. Argent
Comptador: 
Rodrigo Gijón Martínez. Argent

Delegat: 
Erik Ferrer Sánchez. Argent

MINIFALLER

José Márquez Talón

infantildirectiva infantil
Delegat: 
Alexis Cano Poveda. Argent
Delegat: 
Jaume Ruiz González. Argent

Porta Estandarte: 
Diego Jarque Moya. Or 

Roberto Martínez García. Or
Iván Rubio Fernández. Or
Natxo Alacreu González. Argent
Vicente Ramón Alacreu González. Argent
Cristian Cano Maeso. Argent
Rodrigo Castillo Gil. Argent
Rodrigo Gijón Martínez. Argent
Jorge González Catalán. Argent
Ferran Jarque Moya. Argent
Álvaro Luján Ruiz. Argent

Izan Montesinos Arévalo. Argent
Hugo Sánchez de la Blanca. Argent
José Luis Abellán Asins. Coure
Leandro Almendros Cervera. Coure
Rubén Andrés García. Coure
Cristian Aparicio Lozano. Coure
Lucas Cano Herrera. Coure
Marcos Cano Maeso. Coure
Alex Flores Pérez. Coure
Miguel Ángel García Pérez. Coure
Pau Gijón Martínez. Coure
Julen Gómez Rodríguez. Coure
Chistian Guillamón Martín. Coure
Héctor Fabián Hernández Serrano. Coure
Kevin Hidalgo Visiedo. Coure
Joel Jiménez Belda. Coure
Álvaro Julve Porras. Coure
Bruno Lujan Germán. Coure

Jesús Mateu Belda. Coure
Jordán Monreal Castillo. Coure
Unai Montesinos Arévalo. Coure
Diego Pérez Merino. Coure
Daniel Pérez Moya. Coure
Enrique Rojas Brisa. Coure
Joan Ruiz Gómez. Coure
Javier Socuellamos Cabezas. Coure
Alejandro Soriano Almazán. Coure
Daniel Deler Arena
Diego Lindez Martín
David Martínez Martínez
David Orts Carrasco
Álvaro Palacios León
Otto Pescador Muñoz
Hugo Ruiz Pérez
Pablo Vicente Durán
Hugo Cano Maeso

Claudia Alacreu González. Or
Ashley Andreu González. Or
Elea Andreu González. Or
Noa Arjona Zuriaga. Or
Lia de Diego Gabarda. Or
Andrea Ferrer Sánchez. Or
Alanis Morera García. Or
Andrea Rubio Abellán. Or
Sara Ruiz González. Or
Sandra Calatrava Picazo. Argent
Keyra Cámara Rodríguez. Argent
María Gimeno García. Argent
María González Catalán. Argent
Rebeca Máñez Folgado. Argent

Rocío Maroto Rodríguez. Argent
Nayara Martín Lucas. Argent
Ester Martínez López. Argent
Shaila Ojer Villena. Argent
Erika Portillo Gigante. Argent
Mireia Portillo Gigante. Argent
Laura Rocafort Gázquez. Argent
Alma Ruiz Zuriaga. Argent
Sara Sánchez de la Blanca. Argent 
Alba Sancho Peris. Argent
Nawal Aarib Plas. Coure
Lucia Alhambra Calatrava. Coure
Marta Asensio Escuin. Coure 
Sandra Carrillo Meneses. Coure 

Marina Colmena Castillo. Coure 
Lucia Doblas Becerra. Coure 
Leire Fernández Pérez. Coure
Zaira Guillamón Martín. Coure 
Rocío Gutiérrez Merino. Coure 
Emma Jiménez Belda. Coure 
África Lobato Cano. Coure 
Cecilia López Acosta. Coure 
Valeria Luján Ruiz. Coure 
Yaiza Martínez Calleja. Coure 
Lucia Matéu Belda. Coure 
Irene Muñoz Baca. Coure 
Mar Pico Ruiz. Coure 
Sofía Rodríguez Fuentes. Coure 
Elvira Rojas Brisa. Coure 
Vega Santos Cortés. Coure 
Lydia Socuéllamos Cabezas. Coure 
Candela Villena Borja. Coure 
María Vivó López. Coure 
Arancha Zafra Riera. Coure 
Lucía Almendros Cervera 
Marianela de la Cruz Garrido 
Noa Font García 
Naira Navarrete Roa 
Noelia Vicente Durán 



Artesà: 
Ximo Esteve

dracsescola de
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Ací comença un llibret
que diuen infantil
i que parla de dracs
d’escoles i de xics.

Un llibret viatger
perquè lluny ha d’anar
fins les illes del nord
allà on el mar està gelat.

Que ja són ganes,
d’anar a fer la mar
quan de dracs i feres
ací en tenim tants.

O és que la cimera
del nostre rei En Jaume
no portava ben xulo
de Sant Jordi el drac?

Amb ales i tot
ben plantades allà dalt
que al final esdevingueren
l’escut de la Comunitat

I no és l’únic cas
d’una fera famosa
com el Drac del Patriarca
bé que ens demostra

Penjat de la paret està
aquella fera tan vil
que des de menut m’ha semblat
un simple cocodril.

Més dracs ens trobem
en la cultura popular
pintats per bona gent
en els nostres socarrats.

Siluetes ben ferotges
imaginàries o reals
en taulells de ceràmica
per a protegir els portals.

En la sèrie de moda,
si de televisió parlem,
de tres en tres
també els hi trobem.

No es que siguen bons
que va,  ni molt menys
en la del “Joc de Trons”
no paren d’abrasar gent

En l’Eixample i les Torres
a la Llotja o la Generalitat
els nostres dracs albiren
per tal de fer-se notar.

Però...

El cas és que la falleta
està repleta de criatures
unes grans i alades
i d’altres més menudes.

La majoria porta banyes
ja siga al llarg del cos
o damunt les cimeres
estes de dos en dos.

Els humans són vikings
més bèsties que un haca,
però tant majors com fadrins
tenen orgull de raça

Els animals són dracs
que aprenen educació
molt més fàcil que alguns
que us podria dir jo.

Viuen junts sense problema
d’una forma exemplar
sense fer-se la punyeta
com alguns volen ensenyar.

Volen com els globus
els dracs d’aquella terra
i un d’ells s’anomena
“Cremallerus espantosus”

Tenen noms estranys
els xiquets i els animals
ja que al protagonista
Hipo el van batejar.

Que no és que siga gran
ni que tinga cap dolència,
però als pares els semblà
una gran ocurrència.

Hipo munta al llom
d’un drac negre genial
Desdentao li ha posat
veges-tu quin nom.

explicació de tot allò que 
conté la nostra falletade dracsEscola

per Hernan Mir



30 31

D’OR

Pedro Vega Rosa
José Vicente Martínez Jiménez

JUNTA CENTRAL FALLERA
SECCIÓ INFANTIL

JUNTA LOCAL FALLERA
SECCIÓ INFANTIL

recompenses

infantils ARGENT

Arancha Zafra Riera
Marina Colmena Castillo
Rocío Gutiérrez Merino
Rocío Maroto Rodríguez
Elvira Rojas Brisa
Daniel Pérez Moya
Emma Jiménez Belda
Zaira Guillamón Martín
Rubén Andrés García
Héctor Fabián Hernández Serrano

OR

Keyra Cámara Rodríguez
Rodrigo Gijón Martínez
Izan Verdejo Carratala
Pedro Vega Rosas
Diego Jarque Moya
José Vicente Martínez Jiménez
Noa Arjona Zuriaga
Ashley Andreu González

COURE

Valeria Luján Ruíz
Lucas Cano Herrera
Irene Muñoz Baca
Álvaro Julve Porras
Lucia Almendros Cervera
Joan Ruíz Gómez
África Lobato Cano
Leandro Almendros Cervera
Cristian Aparicio Lozano
Marcos Cano Maeso
Sandra Carrillo Meneses
Sofía Rodríguez Fuentes
Héctor Fabián Hernández Serrano

ARGENT

Elvira Rojas Brisa
Emma Jiménez Belda
Rocío Maroto Rodríguez
Zaira Guillamón Martín
Alba Sancho Peris
Daniel Pérez Moya
Alex Flores Pérez
Rubén Andrés García
Rocío Gutiérrez Merino
Arancha Zafra Riera

Leyre Fernández Rubio
Bruno Lujan Germán
Alejandro Soriano Almazan 
Pau Gijón Martínez
Enrique Rojas Brisa
Diego Pérez Merino
Rebeca Mañez Folgado
José Luis Abellán Asins
Unai Montesinos Arévalo
María Vivó López
Joel Jiménez Belda
Kevin Hidalgo Visiedo
Jordan Monreal Castillo

Astid és la xiqueta
que al xaval fa tilin
monyo ros com una clin
i una mica inquieta

Continuem la llista
amb un tal Patapez
el millor amic de fet
del nostre protagonista.

Hi ha dos germans
que s’anomenen
ell Xusco i ella Brusca
i sempre estan a les mans.

N’hi ha un bon mosso
que a la contra sempre va
respon al nom de, Patán Mocoso. 
perquè gelós sempre està
i respon com

Estoico el Vasto li diuen
al cap de la tribu
és el guerrer més valent
enfadat de continu.

I per acabar està Bocón
l’entrenador dels xiquets
ensenya a tractar les feres
i a volar amb ells pel món.

A la fi la falla explica
que cal viure en pau
sense guerra ni lluita
vora mar o en el grau.

Que la natura és bella,
com ho és l’amistat,
i que és una meravella
viure amb igualtat.

Que cal desterrar la violència
Practicant la lleialtat igualtat
i conrear amb paciència
la llavor de la llibertat.

Que qui deslliga erra
al seu intent de separar
puix este planeta terra
n’és de tots per igual.

Que és de dones i homes
però també dels animals
i que per damunt de les ones
també volen els dracs.

Així vol la falleta
ser Escola de Dracs
pels fallerets de Paterna
i sobretot de bestreta

...per als del Dos de Maig.  

Hernan Mir
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falleres majors 2017

Premis falles 2017
1r Premi Ninot Indultat Major.

 Junta Local Fallera
2n Premi Monument Major Secció Especial.

Junta Local Fallera
1r Premi Monument Infantil Secció Especial.

 Junta Local Fallera
Premi a la Millor Falla Infantil de Paterna.

 Junta Local Fallera
Premi a la Millor Falla Infantil de Paterna.

 Junta Central Fallera
1r Premi Enginy i Gràcia Falla Infantil Secció Especial.

 Junta Local Fallera
3r Premi Presentació Major Grup B.-

 Junta Local Fallera
1r Premi Fi de Festa Major Grup B.

 Junta Local Fallera
1r  Premi Presentació Infantil Grup B.

 Junta Local Fallera
1r  Premi Fi de Festa Infantil Grup B. 

Junta Local Fallera
2n Premi Concurs de Llibret.

  Ajuntament de Paterna
3r Premi Concurs de Llibret.

- Junta Local Fallera
40è Premi Concurs de Llibret a la 

Promoció de l’ús del Valencià.
 Generalitat Valenciana

2n Premi Cavalcada del Ninot.
- Junta Local Fallera

3r Premi Carrers Enllumenats.
 Junta Local Fallera

3r Premi 1er. Champion del Play-Back.
  Junta Central Fallera

Fallera Major: 

Miriam Gómez Ramírez

Fallera Major Infantil: 

María Gimeno García

EXCEL·LENTÍSSIM PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ 
En Jorge Rodríguez Gramaje 

IL·LUSTRÍSSIM ALCALDE DE LA VILA DE PATERNA 
En Juan Antonio Sagredo Marco 

Família García Leiva 
Família Talón Salvador 
Família Belda Díaz 
Família Martínez Cantador 
Família Zuriaga Díaz 
Família Martínez Calleja
Família Calleja Soriano
Família Alcusa Calleja
Hermanos Riera 
Maruja Jiménez García 
Isabel Leiva Bernal 

fallers d’honor

Salvador Nabas Beltrán 
Francisca Periche Chinillach 
Vicente Sales Sahuquillo 
Mª Ángeles Salvador López
Javier Alonso Bello
Carmen Giménez Gómez 
Salvador Galdeano Pes 
Juan Manuel Ramón Paul
David Lozano García
Nela Barrones García
Manuela García Brisa
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programa

DIA 16 de FEBRER
20:00 Concentració al nostre casal.
22:00 Presentació i Exaltació de la nostra Fallera Ma-
jor Rosa Mª Roa Barrones i la seua cort d´honor en les 
Escoles de Sant Josep a València.

DIA 18 de FEBRER
09:30 Concentració al nostre casal.
11:00 Presentació i Exaltació de la nostra Fallera Ma-
jor Infantil Lucia García Navarro i la seua cort d´honor 
en les Escoles de Sant Josep a València.
14:30 Vi d´honor ofert per la nostra comissió a la nostra 
Fallera Major Infantil Lucia Garcia Navarro.

DIA 23 de FEBRER
21:30 Nit de penjada de banderes amb sopar d´aixe-
llet.

DIA 24 de FEBRER
22:00 Vi d´honor ofert per la nostra comissió a la nostra 
Fallera Major Rosa Mª Roa Barrones.

DIA 25 de FEBRER
13:30 Dinar d´aixellet per a la comissió infantil.
14:30 Dinar d´aixellet per a la comissió major.
18:00  Concentració al casal per acudir a la CRIDA.
18:30 Inauguració de l´exposició del ninot al Gran Tea-
tre Antoni Ferrandis i lectura del premi al Ninot indultat. 
A continuació anirem en comitiva pel carrer de Comte 
de Montornés fins a la plaça Enginyer Castells.

19:00  Concentració de les comissions falleres a les 
portes de l´Ajuntament.
19:30 Crida 2018 des del balcó de l´Ajuntament.

DIA 3 de MARÇ
11:00 Replega tant Major com Infantil
15:00 Concentració al casal per acudir a la Cavalcada
16:00  Concentració de les comissions als carrers Avin-
guda Blasco Ibáñez, Poeta Zorrilla i San Lluis Beltrán
17:00 CAVALCADA DEL NITOT

DIA 9 de MARÇ
22:00 Sopar d´aixellet i NIT D´ALBAES

DIA 10 de MARÇ
12:00 Concurs de paelles organitzat per Junta Local 
Fallera al Parc Central
21:30 Concurs de paelles al nostre casal patrocinat per 
Tapioca.

DIA 11 de MARÇ
08:00 Despertà de Junta Local Fallera. Concentració 
en Carrer Major (cantó amb la Carretera de Manises) 
Reparto de pólvora a las 07:30
13:30 Dinar d´aixellet per a la comissió infantil
14:30 Dinar d´aixellet per a la comissió major
17:00 Entrega d’insígnies a la comissió

DIA 14 de MARÇ
22:00 Sopar d´aixellet per a la comissió major
00:00  Excursió per a veure les falles de València en 
autobús pagat a escot
 
DIA 15 de MARÇ
11:00 Esmorzar d´aixellet per a la Comissió
13:30 Dinar  per a la comissió infantil
15:00 Dinar  per a la comissió major
18:00 Berenar i taller per a la nostra comissió infantil
20:30 Sopar de la Planta del nostre monument infantil
21:00 Planta Infantil
22:30  Sopar de la planta del nostre monument major
23:30 Planta Major
00:30 Animació per a la comissió major
01:30 Discomóvil

DIA 16 de MARÇ
11:00 Esmorzar d´aixellet per a la Comissió
11:00 Concentració de la comissió infantil per a anar a 
visitar els monuments de les falles de Paterna
13:30 Dinar  per a la comissió infantil
14:30 Dinar per a la comissió major
17:00 Concentració al casal per acudir a l´entrega de 
premis
18:00 Entrega de Premis en l´Ajuntament
20:30 Sopar per a tota la Comissió infantil i concurs de 
disfresses infantil
22:30  Sopar per a tota la Comissió Major
00:30 Ball i concurs de disfresses
01:30 Discomóvil
 
DIA 17 de MARÇ
08:00 Despertà per tota la barriada
11:00 Esmorzar d´aixellet per a la Comissió
11:00 Jocs Infantils

15:00 Concentració al nostre casal per a anar a l´Ofrena
17:00 OFRENA DE FLORS
20:30 Sopar per a tota la comissió infantil i animació 
infantil amb Pequedisco, patrocinada per Bar Jarama.
22:30  Sopar per a tota la Comissió Major
00:30 Animació per a la Comissió major
01:30 Discomóvil

DIA 18 de MARÇ
08:00 Despertà per tota la barriada
11:00 Esmorzar d´aixellet per a la Comissió
11:00 Jocs Infantils
14:00 Dinar ofert a la comissió infantil per la nostra 
Fallera Major Infantil Lucia Garcia Navarro i el nostre 
President Infantil Unai Martínez Calleja
18:00 Xocolatà per a tots els infantils, patrocinada pel 
Forn de Santa Teresa 
22:30  Sopar per a tota la Comissió Major
00:30 Animació per a la comissió major
01:30 Discomóvil

DIA 19 de MARÇ
08:00 Despertà per tota la barriada
11:00 Esmorzar d´aixellet per a la Comissió
11:00 Parc Infantil
13:00 Solemne missa oferida a nostre patró San Josep 
en l’església de Sant Pere Apòstol.
14:00 Dinar  per a la comissió infantil
14:30 Mascletà al Parc Central
15:00 Dinar ofert a la comissió major per la nostra Fa-
llera Major Rosa Mª Roa Barrones
16:00 Parc Infantil
20:30  Sopar per a tota la Comissió Infantil
22:00 Crema del Monument Infantil
23:00 Sopar d´aixellet per a la Comissió Major
00:00 Cremà del Monument Major

festejos 2018
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imatges

CAMPIONATS D’ESPORTS
Campionat de Parxís:
1. Antonia Cazorla y Sisi Sanchis
2. Amparo Zuriaga y Carolina Ruiz
3. Encarna Tabla y Carlos del Ojo

Marató de Parxís:
1. Encarna Tabla y Carlos del Ojo
2. Antonia Cazorla y Sisi Sanchis
3. Juan Gonzalez y Juanjo Gonzalez

imatges per al record

 per al record
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La Falla és un fet visible i diferencial, és l’excusa, el motiu, és el centre, el lloc per a trovar-se, per a integrar-se, és una festa 
eminentment social, dins d’un context d’una tradició secular en la qual s’interrelacionen homes i dones de diferents classes 
socials, edats i maneres de veure i viure la vida amb un sol propòsit. 

És l’esforç de tots perquè després d’un any d’interminables reunions, projectes i assemblees, la idea germine i la falla com-
plisca la seua funció, i siga devorada pel foc i que el ritu com tal es reinicie 
any rere any. 

La festa de les falles és contagiosa i acompanya el valencià per on la seua 
situació personal, política i econòmica li ha obligat a estar lluny de la seua 
terra. 

Perquè el valencià segueix sent, en moltes ocasions, poc inclinat al festeig, 
quan està en la seua casa; però, quan està lluny de la seua terra, el reivindi-
ca com a propi. 

L’herència percebuda pels seus ancestres sol recordar-se més des de la 
llunyania que passejant per la seua terra d’origen. 

Les Falles com a exemple de festa popular 

Els primers anys del segle XX, la festa adquireix per si sola una repercussió 
que sobrepassa els límits de la ciutat, gràcies a la promoció que aconse-
gueixen els festejos amb els trens fallers i els centenars de valencians que 
des de les cases regionals de les seues ciutats d’acolliment repartides per tot 
el món donen a conèixer les falles com un fet propi i diferencial. 

Un d’aquests emigrants valencians, natural de Xàtiva, és Arturo Espí Blanco, 
fundador en els anys vint a Buenos Aires del “Centre Valencià”. 

Arturo Espí és, segons les cròniques, el primer valencià que en la capital bo-
naerense tira una traca i organitza una cavalcada en record de la seua terra, 
i és qui en 1928 planta la primera falla en Santa Fe.

“Qui no conega el temperament valencià, qui no conega els diferents matisos 
en l’expressió de la seua ànima senzilla, festiva i amorosa per les coses 
de la seua “terreta”, no pot explicar-se com els valencians troben motius 
d’exaltació quan cremen i critiquen en les falles fets roïns i mals costums 
representats artísticament”. 

Joaquín Sánchez Pomar.

[
]

LA FALLA
per MANOLO SanchisTRASPLANTADA

la falla trasplantada
MANOLO SANCHIS

Freepik
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Molt més a prop, a Madrid, l’artista Tadeo Villalba funda la Casa de Le-
vante, des d’on promociona les festes valencianes i coordina els primers 
trens fallers. Construeix, en el seu taller d’escenografia, cavalcades florals, 
decoracions cinematogràfiques i diverses falles que planta a València i en 
la Casa de Campo de Madrid en 1932, en la qual intervé el conegut artista 
Carlos Cortina. 

La Casa de València a Barcelona és un altre exemple de promoció dels 
festejos. Des de 1929 els socis plantaven falles en diversos carrers de 
Barcelona, sent a partir de 1956 quan es planten en el pati de la seu, to-
tes elles dissenyades pel soci Francisco Colomer Vercher. Aquests monu-
ments els realitza fins a 1970, any en el qual es tanca el pati. 

No podem oblidar, en aquest punt, la promoció que es fa dels festejos tant 
a Saragossa com a Barcelona, organitzats per la Sociedad Valenciana de 
Fomento del Turismo, en el mes de juny de 1936, amb la Setmana Va-
lenciana del Foc. Festejos en els quals intervé una nodrida representació 
valenciana, i en els quals és plantada una falla per part d’un grup d’artistes 
capitanejat per Regino Mas, els quals munten una falla a Montjuïc titulada 
“A l’ombra del Micalet”. A admirar-la van acudir totes les autoritats de la 
ciutat comtal, a més del president de la Generalitat, Lluís Companys. 

Els nous aires que bufen després de les eleccions municipals del 14 d’abril de 
1931 suposen un canvi de rumb en tota la política nacional després dels anys 
de dictadura de Primo de Rivera. 

La nova situació afecta tots els aspectes municipals, incloses les festes 
locals, que es converteixen, sense proposar-s’ho les falles, en un exemple 
de festa laica amb una base popular molt d’acord amb les noves directrius 
polítiques dels nous consistoris. 
L’exportació de la festa fallera com un element lúdic s’inicia en la dècada 
dels anys trenta: a ciutats com Alcoi1 i Tarragona, l’any 1933; Almansa, en 
1935; Barcelona i Tetuan, en 1936. I no podem oblidar la falla de Toledo de 
1937, utilitzada com a element contra-revolucionari.

Els casos d’Alcoi, Tarragona i el menys conegut d’Almansa són els exem-
ples més significatius de la situació política en els nous ajuntaments, dels 
quals han entrat a formar part partits anticlericals, que plantegen la neces-
sitat d’organitzar festes populars sense referències religioses. La nova si-
tuació crea en molts municipis duríssims enfrontaments entre el món fester 
vinculat a les classes benestants locals i a costums molt sacralitzats. 

1  “Fiestas desaparecidas… de como Alcoy plantaba sus fallas”, València 1968.

Monumento en Mar del Plata. Argentina

Falla en Santiago de Chile.

El cas més conegut és del consistori alcoià, que després de la seua presa de 
possessió acorda condemnar tot vocable, dibuix o silueta que recorde d’algu-
na manera l’església2; situació que, com en altres localitats, crea infinitat de 
problemes amb totes les comparses de moros i cristians de la ciutat. Utilitzarà, 
com a exemple, el consistori alcoià les falles, a les quals considera “Unas fies-
tas, hermosas, coloristas, ingeniosas pero sin fondo religioso.”

Les primeres falles alcoianes són organitzades pel Centro Valencianista d’Alcoi 
en 1933, i, igual que les valencianes, compten amb Fallera Major, “Miss Falla”, 
Paquita Llorens Camallonga. S’encarrega del projecte de les sis falles a Juan 
Arques Blanes, qui en dibuixa l’esbós de totes i les construeix amb l’ajuda d’un 
grup de pintors, dibuixants i fusters com León LLeó, Antonio Pérez Jordá, Arjona, 
Juan Amorós, Alfonso Gisbert i Juan Masia. 

Als festejos acudeix una àmplia ambaixada valenciana presidida per l’alcalde 
de la ciutat Vicente Lambies, el general José Riquelme i Miss València, Ange-
lita Figuerola. 

Després del colp d’estat de juliol de 1936, les falles alcoianes van deixar d’exis-
tir, després de tres anys de certs èxits en les terres de Moros i Cristians. 

Tarragona3. Pires romanes. 

Un altre dels intents d’implantar les falles va ser a la ciutat de Tarragona, en la 
qual un grup de valencians, juntament amb les forces vives de la ciutat tarra-
gonina, va iniciar un projecte que, igual que el d’Alcoi, es va engegar en 1933 
i es va veure truncat per la guerra civil.

En 1933, la festa es va encetar, per vegada primera, gràcies a la colònia va-
lenciana, l’Excm. Ajuntament, la Cambra de Comerç i Indústria i el Sindicat 
d’Iniciativa i Turisme. 

Tot estava preparat a imatge de les festes valencianes. Hi havia artista, Adolfo 
Ariño; tenien tres falleres majors: una valenciana, Antonia Bonachi, i dues cata-
lanes, María Cinta Arayó i Gloria Gramatge. S’havia confeccionat un “Programa 
Oficial” a semblança dels realitzats en la capital del Túria, amb plantà a càrrec de 
l’artista, cercaviles de la Banda de Llombai, tabal  i dolçaina, amb el “El Nano de 
Benifaió”, i, com no, la pólvora, encesa per la pirotècnia de Bronchú de Godella. 

2  “Arqueologia fallera, la recerca d’una festa que ja no es fa”, d’Albert Poveda i 
Gadea. Aparegut en el llibret de la Foguera “Foc, Fogueres i Falles” de Sèneca-Auto-
busos, Alacant 2005. 

3 “Tarragona Fallera”. Manuel Sanchis Ambros. Revista CENDRA, núm. València 
2011. 

Falla en Mexico. José Iturbe.

Falla en Mar del Plata
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La falla es va plantar a la Rambla del 14 d’abril el dia 22 de juny, sent molt ben acollida per tota la ciutat. Es van organitzar, 
al voltant del monument, durant els quatre dies que va estar plantat, nombrosos actes: cavalcades, concerts, corregudes de 
bous, esdeveniments esportius com “La 1ª volta ciclista a les comarques tarragonines”, banquets i concursos diversos. Es va 
arribar a indultar per vegada primera un ninot, el qual formaria part del recentment instituït “Museu faller tarragoní”. 

Els festejos van obtenir una important acceptació popular, ja que en alguns casos, com en el dispar dels “castells de focs 
artificials”, van assistir més de vint mil espectadors. 

Les festes de 1934 ja s’havien iniciat per part de la nova comissió organitzadora, la qual va intentar, al llarg de tot l’any, invo-
lucrar com més veïns els fóra possible. El cas és que es va aconseguir un important increment en tots els aspectes, ja que es 
va passar d’una sola falla plantada en 1933 a sis4 en 1934. 

Es van completar tots els elements festius amb la creació d’un himne, la “Marxa fallera”, compost per Consuelo Güel Querol, 
i un programa oficial realitzat a manera d’un “fallero” amb el títol de “Tarragona fallera”. 

Però el fet més important és el canvi de nom, ja que passen de cridar-se “Festes Falleres” a “Festes i Pires Romanes”. Va ser 
un intent per part de la comissió organitzadora de justificar la implantació dels mateixos en les terres tarragonines. 

Al costat de l’increment dels cadafals, cal ressenyar els nombrosos actes de caràcter popular que es van realitzar en el transcurs 
de la setmana de festejos, com la “Cavalcada folk-lòrica” i la “Crida del Foc”, en la desfilada de la qual van participar catorze 
carrosses al·legòriques5, construïdes a l’efecte pels artistes Ariño, Canet i Raga. L’increment de les comissions va ampliar el 
nombre de falleres majors, que van abrigallar la segona Fallera Major de la capital tarragonina, Assumpció Caballé, i la seua 

4  Falles plantades en 1934: falla de la plaça de la República, falla de la plaça de Prim, falla de la plaça de Corsini, falla de la plaça del 
Fòrum i Falla del Port.

5  “Notas Comarcales”. La Vanguardia, Barcelona 12 de juny de 1934.

Falla en Alcalà de Henares (2017)Figures de la falla que es va plantar a Japó. (1995).

Cort d’Honor composta per sis jovenetes de la societat local. Es va ampliar també 
el nombre d’artistes que, al costat d’Adolfo Ariño, van construir els monuments. 

Després del colp d’estat, igual que les falles alcoianes, van deixar d’existir. 

Almansa6, 1935 

Las Fogatas de Almansa són un cas similar als dos anteriors: un nou consistori, 
que veu com les classes populars li demanen noves festes més participatives, 
i, com no, les festes de les falles són l’exemple a seguir, ja que hi ha diverses 
ciutats que les estan intentant introduir en aquests mateixos anys, els municipis 
com els ja citats d’Alcoi i Tarragona. 

L’impulsor del projecte, Ricardo Romance Martínez, representant d’Izquierda 
Republicana en la localitat, al costat de la Unión Musical Almanseña, formen el 
Comité Central de Fogatas, el qual està disposat al fet que en les festes patro-
nals hi haja nous actes. Es creen, des del primer moment, dues tendències: els 
“festivaleros”, partidaris d’unes celebracions com les de sempre amb un sentit 
bàsicament religiós, i els “fogateros”, que volien introduir dins dels festejos a la 
patrona local, la Nostra Senyora de Belén, las fogatas. 

Aquesta idea cau molt bé en la joventut local que crearà l’estructura festiva, i 
que, igual que les falles de València, la doten dels mateixos elements, encara 
que amb diferent nom: a la Fallera Major la criden “Legionaria Mayor del Fuego”, 
a la falla la cridaran “Fogata”. Com va passar amb els intents d’Alcoi i Tarragona 
al final de la guerra civil, no van tenir cap continuïtat. 

Falla en Tetuan7, 1936 
“Quisiera que, para honra de Marruecos y de España, os llegaran al cora-
zón estas palabras que he transcrito y que, luego, se os quedaran grabadas 
para siempre, en la memoria, sirviéndoos de norma de conducta en vuestra 
vida ciudadana. Si compartís mi sentir, preparaos todos a conmemorar con 
el mayor esplendor posible el 5º aniversario de la República Española. A tal 
fin, las fiestas del 14 de abril tendrán este año un carácter eminentemen-
te popular. Al igual que la colonia valenciana, que dando prueba de su fe 
republicana y realizando un esfuerzo plausible, se ha unido a la Junta de 
Servicios Municipales para dar mayor brillantez a estas fiestas, aportándo-
nos una Falla monumental del maestro Carmelo Roda.”
Francisco Limiñana, presidente 

6  “Fogatas d’Almansa. Falles per treball”. Juanjo Medina i Bonilla. Revista CENDRA 
núm. 15. València.

7  Fiestas Populares Tetuán 1935. Tipografía Gomáriz. Tetuán 1935. 

Falla en Mar del Plata (2010)

Falla en Mar del Plata (2014)
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Amb aquestes paraules es presentava als tetuanencs el projecte de les festes populars en commemoració del cinquè ani-
versari de la proclamació de la República Espanyola, en el qual d’una forma directa s’involucra en l’organització la colònia 
valenciana, la qual organitza l’expedició valencianista a la ciutat de Tetuan, on estarà Carmelo Roda, juntament amb els seus 
fills Fernando, Pepe i Sigfrido; a més d’uns focs artificials que dispara Caballer, diversos quadres regionals d’ “El Micalet de 
València” i una colla de dolçaines de Tales, província de Castelló. Es va completar tot el festeig amb un llibret que escriu en 
valencià Eduard Buil, i que és traduït a l’àrab per Antonio Ferri. 

Toledo8, 1937 

“El Miguelete como tema central, amenazado por un lado con ser destruido por los embates del marxismo, pero resistien-
do el empuje; por el lado opuesto, las fuerzas nacionales que preparaban el amanecer.”

“Con especialísimo interés, en sus altos fervores de amor a España, todos nuestros ilustres miembros de la Comisión 
Fallera de Honor acogieron nuestra idea de la falla toledana. Idea que es lazo espiritual y es jalón de continuidad históri-
ca. Que la elevada y patriótica significación que quisimos darle viva en el alma de la España nueva, y arranque la venda 
que ciega los ojos de la España esclava de la bestia roja.” 

La festa està una altra vegada organitzada per la colònia valenciana, però ara a Toledo, i els festejos estan concebuts pel jove 
toledà, literat, poeta “valencianista” i falangista, Juan López Ayllón, delegat de Premsa i Propaganda en el Sindicato Univer-
sitario de Toledo. 

La falla es va plantar al març de 1937, i es va estendre la festa fins a l’11 d’abril, amb un concert de la Banda de la Legió i 
diverses funcions teatrals i recitals poètics. 

Falla en el front de Granada9, 1937 

La falla es va plantar davant de la Comandància Militar i el Comisariat de Guerra de Granada. Va ser construïda per un grup 
de combatents del batalló Juan Marco, en el qual hi havia un nodrit grup de combatents valencians. Es va cremar al març de 
1937. El lema: “Quin pet portes, Queipo”. 

SEGONA PART 

   “El glorioso movimiento Nacional ha influido muy oportunamente en este festejo, al darle las autoridades locales orientacio-
nes distintas, en armonía con el espíritu del nuevo estilo de España. Los años precedentes, con su nauseabundo libertinaje, 
habían hecho de las fallas un teatro de obscenidades y de baja política, que contribuía despiadadamente al fomento de la 
podredumbre del pueblo.

    Afortunadamente, se ha dado ahora a las fallas un contenido moral y continente artístico y de buen gusto. Y al celebrar esta 
variante salvadora del festejo viene a los puntos de mi pluma la valiosa influencia de Martín Domínguez, valenciano de gran tem-
peramento, hombre de todo nervio y raza, que con su pluma galana y su palabra elocuente, ha sido el alma de esta renovación. 

8  “Les últimes falles de la República (III) 1936-1936”. Manuel Sanchis Ambrós. Revista CENDRA, núm.  4. València 2007.

9  Idem nota 8. 

   Ved hoy aquí, en nuestra inmortal ciudad, unas fallas concebidas y montadas 
con buen tono y esa inspiración de los grandes artistas. Respeto, religiosidad, 
colorido, originalidad histórica, toda una alma pura y un corazón latente, pues-
tos al servicio de la santísima Virgen del Pilar, en cuyo suelo alfombrado de fe 
y devoción, se instala la obra.

    Esto es la falla, homenaje, inspiración, aglutinante de la historia y del arte, 
concepción mágica de un motivo hecho carne, madera, cartón, yeso, telas, 
pintura, cosas materiales ricamente armonizadas, formando un todo espiritual 
de amor y poesía.
Esto es la falla.”                             
T. Martín Cativiela

Amb motiu de XIX centenari de la vinguda de la Verge del Pilar a la ciutat de 
Saragossa, es va demanar a totes les regions espanyoles una de les seues 
manifestacions populars més conegudes. De la regió valenciana, gens més 
típic, en allò que és popular, que les tradicionals “falles”. 

Carlos Cortina Beltrán va ser l’encarregat de realitzar el projecte. La seua fal-
ta d’implicació en els fets ocorreguts en la guerra civil, i la seua coneguda fe 
religiosa, van ser motius suficients per a realitzar el projecte, que, encara que 
al principi eren tres falles amb els títols “Victoria”, “Maldad y Milagro” i “Apa-
rición”, sembla ser que només es va fer una, “Victoria”, la qual es cremaria el 
tres d’agost com a ofrena al IV aniversari del bombardeig del Temple del Pilar. 

Falla en la caserna de Pedralbes a Barcelona, 1940 

La falla es va plantar en 1940, pel mes de desembre, en commemoració de la 
Inmaculada Concepció, i va ser realitzada per un grup de soldats valencians 
destinats en l’aquarterament. Es desconeix qui va participar en aquesta falla. 

Falla del Col·legi Major10. Madrid, 1944 

En el Colegio Mayor Universitario de Moncloa, de Madrid, un grup d’universi-
taris valencians que enyoraven les festes falleres van fundar, en 1944, la falla 
de Moncloa. Els festejos van durar més de deu dies de març i compten amb 
Fallera Major, banda de música, castell de focs artificials i, com no, una falla, 
que dissenyen els residents, i que és triada en un concurs d’idees. El projecte 
guanyador, una vegada construït, es planta i es crema en el frontó del col·legi, 
la nit de Sant Josep. 

10 Libro Fallero 1999: “Valencianos y Fallas por todo el Mundo”. València 1999.

Esbós de la falla plantada en China (2014)

Falla en Mar del Plata (2015)
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Les Luminarias d’Albacete11. La Roda, 1945 

“Las fallas de mi lugar,
Son tan dignas de admirar,

Que el alma, absorta, despierta
Tan gran arte, al contemplar;

Vine a verlas, y al llegar,
Ante una emoción tan cierta,
Queda con la boca abierta
Y no la he vuelto a cerrar.”

Moreno Micó

És el segon intent d’establir les falles en la província d’Albacete. El primer 
és el d’Almansa i el segon el de la Roda, curiosament distanciades per 
escassos 100 quilòmetres. Les festes se celebren a la primavera, però es 
traslladen els festejos al mes d’agost a mitjan anys cinquanta, amb el que 
desapareixeran les lluminàries. 

A la manera de les falles, compten les festes amb la Reina del Fuego, com 
a Fallera Major. Els artistes són gent del poble i les construeixen en els co-
rrals de les seues cases. El primer artista que hi apareix és Juan Martínez, 
i la primera Reina del Fuego és Maruja Zalve Escudero.

Des dels inicis de la festa, hi ha quatre “luminarias”, i col·laboren en la seua 
construcció Alfredo Atienza, Milán García, Miguel Ramírez, Sotero Munue-
ra, Félix Doñate i Joaquín Moreno. 

La falla de Perpinyà12, 1946 

“Els valencians residenciats a Perpinyà, que la tragèdia espanyola els 
han privat de continuar aquesta tradicio folklòrica, han volgut enguany 
plantar la seua falla, posant en ella el més odiós no ja del poble valen-
cià sinó de tot el món: Franco.”

El projecte va ser dirigit pel pintor Balbino Giner García i realitzat per un 
grup de decoradors, fusters i pintors, tots ells valencians exiliats a França. 

Els participants en la construcció de la falla, després de ser capturats per 
la Gendarmerie francesa i internats durant diversos mesos en els camps 
de concentració del sud de França, van ser posats en llibertat, i es van dis-

11 Documentació corresponent als anuaris de les festes de La Roda: 1945, 1946, 
1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 i 1955.

12 Llibret de la Falla Pont d’Envestit. 1946 

persar, principalment, per Hispanoamèrica, quedant un xicotet grup d’artesans en els departaments del sud de França, que 
esperaven així tornar al seu país natal, ja que, després del final de la segona guerra mundial, pensaven que les forces aliades 
entrarien a Espanya, i podrien per fi enderrocar el General Franco i poder tornar a Espanya. 

En un d’aquests grups establit a Perpinyà, es va acordar, després de l’alliberament de França i el final de la guerra mundial, 
construir una falla antifranquista amb el lema “Cremen a Franco”, en la qual apareixia com a coronament el General Franco, 
vestit de militar i ple de condecoracions. Es completava el projecte amb diverses escenes que criticaven la pèrdua de les 
llibertats democràtiques del poble espanyol.

L’exemple d’aquests republicans espanyols a França va ser seguit per altres valencians exiliats, que van plantar falles rei-
vindicatives a Mèxic, Xile, Argentina, la República Dominicana, Cuba, Paraguai i Brasil. No existeix desgraciadament cap 
referència gràfica d’aquestes falles, sols els testimoniatges orals. 

Casa valenciana a Saragossa13 

Casa regional fundada en 1954. El seu primer president va ser Cándido Antonio Lorente, conegut en el món cultural com 
Mario Alvar. La seua forta personalitat va contribuir a donar a conéixer la Casa Regional en tota la societat aragonesa. Va 
fundar un quadre artístic en l’associació que donava a conéixer sainets i sarsueles valencianes. Organitzava, des de la capital 
aragonesa, els tradicionals “trenes falleros”. 

L’any 1979, dins dels actes de celebració de les “noces de plata” de la fundació de la Casa Regional, va plantar el seu primer 
monument faller; tradició que manté, en la capital aragonesa, juntament amb cicles de conferències i exposicions, per a pro-
mocionar la cultura valenciana.

Falla valenciana “El Turia”. Buenos aires-Argentina, 1951 

En 15 de març de 1951 es plantava, en l’Avinguda del General Paz 13.450, la primera falla en la capital Argentina, construïda per 
Matías Lorente i Vicente Puig. La idea naix d’Antonio Argüelles i els valencians José Mª Mossi, Manuel Gómez i Enrique Molla. 

El 16 de juny de 1951, es va constituir la primera falla “El Turia”, sent els seus membres fundadors: president d’honor, Anto-
nio Argüelles; president executiu, Matías Lorente; vicepresident, Enrique Molla; secretari, José Mª Mossi; artista i festejos, 
Vicente Puig. 

El 23 de desembre del mateix any en un acte públic celebrat en el “Casal de Catalunya” es va proclamar la seua primera Fa-
llera Major, Consuelo García Romero, i la seua Cort d’Honor. 

Després de la repercussió d’aquests actes en la capital argentina, l’alcalde de la ciutat, Jorge A. Sabaté, va autoritzar, l’any 
1953, la plantà de la falla en el centre de Buenos Aires, i va rebre l’any 1954 el recolzament definitiu del president del país, 
Juan Domingo Perón, el qual va assistir a la cremà. 

Des de la seua fundació, sempre la falla “El Turia” ha mantingut contactes amb la J.C.F, col·laborant ambdues institucions en te-
mes culturals i festius. Contactes que han servit perquè empreses valencianes, com CIFESA, arribaren a pagar l’any 1954 el cas-
tell de focs artificials per a la “Nit de Foc.” S’hi va convidar l’artista faller José María Mas, l’any 1955, perquè els construïra la falla. 

13 Zaragoza Fallera 1940. Talleres Gráficos El Noticiero. Zaragoza 1940.

Falla en Mar del Plata (2016)
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Com a curiositat, cal ressenyar que en els primers anys, la falla es plantava en la barriada de l’equip de futbol del Boca Ju-
niors. I en una ocasió, després de ser exposada durant tres dies, es va desmuntar i es va plantar a l’interior de l’estadi de 
futbol, lloc on es va calar foc en una festa popular. 

Falla de la gratitud. Murcia14, 1958 

A instàncies de la falla de la plaça de l’Ángel, l’any 1958, es va regalar una falla a la ciutat de Múrcia, pel motiu de la campanya 
pro damnificats de la riuada de València que va realitzar l’emissora de Radio Juventud de Múrcia, amb el seu locutor Adolfo 
Fernández. Aquest curiós monument el va construir el conegut artista faller Juan Huerta, i el seu coronament va servir de 
reclam en el cartell anunciador de les falles de 1959. En la falla, a manera d’homenatge, apareixien la cantant Carmen Sevilla 
i el locutor Adolfo Fernández. La falla es va cremar el 23 de març. 

Junta fallera de San Rafael. Mendoza-Argentina, 1958 

En 1958, és fundada per un grup de valencians i espanyols. Es va plantar la primera falla en 1959. Des de 2005, va canviar 
de nom, a Asociación Junta Fallera Valenciana. Van plantar, en la seua primera època, quasi deu falles. 

Falla marplatense. Mar del Plata-Argentina, 1954

L’associació es va fundar en 1954, i, des dels seus inicis, fa més de seixanta anys, la Unión Regional Valenciana planta una 
falla en la ciutat del Mar del Plata, Argentina. Compta amb falleres i l’estructura d’una falla. Entre els artistes que l’han construït 
figura José María Mas.

Falla a Llucena, 1955 

Els estiuejants del poble, en 1955, planten una falla el 16 d’agost, en la festivitat de Sant Roc. El promotor de la falla és el 
conegut periodista José Épila Simón. 

Casa Regional Valenciana de Mèxic D.F15, 1960 

El tres de gener de 1943, naix la Casa Regional Valenciana a Mèxic. Entre els actes culturals que se celebraven en la Casa 
Regional, es va promoure la festa de les falles, creant-se una “Comisión Fallera” que és la que s’encarregava d’organitzar tots 
els actes, des d’un llibret, o la Crida, fins a l’elecció de la Fallera Major. Tots ells van ser sufragats, principalment, pels abonats 
i anunciants, i es va aconseguir una gran popularitat en la capital mexicana. En 1960, es planta la primera falla, i es va repetir 
el fet en quinze ocasions, fins a 1975. 

Falla en el País Basc-Baracaldo16, 1968 

El 14 de març de 1968, arribava a Baracaldo, des del 7 de març que va eixir del port de Sagunt, un vaixell, que en els seus 

14  Llibre faller 2008: “Un any de falla sense gràcia”. Julio Fontán López i Manuel Andrés Zarapico. València 2008. 

15  La casa Regional Valenciana en México. Biblioteca Valenciana. Coord. José Ignacio Cruz Orozco. València 2007.

16  “La falla que embarcà a Port de Sagunt per a ser cremada al País Basc”. Paco Quiles Tudón. Revista CENDRA núm.18. València 

cellers portava un curiós lliurament, una falla. La idea va ser d’Ernesto 
Lucas, ja que des de Sagunt s’havia d’anar a treballar al País Basc per 
a engegar un alt forn en la fàbrica de Sestao. 

Ernesto va pensar que s’anava a quedar sense falles, ja que no anava 
a estar a Sagunt en la setmana fallera. I va anar a parlar amb el tinent 
d’alcalde, Vicente Martínez, el qual li va dir que estava boig, i que en 
tan poc de temps no es podia organitzar el festeig. Però la falla es va 
plantar el 15 de març i va romandre fins al 19, i va estar envoltada de 
balls i música, sent molt visitada. 

Sestao17, 1970 

En 1970, dos anys després de la falla de Baracaldo, la colònia valen-
ciana de Sestao va plantar una falla en la plaça d’Espanya, que va ser 
construïda per Antonio Monge, i va comptar amb una Fallera Major, 
Mari Glori Piñero, i una infantil, María Paz Martínez. 

Falla a Galícia-Sama de Langreo, 1963 

La idea naix en 1952, per part de la Junta de Festejos de Santiago Após-
tol de Sama de Langreo, la qual decideix incloure en els festejos una 
falla valenciana. En 1953, li l’encarreguen a Ricardo Rubert, artista que 
construeix la falla fins a 1962. Excepte la de 1960, la falla està plantada 
tres dies, i compta amb la Pirotècnica Bronchú. Es va mantenir la tradició 
fins als anys setanta. En l’actualitat, es fa de forma ocasional. 

Una falla al Sàhara-Al Aaiun18, 1970 

En la Caserna General de Reclutes CIR en el Sàhara, un grup de va-
lencians va proposar al capità de la companyia, que estava casat amb 
una valenciana, la construcció d’una falla. El monument es va construir 
en quaranta-nou dies.

El 19 de març de 1970, es va celebrar la festa. Comptava amb una 
Fallera Major, que era la filla del capità, María José Rosillo. 

Falla de juniors Sant Josep-Ontinyent. 

A l’inici de la dècada dels anys setanta naixia, en plena zona de Moros 
i Cristians, com una activitat més dels juniors de Sant Josep. La festa a 
poc a poc va anar involucrant tota la ciutat d’Ontinyent. 

17 Idem nota 16.

18  Las Provincias, 17 de març de 2010. 

Falla que representava al Titanic.

Falla de “juniors” Sant Josep-Ontinyent.
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Els actes compten amb tots els elements fallers: Crida, Fallera Major, cercaviles, música, pólvora i amb una falla que la cons-
trueix habitualment un artista faller. En aquests últims anys, han col·laborat José Sanchis Izquierdo o Ramón Espuig. 

Colectividad Valenciana a Xile-Santiago 

“Las lamentables circunstancias históricas que han esparcido a los valencianos por el mundo hacen que nuestra fiesta se 
extienda por todos los meridianos. Nuestros saludos y estímulos a nuestros colegas transandinos y a todos los hombres 
de nuestra tierra que por causa que fuere, se ven privados del espectáculo único de nuestras fallas.19 ” 

L’associació naix en 1952, i la seua primera falla es planta en 1953. Es va plantar en la plaça de la Constitución i va ser el seu 
Faller d’Honor el president de la República, Carlos Ibáñez del Campo, i la seua Fallera Major la senyoreta Mª Carmen Vidal 
Cardenal. Després de diversos anys de decadència, des de l’any 2000, ha tornat a plantar-se falla.

Falla en Zuric20-Suïssa 

En els anys setanta, un grup de valencians establits a Zuric, planten i cremen 
al març una falla a Suïssa. El costum dura més de trenta anys. Els festejos 
compten amb Fallera Major, focs artificials i una falla. 

Falla “El toro de Calvià”, 2010 

Falla dels valencians residents a la localitat de Calvià, de Mallorca. Els seus 
actes fallers els realitza ens el 21 i el 24 de març. Les activitats d’aquesta 
setmana fallera es corresponen amb tots els actes de la setmana fallera de 
València. En ells participa un artista i un pirotècnic que es desplacen aposta 
des de València. 

La falla de l’Expo de Sevilla, 1992 

Després de la presentació de tres projectes, d’Ángel Azpeitia, Agustín Villanueva 
i José Puche, es va triar el projecte de l’últim dels tres. La falla es va plantar dins 
de l’Expo de Sevilla, i es va cremar el dia de la Comunitat Valenciana de la citada 
exposició. 

La falla de l’Olimpíada de Barcelona, 1992 

La falla aquàtica, plantada en la dàrsena del port de Barcelona. Es va construir 
en el taller de Manolo Martín, amb motiu de les olimpíades de Barcelona. En el 
seu disseny i construcció, van intervenir Antoni Miranda, Juan García Marqués, 
Rafael Civera i Mateo Signes. 

19  Avant Revista Fallera Arte y Fuego, 19 de març de 1956. Santiago de Chile.

20  Libro Fallero 1999: “Valencianos y Fallas por todo el Mundo”. València 1999. 

Esbós de la falla de José Puche (1992)

Falla de l’Exposició Universal MIE 94-Japó, 1994. 

La falla la va construir José Martínez Mollá, i va estar plantada durant tres mesos dins del recinte de l’Expo. Va haver de des-
muntar-se per a cremar-se el dia 6 de novembre. Com a curiositat, cal afegir que els ninots de la falla no es van cremar, ja que 
es van regalar a diversos col·legis. L’expedició valenciana va ser capitanejada pel conseller de Comerç Martín Sevilla, i per la 
Fallera Major, Laura Segura Hervás. 

Falla a Terol21 

La colònia valenciana a Terol planta una falla tots els mesos de maig, el dia de la Verge dels Desemparats, en la capital turo-
lenca. El festeig compta amb la participació municipal, cercaviles, mascletà i Fallera Major. 

Falla d’Atlanta-USA, 1996 

Falla infantil realitzada per a les Olimpíades d’Atlanta. El monument forma part d’una col·lecció de manifestacions artístiques 
de 180 països, sent triada pel govern la representació d’una falla. Totes les obres aportades tenien a veure amb la marca de 
begudes “Coca-Cola” i estan patrocinades per la coneguda multinacional. L’obra va ser construïda per Pablo Jesús Ovejero 

21  Idem nota 20.

Falla de l’Olimpiada de Barcelona de Manolo Martín. (1992)
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Galindo. La falla es va exhibir en una exposició, juntament amb la 
resta de les obres realitzades ex profeso per altres països, i no es va 
arribar a cremar. 

El primer projecte es va haver de canviar, ja que figurava en el dis-
seny la mascota dels jocs olímpics. Va haver de retirar-se de la falla 
pels drets d’explotació de l’esmentada mascota. 

Falla València–Mainz “Magúncia”, 1988 

Monument realitzat per als actes commemoratius del vintè aniversari 
de l’agermanament entre Mainz i València, celebrats entre el 18 i el 
22 de juny de 1998. La falla va estar a càrrec del Gremi d’Artistes 
Fallers de València, i realitzada per l’artista Daniel López. 

Falla a Gavà, 1987 

Centre regional fundat en 1981 per un grup de residents d’origen va-
lencià, en la localitat barcelonina de Gavà. El seu primer president va 
ser Jacinto Roca Zurriaga. Una vegada inaugurada la casa social i sota 
la presidència de Santiago Agustí Sierra, l’entitat va començar a orga-
nitzar actes culturals i esportius, i va plantar la seua primera falla l’any 
1987. Es va triar en 1992 la primera Fallera Major de Gavà. Els primers 
monuments van ser de l’artista valencià José Martínez Moreno.

Falla a Mostar-Bòsnia, 2000 

La falla es va plantar en la localitat de Mostar, a Bòsnia, en l’aquar-
terament de l’Agrupación Táctica Extremadura III. El destacament 
constava de mil dos-cents militars, entre ells 50 soldats valencians, 
els quals es van encarregar d’organitzar la festa. Els actes van comp-
tar amb una falla i una Fallera Major, Esther Martínez, tot acompanyat 
per diverses paelles. 

La falla d’Eivissa-Sant Antoni de Portmany, 1999 

La casa regional de València a Eivissa des de 1999 compta amb Fa-
llera Major, president i artista faller, que en aquests últims anys han 
sigut Miguel Delegido i Juanjo García. 

Casa de la Comunitat Valenciana a Navarra, 2005 

La casa de la comunitat Valenciana a Navarra es va fundar en 
1997 i des de 2001 es dedica a promocionar la cultura valenciana 
a Navarra. En 2005, va plantar la seua primera falla amb el lema 

Falla plantà a Eivissa a l ‘any 2012.

Falla plantà a Bòsnia a l’any 2000.

“No me cuentes cuentos”. En 2007, va tornar a plantar una altra falla amb motiu del seu desè aniversari. Aquesta vegada 
estava dedicada al cinema.

Spainweek. Setmana d’Espanya. Xangai, 2014 

Del 29 de maig al 2 de juny de 2014, en la ciutat de Xangai, l’artista Pedro Santaeulalia va plantar una falla. 

La falla de Regne Unit-Lancaster, 2015 

Al novembre de 2016, en la ciutat de Lancaster, es va plantar una falla de l’Artista Mario Gual. 

La falla de La Rioja-Santo Domingo 
de la Calzada, 2015 

El Col·legi Territorial d’Administradors 
de Finques de València i Castelló va 
plantar una falla a Santo Domingo de 
la Calzada amb el lema “La que se 
avecina”. La falla la va construir Ja-
vier Igualada. 

Festival Burning Man. 
Black Rock-Nevada, 2017 

El projecte es va plantar en el desert 
de Nevada, dins del festival Burning 
Man. En el treball participen David 
Moreno i Miguel Arraiz, i col·laboren 
Vicente Lorenzo, Raúl Martínez i Vi-
cente Luna. El projecte va tornar a 
València i es va cremar a la ciutat de 
Torrent a l’octubre de 2017. 

Moltes cites se’ns queden en el tinter, 
molts esforços… Des de qualsevol 
lloc del món, un grup de valencians 
s’han sentit orgullosos d’alguna cosa 
que és seua, personal, i que forma 
part de la seua forma de veure la 
vida. Senten que la seua obligació és 
transmetre-la, per lluny que estiguen 
de la seua terra.]

Falla plantada a la ciutat de Lancaster per Mario Gual a l’any 2016.
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el divan viatger
entrevistes amb els artistes fallers que 

han exportat la festa arreu del món

1
9
8
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José 
Devís
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Florència

ARRIBEN EL FRED, LA GELOR I ELS 
CONSTIPATS. ARRIBEN EL DIES CURTS 
I LES NITS MÉS LLARGUES. ABRIGATS 
I CURULLS DE CURIOSITAT APLEGUEM 
A CIUTAT FALLERA, A L’OBRADOR 
DE JOSÉ DEVÍS, TRAJECTÒRIA 
D’ARTISTES, PARES I FILLS AL 
COMPLET. GENERACIONS UNIDES 
DAVALL UNA MATEIXA PROFESSIÓ 
QUE APASSIONA I ENGANXA. 

Devís va plantar a la ciutat de l’art 
per excel·lència, dels grans pintors i 

escultors, la ciutat que no pots abraçar 
sencera: Florència. Miguel Angel, el 

David, José i la falla “I Love Florencia” 
en una mateixa plaça, escoltant la 
mateixa sintonia. Centenars d’anys 
separen l’una de l’altra, però, estan 

abocades a entendre’s, parlar i conspirar.
JOSÉ Devís

a falla desapareix en 
flames, el David per-
dura en el temps i serà 
l’altaveu que conte la 
història de matrimoni 
entre José Devis i Flo-

rència. La il·lusió i el repte triomfen 
a la por i la incertesa de plantar en 
una ciutat imponent i majestuosa. 
Arriben, planten i ixen victoriosos, 
sense complexos.
Bona nit José, pertanyem a la fa-
lla Dos de Maig de Paterna i es-
tem preparant un treball per al 
llibret anomenat Rodamons, vo-
lem viatjar amb els artistes que 
han plantat falles en l’estranger. 
Sabem que tu has plantat a Flo-
rència. Com és plantar en una pla-
ça d’aquella ciutat amb quantitat 
d’obres d’art que hi ha, ha de ser 
un repte molt difícil, no?
Imposava molt. Si coneixes Itàlia, 
i saps tot el que hi ha allí, penses: 
com van a valorar l’art que nosaltres 
fem? Tenia por, però, també orgull, 
i sobre tot ganes de que la gent 
coneguera el món de les falles. La 
falla es va plantar a l’any 1988, jo 
era molt jovenet,  i al igual que fa ara 
el meu fill, treballava amb mon pare. 

En eixe moment era ell qui portava 
el taller, jo tenia 24 anys, però, tant 
a mon pare com a mi ens agraden 
els reptes.
Ens van proposar des de la Dipu-
tació, (crec que en eixa època era 
Asunción el President), arrel de 
l’agermanament de València amb 
Florència, fer una falla. Ens va agra-
dar molt la idea, i a partir d’ací va 
sorgint tot.
Comencem pel principi. Dius que 
ser a través de la Diputació de Va-
lència. Però, com arriben fins a 
tu? Va ser un concurs?
No, no va ser un concurs. Pense 
que parlaren amb nosaltres perquè 

coneixerien el nostre treball, perquè 
nosaltres no teníem cap relació amb 
gent de la Diputació, ni coneixíem a 
ningú. Simplement un dia ens van 
cridar i ens van dir si ens interessa-
ria plantar una falla a Florència. Al 
principi ens vam quedar molt sorpre-
sos, perquè mai hem sigut artistes 
de primera divisió. (Rialles). Si que 
es veritat que nosaltres ja havíem 
treballat prou fora de València, haví-
em plantat falles per Espanya.
Havíeu plantat falles fora de la Co-
munitat? Per a Cases de València? 

No, principalment per a ajunta-
ments. Per exemple a Galícia, en 
A Corunya hem plantat falles en 
diferents anys. En concret a l’any 

QUÈ VA CONTAR LA PREMSA?

«SENTIA POR DE PLANTAR AL 

BRESSOL DE L’ART, PERÒ AMB 

GANES QUE LA GENT CONEGUERA 

EL MÓN DE LES FALLES»

Florència. 1988

ENTREVISTA
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1988, a l’agost, vam plantar a A Co-
runya, i al novembre, a Florència. 
Eixe any va ser molt fructífer per al taller. 
Sí, l’any 88, en falles exportades, va 
ser el millor que hem tingut. Perquè 
després per exemple hem plantat a Sa-
badell, a Jaén, els anys de A Coruña, 
però, Florència és el bressol de l’art. I la 
falla es va plantar a la Plaça de Miguel 
Ángel (Piazzale Michelangelo), una 
plaça grandíssima que es troba dalt 
de la muntanya, i on hi ha una estàtua 
del David. Imagina’t al costat del David 
vam plantar la falla. Tinc fotos que són 
una meravella.
M’imagine les comparacions, la falla i 
el David.
No et cregues. La gent no ho acaba-

va d’entendre. Vam posar els cartells 
en els tres idiomes: Castellà, Valencià i 
Italià, no eren versos, sinó simplement 
explicacions de la falla, perquè era un 
agermanament.
Sap per què es fa l’agermanament 
Valencia amb Florencia?
No ho sé, de vegades es fan este ti-
pus d’agermanaments, per exemple, 
València està agermanada també amb 
Xi’an, que encara que parega que no 
tinguen res a veure, estan relaciona-
des per la ruta de la seda. Florència 
amb València? la veritat que no sé 
perquè ho van fer, però, es va aprofi-
tar aquest esdeveniment per a que les 
Falleres Majors de València i les seues 
corts acabaren el seu any i s’acomia-

daren del regnat a Florència.
T’obliguen a fer un projecte en con-
cret o et deixen treballar?
No. L’única cosa que em diuen és que 
no fera una falla a l’ús, pel que fa a la 
sàtira i a la crítica. Que férem una lloa 
a València i a Florència. I per a això, 
es van fer unes maquetes dels monu-
ments més emblemàtics de les dos 
ciutats, que vam ficar en urnes, i no es 
van cremar, se les van emportar l’orga-
nisme corresponent a la nostra Diputa-
ció, però d’allí, de Florència, i les van 
guardar. També, es va plasmar l’ager-
manament a través del futbol, amb el 
València i la Fiorentina, va haver-hi una 
paella típica i és curiós no hi hagué ni 
pizza ni pasta.

La falla la vau fer al vostre taller, no?
Si, es va fer ací.
Una vegada acabada, com la trans-
port-heu?
Va ser molt fàcil, perquè quan treballes 
per a fora, saps que cal fer-la a me-
sura de camió, no com ací on els vo-
lums són més manejables, mentre isca 
per la porta, val. (Rialles) Per anar allí 
havia d’entrar en els camions. Es van 
carregar 4 tràilers, no era xicoteta, no, 
mesurava 14 metres d’alçària i tenia 24 
figures, era una senyora falla, una 1ª B 
d’ací. Així que va ser fàcil, perquè esta-
va tot estudiat per a tallar-la a mòduls 
i que es poguera muntar fàcilment. No 
és el mateix treballar ací, que et pas-
sa qualsevol cosa i estàs a deu minuts 
del taller, que a Florència, que no pots 
resoldre igual els problemes. Allí amb 
nosaltres estava l’exercit. (Rialles)
Què pintava allí l’exèrcit?
(Rialles) Estàvem a la plaça i vam co-
mençar a veure arribar camions mi-
litars. I saps que ens portaven? Els 
sacs d’arena! Però, sacs d’espart, no 
de plàstic per a utilitzar-los de llast. I es 
van quedar amb nosaltres els dos dies 
que vam estar plantant la falla, a les 
nostres ordes.
Vos va ajudar l’exèrcit a plantar la fa-
lla? Això crec que no ha passat en 
la vida.
A mi no. (Rialles)
Quan va arribar la falla, vosaltres ja 
esteu allí?
Sí, vam anar 10 persones i vam eixir un 
dia després que la falla, amb cotxe, per 
a portar ferramentes. Del taller anàvem 
4, però com la falla va estar plantada 

6 dies, també va vindre la família i així 
aprofitarem per a veure Florència i ciu-
tats d’el voltant. Primer va ser el treball 
i després turisme.
Va pagar la pena aquest treball?

Sí. L’experiència va ser increïble i mai 
l’oblidarem. Treballar en eixos carrers, 
en eixa plaça i poder veure totes eixes 
meravelles que té Florència, em feia 
pensar, sinó estaria fent el ridícul. Però, 
no, perquè després al veure tot el que 
va eixir a la premsa, pareix que vam 
quedar molt bé, les falles de València 

van quedar a un nivell excepcional, i els 
artistes fallers també.

Parlant de carrers, no vas tindre cap 
tipus de problemes per a entrar els 
tràilers?

La veritat que no, va ser prou senzill. La 
plaça és grandíssima d’uns 200 x 200 
metres i no va haver-hi cap problema, 
i per arribar al lloc tampoc. La plaça no 
es troba al nucli antic i els carrers que 
arriben a ella són prou àmplies.

I econòmicament et va pagar la pena? 

La veritat que sí, perquè anàvem en 
tots les despeses pagades. A Valèn-
cia va tot inclòs en el pressupost, allí 
teníem la falla per un costat i les nos-
tres despeses a banda. Aleshores, fer 
una falla amb un pressupost ix, i que 
la resta, fora el que fora, t’ho pagaren 
a part, compensa i molt. 

«LA FALLA LA PORTÁREM EN 
4 TRÁILERS I LA PLANTÁREM 

AL COSTAT DEL DAVID DE 
MIGUEL ÁNGEL. I L’EXÈRCIT 
ENS AJUDÀ EN LA PLANTÀ»
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Es van fer més actes d’aquest ager-
manament? O sols era la falla?

Sí, es van fer molts actes, i més perquè 
també va vindre les Falleres Majors de 
València i les seues corts.

Com entén un veí de Florència que 
arribe un valencià i plante una falla 
al costat del David de Miguel Ángel? 
Ho arriba a entendre i a apreciar?

Si que ho van apreciar. Van posar un 
vigilant per a guardar la falla, que xam-
purrejava espanyol i ens enteníem prou 
amb ell, i s’assabentava de tot el que 
la gent comentava ens ho comptava. 
La gent se sorprenia de que férem eixe 
monument i que després el cremàrem, 
per a ells era com si ells cremaren Flo-
rència sencera. No es gens compara-
ble, les falles es creen per a cremar, 
sinó es cremaren no serien falles. No-
saltres ho veiem des d’un altre punt de 
vista, ells es tornaven bojos intentant 
entendre-ho. Eixos eren els comentaris 
en general.

Va passar molta gent a veure-la?

Crec que tota Florència. Era un goteig 
continu de gent caminant, en cotxes, el 
pàrquing ple a totes hores. Va ser un 
espectacle.

Els cartells dius que estaven en els 
tres idiomes, la gent els entenia?

Malgrat d’estar en italià, havien coses 
que no entenien molt bé. Per exemple, 
una escena era el taller d’un artista fa-
ller, amb el procés de fer un ninot, amb 
diferents fases de la fabricació. I repeti-
en que era una bogeria tant treball per a 
després botar-li foc. La veritat que això 
et feia sentir-te bé, perquè es notava 
que el nostre treball l’apreciaven molt.

Vas necessitar grua? Qui la mane-
java?

Sí, vam utilitzar grua i plataforma. La 
grua i les peces ho portava el tècnic de 
la grua, jo portava la plataforma, a veu-
re com explicava jo els moviments que 
a de fer a un italià.

Es va mullar la falla?

No va ploure, de les poques que no 
s’han mullat. I al novembre, que és pro-
pici per a les pluges. Va fer un temps 
perfecte.

Arriba el 6 de novembre, el dia que 
s’anava a cremar. Qui fa els honors?

Ací ve el problema. Ningú podia cre-
mar-la, està prohibit fer foc en tota la 
ciutat. A nosaltres ens donava igual que 
vingueren o no els bombers, allí no po-
dia cremar-se res al voltant, però, era la 
obligat que estigueren els bombers, el 
problema era que no podien acudir fins 
que la falla no estiguera encesa, quan 
ja s’haguera generat el perill. Així que 
els de Junta Central Fallera, van haver 
de moure’s per a poder explicar-ho tot 
i aconseguir que els bombers estigue-
ren abans de botar-li foc a la falla, i els 
italians deien que només acudirien si ja 
hi havia foc. Al final ho van entendre, i 
van vindre els bombers, la veritat que 
per a res, perquè no va ser necessari ni 
apagar-la. Va ser una crema bonica. Va 

haver-hi un poc de caos a l’hora que es 
personara la policia i els bombers, però 
finalment es va cremar. L’única cosa 
que es va salvar van ser les 4 maque-
tes, que les van guardar, i dos gegants 
que es van portar a València indultats i 
que són els que ara té l’Ajuntament de 
València, un valencià i una valenciana.

Qui va preparar la crema?

Nosaltres vam parlar amb un pirotècnic 
italià, i li vam explicar com es tenia que 
cremar, ens vam entendre bé. Va pre-
parar el castell i la falla. La policia va 
separar molt les tanques per a la gent, 
tot per la por al foc, i també molt se-
parat, uns 150 metres, de l’estàtua del 
David. Així que no es notava la calor 
com ací quan es crema, la gent no va 
haver de tirar-se cap enrere.

Quines anècdotes recordes?

La més curiosa la dels bombers, eixe 
moment va ser el més anecdòtic. I des-
prés coses  que et succeïen per Flo-
rència, l’haver d’explicar constantment 
que eres l’artista i quin és el teu treball, 
però, el millor va ser les relacions que 
vam establir amb tota la gent d’allí. En 
conjunt, una meravellosa d’experièn-

cia. Els que vam estar allí no ho obli-
darem mai.
Estic segura que va ser un orgull per 
al taller, i sobretot, un orgull per a 
ton pare, no?
Sí, mon pare en aquell temps era l’artis-
ta, el mestre, jo era l’aprenent. Sempre 
ens felicitaven pel nostre treball, i 

malgrat que quan eres més jove no li 
dónes la importància que es mereix, 
al passar el temps sí que ho valores 
com pertoca, i t’adones que ja no ho 
tornaràs a fer. Hui en dia està més 
comercialitzada la imatge de les falles, 
no tot el que voldríem o ens agradaria 
als valencians i als artistes fallers, però 
sí és més fàcil eixir fora per explicar 
com es fa una falla. És un privilegi ser 
artista faller.

Moltes gràcies José per atendre’ns. 
Per contar-nos la història de Florèn-
cia amb tot el seu esplendor. Ara vo-
lem que ens signes aquest coixí per 
al record.

«LA GENT ES SORPRENIA 
QUE FÉREM EIXE 

MONUMENT I DESPRÉS EL 
CREMÀREM. LES FALLES 

ES CREEN PER A CREMAR»
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Pérez

Pots veure l’entrevista 
completa de José Devis 

amb aquest còdic QR.
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rribem al carrer 411, 
nº 30 de la Canyada, 
i ens sorprèn trobar 
les portes de bat a 
bat. Entrem entre sor-
presos i expectants 

a un jardí perfectament cuidat 
presidit per una llimera i al mig 
un Danielin somrient, amb el bra-
ços oberts al igual que la casa. 
Casa on estiueja, casa on no ha 
passat el temps per ella i que ens 
conta una història de treball, de 
sacrifici, d’esforç, però sobretot, 
d’il·lusió. La casa és un viatge 
en el temps, on cada cosa ocu-
pa el seu lloc i que roman en la 
memòria de tot aquell que entra 
per primera vegada. Així ens rep 
Daniel López Pérez, amb la nor-
malitat d’un home senzill, amb 
espardenyes d’estar per casa i 
ens convida a seure a una taula 
plena de records del seu treball, 
de la seua passió on comencem 
una conversa distesa.

Ens trobem a la casa de Da-
niel. Per cert, he sentit dir que 
antigament et deien ¨Danielín¨.  
I encara m’ho diuen... ja veus tu 
quin anacronisme, Danielín. Som 
uns quants amics que tenim la ma-
teixa edat, contemporanis podem 
dir. Jo a ells, i ells a mi, ens tractem 
de ¨-in¨: Miguelín (Miguel López 
Montserrat), ell me diu a mi Danie-
lín, Agustinet... som del 46, i ens 

ARTISTA FALLER, DIBUIXANT, AQUAREL·LISTA, PERÒ SOBRE TOT PINTOR. DEDICAT 
EN COS I ÀNIMA A PINTAR. EL SEU ART HA RECORREGUT TOT EL MÓN, DES DE LES 
ILLES CANÀRIES FINS SEÚL I COREA, PASSANT PEL CARNAVAL DE NOVA ORLEANS, 
EL PARC D’EURODISNEY A PARIS, ELS MUNDIALS DE FUTBOL D’ESTATS UNITS EN 
CHICAGO I EL PARC D’ESPANYA A JAPÓ. AIXÍ EL DESCRIUEN...

... Però, nosaltres volem destacar de la seua obra una falla que va 
plantar a Paris en la tardor de 1989, amb la celebració del 
bicentenari de la Revolució Francesa, baix el lema «La Llibertat 
Guiant al Poble». «...Ha segut l’única falla que s’en va anar per la 
porta de darrere, que no va tindre un final digne».

DANIEL López Pérez (Danielín)
Paris. Setembre de 1989

«EL RECONEIXEMENT DE PLANTAR 

A PARÍS VA SER MOTIVADOR»

parlem encara com si fórem xiquets 
que acaben d’entrar al gremi. 
Ací estem a la casa on estiueges. La 
veritat es que em vares comentar 
que la  tenies pintada per tu, però jo 
no em podia imaginar açò. 
Clar, pensaries que estava pintada en 
tons “pastel”, “a rul·lo” 
No sé. Tu dies: tinc estreles al cel 
(Daniel mira al sostre), però, no m’ho 
podia imaginar. Tens un  museu. Un 
museu en xicotet... 
La casa-museu de Danielin, (Rialles) 
Daniel, artista faller, però, n’hi ha una 
tasca que m’agradaria destacar i és la 
pintura, la teua trajectòria en l’art de 
la pintura. Des de començar pintant 
ventalls, fins a fer parcs per tot el món. 
Has pintat carrosses per als Carnes-
toltes a Nova Orleans, Gran Canària i 
Tenerife, figures al parc d’Espanya al 
Japó, Eurodisney, al de Samsung a 
Seül, has fet tantes coses de pintura... 
Sempre com a negre eh! 
Com a negre? 

Com eixos que fan el punteig solista 

en la gravació d’una estrela rellevant al 
món de la música. Eixe instrumentista 
d’estudi que fica la tècnica, però que el 
seu nom rara vegada apareix. Jo soc 
eixe. Eixe que pinta açò, allò i...«què 
bonic quedà!» «de qui era?» «de fulano 
de tal...». Ho havia pintat jo, Danielín, 
però la faena estava subscrita... 
A una altra persona, un altre artista... 
Això és, per un altre artista faller o una 
empresa. Per exemple, molta de la fa-
ena que s’ha fet per al estranger ve per 
una empresa nord-americana que té la 
seu a Nova Orleans, “Cards Studio”. 
Per a  Nova Orleans pintares carros-
ses per als carnestoltes, no? 

Sí, jo li pintava a Salvador Gimeno, que 
li treballava a eixa empresa «Cards Stu-
dios», era una cadena de treball, que 
com t´he dit, jo no apareixia, perquè la 
faena estava subscrita un altre artista. 

Fem una ullada a tot eixe treball. 
Veig un grapat de fotos, com el parc 
Eurodisney... 
Si, açò està a la Disney Store, un local 
grandíssim que hi ha allà, i és com una 
roda de cavallets que està al sostre, 

en coets, platets voladors, i dins van 
els personatges Disney, Goofy, Minnie, 
Mickey. Tot açò es va fer a València, hi 
hagueren 3 o 4 escultors, però tota la 
pintura la vaig fer jo. Com a escultors 
estaven Vicente Lorenzo, Joaquín Gó-
mez Luna...per a modelar estigueren 
varios, era una tasca important, esti-
guérem tot un any fent molta faena. 
Però en tot el que es va fer, la pintura si 
que va seguir una línia... 
La teua? 

Si, clar. Encara que el modelat també va 
tindre un mateix criteri. Va vindre un di-
buixant/escultor de Los Angeles que va 
ser qui va supervisar els artistes fallers. 
Era un dibuixant de la casa Disney, i es 
va establir a València un parell de me-
sos. Va vindre per controlar que tot fora 
correcte: les mides, els colors... i he de 
dir-te una cosa, es va adonar que érem 
molt professionals. Va haver-hi molt de 
respecte per part de “Jimmy” (que així 
s’anomenava), i ens va dir “jo ací ja faig 
poc, esteu més que capacitats per el 
que hi ha que fer”. 
Hem vist la teua trajectòria com a 
pintor, has pintat arreu del món i 
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l’has conegut gràcies al teu treball. 
De segur que ho hauràs gaudit. 
I a la sort que he tingut de conèixer a 
artistes fallers reconeguts, que tenien 
treballs de tanta importància. Jo era el 
pintor d’estos homes, i clar, el pintor era 
el primer que anava, tant al principi, per 
a donar-li el colorit, que és la “niña bo-
nita” de totes les faenes, com després 
a l’hora de muntar per a fer els retocs. 
Així que m’he perdut poquet. 
Abans de continuar volia comentar-te 
el motiu pel qual estem ací. Som uns 
bojos de les falles, com et passa a 
tu, sempre estem inventant, creant, 
discorrent coses noves i aquest any 
el nostre monument, el que planta-
rem a la plaça que dona nom a la 
nostra comissió Dos de Maig, té com 
a lema: Rodamons, viatjar pel món. 

Així que omplim maletes i ens dispo-
sem a recórrer el cami, viatjant amb 
vosaltres, els artistes fallers que heu 
plantat fora de la nostra Comunitat, 
tant a Espanya com a la resta del 
món. És un viatge ple d’obstacles, 
divertides anècdotes i sobre tot amb 
l’orgull de passejar la nostra tradició 
per tot arreu. 
Ja coneixem la teua trajectòria com 
a pintor, però jo volia centrar-me en 
una falla que vas ser tu l’artista, mo-
nument que vas plantar a Paris, per 
a la celebració del bicentenari de la 
Revolució Francesa, a l’any 1989. 
Concretament vaig a llegir un titular 
del diari “Las Províncias” del 17 de 
juliol de 1988 que diu així: «L’artesà 
Daniel López guanyador del projec-
te. Paris plantarà una falla sobre la 
Revolució francesa» Com naix eixe 
projecte? D’on naix? 

Naix del Institut Francès de València. 
Era una iniciativa més, dins dels actes 
que es varen fer per tot arreu, per a la 
commemoració del bicentenari. L’Ins-
titut volien exportar a França allò més 
emblemàtic de València, i què es? La 
falla. Varen obrir un concurs, al que es 
va presentar aquell que volgué, el pre-
mi tenia una dotació econòmica, i per 
suposat, plantar la falla a Paris. Eren 
motivadores les dos coses, els diners, 
el «vil metall» i el reconeixement de 
plantar a Paris 
De quant parlem? 

200.000 pessetes de l’època, eixa era 
la dotació econòmica per guanyar el 
projecte. I després la falla va costar 
3.000.000 de pessetes que no estava 
mal tampoc, no era per a tirar coets, 
però eren uns dinerets per fer una cosa 

diferent, que estiguera bé i que cridara 
una miqueta l’atenció. 

En quin mes la plantes? 

Es va plantar a València en falles, en 
un lloc que em donaren a triar. El lloc 
era immillorable, per a mi, el millor lloc 
de València: carrer En Joan de Àustria 
cantó amb carrer Pasqual i Genís, front 
al Banc de València. 

Es a dir, primer vas plantar a Valèn-
cia i després a Paris. 

Així va ser, va estar els quatre dies de 
falles plantada, per cert que va plou-
re, com sempre. Les falles sempre es 
banyen, al transport o a la plantà... i el 
dia 20 amb un sol de justícia, anàrem a 
desmuntar-la, peça per peça. 

Aleshores, no la va plantar una co-
missió? 

No. L’ajuntament no més em va donar a 
triar una ubicació per a exposar-la i que 
la gent la poguera veure. Enric Real 
era el president de Junta Central Falle-
ra (Regidor de fires i festes de l’època) 
i Jeanine Manzanares era la directora 
del Institut Francès de València, tots 
dos ho varen considerar així. 

La desmuntes i...? 

Es guarda per a que es seque, ben se-
queta, xorrava pels quatre costats. I al 
mes d’octubre, es porta a París. Prè-
viament li havia donat una retocaeta, 
per què encara que el cartó i la fusta 
van respectar prou el colorit, hi hagué 
que refrescar i retocar quatre cosetes 
de fusteria abans de emportar-se-la. Va 
ser transportada en un camió tancat, 
no podia anar res a l’aire, fins  arribar a 
l’emplaçament escollit per a tal ocasió. 

En concret, la falla va ser plantada prou 
lluny del centre de París, al districte de 
Vincennes, en una plaça immensa junt 
uns jardins... 
Tindrien por a la cremà, per això la 
plantarien tan lluny. 
Por al foc? Els francesos tenien molta 
por, de fet, la falla no es va cremar. 

No es va cremar? Ara me ho contes. 
Conta’ns un poc com va ser eixe 
aterratge a París. 
Mira, quan arribàrem a París, la falla 
estava descarregada al lloc on es te-
nia que plantar. Jo vaig anar amb dos 
amics, companys de la professió, que 
m’havien ajudat en la realització. Anà-
rem en el meu cotxe i aplegarem a la 
plaça de la Porta del Chateau de Vin-
cennes, un barri molt extrem de París, 
i la falla ja estava descarregada per no 
se qui ho feu, la veritat. La muntàrem 
aquestos dos amics i jo. (Rialles) I saps 
quin va ser el major problema? Que en 
compte d’una grua, que jo ho havia pun-
tualitzat a muntó de vegades, per que el 
remat era molt pesat i, al tombe, no era 
possible alçar-la, ens portarem un camió 
en un braç articulat. Eixa era la grua. 

No arribaria per a deixar caure el re-
mat, no? 

Arribar? (Rialles) Va arribar molt justet. 
Però el pitjor de tot va ser que, el bra-
cet aquell no treballava com les nos-
tres grues, sinó ho feia com un braç. 
Quan li dèiem: “Baja! s’il vous plait”, 
l’home el baixava però, cap a mi, o cap 
a ell, no ho baixava a plom. Hi hagué 
moments que tinguérem que moure la 
falla d’un lloc a un altre, per a que el 
camió a l’hora de deixar caure la figura 

central ho fera com calia. (Rialles) 
Escolta i l’idioma? Com t’apanyes 
en l’idioma? Teníeu alguna persona 
d’interprete? 

L’idioma per senyes. Amb l’home del 
camió s’entengueren prou bé. Cap pro-
blema. El tècnic, com a professional va 
entendre de seguida de que es tracta-
va, i encara que no era una grua a l’ús 
com s’utilitza ací, ens vam entendre. 
Una vegada el cos central acoblat,  la 
part de baix ja va ser “pan comido” per-
què ja l’havíem plantat a València. 
Els fallers també estem acostumats 
a guarnir el monument, ficar la ges-
pa, pedres... 
No hi havia res d’això 
I els cartells? Hi havia crítica? Sa-
bem que el cadafal era un homenat-
ge a la revolució francesa però, les 
nostres falles son crítica, son sàtira. 
Com ho feres? homenatge, crítica, 
les dues coses? 

Allò va ser més que crítica uns llaors 
a la revolució. És de veres que estava 
tocat amb una miqueta d’humor. Estava 
la presa de la Bastilla, un tio molt ventrut 
que era el cardenal Richelieu, i també 
el Rei Sol que era el més “amariconaet” 
(amb perdó), també els revolucionaris 
entrant a sac... i tenia una escena que 
a mi hem feia il·lusió col·locar-la. Sa-

beu que França admira a Espanya, si 
no com a conjunt, admira les individu-
alitats i ha emparat a molts artistes. A 
la falla estava representat Sorolla a qui 
en el primer centenari de la revolució li 
donarem el “Grand Prix de París” amb 
el seu quadre “Triste Herencia”. Sorolla 
és el pintor del meu cor, el que més ad-
mire. I estava en la falla per eixe motiu, 
per eixe premi. Estava també Picasso, 
al que França li va obrir les portes, so-
bretot París, on tots els intel·lectuals de 
l’època, estigueren als seus peus. Tam-
bé estava Blasco Ibáñez, altre paisà 
nostre, que va morir a Menton, exiliat 
pels canvis polítics a Espanya. Es a dir, 
la falla feia homenatge a la bona dispo-
sició que França ha tingut sempre amb 
els intel·lectuals espanyols, ja foren de 
la literatura, la pintura, etc. 
I a València, el cartells van ser el ma-
teix? La crítica i el lema eren el mateix? 

Sí, eren iguals. Únicament que allí es 
varen traduir al francès. Els traduïren al 
Institut Francès a València. 
I quines reaccions va provocar allí la 
falla? La gent d’allí havia sentit par-
lar de les falles? 

No eren molt conegudes, les falles no 
són tan conegudes com es pensem, 
malauradament. 
A Paris dius bous, “olé” i diuen Es-
panya...però, si dius falles diuen Va-
lència? 

En aquell moment, no. De fet en el tems 
que vaig estar allí, no van ser moltes les 
persones que van passar a veure la falla. 
No sé si quan la gent començà a ado-
nar-se d’aquell cadafal que tenien al mig 
la plaça, va tindre més visites. Nosaltres 
acabàrem de plantar i se’n anàrem. 

«ELS FRANCESOS TENIEN 
MOLTA POR, LA FALLA 
NO ES VA CREMAR, VA 
ANAR A PARAR A UN  
ABOCADOR DE FEM»
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No es vàreu quedar? 

Nosaltres vam fer com els artistes fallers 
en general a València: transporten, plan-
ten i se’n van. La festa la fa la comissió, 
en aquest cas la festa la feia la ciutat. 
Arriba la fi i no la cremen, no? 

No es va cremar, no sé molt bé que va 
passar. Crec que va ser una pala ex-
cavadora la que la va tombar, la carre-
garen en un camió, i va anar a parar a 
un abocador de fem. No tingué un final 
digne, com una falla, no es va immolar. 
El foc no la va purificar. Eixa falla va ei-
xir del món per la porta de darrere. Es 
trist, però també cal entendre que jugar 
amb el foc, com ho fem a València, la 
gent no està preparada. 
Sí que es trist, perquè el final nostre 
és purificar, tornar a renàixer... 
És la finalitat de les falles, cremar tot 
el roí... com feien antigament, traure 
el vell del taller del fuster i cremar-
ho, per a tornar a començar de nou la 
temporada. 

Al voltant d’esta experiència, et va-
ren sorgir més? 

Jo ja me havia retirat de fer falles. Quan 
signe la falla del Institut Francès, jo ja 
feia anys que no exercia. A mi em va 
moure les 200.000 pessetes del premi i 
que jo em veia guanyador (fanfarroneri-
es a banda). Quan convocaren aquest 
concurs, va donar la casualitat, que 
va caure a les meues mans un bitllet 
de vint francs. Al bitllet, venia el dibuix 
del quadre de Eugene Delacroix “La 

libertad guiando al pueblo”, que és un 
quadre mític, conegudíssim a París i a 
França per tothom, i ací qualsevol afici-
onat a l’art sap que Eugene Delacroix 
era un dels grans de la pintura francesa 
i que aquest quadre és importantíssim. 
Jo el vaig mirar i vaig dir “mira que bo-
nic, quina casualitat, vaig a guanyar el 
concurs, açò m’ho emporte jo...” Així 
que vaig fer l’esbós, el “leit motiv: La 
libertad guiando al pueblo”, quatre rat-
lletes per baix, i, de carreró... 
Com t’assabentes del concurs? 

Va eixir als diaris. A més a més, l’Institut 
Francès va enviar al Gremi una notifi-
cació per a motivar als agremiats. 
Es varen presentar molts artistes? 

No, poquets, tres o quatre, perquè ja 
estaven ficats en faena de falles. Jo em 
vaig assabentar per un membre del ju-
rat. Aquest jurat el formaven: el Mestre 
Major del Gremi, la directora del Institut 
Francès, el regidor de festes i només 
veure els esbossos, la gent de l’Institut 
ja ho tenia clar i van dir: “eixe”. El regi-
dor pareixia que tenia aparaulat alguna 
cosa en algun artista, és a dir, que ja 
estava adjudicada. Però l’Institut va dir 
que per al bicentenari de la revolució no 
hi havia res més apropiat que el meu 
esbós, el quadre d’Eugene Delacroix 
(com si digueren l’Espanya de Goya); i 
amés, eren els qui pagaven el projecte. 
Va pagar la pena l’experiència? 
T’emportares bons records? 

Sí, pagà la pena. Vingué un poc apurat 
per que jo tenia llavors molta faena de 
pintura i tenia que anar alternant la fa-
lla i la tasca de pintura i va ser no pen-
sar-ho, perquè si ho haguera pensat no 
ho haguera fet. Jo vaig fer-ho motivat 

pel diners i després vingué el tindre que 
fer la falla, clar. 

Econòmicament va ser rentable? 

Pffff....Guanyí, uns dinerets. Perquè 
vaig a dir que no?. Però, era una falla 
en la que volia quedar bé. 

Millor l’experiència? 

Exacte. Jo volia quedar bé amb ella. 
El remat, com havia que desmuntar-lo 
i tornar-lo a muntar, estava íntegra-
ment fet de fibra de vidre i polièster, i 
l’estructura de ferro. Eixe remat valia 
un dineral. El va fer l’equip del taller de 
Salvador Gimeno. La peça dels dos re-
volucionaris i la “Marianne”, costava a 
muntó de diners. Després per baix ja 
m’ho vaig solucionar jo amb peces de 
cartó, i com la pintura de dalt a baix cor-
ria pel meu compte, eixos diners me’ls 
vaig estalviar i a la butxaqueta. Però, el 
millor va ser poder dir: “jo he fet la falla 
del bicentenari”. No sé si alguna vega-
da hi haurà cap altra, jo no aplegaré al 
tercer centenari (Rialles) 
Eixa és la impressió que tenim. 
Per això ho vaig considerar un honor, 
encara que siga ressonant. Jo ja esta-
va retirat de falles i mai havia destacat 
especialment com artista (encara que 
vaig fer-ho inclús en secció especial), si 
que ho vaig fer en la pintura. Jo arribe 
al món de les falles per que era pintor, i 
per un familiar que es dedicava a fer mo-
numents i en un moment determinat va 
necessitar ajuda, ací vaig començar, tan 
senzill, i una vegada plantada la gent va 
començar a dir que el millor d’eixa falla 
era la pintura, i això quan tens 17 anys, 
roman; i em vaig motivar a muntó. 

Però, no tots els artistes, encara que 
planten en especial, poden dir que 

han recorregut el món com tu, que la 
teua pintura a anat per tot arreu. 
No vaig a anar en falses modèsties. Des 
del primer moment que vaig començar 
a pintar falles, soc reconegut; pels com-
panys i per que les falles que jo pintava 
obtenien premis importants. La primera 
falla que vaig pintar d’especial fon per a 
Manuel Gimeno Monfort, que va acon-
seguir el segon premi. A l’any següent 
vaig pintar el primer i segon premi d’es-
pecial (El pilar i Convent Jerusalem), 
a banda d’altres a primera, segona... I 
això creava la demanda per a que “Da-
nielín” pintara. És a dir, que com a pintor 
tenia cartell, com artista faller no. Com a 
pintor era un poquet l’estrela. Els com-
panys continuen dient: “Tu vares deixar 
marca en el teu temps”. 
Ho podem assegurar veient la teua 
casa com un autèntic tresor. Tens el 
nostre reconeixement, la veritat que 
ha sigut un plaer estar amb tu, per-
què ens has ensenyat una època que 
per a nosaltres era desconeguda. 
Anys 70, i l’eclosió als 80. Jo arranque 
al 73-74, si algú de vosaltres estàveu es 
aquest món éreu massa joves. (Rialles) 
Tens al costat un coixí on volem que 
deixes la teua empremta. Este coixí 
rodarà, fins al casal de la Comissió 
Dos de Maig, i allí estarà per a la pre-
sentació del llibret, on molta gent ho 
veurà i que quedarà per a generacions 
futures. Així que quan vullgues. 
“Des de València per Paterna, per al 
món...» 
Moltíssimes gràcies Daniel pel teu 
temps i la teua disposició.
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Pots veure l’entrevista 
completa de  Daniel López amb 

aquest còdic QR.
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uantes llàgrimes der-
ramades darrere de les 
pantalles de la televisió, 
quants delers asseguts 
a les cadires no pogue-
ren fer-se presents en 
aquell meravellós mo-

ment, quanta impotència continguda 
en els que no van aplegar a complir 
els seus somnis, però queden més 
Jocs, més oportunitats i de segur 
que la vida els brindarà l’ocasió per-
fecta perquè tots ells són mereixe-
dors d’ella.
Ha sigut molt curiós, quan hem ar-
ribat amb la furgoneta buscant el 
teu taller, ens trobem amb rètol de: 
“El taller de Manolo Martín, formas, 
colores y volúmenes”. Normalment 
tots els artistes tant sols posen el 
nom, i tu has posat: formes, colors i 
volums, perquè?
No l’he posat jo, va ser mon pare. Aquest 
taller data de 1984, ell ja portava uns 20 
anys treballant, però va fundar el taller 
de Manolo Martín com a marca i una 
forma molt bonica de resumir el treball 
que fem: forma, colors i volums. És difí-
cil explicar perquè a més de falles també 
fem altres treballs. I amb formes, colors i 
volums comprenem tot el que fem.
És una forma senzilla de dir-ho, però, 
la veritat és que m’ha agradat molt 
més la forma d›explicar-ho. 
M’agradaria que em contares un poc 
la vivència de ton pare, com has vis-
cut els anys que has treballat amb ell?
Sempre he tingut molta d’admiració per 
ell, eixa és la veritat. Quan jo comence 
a incorporar-me en aquest món, mon 
pare em transmet unes ganes d’innovar 
tremendes. Ell es trobava en una fase 

de la seua feina, on havia evolucionat 
des del treball de les falles cap altres 
àmbits, i també dins de les pròpies fa-
lles la seua la progressió li duu a col·la-
borar amb moltíssims artistes, sobretot 
amb molta admiració per la seua forma 
de treballar, la forma d’entendre el tre-
ball, sempre gaudint d’ell, i la habilitat 
per a conformar equips i motivar-los. 
Eixe esperit és el que he intentat que 
continue en aquesta casa.

És que dir Manolo Martín pare i fill.

Sí (Rialles), m’anomene igual ara, però, 
en aquell moment tots em deien Manu, 
sobretot per a diferenciar-nos un poquet. 
Vam coincidir molt de temps els dos tre-
ballant alhora, i era com molt cansós, 
preguntar sempre: el pare o el fill? 

Sí, però, dir Manolo Martín, en este 
cas ton pare, la veritat és que per 
a nosaltres és una honra, i a més a 

Són les Olimpíades, és Barcelona, Espanya, l’any 1992. 
La ciutat mostra al món sencer la seua envergadura, la 
força, la seua bellesa i la falla valenciana està present.
Els atletes es preparen per a les seues competicions, 
l’artista també. Els esportistes desfilen al llarg de la 
pista, per països, l’artista planta el monument, l’arc 
llança la sageta i encén la torxa olímpica, la falla 
bota foc en una columna de llum i color vermell, que 
deixa esbalaïts a milers i milers de persones que 
estan contemplant-la, els commou i es quedarà per 
sempre gravada a les retines dels seus ulls. Admirant 
l’espectacle trobem un Manolo Martín orgullós del seu 
atreviment, satisfet per la seua audàcia. Ha segut com 
un marató no tots arriben a la meta, molts es queden 
pel camí, al igual que en la vida, però, ell ha sigut atleta 
olímpic, ha vençut tots els entrebancs i s´ha convertit 
en medalla d’or del Jocs Olímpics Barcelona 92.

«PER A MOLTS 

ERA UNA BOGERIA 

PLANTAR UNA FALLA 

DE 25 METRES 

EN L’AIGUA» 

TANQUEN ELS ULLS, IMAGINEN AMB 
MI. EL PORT DE BARCELONA, FRONT 
LA FIGURA DE COLOM APUNTANT CAP 
L’INFINIT. LA MAR SEMPRE SUAU, 
SEMPRE CALMA I UN CADAFAL DE 25 M 
D’ALÇÀRIA EN MIG D’ELLA, BUSSEJADORS 
ENCABOTATS EL FAN FLOTAR, L’ALCEN 
PEÇA A PEÇA I LA FALLA ES DEIXA FER 
BRESSOLADA PER LES ONES.

MANOLO Martin
Barcelona. Juliol de 1992
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més poder gaudir a través de tu dels 
seus treballs, de les seues falles. 
Veig moltíssimes coses en este hall 
que tens ací, pense que seria un re-
sum molt bo de 20 anys de la vida de 
ton pare, de les falles que va plantar. 
Na Jordana, Convent de Jerusalem, 
la Plaça de l’Ajuntament.
Realment el hall és un recorregut per 
la vida professional del taller, en gene-
ral, no tant sols de mon pare, perquè 
ací hi ha peces que quan es van fer ja 
no vivia, però, sí que és un recorregut 
per la vida del taller, de Manolo Martín, 
tant del pare com del fill, perquè tenim 
des de falles més antigues de Jordana, 
Convent Jerusalem, dels anys 80 fins 
a treballs de col·laboració amb artistes 
com Sigfrido Martín Begué, amb el que 
després va fer el Pinotxo de Jordana. 
Tenim tot tipus de treballs d’esceno-
grafia de parcs temàtics, la titella, una 

peça que vam fer per al museu de tite-
lles d’Albaida, les figures que vam fer 
tant de còmic nacional com internacio-
nal per a Antonio de Felipe, eixes ja les 
vaig fer jo, mon pare ja no vivia.

Com era ton pare? 

Mon pare era molt afectuós, vam estar 
poquet amb ell perquè va morir molt 
jove. Tenia dos amors, el primer la fa-
mília i el segon la faena, faena que li 
absorbia molt de temps, però, els mo-
ments que estàvem amb ell eren únics.

O al revés, primer la seua faena que 
eren les falles i després la família, jo 
crec que estaria així, així, eh? 

És veritat que els últims anys quan va 
caure malalt, va intentar aprofitar tot el 
temps que podia amb la seua família, 
perquè li agradava tant la seua faena, 
que va pensar que s’havia perdut un poc 

la vida dels seus fills. I no era així perquè 
el temps que passava amb nosaltres era 
molt intens i la veritat és que ens omplia 
molt, era una persona fantàstica.

Quina llàstima que el món de les falles 
perdera un artista tan jove, 59 anys!
Molt jove, però a la vegada, molt jove 
d’esperit també
Però el seu nom ha quedat per a la 
història, no tot el món pot dir que ha 
plantat tantes falles en la secció es-
pecial o per a l’ajuntament, o altres 
coses tan importants.

Sí, de fet, tant en l’art efímer, com pot 
ser la falla, o altres que quedaran per la 
història com l’escultura de Mariscal en 
el moll de fusta a Barcelona, la dama 
ibèrica, que la vaig acabar jo però, la 
va començar ell, ha fet coses molt im-
portants.

Per eixe motiu estem ací, hem triat 
a ton pare, Manolo Martín, perquè 
va plantar una falla a Barcelona en 
les Olimpíades del 92, una falla que 
representava a València i volíem 
parlar d’ella. Com és que a Manolo 
Martín li ix eixe projecte de plantar a 
Barcelona?”

En aquest cas Manolo Martín, mon 
pare. Parlem de l’any 1992, ell ja por-
tava set o huit anys col·laborant amb 
altres artistes fent falles, però, també 
estava fent un altre tipus de treballs 
que res tenien a veure amb elles, o sí, 
perquè tot el que ell feia eren treballs 
artístics, va col·laborar amb Sento Llo-
véll, el guionista Manuel Vicent, amb 
Ortifus. Entre eixos treballs que van 
apareixent, hi ha un d’especial la gam-
ba de Mariscal, bo era una cigala però 

la gent de Barcelona la va batejar com 
a gamba i així s’ha quedat (Rialles), 
està ubicada al moll de fusta i encara 
en la actualitat està allí exposada, de 
fet la restaurem fa uns 10 anys. Allí a 
Barcelona va conèixer un artista també 
català, encara que en aquell moment 
estava establert en Estats Units, en 
concret a Miami, anomenat Antoni Mi-
ralda, i és a ell al que li van proposar 
col·laborar en la inauguració dels JJOO 
de Barcelona. Ell li va proposar a mon 
pare que dins de la inauguració dels 
JJOO, on  evidentment havien 40.000 
coses més, fer una falla, a més amb 
l’atreviment i la particularitat de fer una 
falla aquàtica i flotant, i dic aquàtica i 
flotant de veritat, perquè, sense menys-
prear a ningú, de vegades s’han plantat 
falles que simulen ser aquàtiques però 
estan damunt d’una plataforma, allí es 
va fer una falla flotant. Miralda va disse-
nyar l’esbós que era un globus terraqüi 
i després una pila de plats, cadascun 
representava una olimpíada fins a l’úl-
tim plat que era Barcelona 92 i dalt un 
pastís impressionant amb el nombre 
dels JJOO que es celebraven, 25 anys. 
Així que li va plantejar aquest projecte 
a mon pare, i he de dir-te que mon pare 
va ser molt valent, perquè va dir si a 
d’anar en mig l’aigua ho farem, i així va 
començar tot.
Quin lema portava?
Barcelona 92 
Les Olimpíades, Barcelona 92. I hi 
havia crítica com estem acostumats 
els valencians?
No, en eixe aspecte era molt poc valen-
ciana, no hi havia crítica. Era una falla 
per a una celebració, una inauguració, 
no es podia visitar de prop perquè es-

tava plantada en el mar, en el port de 
Barcelona davant l’estàtua de Colom, 
va estar allí uns quatre o cinc dies, però 
no es podia rodejar. Per eixe motiu, no 
m’agradava molt dir que era una falla, 
jo crec que era més un monument, no? 

Així que no portava cartells explicant 
res, tant sols era un monument, un ca-
dafal que s’alçava en mig de l’aigua.
Per això era molt directa, es transmetia 
molt bé el missatge de la comunió dels 
JJOO amb el globus terraqüi i la cele-

bració dels anys amb el pastís.

Quina alçaria tènia?

25 m, però,  en l’aigua, que això és molt 
particular.

Sí, perquè m’imagine que estabilitat 
hi hauria poca o cap

Estabilitat cap, de fet jo no m’haguera 
atrevit a fer eixe projecte. Després va 
ser molt divertit i va haver-hi tensions 
també. Per descomptat tota la falla era 
de fusta, en aquell moment ja estava el 
polietilens expandit, però aquella falla 
havia de ser de fusta, s’havia de cremar 
i es va cremar, i amb tota eixa estructura 
de fusta es van realitzar uns càlculs per 
part d’uns enginyers on calia omplir tota 
la part de baix o siga el globus terraqüi, 
que estava obert per baix, lligar-la a uns 
bidons buits per a oferir flotabilitat a la 
falla, a més a més, com les falles són 

«VA CRIDAR MOLT 

L’ATENCIÓ. ELS TURISTES 

VENIEN A VEURE LA 

BARCELONA DE GAUDÍ I DE 

SOBTE ET TROBES LA FALLA»
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elements prou irregulars, no són tan fà-
cils de calcular com un altre tipus d’es-
tructures, els enginyers van tindre que 
fer molt càlculs per ha estabilitzar-la, així 
que es va posar un llit de bidons per a 
que flotara, però quan la soltàvem de la 
grua surava massa, és a dir, se n’anava 
per a dalt, llavors, la tornàvem a lligar 
i així fins que la aconseguírem plantar 
com volíem. Va ser molt curiós, l’anèc-
dota que més recorde, a més jo tindria 
ací 24 o 25 anys i vaig ser dels que vaig 
col·laborar, hi havíem quatre o cinc per-
sones, inclòs mon pare, bo mon pare un 
poc menys (Rialles), bussejant per a fi-

car els bidons que feien falta per a que 
quan se soltara de la ploma de la grua 
es quedara el més estable possible. 

Anem per parts. La falla es cons-
trueix ací? 

Sí. 

I com la transporteu?

Doncs igual que fem a València. En 
aquell moment cap falla a València es 
transportava en gòndoles, però, per l’en-
vergadura i la distància a Barcelona, la 
vam transportar així, en gòndoles.  

Us l’emporteu allí i us emporteu 

també els vostres treballadors? 

Sí. I va ser una plantà prou llarga, va 
durar tres setmanes 

Tres setmanes? M’imagine, arribar al 
port de Barcelona, l’estàtua de Co-
lom a la meua esquena i tot el port, 
tota l’aigua per a vosaltres, no era 
una plaça no era un carrer, era aigua.
Hi havia molta expectació. A més a 
més, hi ha una cosa molt curiosa que 
no t’he contat abans, és que no es va 
alçar la falla on anava emplaçada des-
prés, davant de Colom, si no a un 1 
km, o 1,5 km de la zona, perquè clar 

en Colom, evidentment tots els dies 
hi havien molts turistes, així que es va 
muntar desplaçada, imaginat després 
de patir la portabilitat va i ens diuen que 
no era allí on es quedava, que anava 
més enllà. Haguérem de traslladar-la, i 
el més curiós és, que no sols era flotant 
sinó també navegable, vam agafar una 
barcassa i la vam traslladar pel port fins 
a arribar davant de l’estàtua de Colom 
quan faltaven tres o quatre dies per a la 
inauguració dels jocs, i es va posar com 
es posen els vaixells, ancorades amb 
cordes al fons.
Així que tots en l’aigua, per a plantar, 
per a retocar. Seria impressionant 
quan la grua deixara caure la part de 
dalt.
Va ser una plantà molt curiosa i molt 
bonica. Damunt del globus terraqüi hi 
havia un  cavallet, que era l’esquelet 
de la falla, i llavors plat a plat s’anaven 
inserint en ell, va ser una plantà per a 
rodar una pel·lícula (Rialles). En aquell 
moment l’ús de la grua no era molt 
comú, teníem la cistella en la que es 
varen pujar els homes per a repassar la 
pintura. Sempre des de l’aigua.
Tot dins de l’aigua? 
Tot.
Però, la cistella no estaria en l’aigua, 
no?
No. Mira, la primera cosa que es va fer 
quan vam arribar va ser muntar el glo-
bus terraqüi, això ho vam fer fora, pri-
mer vam fer mitja esfera, la vam tirar 
a l’aigua per a comprovar que surava 
i després vam fer l’altra mitat. I els bi-
dons ja es teníem preparats. A partir 
d’ací se van anar inserint els plats i pu-
jant-los dalt fins arribar als 25 metres 
d’alçària que tenia la falla.

Em pareix molt curiós.
Va ser molt curiós.
Què deia la gent? Perquè per allí 
passarien milers de turistes, gent 
que vivia a Barcelona o anava a veu-
re olimpíades, seria un altre atractiu 
per a la ciutat, no?

Va cridar molt l’atenció. Sabem que Bar-
celona és una ciutat molt visitada pels 
turistes. Però, venen a veure la Barce-
lona de Gaudí i de sobte et trobes amb 
una falla, això xocava prou. Si es visi-
ta València, la gent ve preparada per a 
veure falles, les han vist per la televisió 
o en fotografies, però si van a Barce-
lona no esperen una falla i una cremà 
com a tal. I també es feren la pregunta 
del milió, perquè la cremeu? No em di-
gues que es va a cremar, no m’ho crec. 
Açò es va a cremar? El tema de la cre-

mà és el que causa més sorpresa.
Així que aquesta es va cremar?
Sí, i va tindre una cremà preciosa, per-
què al estar damunt de l’aigua, feia una 
lamina i et pots imaginar la cremà com 
va ser de bonica, tota reflectida pel mar.
Es va cremar en l’aigua? 
Sí, i era tota de fusta, no hi havia un 
gram de suro.
Ni suro, ni cartró, tan sols de fusta. 
Va ser una crema magnífica, va alçar 
una columna de 40 metres de foc.
Els dies que va estar plantada va 
ploure? 
No, va fer un temps molt bo.
T’ho pregunte perquè quasi sempre 
les falles es mullen. Qui la va cremar? 
Es va botar foc ràpidament?
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Aquesta es va mullar abans d’acabar 
de plantar (Rialles). Va ser espectacu-
lar. Jo em vaig quedar molt impressio-
nat perquè, va ser l’única vegada que 
he estat en la inauguració d’uns JJOO, 
i tot és grandiós. Quan la van cremar, 
Barcelona estava pràcticament en fla-
mes. El castell al que nosaltres estem 
acostumats estava multiplicat per 10, 
va ser un acció més dins del fermall de 
l’acte de la inauguració.
Va coincidir amb l’acte d’inauguració? 
Sí, va ser una cosa més dins de l’acte 
d’inauguració. Quan l’arquer va encen-
dre la flama del peveter amb la fletxa, 
Barcelona sencera es va encendre en 
flames, hi havien milers de persones 
per tots els llocs, i de sobte es va botar 
foc a la falla, la gent no sabia per on mi-

rar, no s’ho esperaven, no sabien que 
s’anava a cremar la falla.
Tots estaven veient els castells per 
tota la ciutat i de sobte damunt l’ai-
gua una columna de foc de 40 me-
tres. Sorprenent, no?
Sí, era una sorpresa i com d’improvís, 
veus a la gent separant-se per l’esglai 
que es va produir. També va ser impres-
sionant veure els bombers treballant allí, 
perquè estan menys acostumats que els 
nostres, va ser tot un molt curiós. 
Segur que no va passar res. I si ha-
guera passat, tant sols tenien que 
deixar-la caure a  l’aigua per a que 
s’afonara. (Rialles)
No passava res, Colom continua al seu 
lloc. (Rialles)
No havia sentit mai plantar una fa-
lla enmig de l’aigua, em crida molt 
l’atenció, com la vau pujar, com la 
vau construir, com la vau plantar.
De fet, no s’ha tornat a fer. Han hagut 
propostes, vaig fer també una falla que 
es va parlar de plantar-la en l’aigua, 
però al final es va plantar en la platja 
en la Malva-rosa. A  Alacant també es 
planten fogueres al port, però ho fan en 
plataformes. Vull ressaltar que estem 
parlant de fa 25 anys, de les olimpíades 
i això no s’ha tornat a fer.
El teu pare estaria orgullós. Es vau 
quedar allí tots els dies allí?
Tots els dies de les olimpíades no, per-
què és tot l’estiu.
Em referís als dies en què va estar 
plantada la falla.
Això sí. La plantà va durar 3 setmanes. 
Els equips anaven i tornaven, primer 
els fusters, després els pintors, com 

fem en una falla, i després ens vam 
quedar 3 o 4 dies, fins al moment de la 
inauguració dels jocs. 
Quin mes era? 
En Juliol, bon temps i molt calor.
Li va pagar la pena a ton pare, tant 
econòmicament com sentimental-
ment, com a experiència?
Econòmicament, quan eixes de Va-
lència paga la pena, no eixes ric, has 
de continuar treballant, però, està ben 
pagat. Quant treballes amb un projecte 
d’aquesta envergadura,  els pressupos-
tos són més alts, necessita molta més 
preparació i més quan va en l’aigua. I 
com experiència he de dir-te que mol-
ta. En aquell moment Manolo Martín ja 
era prou conegut en el món faller, ell ja 
havia treballat amb grans artistes, per a 
Manolo Valdés, Sigfrido Martín Begué, 
però evidentment, açò eren els JJOO i 
allò va tindre una repercussió molt im-
portant, a partir d’ací vam fer  la gamba 
del Mariscal, i era del senyor Mariscal 
que estava molt de moda.
La veritat és que tindre l’orgull de 
plantar en les úniques olimpíades 
que hem tingut a Espanya hagué de 
ser molt important. Tu series molt 
jove en aquell moment, no et vas 
sentir orgullós de ton pare? 
Molt orgullós, m’he sentit orgullós mol-
tes vegades de mon pare.
Com, per eixemple, haver-se atrevit 
a fer aquell projecte, no? 
Eixa va ser una de les vegades que 
més orgullós em vaig sentir, perquè a 
més en el seu entorn coneixien tots el 
projecte, i per a molts era una bogeria 
més de Manolo Martín, perquè estàvem 
parlant d’una falla de 25 metres, en el 

port, en l’aigua, en unes olimpíades, em 
vaig sentir molt molt orgullós.
Tu m’havies dit que no sabies si t’ha-
gueres atrevit, i no obstant això fixa’t 
en el teu pare. 
Mon pare era molt més valent que jo, i 
més que la majoria.

De segur alguna cosa hauràs tret d’ell.
Sí moltes coses, sent la mitat de valent, 
ja és prou. 

A partir d’eixe projecte li van eixir al-
tres?
En eixe moment, que és l’any 1992, el 
meu pare no feia falles, en això que era 
molt diferent de mi, perquè jo encara 
que al taller estem treballant per a al-
tres coses que no són falles, sempre 
intentem fer una, com et dic, en aquell 
moment ell portava quatre anys sense 
fer un falla, l’última que va fer va ser la 
de l’Ajuntament, l’excavadora d’Ortifus, 
a l’any 1988, i no va tornar a fer falles 
fins l’any 2000, és a dir, 12 anys.
Malgrat que feu altres coses, també 
deixeu un lloc per a les falles, no?
Tenim molt de treball, inclús per a no fer 
ninguna falla, evidentment fer falles ens 
agrada força, però, és un poc incompati-
ble amb un altre tipus de faena, perquè els 
tallers tenen una limitació d’espai al igual 
que els caps per a pensar projectes, i les 
falles són molt d’ocupar espais de cap i 
de taller i és difícil compaginar les dues 
coses, així i tot jo intente fer cada any una 
falla encara que siga xicoteta.
M’has comentat abans que havies 
anat a plantar una falla a Alemanya? 
Aquest estiu sí, en Kassel. Allí hi ha un 
festival d’art, que per ara és el festival més 

important que hi ha a Europa, i inviten un 
artista per país, un dels artistes va ser un 
alacantí que havia viscut molts anys a 
València, Daniel García Andújar, aquest 
home va fer la seua exposició, però vo-
lia fer una falla i cremar-la allí mateix, ja 
saps que els  alacantins tenen un amor 
especial pel foc, com els valencians, i així 
ho va fer. A més a més, el festival dura tot 
l’estiu, aleshores la falla va estar exposa-
da pràcticament dos mesos, l’últim acte 
del festival va ser la cremà de la falla. Es 
van traslladar músics, pirotècnics i molta 
gent que va voler anar a veure el festival 
i per suposat a veure la cremà. Aquesta 
falla era xicoteta. 
També es preguntarien, com podeu 
cremar açò?
Sí. 
Al·lucinarien quan van veure el foc, no?
Sí, de fet el comissari de l’exposició ens 
va dir que va ser l’acte que més públic 
va reunir, perquè cridava molt l’atenció. 
Vam explicar a la gent com es feia un pro-
jecte d’aquesta envergadura i vam traure 
els ninots a passejar per a que la gent 
es vera bé. Els ninots eren escultures 
clàssiques de Grècia i Egipte que esta-
ven fetes amb cartó, i la gent es captiva-
va pel tema del foc, no ho entenien i ens 
preguntaven: Com aneu a cremar açò?  
Imagina’t els alemanys, amb totes les se-
ues coses ben estructurades, açò no po-

dien ni imaginaro. Ni a Barcelona en els 
jocs olímpics tampoc, no cregues. A Ale-
manya estem parlant d’un cadafal de 8 
metres d’alçària, i per a la cremà no havia 
vist mai tant bomber junt, jo pensava que 
no hi havia tants a aquell país. (Rialles)
Cridarien a tota la brigada de bom-
bers.
Sí, també és veritat que estàvem a un 
lloc on hi havia molta vegetació, però, 
estava molt humit malgrat que era es-
tiu. Va ser impressionant, com si fórem 
a cremar un edifici sencer. 
Imagina’t si poseu allí al mig la de 25 
metres.
Jo crec que això no haguera pogut ser.
La falla 2 de maig t’agraeix molt que 
ens hages atès, li l’agraïm també al 
teu pare, per a nosaltres és una per-
sona molt important per al recorre-
gut que hem fet per tot arreu. Al  teu 
costat tens un coixí, volem que ens el 
dediques i que ho faces a través del 
teu pare, que ens diria ell i tu els dos 
junts, la maduresa i la joventut. 
Molt bé, vaig a posar-vos el que crec que 
diria ell: moltes gràcies per ajudar-nos 
a recordar aquell moment, i que és un 
plaer col·laborar amb gent que fóra del 
que és el món habitual de la falla vos 
preocupeu per aquetes coses, així que 
vos faré un xicotet esbós del que va ser 
la falla de Barcelona. 
Moltíssimes gràcies Manolo. «EM VAIG SENTIR MOLT 

ORGULLÓS DE MON PARE 
AMB EL PROJECTE DE 

PLANTAR LA FALLA AL PORT 
EN LES OLIMPIADES»
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Pots veure l’entrevista 
completa a Manolo Martín 

amb aquest còdic QR.
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Sevilla

Sevilla és la ciutat i l’Expo 92 l’oportunitat. Cap millor 
ocasió per posar una falla en un aparador internacional, 
on milers de persones acudeixen de tots els indrets per 
gaudir de la nostra ciutat. Un cadafal quiet que s’obri al 

món oferint la millor imatge de València.

COM UNA SIMFONIA INACABADA EN DO MENOR, PEPE PUCHE 
VA CRÉIXER AL BRESSOL DE SON PARE JULIAN. D’ELL APRÈN 
EL FRED I LA CALOR DE LA NAU, A PRENDRE “CARAJILLOS” I 
A FUMAR, A NO TINDRE-LI POR AL TREBALL, LA VALENTIA, LA 
CONSTÀNCIA, I EL DISSENY EN TOTES LES SEUES VESSANTS, 
PER ACABAR AMB UN “ALLEGRO FORTÍSSIMO” ASSOLINT TOTS 
ELS MILLORS PREMIS.

«HAVIA GENT DE 
TOT EL MÓN I 
MOLTS NO 
ENTENIEN QUÈ 
ERA UNA FALLA»

ui ens rep un taller dife-
rent, prenyat de figures, 
però, en aquesta ocasió 
són de joieria, peces fe-
tes a mà, amb la destresa 
dels anys i l’originalitat 

de la joventut, composició perfecta 
per aconseguir un èxit segur. I ens 
preguntem, com eixes mans que mo-
delaven i esculpien cadafals de més 
de quinze mestre d’alçària, poden 
ara arrodonir i polir arracades me-
nudes, anells, tota classe de collars, 
làmpades, jocs de cafè, amb una 
delicadesa, amb un afecte, que es 
nota aprés des de ben menut? L’art 
li ve d’abans, l’habilitat es crea des 
del seny i el trellat de Pepe, que l’ha 
sabut transmetre a les seues filles, 
tancant un cercle perfecte de treball, 
entrega, il·lusió i fam per continuar 
fent màgia amb les mans.
T’estic mirant les mans, eixes mans 
d’artista que tens, i com estàs po-
lint eixes figuretes, i em pregunte, 
com passes del món de les falles 
a aquestes figuretes tan xicotetes i 
amb eixa destresa, eixa delicadesa i 
afecte amb què ho estàs fent?
És l’experiència de molts anys. Abans 
de treballar en falles treballava en Lla-
dró, i després compatibilitzava les dos 
coses. Després d’una temporada em 
vaig dedicar exclusivament per a Lla-
dró. Però al cap d’uns anys, em va en-
trar “el mono” i vaig tornar a les falles. 
És que “el mono” de les falles no es 
perd tant fàcilment. Sí, és veritat. Tinc 
amics que estaven bojos per jubilar-se i 
deixar de treballar al món de les falles. 
Però, en el meu cas, que sóc de la gent 
que li agrada i gaudeix del seu treball, 

JOSÉ Puche
Sevilla. Octubre de 1992
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és diferent. Sempre et queda eixa co-
seta dins que no et deixa parar. 
I ara et dediques a ajudar les teues 
filles, no? 
Sí, però a estones, per l’edat? 
Així no perds la pràctica i mates el 
cuquet de les falles.
Aquesta professió, igual que altres com 
per exemple la d’escriptor, és una pro-
fessió de la què mai et jubiles. És com 
una necessitat el treballar. I així et dis-
traus també. 
Doncs sí, i no ho perdes mai perquè 
així romandrà viu en tu. 
Estem amb Pepe Puche, al taller de 
la seua filla «Manitas de plata». Ací 
estàs treballant, modelant, no per-
dent mai l’esperit que tens de fer 
falles. Has fet des del més gran fins 

a figuretes minúscules, i tot amb 
l’amor amb què t’he vist fer-ho fa un 
moment. Volem conversar amb tu, 
volem acompanyar-te en el teu viat-
ge a Sevilla i que ens contes com va 
ser que vas plantar una falla a l’Expo 
92. Ens agradaria que ens contares, 
com naix eixe projecte? 
M’assabente del concurs de projectes 
per a l’Expo de Sevilla per casualitat. 
Havia estat desconnectat de les falles 
durant 12 anys, la mort de mon pare 
m’impedia al principi tornar al taller, i a 
més estava un poc cansat i avorrit. Va 
passar el temps i tènia ganes de tor-
nar, aleshores un amic em va proposar 
ajudar-li en la falla que estava fent en 
aquell moment. És allí on va aparèixer 
el projecte de l’Expo. Em va agradar la 
idea, i vaig presentar un esbós senzill, 
segurament el van triar pel tema que 
vaig tractar, unia a València i Sevilla, ei-
xien la Giralda i el Micalet i es veu que 
això va agradar molt al jurat.
Qui va traure aquest projecte? 
Doncs, era cosa de la Generalitat, un 
projecte que es plantaria davant del pa-
velló de la Comunitat Valenciana. 
Així que vas plantar una falla a Sevi-
lla. Quin era el lema? Era una exalta-
ció o lloa a València també, no? 
Sí, calia relacionar d’alguna forma les 
dos ciutats. I així ho vaig fer. El con-
curs el van plantejar després de falles 
perquè els artistes tinguérem temps 
d’acabar-les i fer un projecte nou. A fi-
nals de març el vam presentar, i el vam 
guanyar. El lema era: “De València jo 
et porte”
A juny sense saber cap cosa més, vam 
pensar que hi havia que començar a fer 

la falla, perquè tènia que estar acaba-
da per a octubre. Vaig parlar amb una 
de les persones responsables i em va 
dir que avant, que començarà, però, li 
vaig dir que jo necessitava diners per 
a començar a realitzar-la, que no tènia 
pressupost per a començar un projecte 
d’eixa envergadura, i menys a 3 mesos 
vista. Més o menys equivalia a un mo-
nument de 1ª A. Al poc de temps ens 
van donar els diners i encara que no 
vam tindre vacances eixe any, el pro-
jecte va eixir. 
Després teníem un problema, i és que 
en eixa època, la banda terrorista ETA 
estava molt activa i teníem molta por. 
Perquè es tractava d’un esdeveniment 
com l’Expo, amb moltíssima gent, a Se-
villa. Vaig anar tres vegades a veure el 
lloc on s’anava a plantar, comprovant la 
ubicació. I per fi, allí estàvem amb els 
de protecció civil i molt de personal de 
seguretat. Quasi no ens deixen plantar 
la falla, i ja estava quasi acabada. Al fi-
nal de 4 dies de muntatge, ho deixarem 
en dos. I mentre hi haguera dins del 
recinte gent, no podia entrar ningú, ni 
els d’abastiment ni res. Així que a les 4 
entrava la falla i a les 10 tènia que estar 
tot fora, personal, camions, etc. 
Es va plantar dins d’un recinte? 
Al recinte de la fira hi havia un llac i al 
costat es va plantar la falla. En 4 hores 

i mitja es va haver de muntar, posar 
l’arena, la gespa i deixar-ho acabat. 
La falla la vas portar des d’ací amb 
els teus treballadors?
Sí (Rialles),  i quan l’estàvem carregant 
em criden per a dir-me que s’anava 
a plantar dos dies més tard. I jo vaig 
pensar: i ara que faig? Dos dies més 
esperant, totes les peces dins dels dos 
tràilers i tot tènia que entrar dins del 
pressupost. 
Va pagar la pena? 
Home, sempre paga la pena un projec-
te distint. Sempre vius les falles a Va-
lència de manera frenètica, i allí tot va 

ser molt tranquil, sense aclaparaments 
de gent, molt diferent. No teníem por 
que es mullara, no va ploure. La falla 
es va passar dos dies a Utiel, d’on era 
l’empresa de transports i després va ei-
xir cap a Sevilla. 
Vau plantar a l’octubre. Quin era el 
lema? 
Sí, a l’octubre. El lema era «De Valèn-
cia jo et porte». 
Tu saps que les falles normalment 
són critica i sàtira, amb esta va ser 
igual o va ser més una lloa? 
Era més una lloa a les dos ciutats, la 
veritat. Tènia una torre de Babel amb 

les banderetes de tots els països, pel 
tema de les diferents llengües. Però 
també parlava de les festes de Valèn-
cia, la veritat que un poc de propagan-
da de València vam fer. 
Els cartells en les explicacions en 
castellà, no? 
Sí, totalment en castellà. 
Quines van ser les reaccions de la 
gent? Sabien que era una falla? 
Malgrat que es van posar cartells i fotos 
del procés, molta gent no ho entenia, 
cal pensar que hi havia gent de tot el 
món. Va estar plantada del 7 al 9 d’oc-
tubre, que era el dia que es tènia que 

«VAIG PRESENTAR UN 
ESBÓS SENZILL. AL JURAT 

LI VA AGRADAR MOLT 
EL TEMA QUE UNIA A 
VALÈNCIA I SEVILLA»
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cremar. Jo la vaig plantar, vaig complir 
els terminis i res més. 
Els treballadors i tot el material ne-
cessari era teu? 
Sí, tot ho vaig portar jo. Recorde que 
la Generalitat Valenciana va llogar uns 

pisos i que ens van cedir un per a tota 
la colla que havíem anat, per a passar 
la nostra estada d’eixos dies. 
Et vas quedar a la cremà?
Sí clar, però estàvem “cagadets”. La 
situació en el tema terrorisme estava 

molt tensa i hi havia molta por. El foc, la 
pirotècnia, l’aglomeració de gent. Però, 
al final tot va eixir molt bé. 
Quina va ser la reacció de la gent en 
la cremà? 
Com sempre, com passa ací en qualse-
vol cremà de falla, tots al voltant i molt 
prop al principi, però quan van botar-li 
foc i va pegar la primera flamerada, la 
gent es va començar a apartar.
Vas aprofitar per a fer turisme? 
Sí, el dia 8 vaig estar amb la família, 
però la resta del temps el vaig passar 
treballant. 
A partir d’aquest projecte et van sorgir 
altres coses, o ja vas continuar amb la 
trajectòria normal d’un artista faller? 

El món de les falles, és un món es-
trany. Després d’aquest projecte que 
va acabar a l’octubre, vaig treballar 
en una falla xicoteta que és el que 
em donava temps a fer, d’octubre a 
març. Però fins a l’any 94 quasi vaig 
haver d’estar pidolant falles. Després 
en eixe any vaig guanyar un 1r pre-
mi i l’any següent tènia cua per a fer 
falles. 

Comences al món de les falles de 
la mà de ton pare. Et va afectar  
molt la seua mort per al teu treball? 
Moltíssim. Vaig començar amb 14 
anys amb ell, quan vaig acabar d’estu-
diar el batxiller elemental, això va ser 
en l’any 1962 i vaig estar amb ell fins 
1984 que va morir. Vaig començar a 
fumar amb ell, els meus primers “cre-
maets” van ser amb ell, en eixos ma-
tins de taller que sempre feia fred. Era 
el meu amic. Mon pare va ser el meu 
mestre i el meu amic alhora. 

I ara tanques el cicle amb les teues 
filles. 
Sí, açò de les nissagues està de 
moda. A vorer fins on arriba, ara elles 
faran una exposició, i pense que no 
acabarà ací el cicle.  

Primer ton pare, després tu, ara les 
teues filles... 
A mi em ve molt bé que elles conti-
nuen en aquesta línia. Està molt con-
nectada amb el meu treball. I sobretot 
amb Marina he aprés molt, treballant 
estes figures tan xicotetes.

El que has dit és molt important, 
no tots els pares s’atreveixen a dir-
ho. Li vull agrair a Marina, que ens 
haja permès envair el seu taller per 

aquesta entrevista, i, encara que li 
hem demanat que estiguera amb 
tu, ella ha preferit donar-te a tu 
tota la importància que mereixes. 
Per  cert, tens anècdotes? 
Vam arribar allí amb tot per a muntar i 
rematar i tant sols teníem unes hores 
per a plantar la falla. Estàvem sopant 
per a després descarregar els tràilers 
i va començar a caure un aigua que 
no es podia ni eixir al carrer, diluvia-
va. Haguérem d’esperar a que amai-
nara per a poder començar, però, no 
et cregues que parava. Al final van 
haver d’entrar els camions dins del 
recinte i quasi sense parlar, ens vam 
distribuir el treball. Cadascun sabia el 
que tènia que fer. Com una màquina 
ben greixada. I allí estava el respon-
sable de la coordinació del pavelló de 
la Comunitat Valenciana que és qui 
m’havia contractat, mirant-ho tot com 
una ombra, pendent de tot. A l’acabar, 
em va donar l’enhorabona, em va dir 
que mai pensava que aniria tot tan bé, 
que havia anat com un rellotge. I és 
que la gent que em va acompanyar 
eren verdaders professionals i tot va 
anar com la seda. Va ser un èxit. 
Pepe, volem que les pròximes ge-
neracions sàpiguen que vas plan-
tar una falla en l’Expo de Sevilla en 
1992, i que la falla Dos de Maig va 
tindre l’immens plaer d’entrevis-
tar-te a i obtenir la seua dedicatòria. 
Moltíssimes gràcies Pepe.
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Mei

Plou quan arribem al Museu de l’Artista Faller, 
Ciutat Fallera, on es reuneixen tots els tallers 
al seu voltant. Ninots de tots els temps ens 
reben com si d’un homenatge a la falla es 
tractara, grans, xicotets, grossos i prims, totes 
les categories, totes les generacions. S’ha 
parat el temps, s’aïllat del mon, s’apartat de la 
quotidianitat. Silenci. Notes de pasdobles ixen al 
nostre encontre i a la porta, assegut a un banc, 
com si no haguera passat el temps per ell es 
troba Pepe Martínez Molla.
És un relat històric de les falles en la veu dels 
ninots que l’habiten com okupes d’un museu 
moltes vegades oblidat. Alguns d’aquestos ninots 
porten la firma del nostre artista.

AL MUSEU DE L’ARTISTA FALLER, 
ENS ESPERA PEPE MARTÍNEZ MOLLA. 

UN ARTISTA D’ARREL I BRESSOL, 
DE MESTRES I D’ESCOLA TALLER. 

POT SENTIR-SE ORGULLÓS D’HAVER 
PLANTAT FALLA A JAPÓ, PERÒ TAMBÉ A 

ROMA O LOS ÁNGELES.

ns trobem en un lloc ini-
gualable per als fallers 
com és el museu de l’ar-
tista faller en Ciutat Fa-
llera, aquest lloc l’hem 
triat per a entrevistar a 

un emblemàtic artista, com és Pepe 
Martínez Molla. Pepe, estem encan-
tats de tindre aquesta entrevista amb 
tu, perquè crec que eres un home 
amb solera, que has plantat en molts 
llocs i tens moltes experiències per 
a comptar-nos, però en concret, no-
saltres volíem entrevistar-te per un 
treball que vas fer. 
Se’n anem amb tu fins al Japó l’any 
94. Recordes la data exacta que vas 
plantar?
A l’octubre de 1994 

Per a alguna celebració especial que 
es va fer allí?
Era una Exposició Universal, en la ciu-
tat de Mie.
En La ciutat de Mie? Era una exposi-
ció universal on tenien cabuda tots 
els països?
Exacte.

I per a representar a València van tri-
ar una falla, no?
Sí, van triar la falla que vaig plantar a 
la plaça de l’Ajuntament l’any 1992. Vo-
lien una rèplica exacta d’eixa falla.

La tornares a fer sencera? 
Sencera. Però, no tan gran, perquè hi 
havia que ficar-la en contenidors per a 
travessar l’oceà. Anava tota en peces. 
Vaig fer dos viatges un per a plantar-la 
en el pavelló on es trovaba l’exposició i 
un altre per a desmuntar-la i tornar-la a  
plantar-la en un descampat del costat, 

allí la cremaren, i queia un aigua!
Com sempre, les falles es mullen i 
de vegades mentre estem botant-los 
foc, plou també,  però és igual, no-
saltres els valencians les cremem 
igual.
Sí, igual 
Com t’arriba aquest projecte?
El govern de Japó va fer una Exposició 
Universal i estaven molt interessats en 
tindre una falla de València, i van triar 
la falla de la plaça l’ajuntament de l’any 
92, volien una rèplica exacta, però la 
vaig fer més xicoteta per a poder trans-
portar-la sense problemes.
El govern de Japó es va ficar en con-
tacte amb el govern de València?
No ho sé.

No saps com arriba a València la pe-
tició? 
Li van demanar la falla a l’agrupació 
Cavall de Troia, a la qual jo pertanyia, 
els van ensenyar diversos esbossos i 
al veure la meua falla de la plaça de 
l’Ajuntament del 92, la varen escollir.
Quin lema portava?
Carmen. Era una rèplica d’una ballarina 
de Benlliure.
No et feia por anar-te’n a plantar una 
falla al Japó? 
No em donava por, al contrari m’agra-
dava molt la idea
Una vegada amb l’encàrrec, com ho 
fas? Fas la falla al taller i després la 
prepares per al viatge?
Sí. Després vingueren uns camions i la 
traslladaren al port per a carregar-la en 
uns contenidors que anirien en un vai-
xell cap a Japó.

«LA FALLA AGRADÀ 
MOLT AL JAPÓ 
I VA ESTAR SIS 

MESOS PLANTADA»

JOSÉ Martínez Mollà
Mei (Japó) Octubre de 1994

ENTREVISTA
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Quant va tardar en arribar?
Dos mesos.
Dos mesos, i tu mentrestant agafes 
un avió per a anar a acabar el treba-
lla allí, no?
Sí, vaig agafar un avió amb els meus 
treballadors per desplaçar-nos a Japó. 
I plantem la falla on estaven tots els de-
més expositors. Un pavelló molt gran.
Te dugueres ferramentes o altra cosa 
que et feia falta? 
Ferramentes poques.
Poques? Alguna cosa t’hem portaries. 
No, allí tenien de tot. 
Tenien de tot?”
Sí, i més treballadors que nosaltres; em 
vam posar dos o tres que els tenia jo al 
meu càrrec per si els necessitava, però 
allí hi havia una barbaritat de treballa-
dors.
I com t’apanyares amb l’idioma? 
Molt bé (Rialles)  Em posaren un tra-
ductor,  s’anomenava Shin-chin i ha 
quedat una gran amistat, ve molt a Va-
lència.
Ve a València en falles? 
Sí
Quan la plantes quina és la reacció 
de la gent? 
La gent s’acostava a la falla per a veu-
re-la i es notava que els agradava molt.
Per eixa Exposició Universal passa-
rien moltíssimes persones, no?
Moltíssimes, imagina’t va estar 6 me-
sos plantada.
Va estar 6 mesos plantada? 
Sí, i després vaig tornar a anar per a 

desmuntar-la i tornar a plantar-la en un 
descampat molt gran que es trobava 
dins d’un jardí, allí la vam cremar.
Et van deixar cremar-la? 
Sí, ells volien cremar-la, ja saps que els 
japonesos són molt de pólvora, van ti-
rar un castell impressionant abans de 
botar-li foc a la falla. La veritat que va 
quedar tot molt faller, molt valencià. (Ri-
alles)
La van saber cremar bé? 
Sí, es va cremar molt bé, i això que plo-
via a muntó.
Es va mullar com totes les falles.
La veritat és que mentre va estar dins 
del pavelló no es podia mullar i mira 
que va ploure, però al traure-la, es va 
banyar.
Et vas trobar amb molts obstacles a 
l’hora de plantar-la? 
No, allí tot eren ajudes, problemes cap. 

Quan vas arribar a Japó, la primera 
vegada, ja tenies la falla  al lloc on 
anaves a plantar-la?
Sí, senyor, ja la tenia al lloc que havi-
en reservat per a plantar la falla. Dels 
contenidors del vaixell la carregaren 
uns camions que ens la depositaren al 
recinte.

Et van donar tot allò que vas neces-
sitar, com ara la grua o qualsevol al-
tre material que et fera falta?
Tot, teníem moltíssima col·laboració. 
No tinguérem cap problema en res.
I la gent, quan veia la falla què deia? 
Jo a la gent no la vaig veure, perquè van 
inaugurar l’Exposició quan jo ja no es-
tava i quan vaig tornar ja havia acabat.
Segur que es van quedar sorpresos.
Sí, i jo també, perquè quan vaig tornar 
per a cremar-la quina va ser la meua 
sorpresa que no van cremar cap ninot, 
tant sols la figura central, la ballarina, i 
els ninots se’ls van guardar tots.
Se’ls van quedar ells? 
Sí, volien ensenyar-los en el col·legi.
Seria mont interesant educar als xi-
quets en un art que no estan habi-
tuats a fer-ho allí. I dius que es van 
quedar totes les figures? 
Tots els ninots se’ls van guardar. 
I anares a plantar i te’n vas, no et 
quedares per a fer un poc de turisme 
per aquell país? 
No. (Rialles)
Podies haver-hi aprofitat
La veritat és que si que vam fer un poc 
de turisme. Vam anar a Tòquio i puja-
rem al tren bala.

Et van fer un contracte i et van pagar? 
Sí, cap problema. 
Va haver-hi alguna subvenció? 
No. Ho van pagar tot des de Japó.
Et va pagar la pena econòmicament? 
No és que pagaren molt, però em va 
agradar i era un altre treball. 
I com a experiència? Perquè plantar 
al Japó pareix molt important
Sí, com experiència va pagar la pena.
A partir d’eixa vivència, et van sorgir 
més? Has plantat en altres llocs? 
Sí, vaig plantar una falla a Roma.
A Roma? I com sorgeix eixe projecte?
Sí, en un poble del costat que està a 
8-10 quilòmetres de distancia. Aquest 
poble està agermanat amb Benifaió, i 
va ser Benifaió qui va pagar la falla, a 
canvi, ells fan allí un festival, i una fira.
També la vau cremar? 
També la vam cremar. 

Veig que totes les teues falles han 
tingut finals dignes.
La veritat és que sí. Després, també 
vaig fer un bou, per a un altre festival 
a París, posaren en una barcassa i el 
van passejar pel riu.
Pel Sena? 
Pel Sena 
I eixe encàrrec d’on ve? 
De l’Ajuntament de València
On més has plantat?
En “Los Ángeles”. Per mediació de 
l’Ajuntament de València també. En 
“Los Ángeles” fan un festival que s’ano-
mena de la rosa. No sé molt bé com 

va estar la cosa, però va ser també la 
Fallera Major de València i tres o perso-
nes més les que es van desplaçar fins 
allí per estar amb la falla. 
Per què et trien a tu? 
No ho sé. 
Segur que els agradaria molt el teu 
treball. 
Segurament. 
Tindràs moltes anècdotes per a con-
tar, no?
Quan vam pujar al tren bala em vaig 
deixar la jaqueta en el seient i encara 
que parega mentida me la van tornar. I 
sobre tot que jo no menjava res.

Vols dir que vas vindre amb uns 
quants quilos menys? O és que fe-
ies dieta?
(Rialles) És que tot tènia salsa de soja, 
i a mi no m’agradava.
Alguna cosa menjaries? 
Clar, vam anar a restaurants de france-
sos, i a un restaurant valencià que tènia 
allí “Barrachina”, i ens feren una paella 
que estava boníssima. 
Ens ha encantat conèixer-te i tindre 
aquesta conversa amb tu. Moltíssi-
mes gràcies pel teu temps. La nos-
tra comissió t’està molt agraïda per 
ensenyar-nos a través dels teus ulls 
el Japó i la seua cultura. I com anem 
demanant a tots els artistes, signa el 
coixí que tens al teu costat.
Gràcies

«VAN CREMAR LA FIGURA 
CENTRAL, PERÒ ELS 

NINOTS ELS GUARDAREN 
PER ENSENYAR-LOS 
EN ELS COL·LEGIS»
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Atlanta

EL RESPECTE DE LA JOVENTUT CAP EL MESTRE, EL 
MESTRE COM A PARE, COM A EIXA PERSONA QUE 
T’ACOMPANYA EN ELS TEUS PRIMERS PASSOS, 
PERÒ TAMBÉ, EL MESTRE DE PROFESSIÓ, EL 
QUE ET TRANSMET LA PASSIÓ PEL TREBALL, EL 
QUE T’ENSENYA A PINTAR, ESCATAR, POLIR O 
CLAVAR UN CLAU. EIXA ÉS LA PERCEPCIÓ QUE ENS 
TRANSMETEN AL VEURE AL FILL ASSEGUT EN UNA 
OBRA CREADA PEL PARE. 

Des d’eixe marc ens comencen a parlar com a 
professionals, com a companys de treball. Atlanta 
està lluny, molt lluny de Ciutat Fallera, però, a la 
vegada tant prop que Jesús va poder transportat 

la seua casta d’artista faller i defendre la seua 
creació per tot arreu, ja siga davant de la Co-

ca-Cola o d’un Xeic Àrab. Les falles tenen la seua 
pròpia identitat i amb açò queda acreditada, que 

els artistes fallers són els primers en defendre 
i convèncer a la resta del planeta, de que som 

posseïdors de la millor festa del món.

«LA NOSTRA FALLA VA SER UNA DE LES MILLORS 
OBRES REPRESENTADES A ATLANTA-96»

artista que hui anem a 
entrevistar és molt par-
ticular, va a ser mestre 
major del Gremi d’Artis-
tes Fallers,  té la Meda-
lla d´Or de l’Ajuntament 

de València, ha treballat a diferents 
parcs temàtics com ara la Warner de 
Madrid o Terra Mítica, va fer el quadre 
del bicentenari del Club Nàutic de 
Valencia, va plantar la falla que ens 
porta hui ací, la falla d’Atlanta, que 
a més està ubicada en un museu en 
la mateixa ciutat, va fer una maque-
ta d´un avió,  el més gran que hi ha 
a Europa i que està ubicada en l’ae-
roport de València,  ha treballat als 
carnavals de Gran Canaria , i inclús 
a fet l’escenografia de la pel·lícula 
NAUFRAGOS. És un privilegi per a 
nosaltres poder parlar amb ell, amb 
Jesús Ovejero. Hui el nostre viatge 
no sols ens porta un viatger ens por-
ta dos,  perquè  Jesús Ovejero, pare, 
sempre es fa acompanyar per Jesús 
Ovejero, fill, com ell me deia abans, 
“sóc l’agenda de mon pare”, així que 
anem a entrevistar-los als dos junts, 
va a ser una experiència molt impor-
tant per al llibret de la nostra falla, la 
falla Dos de Maig i Voltants de Pater-
na que porta per títol: RODAMONS.
Jesús parlem de la falla que vas 
plantar en Atlanta, com naix eixe 
projecte? 
Coca-Cola  va fer un concurs  a nivell 
mundial, estaven 196 països represen-
tats i cadascun havia de presentar un 
artista, mira per a on em va a tocar a 
mi. Per casualitat em vaig assabentar 
que hi havia aquest concurs, vaig pre-
sentar diversos esbossos i vaig gua-

nyar el concurs. Així vaig fer la falla 
que va representar a Espanya en les 
Olimpíades d’Atlanta de 1996. La vam 
plantar en unes naus grandíssimes, 
preparades per a posar totes les obres 
dels diferents artistes de cada país, hui 
en dia estan al museu de Coca-Cola en 
Atlanta, tot ho van a pagar ell. 
La falla la fas ací, al teu taller? 
Sí, ací al taller, a més a més van a venir 
a gravar-ho tot, igual que vosaltres es-
teu fent en aquest moment.
Tu el vas ajudar Jesús (fill)
Jo vaig fer la tesis doctoral sobre els 

artistes fallers, els artistes fallers que 
havien plantat falles en l’estranger i en 
aquells que havien fet treballs fora del 
món de les falles. Mon pare sempre en 
deia: fill quan algun professor de Belles 
Arts de Madrid, d’Alemanya o d’on siga, 
comence a parlar de falles, tu has de dir 
que has nascut en un país de Falles. 
De fet quan vaig llegir la tesis, mem-
bres del tribunal em deien: “vostè parla 
com si açò ho haguera fet”.
Sempre he estat al costat de mon 
pare, en la falla d’Atlanta també. Tot 
el que he aprés del món de l’art, pin-
tar, modelar, dibuixar, es a dir l’ofici 
de les falles, ho he aprés al costat de 
mon pare i em recorde perfectament 
de com es van modelar aquelles pe-
ces, que els moles eren propietat de 
Coca-Cola no es podien reproduir i va 
ser un orgull, que ens hagueren triat 
als valencians per a representar a tot 
el país en un esdeveniment tan impor-
tant com les olimpíades d’Atlanta 96.

 JESÚS Ovejero
Atlanta. 1996

«EN 1996 JA S’ADONAREN 
QUE ERA MOLT 

DIGNE REPRESENTAR 
AMB UNA FALLA 
A TOT EL PAÍS»

ENTREVISTA
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Una vegada guanyat el concurs, fas 
la falla, i a partir d’ací que passa?  
Es transporta en avió. 
En avio? És la primera vegada que 
ens diuen que una falla viatja en 
avió. Sempre era en vaixell, en ca-
mió, però, mai en avió. 
Va ser molt curiós. Per a carregar-la 
en l’avió, haguérem de calcular tota la 
falla de manera que poguera passar el 
galibo que marca l’alçaria que havia de 
tindre per a passar per la porta. Ana-
va tota desmuntada, per peces i jo vaig 
anar junt a la secretaria general, repre-
sentant al protocol de Madrid.
Quins metres d’alçària tenia?
Era molt xicoteta tindria 2 o 3 metres. 
Com una falleta infantil?
Sí. L’únic problema que jo tenia, saps 
quin era?
Ni idea.
Doncs que com participaven artistes de 
tot el món, jo creia que no anava a que-
dar bé, estava un poc apurat. N’hi ha 
gent molt bona pel món. Hi havia obres 
molt originals, com les dels països asi-
àtics fetes amb canya de bambú. I em 
vaig adonar que la nostra falla va ser 
molt bona, cridava prou l’atenció i a la 
gent li va agradar molt, així que vam 
quedar molt bé. (Rialles) 
Totes les obres eres escultures?
Cadascun feia l’obra que volia, i al 
final la nostra falla va ser una de les 
millors obres allí representades i això 
ve de la tasca que fem al món de les 
falles, tenim ofici, sabem modelar, 
reproduir, pintar... i això a l´hora de 
fer les coses es nota.

Hi ha una història que s’ha contat poc, 
les falles deuen la seua grandiositat al 
Papa Joan XXIII. A l’any 1962 en un 
concili, el Papa va llevar els sants de 
les esglésies, el barroquisme, per a fer-
ho tot més senzill. Tots eixos escultors 
van tindre que buscar-se un treball dife-
rent i eixa gent, en eixos coneixements, 
eixe capital humà, va arribar al món de 
les falles als anys 70. A partir d’ací els 
monuments aconsegueixen un esplen-
dor que abans no tenien. A aquests es-
cultors se sumen els escenògrafs, per-
què el teatre de l’època també decau 
i nosaltres aprenguérem moltíssimes 
coses d’ells. Prácticament el nivell que 
hui en dia tenen les falles ve de tot eixe 
capital humà.
És veritat que abans les falles no 
eren tan perfectes com les d’ara. No 
tenien el mateix nivell.
Et puc garantir que el nivell que agafen 
les falles a partir d’eixe moment és molt 
gran.
Quin lema tenia la falla?
Atlanta 96
Tenia crítica con fem a Valencia?
Es tenia que parlar de la Coca-Cola. 
Vaig fer una base que era una pande-
reta i una botella de Coca-Cola de més 
d’un metre i una ballarina que era una 
Coca-Cola també. Després hi havia un 
tocant la guitarra, un altre ballant i unes 
estreles donant voltes per tot arreu.
Tenia cartels en l’explicació de la falla?
Sols un, explicant el que eren les fa-
lles de València. No es criticava cap 
cosa. Tot havia de girar al voltant de 
la Coca-Cola.
S’apanyaren bé amb l´idioma? (Fill)

(Rialles) Malament, no dominava l’an-
glès, era més de francès. Recorde 
quan va baixar de l´avió, que portava 
una barba de dos o tres dies, i una cara 
de haver estat tots el dies aïllat perquè 
l’Anglès no el domina. L´idioma va ser 
un handicap.
Te vas emportar els teus treballadors 
per plantar la falla?
No, allí n’hi havia gent per a ajudar-me.
Però, era gent que parlava espanyol?
No, però va ser fàcil. Quan tu allí aga-
fes un taxi, quasi sempre era un cubà, 
puertorriquenyo, i ho notaves quan pu-
javes al taxi i senties l’emissora de ra-
dio, de seguida em ficava parlar amb 
ell. Quan no et defens bé en un idioma, 
“tela”, però, al final molt bé.
(Fill)

Volia fer un apunt de l’esbós que hem 
parlat abans. Quan mon pare va fer 
l’esbós va dibuixar-lo amb una taronja, 

perquè ja que Coca-Cola havia triat les 
falles per representar a Espanya en les 
Olimpíades, mon pare volia utilitzar al-
gun símbol que representara a la nostra 
terra. Però, els americans no volgueren 
i ens van fer rectificar el projecte, per-
què ens van dir que als Estats Units no 
anaven a entendre-ho, així que varen 
proposar de base de la falla una pan-
dereta, més els personatges que esta-
ven a l’esbós la botella de Coca-Cola 
humanitzada, que representava una 
balladora de flamenc i un guitarrista, tot 
“tipical spanish”, així ho coneixeria tot 
el mon. Jo era un adolescent en aquell 
moment i va a ser un handicap, el pro-
jecte ja estava tot pensat, ja s’havía 
començat a treballar i de sobte ens di-
uen això, doncs vam tindre que modifi-
car-ho tot. I el muntatge va anar el meu 
pare a soles a fer-ho.
T’apanyares tu a soles?
Nosaltres és que ho fem tot, pintar, 
agranar, modelar...
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Tenia símbols de tots els països par-
ticipants? (Fill)

La falla no. Coca-Cola volia que en els 
195 projectes de cada país ixquera la 
botella de Coca-Cola, o el seu logotip 
en algun lloc. Com ja sabeu els que pa-
gaven eren ells, així que la marca havia 
d’eixir.

Et va pagar la pena econòmicament?

Sí, a més a més, em vam pagar molt bé.

(Fill)

Per altra part els materials que es van 
utilitzar no eren el típics d’eixe moment, 
com ara el cartró, la van fer polièster, 
que era més costós, per tant, més 
diners. Van pagar per a fer un gran 
treball i es va fer un gran treball, mon 
pare va fotografiar-ho tot i he de dir que 
Espanya, però sobre tot, els valencians 
quedarem d’allò més bé. Coca-Cola 
el que volia era fer una exposició del 
folklore dels països. Per exemple, si 
en Tailàndia el més típic era el bambú, 
anaven a per un artista que treballara 
el bambú, per a que el seu monument 
fora tot de bambú. A Espanya pensaren 
que les falles eren la representació folk-
lòrica més important. Per això hui en 
dia som Patrimoni de la UNESCO i en 
1996 ja s´adonaren que era molt digne 
representar amb una falla a tot el país.

I un orgull per a tu, no? 

Sens dubte.

Quants dies vas estar allí?

Una setmana més o menys, i se com-
portaren amb mi de meravella. Jo me 
quedava en la secretaria de Madrid, 
que era la que m’acompanyava a tot, i 
m’explicava la historia de la Coca-Cola.

Aprofitares un per a fer turisme?
Si clar, però el que és que Atlanta és 
molt gran, hi ha carrers de dos o tres 
mil números, és necessari un cotxe per 
a desplaçar-te, ací estem acostumats 
a la ciutat amb servei d’autobusos, és 
molt diferent. Per sort puc dir que he 
estat allí i que hi ha una diferencia abis-
mal.
Vas tindre cap problema a la hora de 
plantar-la, baixar-la de l’avió o trans-
portar-la fins l’exposició? 
De tot això s’encarregava una empresa 
privada que es dedicava a fer aquests 
transports especials, tot era tractac 
com si foren obres d’art. La van empa-

quetar, la portaren a l’avió i al arribar 
la van transportar a un magatzem gran-
díssim. Quant vaig aplegar ja estava tot 
allí. Tant sols vaig tindre que començar 
a treballar. Me’n vaig portar un maletí 
en colors i coses per retocar, perquè 
allí era molt difícil trobar els materials 
necessaris.
Les ferramentes anirien junt a la fa-
lla, no?
No, tant sols em vaig dur els colors que 
anaven en una caixa dins de la falla.
Que deia la gent quan veia la falla?
Va ser increïble, la gent mirava la falla 
i deia el mateix que quan venen a Va-
lencia: açò ho cremen? Els artistes fem 
un treball impressionant i t’adones que 
se fan coses molt importants. Ara que 
faig altres activitats com per al Corte In-
glés és molt diferent i els preus també. 
L’únic q canvia són els materials. Les 
falles tenen moltíssima faena i la veritat 
que és un miracle que tots els anys les 
falles de València estiguen al carrer, i 
això és gràcies a eixe capital humà que 
hi ha entre els artistes. Està poc reco-
negut el talent que hi ha al gremi.
Nosaltres ho farem. La falla Dos de 
Maig  traurà a la llum tot açò que ens 
esteu contant. Que et pareix?
Sí, perquè hui en dia a València hi ha 
treball. Nosaltres treballem per al cine, 
el teatre, la televisió, hi ha faena, dóna 
la impressió que si es continua reta-
llant, al final els artistes s’acabaran. 
N’hi ha que facilitar les coses, el mateix 
que les grans empreses tenen subven-
cions, per als artistes fallers no ni han. 
Mantindre un taller és molt complicat, 
però es fa, mentre haja gent un poc 
boja per aquest món i gen jove que es-

tiga disposada a continuar fent falles, 
tot continuarà com fins ara. 

A mi m’agrada més dir que som ma-
lats de falles

Tens raó, açò és una malaltia. El meu 
fill ha nascut ací, la meua dona ja el 
portava no més acabar de nàixer.

(Fill)

I el seu primer net, que és el meu fill 
major, en eixir de l´hospital al primer 
lloc que va anar va ser aquest, el ta-
ller. El vaig portar per a que mon pare 
el poguera veure. Mon pare s´ha criat 
en un taller de falles, jo he nascut a un 
taller. Soc professor de plàstica, de di-
buix, però sent un apego molt gran al 
taller, tot el que jo sóc, com artista, ho 
he aprés ací, de mon pare sobretot i de 
molts artistes, alguns han faltat ja, al-
tres s´han jubilat i altres s´han anat de 
les falles. Jo em recorde de Carceller 
que estava ací al cantó del carrer, un 
gran pintor, que havia pintat per a mol-
tíssimes falles de especial. Era com el 
nostre iaio, perquè començaves jugant i 
acabaves treballant. Jo estic molt agra-
ït al món de les falles en general i als 
tallers dels artistes fallers en particular.

El poble valencià fa un esforç increïble 
per a arreplegar diners i poder continu-
ar pagant a aquests bojos artistes, sinó 
fora per tota la gent que es dedica a 
açò, els tallers de falla serien insoste-
nibles.

Els meus germans ja fa més de deu 
anys, que han obert el treball cap a 
altres costats per poder mantindre el 
taller i als treballadors, això val molts 
diners. Un mes de taller és mig pressu-
post de una falla de primera

Mon pare sempre diu que els ous 
han d’estar en varies cistelles. 

També vull destacar que has tingut 
el privilegi de plantar en Tel Aviv a 
Israel, un país en una cultura total-
ment distinta. Com ix eixe projecte?

Vaig fer una maqueta d’una falla que 
Salvador Dalí va disenyar. L’escultor 
Bofill té una col·lecció d’escultures allí, 
i ens va dir d’anar a fer falla. Ens van 
tractar fenomenal, però em va impres-
sionar que inclús al hotel la gent porta 
armes, és que Tel Aviv és “tela”, eh?

Aleshores, també es troba a un mu-
seu. Ninguna de les dues falles es va 
cremar. Imaginat en Tel Aviv cremar 
la falla, allí eixirien en les metralletes 
de baix de les pedres.

Es va plantar i va quedar tot molt bonic. 
Ens portaren a Jerusalem en un cotxe 
negre per a fer turisme i ens explica-
ren que per a ser jueu tenia que ser per 
banda de la mare.

Allí plantes per algun motiu especi-
al?

No tant sols era que en un museu van 
fer una exposició de Dalí. En principi 
havia d’estar oberta durant tres mesos i 
al final l’hagueren d’ampliar al doble de 
temps per l’èxit que estava tenint.

Per això volgueren que tu plantares 
la mateixa falla que es va plantar a 
València a la plaça de l’Ajuntament 
en 1954.

Clar, vaig fer una reproducció. Ací al 
costat estava el fuster que va fer eixa 
falla, i també Rafa Vivelda l’escultor. 
Eren les meues referencies, tenien 
molta informació de la falla, i el meu fill 

va acabar escrivint un llibre per expli-
car-ho tot.

En quin any es va plantar la falla?

2016

(Fill)

És un projecte de Javier Bofill, que és 
un col·leccionista d’obres de Salvador 
Dalí més important del món, per nom-
bre d’obres que té, ell va descobrir que 
Dalí va fer l’esbós d’una falla. 

Per exemple Ortifus, va dissenyar una 
falla, i Manolo Martin li va donar forma, 
dissenyar-la és difícil, però fer-la reali-
tat encara més. I a Bofill se la va ocórrer 
reproduir eixa falla des d’una maqueta 
de Dalí, va contactar en el meu pare i jo 
en aquell moment estava realitzant una 
tesi doctoral sobre el treball dels artis-
tes fora de les falles, així que quan ens 
la va encomanar, jo vaig estar un any 
sencer recopilant informació sobre la 
falla i amb ella vam fer la falla. Octavio 
Vicent va ser el escultor de eixa falla 
junt a Rafael Vivelda.

Per totes aquestes coses tens la in-
sígnia d´or de l´Ajuntament de Valèn-
cia i nosaltres tindrem l’honor que 
estigues a la nostra falla.

Moltíssimes gràcies als dos per con-
cedir-nos aquesta entrevista i per 
ajudar a engrandir el món de les fa-
lles un poc més. I ara volem que ens 
dediques aquest coixí.
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Eivissa

L’AVINGUDA DE LA MARINA DE 
BONREPÒS I MIRAMBELL, FA OLOR 
A FUSTA I A TAULERS. SEGUIM EL 
PERFUM, QUE ENS PORTA FINS EL 
TALLER DE JUANJO GARCÍA. NOMÉS 
OBRIR LA PORTA, ELS NOSTRES 
SENTITS S’ALERTEN, L’OLFACTE, 
LA VISTA, EL TACTE. LA PRIMERA 
MIRADA SE’N VA CAP UNS DRACS 
DE FUSTA, NUS, LA PORTA DELS 
APÒSTOLS DE LA SEU I EL MICALET. 
L’ESSÈNCIA DE LA FUSTA ES TROBA 
PER TOT ARREU, DALT I BAIX, I ÉS 
QUE AL TALLER NO HI HA SURO, 
NI CARTÓ, TANT SOLS UN HOME, 
UNES MANS I HORES DE TREBALL, 
D’ESFORÇ, PERÒ SOBRE TOT 
D’IL·LUSIÓ, NO MAI CONTINGUDA.

w

{«A LA FALLA D’EIVISSA 

RECUPEREM DETALLS QUE

A VALÈNCIA S’HAN PERDUT»

ntrem al taller de Juanjo 
Garcia i m’ha arribat una 
flaire especial, és l’olor a 
la fusta. M’ha entrat un 
poc de melangia perquè 
em fa recordar al meu 

iaio per part de ma mare que era fus-
ter, en concret ebenista, i tenia la casa 
plena de marcs. Li donaves una foto-
grafia i et feia un marquet. Peces, mo-
bles...infinitat de coses dissenyades 
per ell mateix. Per això m’ha agradat 
tant recordar esta olor tan particular.  
Juanjo, hem pogut comprovar que 
les teues falles són un tant diferents, 
és així? 

En les falles està tot inventat, i açò que 
sembla tan diferent, és el que s’ha fet 
tota la vida, el que sempre s’ha tapat 
i mai s’ha vist. Últimament estem tra-
guen-lo a la vista i a la gent li agrada 
veure les faenes de fusta. 

A mi m’han encantat de veritat. La raó 
d’estar ací esta vesprada amb tu, és 
que en la falla dos de maig intentem 
portar en consonància el monument 
i el llibret, i enguany se n’anem de vi-
atge. I que millor que viatjar a traves 
vostre, a traves dels artistes fallers 
que heu plantat arreu del món, fora 
de la Comunitat valenciana. 

En concret estem ací perquè ens han 
contat que tu has plantat a Eivissa. 
Com és plantar a una illa? 

S’aguanta igual, no es meneja (Rialles). 
Eivissa és una experiència. El primer 
que la diferencia és que és una plantà 
més relaxada que a València. A València 
és la voràgine, has de acabar-ho corrent, 
que fa vent, que plou, i no pots esperar. 
Allí és una altra historia, sempre es fa la 

Descobrim un artista que té la 
valentia de despullar les falles, 

deixar-les nues com van arribar 
al món, descarnades, per a 

mostrar al poble la seua realitat. 
Un artista que té l’arrogància, 
d’ensenyar el cor del cadafal, 

sense pell. Vareta a vareta, 
xaveta a xaveta va recobrint-lo i 
les mans de l’ebenista van fent, 
amb molta cura, els perfils que 

modelen la falla, unes mans que 
continuen amb eixa olor tant 

penetrant per als nostres sentits.

JUANJO García López
Eivissa. Abril de 2012

ENTREVISTA
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setmana següent a falles. És molt curiós. 
La falla la carreguem ací a un container 
de Balearia i ix cap allà una setmana 
abans. Quan arriba a port es queda allí 
fins el dia de la plantà que va un camió, 
la carrega i te la porta al lloc on s’ha de 
plantar. Era una cosa un poc estranya, 
però quan la vas fent uns anys ja t’has 
acostumat a la marxa. 

La falla es planta a Sant Antoni de Port-
many, a una comissió anomenada “La 
Nostra Falla”, dins de la casa regional 
de València que hi ha a Eivissa. Tenen 
moltíssimes  activitats al llarg de l’any, 
per exemple, a les festes de Sant An-
toni, porten orxata d’ací, per a tota la 
gent, i fan mil histories; i la mateixa fa-
lla ja forma part de l’any festiu de Sant 
Antoni, i de l’illa en realitat, perquè com 
son distancies curtes, la gent ja sap que 
en passar Sant Josep, ja ve la falla de 
sant Antoni de Portmany. I és molt curiós 
com la gent va a veure-la, i es fan des-
pertaes, la presentació, l’ofrena, mas-
cletaes... La festa allí dura tres dies. 

Si Eivissa i València estigueren unides 
per una carretera, estaria a unes hores, 
com Alacant mes o menys, però al es-

tar separades pel mar, n’hi ha un senti-
ment de melangia de la terra molt fort, i 
es viu la festa d’una altra manera.

Com es posen en contacte amb tu? 

M’agraden molt les festes, i estic ficat 
en molts rebomboris festius, i un d’ells 
és l’altar de Sant Vicent del “Mocado-
ret”, on conec un faller de Russafa que 
és faller d’allí. Un dia em va comentar 
que estaven buscant artista faller, jo li 
vaig dir que feia falles. Així es ficaren 
en contacte amb mi, els vaig presentar 
un projecte que els va agradar molt i ja 
porte cinc anys plantant a l’illa. 

Quin va ser el primer any? 

Crec que... 2012. Anava d’art. El lema 
va ser “Mai quedaràs fart del món de 
l’art”. Vam fer una falla amb sàtira i crí-

tica, i buscant coses pròpies d’allí, de 
Sant Antoni, per fer veure que el que te 
que fer la falla és criticar. 

I perquè quan hem entrevistat a altres 
artistes que han plantat fora d’Espa-
nya, ens conten el que normalment 
fan, és un homenatge o una al·lego-
ria a la terra on plantes. Si hi ha una 
sàtira o critica es molt suau, no com 
es fa a València. Aleshores, tu si que 
pogueres traure-li eixe suquet.

Sí, sí. També intentem fer una falla 
“internacional”, perquè com hi ha mol-
ta gent de fora, és interessant que ho 
comprenguen. Però, si que m’agrada 
posar coses d’allí. Els deia «digueu-me 
coses de l’ajuntament per a criticar», 
situacions pròpies perquè els donara 
mes goig veure la falla. També jugant 
amb l’avantatge de la llengua, el valen-
cià. La gent d’allí ho lleig perfectament 
i ho entén, encara que, de vegades, les 
expressions que ens fan gràcia, allí no 
s’entenen igual. Eixe doble sentit que 
és la falla. 

En contaves que les falles allí es fan 
una setmana després que les de Va-
lència, com és això? 

Sí, perquè en falles hi ha una repre-
sentació, el President i la Fallera Major, 
que venen a València amb la resta de 
cases regionals de fora d’Espanya o de 
la Comunitat. 

Una vegada fet l’encàrrec, com és el 
procés?

A finals del mes de juliol anem a Eivis-
sa i signem el contracte, parlem de l’es-
bós, i ja quedem d’acord. La veritat que 
fer la falla era la excusa perfecta per a 
viatjar a Eivissa. La resta de procés com 

el de qualsevol altra falla. De vegades 
si venien per nadals a visitar a la famí-
lia, doncs passaven a veure com anava 
la falla. I una setmana abans de la seua 
plantà, carregàvem tot i cap enllà.

Com la planteu?

Totes les falles que he plantat allí, ho he 
fet al tombe. Els feia goig, especialment 
el primer any.

Eren molt grans els cadafals?

Una alçària de 7, 8 o 9 metres, mes 
o menys... A més, la falla es planta al 
costat del “Café del Mar” de cara a la 
mar i al fons l’illa Conillera. El primer 
any vam agafar uns dies de tempesta 
que va ser molt complicat plantar la fa-
lla. El vent que feia quasi ens la va tirar 
a terra, tinguérem que apuntalar-la bé. 
S’ajuntaven dos vents de diferents di-
reccions i va ser molt difícil.

Quina repercussió va tindre? Què 
deia la gent de l’illa? I els turistes, 
perquè hi hauria molta gent estran-
gera en aquell moment no? 

Sí, n’hi havia un goteig constant de gent 
que es passava  per a veure la falla de 
Sant Antoni. També el Diari d’Eivissa 
ho publicava, amb dades i fotos de la 
plantà, i com sempre és en cap de set-
mana la gent acostumava acostar-se a 
veure-la.

Has rebut cap ajuda o subvenció per 
exportar les falles fora de València? 

No. Açò és una falla que paga qui t’en-
comana el treball, com qualsevol client.

Ja, però, és curiós que tinguen 
aquest sentiment de pertànyer a una 
regió, no? 

I per damunt de tot, implantar el costum 
de plantar falla, que no és gens fàcil, 
perquè molta gent pensarà “estos que 
fan ací fent mascletaes, despertaes, la 
plantà, la falla...que se’n vagen al seu 
poble...

I tot això, ha anat calant allí. També és 
de veres que a la comissió hi ha gent 
valenciana casada amb gent de l’illa, 
això fa que siga més normal, que s’òbri-
ga el cercle.

La primera vegada cridà molt l’atenció, i 
deien “mira una falla com les de Valen-
cia”. A hores d’ara la falla està molt in-
volucrada a la vida cultural i social d’Ei-
vissa durant tot l’any, inclús dona aju-
des per als xiquets de la banda d’allí... 
no sols fan festa.

Recordes cap anècdota? Perquè 
quan vas a plantar fora, n’hi han 
moltes coses que es queden grava-
des al record.

Sí, jeje... A  banda de les tempestats 
marines, la més graciosa va ser fa dos 

«ELS VA CRIDAR MOLT 
L’ATENCIÓ VEURE LES 
FLAMES I EN MIG LA 

FALLA SENCERA 
MENTRES ES CREMA»
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anys, quan va arribar el camió a la pla-
ça per a descarregar la falla, tots allí 
esperant amb molta il·lusió eixe mo-
ment especial de veure-la per prime-
ra volta, i en obrir les portes amb tota 
l’expectació.... el contenidor estava 
buit! S’havien equivocat de contenidor, 
i havien enviat un que no era el nostre. 
Se’ns va quedar una cara de pòquer 
(Rialles).

Però, aparegué el contenidor amb la 
falla? 

Si clar, comprovarem la numeració i 
tal...però, imagina les cares de tots els 
que estàvem allí, la meua la primera.

Aprofites per a fer turisme? Et que-
des tots els dies?

Sí, ens quedem fins la cremà. Des dels 
primers anys, vivim tota la festa, i des-
prés, aprofitem per a visitar l’illa.

Ací volia arribar jo, a la Cremà. Que 
passa amb la Cremà? La gent estava 
preparada? S’imaginaven eixe mo-
nument tot en flames, eixe calor...?

Sempre va molta gent. Jo a les comis-
sions sempre els comente que amb 
aquestes falles de fusta, no sols van a 
vorer una Cremà, van a sentir una Cre-
mà. La van a escoltar. Van a escoltar 

la fusta com cruix quan es crema. I els 
cridà molt l’atenció veure les flames i en 
mig d’elles la falla sencera mestre es 
crema. 

Primer feren un castell?

Varen fer un “castellot” (Rialles). Fan 
un castell de focs d’artifici molt impor-
tant, a més molt bonic per la ubicació, 
es veu la falla i la mar. Dura quasi un 
quart d’hora i el dispara Caballer. Ell és 
el que dispara els castells i les mascle-
taes. I una curiositat, en les despertaes, 
no van com ací, ho fan desfilant amb 
escolta policial  motoritzada, tot  ben 
organitzat i amb molta cura.

Pel que veig han sabut cuidar molt 
bé la tradició. La veritat és xulo eixir 
fora de la Comunitat i trobar-te amb 
gent que té aquesta nostàlgia de la 
nostra terra, que la facen seua, i que 
aconseguisquen comboyar a totes 
les persones del voltant. 

És el que et contava abans, el senti-
ment que tenen allí, fan recuperar de-
talls que a València s’han perdut.

Com per exemple?

Doncs, fer una despertà. Ací quasi s’ha 
perdut i allí ho tenen molt arrelat, i volen 
mantindre tot els protocols de les cerca-
viles,  quan es crema la falla, eixe rogle 
de gent al voltant  del que ha quedat de 
cendres...eixos detalls que mantenen 
encara que estan fora de València i que 
ací hi han falles que ja no ho fan.

Nosaltres ho fem, és una tradició, i 
sobretot els nanos. Els xiquets envol-
ten la falla, i les cendres que queden.

Tenen eixe sentiment de renaixe-
ment, l’essència de la falla, eixa cen-
dra que s’ha apagat i d’on renaix el 
pròxim any?

Si que ho tenen. I quan es cau el remat, 
es dirigixen al President i li diuen: “que 
volem falla per a l’any que ve”. Estes 
coses intenten mantindre-les i incul-
car-les a la gent més jove.

Estem encantats d’escoltar-te. Jo 
continue amb l’olor a fusta, que 
m’agrada molt. Ja per finalitzar vo-
lia contar-te que al teu costat tens 
un coixí, que a més de decoració del 
nostre divan, és per a que ens els de-
diques, escrigues qualsevol cosa a 

la falla Dos de Maig de Paterna. Pot 
ser un dibuix o una dedicatòria, allò 
que cregues millor.

El coixí rodarà viatjant fins a la pre-
sentació del nostre llibret, que porta 
per títol “Rodamons”, a l’igual que el 
monument i serà al mes de Gener, i 
a la que estàs convidat. Aquest coixí 
quedarà per a les generacions futu-
res, per a que la gent sàpiga que un 
dia, Juanjo, plantà una falla a Eivis-
sa, va fer una entrevista amb nosal-
tres i ens deixà una dedicatòria.

Moltes gràcies.
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Shanghai

{
Considerat com un del 

artistes més importants al 
mon de les falles, la seua 

obra està força influïda 
per l’estil familiar, sense 
oblidar que Pedro té un 
tarannà que li fa obtenir 

excel·lents resultats amb 
els monuments que ha 

plantat, sobretot a València 
i en secció especial.

enetússer ens rep entre 
núvols i clars, a poque-
ta llum, al carrer Almi-
rall Ciscar, on es troba 
l’obrador de Pedro. Sis, 

set, huit escales presidissen la nau, 
graons que pujen al sostre per arri-
bar con cal al cim dels ninots, i com 
no, al mig, entre el suro i la fusta, 
entre ferramentes i pots de pintu-
ra, l’impressionant interpretació de 
l’estàtua de la Llibertat, cos central 
de nostra falla, la que ompli de sentit 
tot el treball d’aquest llibre. Viatges 
pel mon, RODAMONS. Amb Pedro 
viatgem fins a l’estiu de Shanghai.

Estem a Benetússer per entrevistar 
a Pedro Santaeulalia. Dir Santaeu-
lalia, és dir nissaga d’artistes, una 
de les més importants i conegudes 
dins del mon faller. 

Pedro, aquest any, és l’artista que va 
a plantar-nos la falla, i sap perfecta-
ment quin és el lema del nostre ca-
dafal: Rodamons. Aquest lema és l’ 
origen del nostre llibret, fer un viat-
ge arreu del món, però, a través dels 
artistes que han plantat falles fora 
d’Espanya o fora de la Comunitat 
Valenciana. Viatge aquest que fem 

amb un vehicle especial, un divan 
que ens apropa als diferents artistes 
i ens transporta a llocs incompara-
bles. 

Pedro, vares plantar una falla a 
Shanghai, has tingut l’oportunitat de 
portar la nostra cultura a un país que 
és totalment diferent al nostre. Quan 
la vares plantar?

La vam plantar ara fa tres anys, al mes 
de juny, i va ser una experiència única. 
La vàrem construir junt als monuments 
que anàvem a plantar aquell any, de 
fet es va plantar una xicoteta part junt 
una falla de València, concretament a 
la falla Mestre Gozalbo, per a que la 
gent coneguera de que anava el tema. 
En acabar falles es va embolicar i es va 
enviar a Shanghai en vaixell. Va pas-
sar molt de temps dins d’un contenidor, 
uns quaranta dies, fins que va arribar 
al seu destí. 

Eixe xicotet fragment de la falla, 
quants dies va estar plantat a Valèn-
cia? Els dies de falles? 

Sí, la falla es va acabar totalment com 
un projecte més del propi taller. Eren 
escenes molt costumistes de coses es-
panyoles, i es va traure un Quixot i un 
altre ninot per a que la gent poguera 

ACOMIADEM SETEMBRE 
I HO FEM AMB LES 
PARAULES DEL NOSTRE 
ARTISTE FALLER, AMB 
MAJÚSCULES, PEDRO 
SANTAEULALIA, EL QUE 
ENS DELITARÀ AMB LA 
CRÍTICA I LA SÀTIRA 
DELS SEUS NINOTS, I 
LA SEUA MESTRIA A 
NOSTRA PLAÇA DEL 
DOS DE MAIG. 

«PLANTAR A XINA VA SER 
UNA EXPERIÈNCIA ÚNICA»

PEDRO Santaeulalia
Shanghai. Juny de 2014

ENTREVISTA



116 117

ENTREVISTA

veure una part d’eixa falla. En acabar 
la setmana fallera, es retiraren, es pre-
pararen i s’enviaren amb la resta de la 
falla a Shanghai.

Com t’arriba el projecte? Qui et diu 
«Pedro, vas a plantar a Shanghai...»? 

D’un grup d’empresaris valencians amb 
negocis a Xina, que venen productes 
de la nostra terra i tenen restaurants 
espanyols. Se’ls va ocórrer fer una falla 
per a la «Spainweek» que és la setma-
na de promoció dels productes espa-
nyols. No sols estava la nostra falla, hi 
havia més coses, com ara un concurs 
internacional de paella, organitzat per 
una empresa sueca que contacta amb 
cuiners del propi país on van, en aquest 
cas Shanghai, i aquests cuiners són els 
que concursen. Tot coordinat per un 
valencià i amb productes valencians. 
També anaven promocionant el bas-
quet espanyol, i fins i tot, productes del 
nostre país, per exemple els vins. La 

falla va ser el reclam publicitari i estètic 
de la «Spainweek». 

T’ho demanarem directament, o com 
va ser? 

Va ser un cúmul de circumstancies. 
Primer van parlar amb mi, després ho 
feren amb el gremi, perquè eren perso-
nes que no estaven molt vinculades al 
mon de les falles. Però, finalment van 
triar el meu projecte. No era gens fàcil 
plantar a Shanghai, va ser un “show” 
(Rialles). 

Parlem del transport. Imagine que 
les peces aniríem ben protegides i 
acoblades per no patir contratemps. 

Hi havia d’anar tot dins d’un contenidor, 
sobre tot pel tema del pressupost. Totes 
les peces, inclosa la ferramenta. Va ser 
un poc complicat en eixe sentit, però, 
no era una falla gran i es va aconseguir.

La gent que treballa habitualment 
amb tu, és la que viatja a Shanghai? 

Sí, vam fer un xicotet equip de quatre 
persones per a realitzar la falla al ta-
ller, muntar, retocar i després anar a 
Shanghai. Afortunadament, no vam tin-
dre cap contratemps, encara que sem-
ble mentida. 

Te ho emportares tot, no tingueres 
cap oblit? 

No, de fet, el que va passar és que tot va 
quedar-se allí. No poguérem tornar-ho. 
En realitat era un xicotet maletí... per-
què no era un projecte complicat, i al 
ser una gran ciutat, no hi havia cap pro-
blema per a trobar qualsevol cosa. 

Quina alçaria tenia? 
Sis o set metres, no era massa gran. 
Però era molt especial, amb personat-
ges espanyols o vinculats a Espanya.

És a dir una al·legoria espanyola. 

Sí, era a la carta. De fet, va ser una falla 
totalment dissenyada i modelada per a 
l’ocasió. Açò afegia complicació. 

A València les falles son critica, son 
sàtira, i a Shanghai  una al·legoria? 

Bo, tenia una critica suau, molt diverti-
da. Per exemple, vam fer un ¨Fernando 
Alonso¨ que anava amb un Ferrari però 
de joguet, criticant que no li anava mas-
sa bé el cotxe en eixa època... encara 
que ara tampoc li va massa bé la cosa. 
Una escena típica del torero i el bou 
que se aguaitava darrere d’un “burla-
dero”. Tot en dimensions prou reduïdes 
i molt suau, perquè allò és altra cultura 
molt diferent i tenien que ser coses fà-
cils d’entendre i assimilar. 
Com va a ser l’arribada de la falla a 
Shanghai? 

La ubicació era vora riu, del que passa 

per la ciutat, on havia una mena d’àrea 
portuària amb embarcacions esporti-
ves. Allí estava la zona habilitada per a 
l’esdeveniment. Hi havia espais per als 
concerts, per al concurs de paelles, una 
zona esportiva patrocinant el basquet, 
amb les velles glories del Real Madrid, 
cassetes amb productes espanyols i 
fins i tot “touroperadors”. La veritat és 

que va a haver un poc de desgavell, 
perquè el lloc on teníem que plantar la 
falla no estava preparat, més o menys 
com ací a València (Rialles).
Necessitares grua?
No, no. La vam plantar al tombe, per-
què hi havia intenció de fer més clàs-
sica la plantà i per el seu tamany va 
ser molt senzill. Per si teníem cap pro-
blema en la plantà, portàvem al nostre 
equip una persona amb prou fluïdesa 
per parlar l’anglès (rialles),  que no ens 
va servir per a rés, perquè tots parlaven 
xinés, només a l’hotel el parlaven. Per 
cert, l’hotel era espectacular i ens trac-
taren luxe.
El moment va ser molt típic de plantà, 

«LA GENT ES VA 
ESTRANYAR DE VEURE LA 
FALLA PLANTADA DAVALL 

LA PLUJA I PUJAREN A 
ELLA A FER-SE FOTOS»
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on només tens al cap la falla. La des-
carregaren ells i  ho feren increïblement 
bé. De fet en qualsevol falla a València, 
hem tingut més contratemps que amb 
aquesta. Tinguérem que retocar-la ben 
poc. El més graciós és que no li va pas-
sar res, ni tan sols un colpet, quan la 
vàrem destapar estava perfecta i ens 
va sorprendre molt.

I la reacció de la gent, com va ser? 
Va tindre molt visitants?

I tant que sí. La cultura espanyola crida 
molt l’atenció. De fet, hi ha moltíssima 
gent aprenent espanyol. Aquest grup 
d’empresaris que treballa allí, te nego-
cis amb productes molt típics d’Espa-
nya, com l’oli d’oliva o els vins perquè 
agraden a muntó, i es venen molt bé i 
a bon preu.
El millor de tot és que com la plantà 
va anar de categoria, tinguérem temps 
de fer turisme i gaudir de Shanghai.

Vàreu posar cartells explicatius de la 
falla en xinés?
No, tenia uns tríptics en valencià i an-
glès, a més d’uns codis QR per als mò-
bils.

I arriba el moment de la Cremà...

No es va cremar. Es va desmuntar, però 
de fet, no sabem que va passar amb la 
falla. Per qüestions burocràtiques tenia 
que tornar a la duana, però en passar 

un dies, li vam perdre la pista i ja no 
sabem que va passar.

Algú es la va quedar?

Havia d’anar al Pavelló Espanyol de 
l’Expo de Shanghai, per a quedar-se, 
però inexplicablement, no cabia per 
les portes del pavelló, malgrat que era 
xicoteta. Des d’eixe moment res més 
es va saber. El que si sabíem des de 
el principi, és que no s’anava a cremar.

Va pagar la pena l’experiència?

Sí clar. Shanghai és espectacular, i 
si plantar una falla fora de València 
és bonic, a la Xina, i concretament a 
Shanghai, encara més especial.

I econòmicament?

No era una falla de molt de pressupost, 
però la manera de tractar-nos va ser in-
creïble, fins i tot estiguérem a un hotel 
de cinc estreles. Així que en conjunt, sí 
que va pagar la pena. Com he dit abans, 
el pressupost, no era massa gran per 
al taller, al voltant de 10.000/12.000 
euros, però es va intentar adequar el 
projecte i mantenir la qualitat del aca-
bat i que encara que fora una falleta no 
massa gran, que tinguera una mica de 
l’encís de València. 

Recordes cap anècdota?

Que va ploure, com no? Les falles sem-
pre es banyen, encara que va ser un 
dia només. La gent s’estranyava molt 
de veure-la allí plantada davall la pluja, 
i fins i tot hi hagueren persones que es 
pujaren a la falla per fer-se fotos. 

Què em dius!

Malgrat que hi havia seguretat i tot, 

però sí, damunt del Quixot per a fer-se 
una foto. I després, la gent no sols de 
València, sinó d’Espanya no compre-
nien que no es cremara la falla. Va ser 
espectacular perquè va atraure molta 
gent espanyola que per circumstanci-
es, viu a Shanghai.

Han sorgit més oportunitats per a 
plantar fora de València?

Sí que ens han plantejat algun projecte, 
però per temes d’agenda del taller no 
s’ha pogut dur a  terme. Nosaltres no 
hem tornat a plantar fora. Tornarem a 
fer-ho si ens ho proposen, de segur.

Al teu costat tens un coixí, és per 

a que el dediques a la falla Dos de 
Maig de Paterna. Aquest coixí rodarà 
fins a la presentació del nostre lli-
bret, per a que tots coneguen la his-
tòria de la falla de Pedro Santaeulalia 
a Shanghai, i les generacions veni-
dores sàpiguen que un any Pedro 
Santaeulalia va plantar en la nostra 
plaça. Moltíssimes gràcies Pedro.
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NUETS COM NADONS, ANEM ABILLANT-SE 
DE CABLES, FOCUS, CÀMERES, TRÍPODES, 
ENDOLLS, DIVANS, COIXINS, BOLÍGRAFS 
I RETOLADORS, COTXES I FURGONETES. 
AUTÈNTICS PROFESSIONALS. DIRECCIÓ 
TORRENT, A LA PLAÇA DE COLOM, UNA 
PLAÇA AMB CAFETERIES, JOCS INFANTILS, 
ALGUNA BOTIGA, TOT DINTRE DE LA 
NORMALITAT. CARREGATS COM FORMIGUES 
ENTREM A LA PLAÇA. UNA VEGADA 
DESCARREGATS DELS APARELLS, S’HEM DE 
DESLLIURAR DELS ESTEREOTIPS I LES IDEES 
PRECONCEBUDES DAVANT L’OBRA I ELS 
SEUS ARTISTES MIGUEL I DAVID.

{
«LA GENT AL DESERT 

VA INTERACTUAR 

AMB LA FALLA»

“Renaixement” ens mostra una forma 
d’entendre les falles diferent, actualitzada, 

en una ubicació històrica a l’empar de la 
torre moruna de Torrent. Segles de història 

contemplen les dues manifestacions 
artístiques. Una efímera però, que ve 

directament des d’el Desert de Nevada per 
a ser purificada pel foc al 9 d’octubre. L’altra 
perviu al pas del temps per contar la crònica 

d’aquesta meravellosa fusió.

stem a Torrent, davant 
una falla que es va plan-
tar al desert de Neva-
da i que per celebrar el 
dia dels valencians, el 
9 d’octubre, s’alça es-

plendorosa a la plaça de Colom. No 
tindrem altra oportunitat d’entrevis-
tar als seus artistes davant el ma-
teix monument que es va plantar a 
Estats Units, hui ací a Torrent, a la 
Comunitat Valenciana. Gràcies per 
deixar-nos gaudir d’ell i per com-
partir l’experiència amb nosaltres.  
Volia contar-vos com naix aquesta 
idea. Enguany la nostra falla va de 
viatges, i hem volgut viatjar a traves 
de vosaltres, els artistes fallers que 

heu plantat arreu del món. Volem que 
ens conteu les vostres experiències, 
per a deixar l’empremta en el nostre 
llibret, el seu títol “Rodamons”, vo-
lem rodar pel món, volem rodar per 
les vostres experiències.
L’any passat, la falla ja va escriure 
sobre vosaltres, no se si heu tingut 
oportunitat de llegir-ho, el tema que 
tractàvem era “Barbaritats” i pensà-
vem que açò que feu vosaltres era 
una barbaritat, anar al desert i plan-
tar una falla. Així que coneguem un 
poquet, el vostre projecte, però vo-
lem saber més.
Com naix el projecte? Se vos ocorre 
a vosaltres anar al desert de Nevada 
o es algú que vos ho proposa?

Miguel.- En realitat ens ho proposen, 
va ser just després de plantar en Nou 
Campanar la falla del tubs. Hi ha un xic 
valencià que viu a San Francisco que 
s’anomena Cristian, i que, per circums-
tancies de la vida, coneix al fundador del 
Burningman. Vam rebre una telefonada 
unes dues o tres setmanes abans del 
Burningman de 2015, diguent que volien 
obrir una porta a l’intercanvi cultural en-
tre aquell esdeveniment i les falles, per-
què hi havien moltes semblances: el foc, 
l’art, una comunitat treballant per fer-ho 
possible... I clar, nosaltres coneixíem 
l’esdeveniment, era d’eixes coses que 
dius “algun dia en la vida hi haurà que 
anar allí”. I de sobte, ens arriba la tele-
fonada dels organitzadors del festival, la 

DAVID Moreno y MiIGUEL Arraiz
Desert de Nevada. EE UU.
Setembre de 2016

foto: Noel Arraiz
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veritat que no ens ho prenguerem molt 
seriosament, com si de una broma es 
tractara. De fet els bitllets d’avió els vam 
comprar tres dies abans de que comen-
çara l’esdeveniment als Estats Units.

Vam rebre un correu electrònic dels 
americans dient-nos que volien tindre 
una sèrie de reunions amb nosaltres, 
així ja pareixia tot mes seriós, i allí ens 
plantarem, en mig del desert, coneixent 
dades i informació del Burningman per 
internet; però inclús així, l’arribada al 
lloc va ser tot un “shock”.

La falla la construïu ací i la porteu al 
Desert, o la construïu allí?

David.- La falla la construïm ací, però 
el que ha contat Miguel, tant sols és la 
primera part. Nosaltres viatgem per a 
conèixer “in situ” el Burningman. Des-
prés preparem l’agenda per a que ells 
vinguen ací. I ens presentem a la con-
vocatòria, en principi, amb una obra 
nostra, no amb una falla a l’ús. Però 
per circumstancies, tot ens va portar a 
fer un projecte més gran: fer una falla, i 
involucrar a més gent en el treball. 

Realment tot el procés son dos anys. El 
primer viatge ens va servir per a conèi-
xer el Festival, l’equip del Burningman i 
als fundadors, que en la setmana fallera 
es desplacen a València per adonar-se 
que eren les falles en viu i en directe; i 
després, és quan nosaltres ja viatgem 
al desert. De fet, la falla es construeix 
ací per un grup prou important de per-
sones, ix del nostre taller per pujar-la a 
un contenidor i viatjar fins EEUU. 

El sòl de mosaic que veieu, es comen-
ça a treballar ací a Torrent amb gent 
del poble, després tota la part exterior 
es fa al meu taller per on passen unes 

dues-centes persones, vingueren molts 
treballadors a ajudar-nos perquè esta 
fet lamina a lamina de pa d’or. Quant la 
acabarem, la vam pujar a un contenidor 
que al cap d’uns dies apareix al mig del 
desert. El descarreguem i la muntem. 
En acabar, torna al contenidor i de volta 
a València.
Quin és el lema de la falla?
Miguel.- S’anomena «Renaixement». 
I té una explicació. Quan ens diuen 
de plantar al desert, comencem a in-
vestigar les condicions que havíem de 
complir per a plantar una falla allí. Ens 
demanaven que el projecte poguera 
aguantar vents de fins 160km/h i a més, 
és un esdeveniment que la gent inte-
ractua molt amb l’art. Es a dir, sabíem 
que férem el que férem, la gent anava 
a escalar, a tocar i a interactuar amb el 
monument. No era com qualsevol fa-

lla que es plantada en quatre cantons 
i després vallada i ningú la toca. Eren 
uns condicionants un tant complicats. I 
nosaltres, abans d’anar allí havíem fet 
Nou Campanar que com sabeu, no va 
acabar molt be, va tindre un mal final, i 
va ser una mena de “tornar a alçar-se”. 
De ací “Renaixement”. Aquest nom te 
també un punt irònic de: “ara anem a 
fer-ho però, en pitjors condicions climà-
tiques i llevar-nos l’espineta” 
David: En realitat té un doble joc, el joc 
personal, la ironia on ens riem de no-
saltres mateix, de que la falla de Nou 
Campanar es caiguera i nosaltres la 
tornarem a fer renàixer al desert. I per 
altra banda, el Burningman cada any 
tracta un tema, i el de 2016 va ser: “El 
taller de Leonardo Da Vinci”.
Començarem  investigant que podria 
tindre en comú Da Vinci, el geni renai-

xentista i València. I aplegarem a es-
brinar que, mentre Leonardo Da Vinci 
treballava per a la família Borgia, s’es-
tava construint a València el palau dels 
Borgia (que ara es la seu de les Corts) 
i la Llotja. Investigant un poc mes eixos 
elements, les figues grotesques i sexu-
als que hi han a l’exterior de la Llotja, 
descobrim que són la manera en que el 
poder civil li respon a l’església, li esta 
plantant cara a l’església que esta just 
en front. L’església dels Sants Joans, 
allí era en aquella época on es celebra-
ven els “autos de fe”. Doncs el poder 
civil i econòmic, mitjançant la Llotja, 
s’està burlant  de la pròpia església, de 
la seua rigidesa. I nosaltres vam pen-
sar: “açò tan valencià, son les falles de 
hui en dia”. Així que l’obra esta basada 
en la Llotja, l’obra civil més important 
que hi ha, i que es troba entre el gòtic i 
el renaixement. Per això, Renaixement 
resumia totes aquestes coses.
Jo al veure-la no veig els típics ni-

nots i figures grotesques que estem 
acostumats, per fer critica i sàtira. El 
que si veig són cares, expressions, 
rialles, plors. Quin significat tenen? 
Volen d’alguna manera representar 
eixos ninots que no estan presents? 

Miguel.- Com que la peça havia de 
ser un pont d’unió de ambdues cultu-
res, entre el Burningman i València, el 
mosaic servia per a transmetre que, 
al igual que es fa al Festival, les fa-
lles son un esdeveniment basat en el 
treball en comú. Altre dels valors que 
volíem transmetre al Burningman, era 
contar tota la historia de l’artesania a 
València. Per això, contactarem amb el 
Gremi d’artistes fallers, i totes les mas-
cares que podeu veure en la falla, ve-
nen dels tallers dels artistes que inclús 
estigueren recuperant motles antics, 
de fa cinquanta o seixanta anys, i va 
ser una manera d’afegir a la falla tot 
eixe bagatge cultural, de tota l’artesa-
nia i de tots els artistes fallers que han 

fet possible la història de les falles.
Quan vosaltres aplegueu al desert, 
ja havia arribat la falla? 

David.- (Rialles) Alguns problemes vam 
tindre. Primer, que has de ficar-ho tot 
dins del contenidor, ben preparat, per a 
que vaja passant duanes, i quan anava 
a eixir un mes just abans del Burning-
man, ens trobem amb una vaga enco-
berta d’estibadors. La primera setmana 
i mitja, no va eixir del port. Nosaltres 
portàvem un GPS per a tindre-la loca-
litzada i no es movia. Estàvem aterrits 
perquè no teníem molt de marge.
Miguel.- Teníem tres setmanes de mar-
ge total per a aplegar i ja de primeres 
havíem descomptat dotze dies, així que 
ja no podíem tindre més contratemps.
David.- Després, vam anar seguint-la, 
com creuava l’oceà, com arribava al ca-
nal de Panamà, inclús vam veure com 
pujava el vaixell pels dics a traves de 
les càmeres del canal, i finalment l’arri-
bada al port de Oakland. Però sobretot, 
l’espera de veure que es trobem dins 
quan arribem. Perquè el viatge per mar, 
tant de temps, tot podia haver-se mogut 
o afonat, encara que anava desmuntat 
i perfectament encaixat. El moment de 
obrir el contenidor va ser totalment un 
moment sorpresa, però per fi, aplega al 
seu destí estupendament.
Com feu coincidir la vostra arribada 
amb la de la falla?
Miguel.- Nosaltres vam aplegar nou 
dies abans del Burning a San Fran-
cisco. El mateix dia que va aplegar 
el contenidor amb la falla. I ja des 
d’allí vam organitzar el trasllat al 
desert, a catorze o quinze hores en 
cotxe de San Francisco.

foto: Noel Arraiz
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Exactament on era el lloc?
Miguel.- Està a l’estat de Nevada, a 
unes quatre o cinc hores al nord de 
Reno. És un desert que està a uns 
2000 metres d’altitud amb unes con-
dicions climàtiques prou curioses. A 
més, nosaltres havíem d’arribar abans 
que el contenidor, ja que l’organització 
no es feia càrrec de rebre la falla, sinó 
que havíem que ser nosaltres. Així que, 
dia i mig abans, estàvem ja assentats i 
muntant el campament base per a viu-
re els vint dies que anàvem a estar al 
lloc, amb tot el que ens tinguérem que 
portar per a l’estància, com ara l’aigua, 
menjar per a tots els dies...era com una 
mena d’expedició a l’Everest. La veritat 
que va ser tot un poc complicat.

És de veres, quan vam estudiar un poc 
de que anava aquest projecte ho vam 
comprovar. Teníeu que portar totes les 
provisions, i suportar unes condicions 
i canvis d›oratge com de fred a calor 
extrem, vents forts, pluges.... Es varen 
donar totes aquestes condicions? Es 
va banyar la falla? 

Miguel.- Tinguérem de tot. De fet du-
rant el muntatge, hi hagué un dia amb 
una tempesta amb llamps impressionat 
i com l’únic element que podia fer de 
parallamps érem nosaltres i els vehi-
cles, tinguérem que ficar-nos dins dels 
vehicles perquè els llamps queien molt 
prop. També tinguérem una tempesta 
d’arena amb pluja i vent que, de fet, 
va tombar les bastides amb que està-
vem muntant la falla. La falla va aguan-
tar, però les bastides aparegueren en 
terra i ens va costar molt continuar el 
muntatge perquè es quedaren totes les 
barres tortes, era molt difícil treballar 
així.  L’inici va ser complicat, però, com 

havíem superat la prova inicial a Valèn-
cia, un any abans, aleshores estàvem 
preparats per a tot (Rialles).
Una vegada muntada, comenceu 
a gaudir de l’estança, de la convi-
vència amb les altres persones que 
també van a exposar les seus obres 
d’art, no?
David.- En realitat hi ha dos Burning. El 
Burningman previ, on pràcticament tot 
el món esta treballant i n’hi ha una altra 
energia, aleshores el nostre equip era 
de 25  persones i això era com un espai 
diferent... i després el moment en el que 
el Festival del Burningman comença, 
quan la gent externa aplega per a gau-
dir del esdeveniment. Organitzen festes 
prèvies per a conèixer a la gent, i vas 
comprovant com el desert, abans buit va 
omplint-se de figures, de gent. Els altres 
artistes venen a buscar-te, de fet érem 
molt coneguts, ens dien: els valencians. 
Hi hagué inclús una empresa d’Aldaia 
que va cuinar una paella (Rialles).
Estava bona la paella? Era paella o 
“arròs amb coses”?
Miguel.- Dons, tenia una pinta horroro-
sa, però, feia gustet a paella.
David.- Portava xoriço picant (Rialles).
És a dir, “arròs amb coses”

Miguel.- Jo la recorde meravellosa, pot 
ser que al desert, qualsevol dinar et 
semble bo. 
David.- Al menys, s’agraeix la bona in-
tenció.
Per suposat que sí. Estaves dient Da-
vid que el vostre equip era de 25 per-
sones, eren totes d’ací i viatjaren amb 
vosaltres, o es va afegir algú mes allí?
David.- En realitat érem tots voluntaris, 
perquè al projecte del Burningman tot 
el món aporta el seu treball voluntàri-
ament. Hi havia gent de València, de 
Galícia, un italià, allí es van afegir un 
israelià, un holandès, una alemanya, 
alguns americans... va eixir un equip 
d’ací però la tendència es formar grups 
amb gent de tot arreu, la filosofia del 
Burningman es generar un moviment 
global. Teníem un líder d’equip, un ges-
tor, que ens anava aconsellant a perso-
nes per a incorporar-les a l’equip
Miguel.- Per exemple, com va haver 
gent que no podien estar els vint dies 
allí, quan al finalitzar teníem que des-
muntar, ens ajudaren un grup de mexi-
cans. És a dir, el Festival t’ofereix tot el 
que té i tu li dones tot el que portes, i de 
fet en acabar de muntar el nostre pro-
jecte, ens vam acostar a altres projecte 
que estaven en marxa per a veure com 

podíem ajudar. Allò son 80.000 perso-
nes que volen dur a terme uns projec-
tes, i amb la filosofia d’ajudar tots a tots.

Es va ocupar tot el desert? Com es 
distribueix la zona? Estàveu junts o 
prou separats uns d’altres?
Miguel.- Quan nosaltres aplegarem 10 
o 11 dies abans de començar, hi havia 
molt poca gent encara, unes mil o dos 
mil persones;  vam veure créixer una 
ciutat fins a vuitanta mil habitants, i des-
prés la vam veure desaparèixer en un 
dia. Es distribueix en un semicercle que 
es la zona de ciutat, i al centre que ells 
anomenen zona de platja, es on esta 
“l’home”, el que li dona el nom a l’esde-
veniment i per últim , disseminades pel 
desert estan les peces artístiques, que 
unes es cremen i altres, no. 

Quins materials heu empleat per a 
fer-la?
Miguel.- Doncs bàsicament cartró i tau-
lons de DM, es a dir fusta i cartró.

Aleshores va ser una falla, falla. 
Miguel.- Sí, nosaltres en el tema de 
materials procurem ser tradicionals.

Una falla, sí, encara que molt dife-
rent. Jo m’imagine una falla de 12, 
14 o vint metres, plantada al desert, 
amb vents de 140 km/h, i no es facti-
ble. Vau tindre que dissenyar un pro-
jecte diferent i adequat a l’entorn.
David.- En principi, tampoc havíem 
pensat fer una falla a l’ús, que és el que 
jo faig.  Vam plantejar un projecte més 
contemporani, més innovador, perquè 
volíem botar-li foc allí. La nostra idea 
era cremar-la, i sabíem que havia una 
sèrie de materials que no podíem cre-
mar allí, com ara el suro. Aleshores, te-

nia que ser una falla de cartró. Però en 
l’ultima fase de selecció, ens vam co-
municar que tampoc es podia cremar 
cartró, així que la tornarem a casa.

Va pagar la pena com a experiència?

Miguel.- Sí, sí, sempre. Tirar endavant 
sempre paga la pena. 

I econòmicament? Qui vos la va pa-
gar? Vos ho pagareu tot vosaltres? 
Hi hagué algun patrocinador?

Miguel.- La peça va ser viable gràcies, 
a una xicoteta aportació del Burning-
man i d’algunes institucions de Valèn-
cia que ens ajudaren. Però el gros del 
muntant del projecte era estratosfèric. 
De fet la part complicada era anar allí 
amb un equip de muntatge. I a la fi, hi 
hagueren 25 persones que remataren 
eixa col·laboració de un munto de vo-
luntaris, que van decidir agafar un avio 
amb nosaltres i pagar-se el viatge per 
a endinsar-se al desert durant 21 dies, 
a patir i gaudir a parts iguals, per viure 
l’experiència junt a nosaltres i fer viable 
el projecte. Açò és el que va fer que po-
guera eixir endavant. També entrava un 
poc en la filosofia del Burningman, on 
tot el món aporta coses. No hi havia un 
motiu econòmic, ni de guanyar diners 
Era un repte que se’ns va posar per da-
vant, com també se’ns posà per davant 
Nou Campanar que tampoc va ser un 
repte econòmic, va ser un repte d’altre 
tipus, doncs, anem de repte en repte.

Supose que una experiència d’aquest 
nivell tindrà infinitat d’anècdotes. Con-
teu-nos alguna que us parega més 
graciosa o us haja cridat mes l’atenció, 
per exemple, em contàveu fora de 
càmera que la gent se pujava damunt 
de la falla. Imagineu que algú puja a una 

falla a València, el que podria passar.

David.- De fet el projecte estava disse-
nyat per ser escalable. Jo recorde una 
nit que vaig anar cap al fons del desert 
(allí et mous en bicicleta), i en tornar 
vaig veure tot el sostre ple de gent ve-
ient l’alba. Doncs jo, vaig fer una foto, 
vaig deixar la bici, vaig pujar i em vaig 
seure a veure l’alba com tots.

La major anècdota d’aquesta falla és 
que sempre que traguem els tubs, plou! 
Feia vint i cinc anys que no plovia tant 
com quan la plantarem a Nou Campa-
nar. Després, anàrem al desert on feia 
anys que no plovia, i en muntar la pri-
mera paret caigué una tempesta brutal. 
Aplega a València, la muntem al museu 
i passen quatre dies plovent. I l’altre dia, 
en acabar l’últim tub, comença a ennu-
volar-se i a caure la primera gota, però 
ja menys, de moment no s’ha banyat.

Doncs, ara ens fa falta pluja. Benvin-
guts els pals si plovera un poc! I és 
que les falles s’han de banyar...no?
Per a finalitzar, dir-vos que heu tingut 
un coixí al vostre costat, aquest coi-
xí és per a deixar la vostra empremta 
i rodarà fins la presentació del nos-
tre llibret, a la que per suposat esteu 
convidats. La nostra intenció és que, 
aquest coixí, quede per a que les ge-
neracions futures sàpiguen que una 
vegada, dos valencians plantaren 
una falla al desert de Nevada. Això 
és molt gran. Així que ací teniu la 
vostra tela, el vostre llenç.
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OBRIR LA PORTA I TROBAR-TE AMB 
UN XIQUET GRAN, DE DOS METRES 
D’ALÇÀRIA, AMB UN SOMRIURE FÀCIL, 
T’IMPRESSIONA A MUNTÓ, T’IMPOSA 
RESPECTE. PERÒ, TANT SOLS FAN FALTA 
30 SEGONS PER A ADONAR-TE DE LA 
HUMILITAT I SENZILLESA QUE ES TROBEN 
DINTRE D’EIXA CAIXA TAN GRAN I TAN BÉ 
EMBOLICADA. 30 SEGONS MÉS, PER VEURE 
LA IL·LUSIÓ I LA PASSIÓ D’UN JOVE DE 34 
ANYS QUE TÉ TOT EL CAMÍ PER RECÓRRER.

{«LA MEUA PRIORITAT VA 

SER DONAR UNA IMATGE 

MERAVELLOSA DE LES 

FALLES A ANGLATERRA»

n xiquet gran que tant 
sols té paraules de ben-
vinguda i agraïment cap 
a nosaltres pels records 
d’aquells moments.
Hola Mario, què tal?

Hola, cóm estem? 
Estem encantats d’estar ací amb tu. 
Per a mi també és un plaer. Ací estic 
m’heu agarrat embolicat, fent uns qua-
dres que m’han demanat per a demà.

T’ho han demanat de hui per a demà? 
Així és, però acabaré segur. (Rialles)

Et quedaràs tota la nit treballant? 
No, que va! Demà tinc tot el dia. Ja he 
pintat un i són tres, i senzills, són qua-
dros d’obsequi per a Falleres Majors i 
Presidents. Així que faig el detall i des-
prés li pose un text, ja ho tinc superat. 
Són encàrrecs que m’agrada fer.

Quan hem llegit la teua trajectòria, 
s’hem adonat que destaques per la 
pintura i el dibuix. 
Saps que passa? Em vaig criar amb 
dibuixos animats, amb còmics, com els 
de Marvel, que són coloristes a més no 
poder, i crec que el color és una cosa 
importantíssima en la vida en general, 
perquè fem il·lustracions per al poble, 
per al carrer i han de cridar l’atenció 
d’una manera espectacular. És la meua 
visió, jo crec que en les falles el que 
més impacta és la pintura. El que més 
m’agrada en la vida és dibuixar. 

Fas falles, però, també fogueres, un 
poc de tot, no?
Aquest món m’encanta. Em vaig criar 
en ell. El tema de les fogueres em fasci-

na, malgrat que s’assemblen tant a les 
falles, a la vegada són molt diferents. 
La gent, la ciutat tot es viu d’una forma 
distinta. Jo les falles les veig com un 
cartoon americà, més figures pepones, 
més figures humanitzades. Les fogue-
res són més decoració, més art decó, 
són més lliures

Vols dir que pots expressar-te millor 
en una foguera que en una falla? 
Sí, dins de que en una foguera hi ha 
uns paràmetres com hi ha en les fa-
lles, del tipus cos central, figures, car-
tels, determinat nombre de remats... A 
Alacant passa un poc el mateix amb el 
Passeig de l’Esplanada, la Muntanya 
Benacantil, el mar..., però, dins d’eixos 
paràmetres tens un poquet més de lli-
bertat. M’agrada molt fer fogueres, se 
m’ocorren millor les idees, potser que 
el meu estil vaja més en eixe sentit, no 
ho sé.

Pense que el que et caracteritza és 

que tens una personalitat molt forta, 
i es veu molt en els dibuixos i les fi-
gures.
(Rialles) Que va! En el dia a dia sóc un 
“corderet”. 

(Rialles) Em referís a la teua perso-
nalitat a l’hora d’expressar-te a tra-
vés de l’art. Tens una personalitat 
molt pròpia i forta i potser les fogue-
res et permeten donar eixida a tota 
eixa creació que tens. 

També a les falles, encara que potser 
siga un poc més enquadrat, i les fogue-
res són diferents. A mi m’agraden molt 
les falles, q vols que et diga, a d’ha-
ver-hi cabuda per a tot, perquè hi ha 
hagut grans artistes, grans monuments, 
que han seguit unes bases distintes i 
a mi m’agradaria anar per ací. Potser, 
ara mateix no tinc un objectiu clar, crec   
que m’estic desenrotllant, a la gent li 
agrada el meu estil, però, jo crec que 
em falta inclús molt per investigar.

MARIO Gual
Lancaster. Novembre 2016

Quan el veus manipular el pinzell a tant 
sols un centímetres de distancia, és quan 

perceps que eixa inventiva i passió és 
el que transmet a l’hora de crear una 
falla. Mario no deixa res a la fortuna. 

Nostra conversa comença en un plató 
improvisat per ell, envoltat per les seues 

creacions, pel seu talent. I és en eixe 
moment quan ens trasllada a Lancaster, 
una Ciutat Britànica, on es pren el te a 

les quatre en punt cerimoniosament, on 
la gent prefereix romandre a casa perquè 

plou contínuament, on l’hermetisme fa 
a les persones més serioses. És just en 

eixe lloc, on Mario va aconseguir que 
el pasdoble València fora el himne de 

la ciutat durant uns dies, on el so de la 
música i el soroll dels trons de bac envaira 

les oïdes de tots els seus habitants.

ENTREVISTA
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Eres molt jove, igual és que encara 
portes poc de temps en aquest món 
10 anys, ja fa 10 anys que vaig començar.
Mario Gual i joventut, són dues pa-
raules que ho diuen tot. 
Gràcies. Joventut, sí, que s’anirà pas-
sant, però, l’esperit és sempre jove.
Joventut, però, eres un gran profes-
sional. Ens abellia molt fer aquesta 
entrevista, perquè m’havien comen-
tat que eres una persona peculiar. I 
així és, he vist coses teues, i es nota 

que tenen la teua pròpia entitat.
La veritat és que no me n’adone, és 
per l’estil. Vaig tant al meu rotllo que es 
nota, i a mi això m’agrada. Per això em 
solte prou a l’hora de treballar, i m’agra-
da que es reconega.

Em pareix que eres una persona que 
et diuen una idea i tu la fas teua i 
traus tota la teua imaginació 

Completament. Quan vaig a les comis-
sions ja tinc les idees, sóc professional 
d’açò i faig molt treball d’investigació 
del que abans han plantat en eixa falla 
o foguera. Però, si que és veritat, que 
em deixe aconsellar. Les falles són un 
art per a compartir-lo i que és molt bo 
que participe jo, participe la comissió, 
participen els meus companys, i entre 
tots li donem forma a la idea.

Doncs, ací tens a la falla Dos de Maig 
de Paterna, uns bojos de les falles, 
i volem viatjar amb tu a la falla que 
vas plantar en Lancaster. En quin 
any va ser? 

A l’any 2016, fa just un any ara, el 3 de 
novembre de 2016 estava plantant la 
falla allí. 

Com arriba eixe projecte a les teues 
mans? 

A mi em telefona Montse Catalá. Enca-
ra que ja estava sobre avís que busca-
ven una persona que sabera anglès bà-
sicament, i al mateix temps que fora un 
bon artista per a plantar una falla fora. 
Em van informar un poc, després vaig 
estar buscant més informació, que va 
ser prou fàcil. El projecte era que amb 
Montse Catalá ens n’anàvem al festi-
val Light Up Lancaster per a veure el 
seu rotllo i si es podia plantar una falla 

allí, perquè les falles són una festa molt 
concreta, d’una ciutat concreta que fa 
una sèrie d’actes concrets i té molta 
personalitat. I la gent de Lancaster era 
impossible que se la imaginaren. Ales-
hores vam anar allí, amb merchandi-
sing, informació sobre les falles i pre-
paradíssims per anar a parlar amb l’al-
calde d’allí. Pense que vam fer un tre-
ball molt bo. Vam treballar sense parar 
i vam parlar amb qui va fer falta i s’ho 
deixarem tot molt preparat per a poder 
plantar una falla l’any següent. Els vaig 
fer un projecte, una proposta econòmi-
ca, els vaig plantejar que faria falta per 
a la ciutat, on es podria  cremar. Crec 
que ells ho van entendre prou bé.
Vols dir, que anàveu a plantar una fa-
lla en un festival que es fa allí? 
Sí, és un festival de les llums. Il·luminen 
tota la ciutat. I busquen, sobretot, obres 
de teatre, espectacles de llums, “map-
ping” en edificis. 
Podríem dir que es tracta d’un festi-
val o d’arts plàstiques? 

Un poc tot. Regne Unit és un país molt 
cultural. I eixa manifestació cultural la 
volen manifestar d’alguna forma, i com 
és un lloc tan fosc, perquè allí es fa de 
nit a les 4 de la vesprada, plou contínu-
ament i està sempre encapotat, alesho-
res volen jugar amb les llums per a eixir 
un poc d’eixa monotonia. Són gent que 
tanca els seus comerços a les 6 de la 
vesprada. El dia del festival fan un extra 
i els tanquen a les 10 de la nit, és una 
festa molt especial el Light Up Lancas-
ter, és un dia, millor dit una vesprada, i 
ho fan un  dissabte. 

Anava a preguntar-te quant dura el 
festival, però ja m’ho has dit. 

Sí, (Rialles) el festival dura unes hores. 
Des del mig dia del dissabte, fins la nit. 
Això és el que dura el festival. 
Així que tu vas anar l’any anterior 
per assabentar-te de tot, i ells amb 
tot el teu material  trien el projecte?
Al tornar del viatge, els vaig enviar uns 
projectes més, concretament tres, amb 
tres pressupostos distints, adequats 
sobretot al que m’havien contat ells 
l’any anterior. Em van parlar sobre les 
tradicions del lloc, personatges il·lus-
tres, i sobre això vaig treballar. El pri-
mer esbós que vaig fer va ser la falla 
del dinosaure. Els va agradar molt i em 
van demanar un poc més per a veure, 
i se’l vaig fer. Després vaig fer un altre 
que tenia molt més a veure amb Lan-
caster, més comercial, al final van ele-
gir un que és el que finalment es va fer.
Tots els tramites el vas fer ací? 
Sí, tots a València. 
La falla també la fas ací? 
Sí, la vaig fer ací. Es va treballar prou 
en fusta i un poquet en cartó, i la majo-
ria de peces es van fer en suro, com es 
fa normalment qualsevol falla.

De quina alçària parlem? 

De 2x2 metres, vaig fer un quadrat i 
després vaig fer una figura separada 
xicoteta que la vaig posar dalt, era un 
dinosaure xicotet. Per a transportar-la 
se li va fer un calaix, una base de fusta 
amb agafadors per a paletitzar-la, una 
estructura de fusta al voltant i es va ta-
par tot amb plàstic.

El transport va ser en avió? 

No, el transport va ser per carretera. Un 
camió la va arreplegar ací, va passar 

pel Canal de la Manxa i es va entregar 
en una data i hora concretes. Així va ar-
ribar la falla a Lancaster. 
I com arriba? 
La veritat que perfecta, vam fer una fa-
lla molt fàcil, amb una bona estructura 
interna. El que més va costar, i faig in-
sistència en açò, va ser la gestió per a 
fer ací la falla; perquè ells no tenen ni 
idea del que són la falles. Jo enviava 
els esbossos i tardaven molt a contes-
tar, i vam arribar a un punt que està-
vem al setembre i encara no havien dit 
que sí. Aleshores va ser un poc com-
plicat per això, no es feien càrrec de si 
s’anava a cremar o no, de quin material 
era la falla per a poder cremar-la. Vaig 

prendre un poc la iniciativa, perquè en-
tendre’m amb els anglesos va ser molt 
difícil, són un poble que per a fer festa 
es complex. 
Viuen a un lloc fosc, on plou prou, 
estan sempre dins de casa, no com 
nosaltres que estem sempre fora, al 
carrer, a la llum, al sol. Ells són un 
poble més cap a dins. 
Sí, són molt diferents. Ja ho vaig notar 
quan vaig estar amb Montse en la ciu-
tat, caminàvem per la calçada, perquè 
ací a València pots fer-ho, i allí et deien 
“precaució, atenció! Que et van a atro-
pellar”. Al final ens van contractar i la 
falla va eixir perfecta. 
Tu estaves allí quan va arribar la falla?
Sí, jo me’n vaig anar un dia abans de 
plantar-la, que era quan la falla arriba-
va. Va estar de viatge com dos setma-
nes. Es va fer amb molta antelació. Em 
vaig limitar a fer el que em va dir l’em-
presa de transports que vaig contractar, 
com havia de viatjar, el més idoni, que 
anava a canviar-se de camió diverses 
vegades, per eixe motiu necessitava la 

«LA GENT DE LANCASTER 
ESTAVA “FLIPANT” 

AMB EL FET DE QUE 
AL FINAL ES 

CREMARA LA FALLA»
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base de palet. Encara que finalment, va 
arribar amb el camió que l’havia arre-
plegat ací a Espanya, vaig fer cas de 
tot, mai havia fet un transport internaci-
onal, i encara que va eixir tot bé, sem-
pre estàs amb el pensament de què pot 
passar. Per això es va fer tan senzilla. 
Vas viatjar amb avió. Et vas emportar 
la ferramenta? 
Bé (Rialles) jo vaig portar un maletí de 
la “señorita Pepis”, dins de la falla vaig 
ficar una caixa amb els colors originals, 
pinzells i gotets d’usar i tirar, aigua! Em 
vaig emportar fins aigua! Per si no hi 
havia (Rialles). 

Podies haver agafat la de la pluja 
(Rialles) 

Encara que no t’ho cregues no va plou-
re. Va fer un temps meravellós. 

No em digues que la falla no es va 
mullar? 
No, no es va mullar. A més tenia carpa, 
per si de cas. Vaig demanar que em po-
saren més llum en la plantà perquè allí 
per la nit no està tot tan il·luminat com 
ací. La plaça estava en penombra, i van 
dir que eixa era la llum que tenia.

La plantes en una plaça? 

Sí, era una plaça majestuosíssima. 
Una plaça, com la de l’Ajuntament de 
València, però, la de l’Ajuntament de 
Lancaster. És una plaça increïble, amb 
una estàtua de la Reina Victòria, mera-
vellós el lloc.

Però, hi haurien altres coses, no? 

Eixe dia encara no havia començat el 
festival, només estava la plantà de la 
falla. La plaça estava acordonada, no 
es podia accedir. Jo ho vaig fer amb un 

vigilant, i es va il·luminar només perquè 
jo poguera plantar. Que es va fer com 
es va poder, perquè realment la falla va 
eixir com si es tractara de una figure-
ta de Lladró, la deixarem caure en un 
costat i ja estava. Es van trencar algu-
nes cosetes, que vaig reparar i això va 
ser el que vaig fer la nit de la plantà. 
L’endemà, amb tota la humitat, no po-
dia pintar un xicotet esvoranc del dino-
saure, el vaig massillar amb plastilina, 
el vaig  pintar i tota la pintura va gotejar, 
així que, vaig retocar un parell de co-
setes més i ja estava. Jo a les huit del 
matí ja estava allí, com un treballador 
espanyol, perquè no em digueren res.
Eres un artista faller. 
Això és, l’hora de plantar eren les huit del 
matí. Així que vaig acabar el meu treball, i 
el seguici arribava a les tres de la vespra-
da, amb la Fallera Major de València i els 
delegats de Junta Central Fallera. 
Es dir, que va anar gent de València 
al festival? 
Sí, va anar Montse Catalá, i dos vi-

cepresidents de Junta Central Falle-
ra Toni Marco i Merche de la Guia, la 
Fallera Major de València, una banda 
de música composta per unes 15 per-
sones, i el fotògraf de Junta, Armando 
Romero. Quan van arribar vam veure la 
falla i ens vam organitzar per als actes 
de la vesprada. La banda de música va 
arribar com a les cinc de la vesprada, 
que era l’hora d’inauguració. Va entrar 
a la plaça junt a l’Alcalde tocant el pas-
doble “València”. Jo que com a artista 
no puc viure la festa de forma normal, 
perquè tinc moltíssim treball, en aquell 
moment, vaig viure les falles i em va 
parèixer meravellós. Amb la banda pel 
carrer i amb la Fallera Major de la meua 
falla, que també va vindre.
Els pèls de punta, no? 
Com a escàrpies.
Amb eixe sentiment de sentir Valèn-
cia tan lluny. 
No tan lluny, perquè estàvem com a 
casa, teníem una falla plantada i pae-
lla per a sopar. És veritat que fa molt el 

lloc, m’adone que quan més major em 
faig més m’agrada València. Allí la gent 
ho va entendre molt bé i va participar 
prou, els pareixia  meravellós viure una 
festa d’aquest calibre al carrer. La ban-
da de música va actuar en una carpa 
junt amb altres grups, però sens dubte, 
el grup valencià va ser el millor. Van to-
car cançons que tot el món coneixia i va 
ser extraordinari. La música, la Fallera 
Major de València, vestida de valenci-
ana, la falla plantada, impressionant. 
S’ho van muntar molt bé ells també, 
cal dir-ho. En eixe moment ja estava 
tranquil, perquè tot va eixir molt bé, la 
promoció va ser genial. El patiment va 
ser abans. Però al moment de la cele-
bració, va acompanyar el clima, la gent
Quin lema li fiques a la falla? 
“D for dinosaure”, perquè la falla tracta-
va sobre l’inventor de la paraula “dino-
saure” que era un home de Lancaster, 
que s’anomenava Richard Owen. La 

falla a més tractava sobre inventors de 
Lancaster, el que va inventar la teixido-
ra amb què es fan els espolins, també 
era de Lancaster Richrad Arkwright, 
que apareixia amb una “S”, ja que tot 
eren inicials per a determinades coses: 
D for dinosaur, S for spinning machine, 
i així diverses coses més. Després ha-
vien uns xiquets amb idees per al futur, 
ja que per a ells els xiquets són el més 
important, els xiquets manen.
No faries la crítica tal com es fa ací, 
seria més una glossa als inventors 
de Lancaster.
Sí, vaig posar els cartells en les dos 
llengües. Saps que passa? La crítica 
de les falles infantils és una crítica prou 
blanca, prou més lleugera que el que 
seria una de falla gran. I esta falla era 
un poc així, senzilla, cada inventor amb 
la seua lletra, perquè jo volia fer una fa-
lla bonica de veure, divertida, amb co-
lors, i ja està, que és una falla infantil. 

A la gent de Lancaster li va agradar 
la falla? 
Sí, he de dir-te, que la primera perso-
na que estava encantada amb la falla 
va ser l’alcalde. L’home estava molt 
sorprès amb la festa de les falles, i ens 
preguntava: “això es crema?”. No s’es-
perava que anara la banda de música, 
que ens integràrem tan bé amb la gent 
del poble, estava tant content que in-
clús ens va invitar a menjar a tots l’en-
demà. 

I això amb una falla infantil, imagi-
na’t que plantes un monument de 16 
o 17 metres d’alçària?

Imagina’t. Quan va acabar el festival, 
desmunten la carpa i es porten la falla 
en un remolc a una nau. L’endemà, va 
aparèixer muntada enmig del camp. 
En eixe lloc s’anava a celebrar eixa 
nit, la «Bonfire community», la foguera 
del veïnat, on fan un xicotet castell de 
focs, molt diferent als de ací, li tenen 
horror al foc. La falla es va cremar, 
això sí i molt bé. Els que van posar les 
traques ho van fer bé, a més al cos-
tat estava la foguera «Bonfire commu-
nity», que eren palets, una espècie de 
“estoreta velleta” amb trastos. Eixa nit 
es va llançar un castell de focs en el 
castell de Lancaster, vam fer una cer-
cavila amb Raquel, la Fallera Major de 
València i l’Alcalde des del poble, fins 
a on estava la falla muntada, amb ban-
da tocant, la festa que vam fer va ser 
increïble. Arribem al lloc i després que 
diversos representants del festival van 
parlar al públic, ho vaig fer jo, i això 
em va agradar. Vaig intentar interactu-
ar amb la gent i la veritat que va eixir 
molt bé. Vaig agrair a Lancaster que 
tot haguera anat tan bé i per donar-me 
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l’oportunitat de viure eixa experiència i 
vam donar pas a la Cremà.
I qui li bota foc a la falla? 
El senyor de la «Community Bonfi-
re»,  va botar-li foc al castellet, i des-
prés van continuar les traques fins a la 
falla, impressionant. 
I la gent? 
La gent estava flipant amb el fet de cre-
mar això. 
Al principi molt  a prop de la falla i 
després amb la primera flamerada ja 
s’allunyarien, no? 
No, estàvem molt lluny, (Rialles). Mare 
meua, això del foc els ve molt gran, i 
estàvem molt allunyats. Nosaltres amb 
una falla infantil ens cremem les celles 
si fa falta. He de dir, que ací som molt 
temeraris, i no en Lancaster no els po-
díem demanar el mateix. És un poble 
tan diferent. Només puc dir-te, després 
d’això, que les falles són la millor festa 
del món. 

Com a experiència val pagar la 
pena? 

Doncs, com a experiència, en quant a 
la gestió trobe que va ser difícil, més 
que amb una falla. La comissió ve al 
taller i després ja la veuen en la plan-
tà. Jo sabia que volia fer eixa falla, in-
clús la vaig començar abans de firmar 
el contracte. Si no es plantava allí, ja 
ho faria a València. Eixes oportuni-
tats cal agafar-les per les banyes, cal 
tindre eixa iniciativa davant d’un acte 
com eixe. A la fi, vaig entendre perquè 
em valia l’anglès que vaig aprendre de 
jovenet, va arribar l’oportunitat d’uti-
litzar-ho (Rialles). M’alegra molt ha-
ver-hi sigut jo qui plantara eixa falla, 

per publicitat i pel fet de que això es va 
a quedar ací per sempre.
I econòmicament? 
Sí, encara que la meua prioritat no era 
l’econòmica, sinó la projecció. A més, 
estàvem en el moment “Falles UNES-
CO” i tot es mirava amb lupa, la meua 
intenció ha sigut sempre donar-ho tot 
per això, i que si algú ho veia, que la 
imatge fora meravellosa. Les  Falles a 
Anglaterra, que és la segona potència 
econòmica mundial.
T’ha eixit algun projecte més 
d’aquesta envergadura? 

La veritat que sí, però, jo el que faig són 
falles. El somni de la meua vida és fer 
falles. I encara que m’isca cap projec-
te fora, jo sóc feliç fent falles, perquè 
m’encanta dibuixar, pintar i m’agrada la 
llibertat artística que em produeixen. Jo 
tinc una vida felicíssima gràcies a les 
falles, perquè és el que més m’agrada 
en el món.
Tinc una casa adequada per a dibuixar 
i per a modelar en 3D, així sóc feliç. 
Amb els meus dissabtes veient vídeos 
panolis en youtube, dibuixant i menjant 
iogurts, val que tinc 30 anys, però és el 
meu model ideal de vida.

Tens molta sort, ho saps? 
Sí 
Perquè hui en dia treballar i guanyar 
diners fent el que més t’agrada és 
molt complicat. 
I també, la sort que tinc és que sóc mul-
tidisciplinari, puc fer-te una falla de dalt 
a baix, excepte la fusteria, encara que 
de vegades també podria fer-la, però, 
em dóna més peresa. Tinc un fuster 
meravellós, dels que li dónes un clip i 
et fa un centre comercial, i tinc uns ofi-
cials de taller que són mel de romer, 
els tres, per a qualsevol treball. Si, tinc 
molta sort. Considere que estic molt 
qualificat per a aquest treball, tinc una 
capacitat artística molt ràpida, vinc del 
grafit. Fent grafit pot vindre la policia en 
qualsevol moment, així que, pinta i ho 
has de fer molt ràpid. (Rialles)
A més, sóc molt inquiet, m’agrada 
acabar les coses ja, així que les falles 
m’agraden per això. M’han donat moltes 
galtades i hi han hagut mals moments, 
però els bons, ho compensen tot. 
Alguna anècdota especial de Lan-
caster? 
I tant, a pesar que jo tenia tot molt ben 
nugat tot, a l’abaixar de l’avió tenia 25 
telefonades perdudes, vaig pensar: “i 
ara què? Què haurà passat? Estarà la 
falla o no?”. De seguida vaig telefonar 
i em van dir que no podien deixar la fa-
lla, que feia falta un camió especial, o 
no se que, i jo: “Mare meua la falla de 
Lancaster”. Damunt estava esperant el 
tren, per anar al lloc on s’anava a plan-
tar i no arribava a la seua hora, tot ple 
de gent parlant tots en anglès, en un 
altre país. No va passar cap cosa, però, 
tots els problemes que van haver-hi, va 

ser per no deixar-me fer a mi. Perquè 
si jo sóc un professional, sé fer la fa-
lla, sé com transportar-la, sé plantar-la. 
Voleu deixar-me treballar! Perquè tu en 
el teu artista confies, no? Es que són 
tan estrictes, no cal ser tan estrictes, 
és preocupació innecessària! Jo estic 
molt content amb l’experiència, però ha 
costat més pels nervis i per les situaci-
ons, que el fer la falla, perquè ja estem 
acostumats. Anècdotes? Vam anar a 
un centre comercial un matí que tení-
em lliure, a tocar amb la banda. I ens 
demanaven el paper de la viabilitat, ja 
estàvem entrant al centre i no ens dei-
xaven, jo deia: “Què no cridaran a la 
policia i acabarem tots a la presó?” 
Un paper de la viabilitat? Però, això 
què és? 
Ay! això de la viabilitat, era per a mo-
rir-se. Estàvem a la cremà de la falla 
amb l’Alcalde de la ciutat, i la banda no 
podia tocar perquè faltava eixe paper. 
Toqueu per favor, toqueu, que la falla 
està cremant-se! Que la cremà es fa 
amb música! Què m’estàs contant? 
Doncs, coses com aquesta. I tot per-
què has de tindre eixe paper, una auto-
rització com que la banda pot tocar en 
determinat lloc, per a no molestar els 
veïns. Però, les falles són improvisació, 
fem una paella al carrer o cremem una 

caixa de cartró sense permís, es tiren 
petards, i no passa res perquè déu no 
vol. Eixe va ser el major problema de la 
falla de Lancaster, les gestions.
Arribeu al centre comercial i que va 
passar? 
Aleshores la banda va començar a tocar i 
la gent flipant, i no ens van dir res, perquè 
anàvem amb la coordinadora del Light 
Up Lancaster, que estava com boja amb 
la música. Després vam anar a un esce-
nari on la banda va fer un xicotet concert, 
va ser l’esdeveniment del cap de setma-
na, del que van estar parlant, jo crec que 
encara estaran parlant d’això. Són gent 
grisa, i nosaltres portem color a la sang, 
no pots arrimar-te a besar-los i nosaltres 
som llatins i ens abracem, la forma de 
relacionar-se és molt més càlida, perquè 
confiem més uns en els altres.
Moltíssimes gràcies Mario, ha sigut 
un plaer xarrar amb tu. 
Igualment.
Per a finalitzar volem que ens signes 
aquest coixí com a record de l’entre-
vista. 
M’encanta a mi improvisar. He pintat un 
dels meus ulls que és el que més m’agra-
da en el món. Pintar ulls, boquetes, ca-
res, i ho he decorat, que això és molt de 
grafit, no tens colors, veritat? (Rialles)

No, (Rialles) Moltíssimes gràcies.     
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FALLES FORA 
DE VALÈNCIA»

ARTISTA D’UNA NOVA GENERACIÓ 
QUE UTILITZA LES NOVES 

TECNOLOGIES AL SEU TREBALL, 
ESPECIALISTA EN DIBUIX I 

COL·LABORADOR ESPECIAL 
DE NOMBROSOS ARTISTES EN 
DIBUIXAR-LOS ELS ESBOSSOS 

DELS SEUS MONUMENTS.

Somrient com quasi tots els seus 
ninots, així trobem a “Chuky”, 

amb camisa florejada i eixe 
caràcter afectuós que convida 

a traspassar la porta del seu 
lloc de treball, on va créixer al 

bressol de son pare Rafael.

RAUL Martínez Ruiz (Chuky)
Alcalà d’Henares. Abril de 2017

«ÉS INTERESSANT
EXPORTAR LA 

CULTURA DE LES

na immensa nau ens 
rep, atapeïda de figu-
res, unes ja acaba-
des, altres en suro, 
ordenades per monu-

ments, totes al seu lloc. Fa olor 
de treball, d’esforç, de dedicació 
d’un jove artista que té dos únics 
amors, les falles i Clara, els seus 
ulls ho diuen tot, complicitat, 
afecte, estima, tendresa de dos 
cors que bateguen a un sol ritme.
El taller passa d’una llum blanca, 
forta, freda, a la calidesa de la pa-
raula, l’emoció d’una falla i la il-
lusió d’un artista que mor per fer 
coses diferents, que viu de reptes 
i d’aconseguir salvar obstacles.
Ens trobem a Benaguasil, al taller 
de Raúl Martínez Ruiz, es aquest 
cas per a conèixer una obra en 
concret, la falla que va plantar en 
Abril de 2017 en Alcalà d’Henares 
a Madrid. Amb el lema: “Cervan-
tes 1547 - 1616”.

Raúl, has viscut, l’experiència de 
plantar fora de la Comunitat Va-
lencia, en concret en Alcalà d’He-
nares a Madrid. Com va sorgir la 
idea de plantar allí?

El poder exportar la cultura de les 
falles fora de València va ser una 
experiència molt interessant i va vin-
dre de la ma de la UNESCO. Com 
sabreu Alcalà de Henares va ser 
declarada Ciutat Patrimoni Mundial 
per la UNESCO en l’any 1998, és 
una ciutat molt culta, va tindre una 
de les primeres Universitat a Espa-
nya que competia amb la de Sala-

manca. La denominen la ciutat del 
saber i està íntimament lligada a la 
figura de Cervantes, ja que aquest 
gran literat va viure allà. Al voltant 
del 23 d’abril data de la mort de Mi-
guel de Cervantes, tots els anys es 
celebra la setmana Cervantina en la 
que fan tota mena d’activitats cul-
turals, tant és així, que aquest any 
passat al ser les falles declarades 
Patrimoni Immaterial de la Humani-
tat, van dedicar-li un espai en la dita 
setmana i aprofitaren per fer home-
natge a Cervantes i celebrar els 400 
anys de la seua mort.

Com es posen en contacte amb tu?

Tingueren contacte amb altres com-

panys artistes, varen preguntar al 
gremi d’artistes fallers, trobaren a 
les xarxes socials la meua pàgina 
web i els va agradar allò que varen 
veure. Parlaren amb la Junta Cen-
tral Fallera i a través d’uns i altres i 
de moltes converses em va arribar 
l’oportunitat de fer la falla. L’experi-
ència va ser molt curiosa, perquè 
ells no tenien consciència del que 
és realment una falla, que es neces-
sitava per a plantar-la, quins mate-
rials portava, qui s’encarregava de 
què i inclús a l’hora de cremar-la no 
sabien si era jo el que tenia que bo-
tar-li foc. (Rialles)

Com va ser el procés?

Vaig preparar un dossier explicant 
que era una falla, quin procés por-
tava la seua construcció, com era el 
muntatge d’un monument d’aques-
tes característiques, quins són els 
entrebancs més comuns, buscar 
una bona ubicació, com li podia 
afectar el clima, perquè com sabem 
les falles són un art efímer, estàn 

«LA GENT EL QUE VA 
VEURE I VIURE VA 

SER UN ESPECTACLE, 
UNA EXHIBICIÓ DE LA 

CULTURA VALENCIANA»



142 143

ENTREVISTA

fetes de cartró, de suro, de fusta i la 
meteorologia de Alcalà d’Henares no 
és la de València. Després de moltes 
converses van trobar una plaça molt 
ampla per a plantar-la, la “Plaza de los 
Santos Niños”, junt a la Catedral d’Al-
calà, per a entendre-ho com si nosal-
tres plantarem darrere de la Basílica 
de la Mare de Deu.

Tant pegada a la paret de la Seu?

No, no la plantarem pegada, ho férem a 
una distancia considerable, perquè la pla-
ça era molt ampla i la falla no era massa 
gran, més o menys com les que podem 
trobar en qualsevol barri de València.

Una vegada trobat l’emplaçament, su-

pose que continuaries el procés, hau-
ries de fer un projecte, un esbós, no?

Sí, després vaig tindre que fer el pro-
jecte, l’esbós i la memòria explicant de 
que tractava la falla. Vaig documen-
tar-me per a conèixer en profunditat la 
figura d’En Miguel de Cervantes Saa-
vedra i no eixir-me de la premissa que 
em donaren: “La falla tenia que parlar 
del literat”. Què vaig fer? Doncs, parlar 
de Cervantes però a través de la sàtira, 
la crítica fallera més tradicional. Vaig 
pegar-li la volta a les obres més im-
portants de Cervantes, per exemple el 
Quixot, representava al empresari au-
tònom i Sancho Panza era el funcionari 
que treballava per a l’estat.

Sent, com ho és, difícil fer entendre 
una falla fora de la Comunitat Valen-
ciana. Com vares fer tu? Era una crí-
tica real o tant sols un homenatge a 
la figura de Cervantes?

Vaig intentar que la part estètica no fora 
massa satírica, es a dir, quan els veïns 
l’observaven de lluny veien a un Cer-
vantes impressionant i realista com les 
figures que no estaven caricaturitza-
des, mentre que quan s’acostaven de 
prop podien llegir el doble sentit de les 
escenes, així descobrien la literatura de 
Cervantes i en general la cultura del li-
terat que es mesclava amb el pas del 
temps, jugant amb això i creant diverti-
des temporalitats, com ara Segismun-

da que estava buscant al seu amant 
i ho feia amb un smartphone a la ma 
utilitzant les pàgines de contactes, com 
ara meetec o qualsevol altra, i inclús 
el mateix google maps per a arribar a 
Roma, que de segur ho faria en Blabla-
car i retrobar-se amb Persiles. Hui en 
dia aquesta obra romàntica podria aca-
bar en dues o tres pàgines.

I la gent la va entendre?

Sí, sí, vàrem fer dos parts diferents, en 
una explicàvem el text original de l’obra, 
en quin any es va escriure, quina era la 
intenció, o que representava, ho fèiem 
breument, però amb les dades que jo 
considerava que eren claus per a en-
tendre-la, i després a banda s’escrivien 
el versos que feien la sàtira, l’acudit, en 
aquest cas Segismunda tenia un mòbil 
amb les aplicacions obertes i el retrat 
del seu amant.

Com es transporta una falla tant 
lluny? Es va encarregar l’Ajunta-
ment d’Alcalà?-

La logística la férem tota nosaltres, tant 
sols l’ajuntament va cedir-nos la cistella 
elevadora que tenia per a les pròpies 
tasques de manteniment, tot el demés 
corria per la nostra part, així estava es-
tablert en el propi contracte. Però he 
de dir, que a mi m’agrada treballar amb 
els meus transportistes. Varem portar 2 
tràilers de 13 m cadascun, i allí es va 
carregar tot, des de les figures fins les 
ferramentes, nosaltres anàrem amb els 
nostres vehicles.

Per arribar a la plaça on havíem de 
plantar el cadafal, haguérem de traves-
sar tot el casc antic de la ciutat. Carrers 

medievals, molt estrets, amb paviments 
antics i clar havien de entrar els dos 
tràilers per aquells carrerons.

I com ho aconseguireu?

La policia va fer un pla per a poder ac-
cedir a la plaça i ens hagueren d’escor-
tar (Rialles). Imagineu un comboi de 
dos tràilers, la grua, les nostres furgo-
netes i diversos cotxes de policia amb 
les llums i les sirenes en marxa, parant 
tot el transit i entrant en contra direcció 
per tots aquells carrers. Em va parèixer 
una passada.

Arribem a la plaça i ens trobem que 
tenia delimitat el perímetre per arbres 
molt frondosos, molt bonics sí, però 
molt grans. Sorpresa, perquè en els 
plànols no estaven marcats i quan ens 
enviaren fotos de la plaça, eren tan 
antigues que els arbres eren xicotets i 
no tenien ni una sola branca (Rialles). 
Així que per a descarregar el cadafal 
haguérem d’obrir el sostre del camió i 
la grua des d’el centre de la plaça va 
tindre que elevar-se al màxim i pescar 
literalment les figures per poder dipo-
sitar-les al lloc elegit per a fer la plan-
tà. Allò va ser un espectacle, la gent 
s’acostava perquè veia volar un cap de 
Cervantes de 5 m, o altres figures de 2 
o 3 m d’alçària, imagineu.  

Supose que no és el mateix que se 
te oblide un pot de pintura ací a Va-
lència que quant estàs plantant en 
Alcalà?

(Rialles) En Alcalà, per sort també hi 
ha Leroy i Merlin. El que si és veritat 
és que les ferramentes especialitza-
des si que vaig tindre que dur-me-les 
d’ací, inclús com sabeu hi ha un grapat 
de coses que es fan a mesura, com les 
caixes per al transport per a subjectar 
les figures al camió, això són peces su-
pletòries que havíem construït a posta 
per poder fer el transport amb total se-
guretat.

Te vares dur els teus treballadors? 
L’Ajuntament va participar d’alguna 
forma?

Sí, els treballadors eren els meus. 
L’Ajuntament ens va portar arena, gra-
va, plantes, gespa, elements per a de-
corar la falla que nosaltres els havíem 
demanat i després de plantar-la la de-
corarem.

Una vegada acabada, quina va ser la 
reacció de la gent?

Hi havia de tot, era una plaça molt con-
correguda. Hi havia molta gent que ve-
nia a veure la falla, fins excursions de 
col·legis. Per tant hi havia molts tipus 
de reaccions. Alguns no sabien molt be 
allò que era, em preguntaven si era una 
decoració, si tenia moviment. Altres ho 
reconeixien de seguida i ens pregunta-
ven si érem de València i deien, doncs 
és una falla no?

Quan varem descarregar els ninots 
se’ns va ocórrer apropar-los al límit de 

«LA PLANTÀ VA SER UN 
ESPECTACLE, LA GENT 
S’ACOSTAVA PERQUÈ 

VEIA VOLAR UN CAP DE 
CERVANTES DE 5 METRES»
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la plaça per a que la gent els poguera 
veure de prop. Varem fer un panel amb 
fotos de tot el procés, va ser molt inte-
ressant, perquè els veïns d’aquella ciu-
tat podien fer-se una idea de com s’ha-
via construït el cadafal.

Una altra reacció molt graciosa va ser 
quan estàs dalt l’escala rematant una fi-
gura i te diuen: “Xe bon dia” et gires i et 
trobes a algú de València que està vivint 
allí, o de visita per casualitat, inclús es 
va apropar un xic que havia sigut presi-
dent d’una falla i que vivia en Alcalà des 
de feia temps amb la seua parella, quan 
va veure la falla li queien unes llàgrimes 
que ens va emocionar a tots els que es-
taven allí.

Quants dies va estar plantada la falla 
i com es va cremar?

Va estar plantada 4 dies, des d’el 19 fins 
el 23 d’abril de 2017, data en que es 
va cremar. I com és costum a València 
també es va xopar, va ploure dues dies. 
(Rialles)

Estaven molt preocupats per la cremà, 
tant és així que va vindre Caballer a cre-
mar-la. Varem tindre una reunió a tres 
bandes l’ajuntament, Caballer i jo, per 
explicar que no hi havia cap de proble-
ma. Als bombers haguérem d’explicar-los 
com actuar a l’hora de la cremà. Va ser 
extraordinària i va donar molt que parlar.

Imagine que als veïns d’Alcalà els im-
pactaria veure-la cremar. Qui va bo-
tar-li foc a la traca?

Van ser de l’Ajuntament, no recorde si l’Al-
calde o algun Regidor. Primer es va dispa-
rar un castell i després l’encesa de la traca.

I les reaccions de la gent quan varen 
veure l’espectacle?

Quan has vist una mascletà o un cas-
tell per la televisió, però no has tingut 
l’oportunitat de veure-ho en persona, no 
has pogut sentir-ho en el cos, com no-
saltres diguem. En la primera flamarada 
la gent va tirar-se cap enrere, els impac-
tava que pujara tant la temperatura, en-
cara que els valencians sabem que de 
seguida comença a baixar, però ells no. 
(Rialles)

I després les xarxes socials, m’ha arri-
bava un fum d’informació de gent que 
es trobava a la plaça, et nombrava en 
els tuits, en instagram i tot en el mateix 
moment, en directe.

Per als valencians les cendres de la 
falla són moment de renovació, de 
tornar a crear, què va significar per 
a ells?

La gent el que va veure i viure va ser un 
espectacle, una exhibició de la cultura 
valenciana. El sentiment faller va asso-
ciat a una educació, a una vida de xico-
tetes experiències i la guinda del pastís 
és la cremà.

Suposem que tindries moltes anèc-
dotes, alguna que destacar?

Era molt cridaner la por que tenien a la 

«TOT EL QUE SIGA 
TREURE LES FALLES 

MÉS ENLLÀ DE L’ÀMBIT 
FALLER, PER A MI ÉS 

FONAMENTAL»

construcció de la falla, posar una peça 
damunt d’altra, alçar-les per l’aire, que 
pogueren caure les fustes que prote-
gien les figures, tant era el recel que 
tenien, que quan va arribar el moment 
de tallar el tir del cap de Cervantes, 
no ens deixaren pujar a la cistella de 
la grua per a fer-ho, l’Ajuntament volia 
que sols pujaren els seus tècnics i va-
ren tindre una xicoteta discussió.

Una xicoteta discussió? Imagine que 
seria una grandíssima discussió

Sí, perquè l’orgull de l’artista és pujar i 
rematar el treball. Al final no ens varen 
deixar i vaig tindre que explicar-li al tèc-
nic com havia de fer-ho i que se’n por-
tara el nostre ganivet que tallava millor i 
ell em diu no, porte el meu i jo, el nostre 
està més afilat, al final el tècnic hagué 
de claudicar, en el d’ell no podia (Ria-
lles). He de dir que ho feren molt be.

D’aquest projecte poden eixir altres? 
Algú s’ha posat en contacte amb tu?

Estant allí molta gent es va acostar i 
em demanava el telèfon, pressuposts 
per a fer certes coses, però, en princi-
pi no ha eixit res. Encara que aquesta 
falla és una de les obres més desta-
cades en la meua pàgina web i punt 
important en el meu treball. Crec que 
varem deixar el llistó de València molt 
alt en Alcalà.

Qui te va pagar? Vares rebre algun 
tipus de subvenció?

No, a nosaltres ens va pagar l’Ajunta-
ment directament.

Què et sembla aquesta iniciativa 
del Dos de Maig?

Teniu un punt de bogeria, posar un di-
van al mig del taller, però, s’heu trobat 
amb mi que m’encisen les coses di-
ferents i que intente fer-ho en tots els 
meus projectes. No sols es fa la falla, 
és molt important el que hi ha darrere, 
abans de començar l’esbós. Cada any 
ha de ser singular, especial i iniciatives 
com la vostra ho fan possible. Tot el 
que siga treure les falles més enllà de 
l’àmbit faller, per a mi és fonamental.  

Has tingut al teu costat durant tota 
l’entrevista un coixí com a comple-
ment del divan, volem que siga el teu 
llenç per a que ens el dediques, pots 
dibuixar o escriure una dedicatòria a 
la falla. Una empremta que serà per 
a generacions futures i que roman-
drà en el nostre casal com a memò-
ria d’aquest llibret RODAMONS.

El Quixot fet fallera. (Rialles)

Moltíssimes gràcies Raúl, per la 
teua tasca al mon faller, per la de-
dicació, el treball i la il·lusió que 
poses en cada ninot que modeles, 
en cada figura que pintes, però so-
bretot gràcies perquè sempre que 
el Dos de Maig t’ha demanat alguna 
cosa, ho has fet amb molt d’afecte, 
per això tens tot el reconeixement 
de la nostra comissió.
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QUÈ ÉS AÇÒ? BONA PREGUNTA, 
FLAMES. FLAMES QUE 
ENLLUMENEN LA FOSCOR DEL 
POLÍGON XINÉS DE MANISES, 
FLAMES QUE AGERMANEN. AL 
VOLTANT D’ELLES, LA FAMÍLIA 
AL COMPLET DE TONI FORNÉS 
PREPAREN UN TORRÀ A LA QUE 
ENS CONVIDEN, NO ES PODEM 
NEGAR, SON GENT ACOLLIDORA 
QUE ENS FA MÉS FÀCIL 
REALITZAR LA NOSTRA TASCA.

{
El foc torna a ser el centre de 

la vida dels artistes, el foc que 
renovella les falles i dona caliu 

als tallers. Eixe foc que cada 
cap de setmana crema les res-

tes de fusta i fa pinya en els 
treballadors.

oni busca la soledat, 
cerca el silenci, la tran-
quil·litat, però, és una 
quimera. La porta de la 
nau, és l’amplària del 
cel. El soroll dels avions 

aterrant i enlairant-se, és música per 
a les nostres oïdes, van a tots els 
llocs: Madrid, Japó, Eivissa, Barce-
lona, Colòmbia, Sevilla, París...  Aga-
fem un d’ells no sabem cap a on, no 
importa anem a rodar pel món, com 
nostre llibret RODAMONS. Cap ma-
nera d’acomplir millor el nostre tre-
ball.

Quan hem aparcat el cotxe a la teua 
porta, ens ha rebut una fogata, per 
què està encesa?

Tota la fusta que utilitzem al taller al 
llarg de la setmana, en compte de ti-
rar-la l’emprem per a fer barbacoes, 
cosa que uneix molt a la gent del taller, 
als amics, a la família.
Normalment, sempre feu alguna 
cosa con aquesta per a unir la gent 
del taller? 

Així és.

Hui també has volgut reunir a la fa-
mília, la teua dona i les teues filles i 
heu decidit fer una barbacoa aprofi-
tant que veníem nosaltres, és així?

Sí

Canviant de tema. Tal com vam par-
lar per telèfon, volem fer-te una en-
trevista per la falla que vas plantar 
en Colòmbia. Anem a viatjar amb tu 
fins Amèrica del Sud, perquè ens 
expliques com ix eixe projecte de 
plantar una falla a Colòmbia, però 
també, que ens contes com és l’art 

d’ensenyar la nostra festa a un país 
tant diferent.
Doncs, la veritat que el projecte ve de la 
ma de Pedro Santaeulalia. Ell tènia con-
tacte en la Universitat Politècnica amb 
un home que havia sigut el que havia 
portat la tesi doctoral de Néstor. Nés-
tor és el director de l’Institut Municipal 
de Cultura de Bucaramanga, una ciutat 
de Colòmbia, la quarta en envergadura. 
Perquè et faces una idea, és com un re-
gidor de cultura ací, però en Colombia. 
Néstor havia viscut a València durant 
uns quants anys, mentre feia la tesi i 
coneixia molt bé el món de les falles. 
Volia donar-li entitat a la seua ciutat que 
no la tenia, i va pensar que seria molt 
bonic tindre allí unes carrosses, per a 
fer una desfilada, amb les tècniques de 
les falles, amb la seua espectacularitat.
Néstor es fica amb contacte amb Pe-
dro Santaeulalia, este contacta amb 

el gremi d’artistes fallers perquè ell no 
podia fer-ho. En el gremi sabien que 
la meua dona era colombiana, que jo 
havia estat ja fa anys a Colòmbia tre-
ballant i fent talleres, així que  em van 
cridar.  Vaig enviar el meu currículum, 
vaig parlar amb Néstor i de seguida es 
vam ficar d’acord. Ells encantats i jo 
també. Al mes de juny vaig anar a Co-
lòmbia, el treball era per a fer un curs 
de capacitació per a 24 artistes d’allí, 
que al final van ser 29, i per a ficar un 
fermall al curs, va dir Néstor, que podí-
em fer entre tots els artistes una falla, 
així va sorgir
Quan arribes allí tenen tots els ma-
terials necessaris o has d’endur-te 
coses d’ací?

Com havia fet tres tallers en distintes 
ciutats de Colòmbia, ja sabia un poc 
que m’anava a trobar allí, com s’ano-
menaven els materials, perquè tenen 
noms diferents, allí no és pantex ni 
suro blanc, és sicopor, la cua blanca de 
fuster és corbon, el gotelé és estuc. Va 
ser fàcil, la veritat, perquè al final estàs 
parlant amb artistes, són gent que està 
treballant en això, que té habilitats.

Quan vaig arribar, la primera cosa que 
vaig fer va ser una selecció de la gent 
que anava a participar en la capaci-
tació, perquè hi havien molts artistes 
que volien formar part del curs, però 
clar, no valien totes les persones que 
es van presentar, tenia que ser gent 
que ja tinguera alguna experiència en 
la matèria, per a després poder fer les 
carrosses pel festival de la Ciutat i això 
era molta responsabilitat, tant per l’Ins-
titut com per a mi, tenia que quedar bé 
i meresquera la pena haver portat un 
artista d’Espanya per ensenyar unes 

«EXPORTAR LA IDEA 

ESTÀ BÉ. PERÒ VOLÍEM 

FICAR ALTRE NOM 

DIFERENT A FALLA»

TONI Fornés
Colombia. Setembre de 2017
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tècniques noves i aprengueren a treba-
llar-les ràpidament.
De quin festival parles? 
El Festival de la cultura de Bucara-
manga. Es una fira que es fa de l’1 al 
17 Setembre, és un festival típic que 
es celebra en molts pobles de Colòm-
bia, un festival en el que hi ha molta 
violència, gent borratxa, delinqüència, 
tot tipus d’excessos, fins i tot morts. I  
Néstor no volia això, Néstor volia que 
es fera una fira cultural on els xiquets 
pogueren anar amb tranquil·litat, on els 
majors admiraren l’espectacle, eixa va 
ser la idea.
Aleshores, eixe va ser el principi de 
les carrosses, no? I a partir d’ací 
quan ja tens a tota la gent fent el 
curs, és quan feu la falla?
No, la falla la vam fer abans que les 
carrosses. Va ser un exercici que es 
va realitzar perquè agafaren practica i 

aprengueren la tècnica, per a fer des-
prés les carrosses. Començarem fent la 
falla, i no es va poder quedar acabada 
perquè tant sols teníem 15 dies, i més 
a més era una falla que mesurava 15 
metres d’alçària, tenia 15 ninots i qua-
tre escenes, i encara que érem molta 
gent, havien d’aprendre els conceptes 
per a fer grans volums, com modelar, 
pintar, com fer la preparació per a que 
queden les superfícies tan llises. Quan 
es van acabar aquells dies de capacita-
ció, es van donar uns diplomes que els 
acreditava com a que havien participat 
en aquell curs. A partir d’ací, ens vam 
reunir per a elegir als 18 millors artistes, 
que al final van ser 29, per a fer e co-
mencem a fer les 6 carrosses.
A la falla li vau posar lema? 
Si clar, havia de tindre el concepte de 
falla que tots coneguem. Quan vaig 
parlar amb el director de l’Institut, li vaig 
dir que la falla havia de ser com les de 

València, amb la seua crítica i tot.
I de que la vas fer?
La crítica va ser molt bona i també dura. 
Hem de tindre en compte, que estàvem 
en un país de Sud-América amb molts 
problemes, malgrat això, vam posar 
una crítica de política local i una altra 
de política nacional. Imagina’t que la 
crítica de política nacional la vaig fer 
sobre el conflicte  que estan fent amb 
el tractat de pau. De fet, estava en una 
part Chimochenco estirant l’ala al co-
lom de la pau, en l’altra part es trobava 
Santos i davall estava Uribe amb una 
espelma cremant-la, perquè Uribe esta 
en contra de tot el tractat de pau, i eixa 
escena va tindre molta acceptació, la 
gent reia i deia que érem molt atrevits 
per a fer eixa cosa tant forta.

Quin lema tenia? 

Era un homenatge a la dona Santande-
reana. La figura principal era una campe-
rola vestida amb tota la seua decoració 
tocant un guitarró i la part central eren 
elements importants per a la ciutat de 
Bucaramanga, com va ser el ferrocarril, 
l’aviació, la formiga culgrossa, que és un 
menjar molt popular, jo les he provat. És 
molt curiós. A la banda de baix vam po-
sar el palau de cultura d’allí i després les 
escenes eren les que portaven la crítica,  
jo em negava a fer-les sense crítica. En 
el món faller a mi se’m coneix per fer les 
falles a molta crítica, m’agrada molt.
Et van contractar per a fer aquest 
treball?
Sí. Va ser una contractació amb l’Insti-
tut de Cultura. 
I falla? 
La falla me la van pagar a banda. El meu 

contracte era per a realitzar el curs de 
capacitació, per ensenyar als artistes.
No et vas emportar cap material allí?  
Viatges tu amb la teua dona i els em-
pleats que consideraves?
No. Tant sols vaig anar jo.
Tenien un lloc preparat per a fer les 
carrosses i la falla?
Sí, vaig anar una setmana abans de 
començar el curs de capacitació, per a 
preparar els contractes, muntar el taller, 
la qual cosa va ser fàcil perquè la gent 
que anava a realitzar el curs eren ar-
tesans que tenien els seus tallers, ales-
hores vam trobar un d’ells que s’adap-
tava molt bé a les condicions que ne-
cessitàvem per a la capacitació. L’Insti-
tut també em deixava un espai, però hi 
havia que muntar un taller des de cero, 
ho haguera fet, però, costava molt. Hi 
havia que llogar material, ferramenta, 
així que vam decidir fer-ho en el taller 
d’un dels artesans, el vam arrendar. 
Sempre parles d’artesans, vols dir 
que allí hi ha artistes semblants al 
que hi ha ací a València? 
Sí

Eixos artistes, què fan? Per què no 
fan falles, no?
No, fan carrosses, decoracions, escul-
tures. Vaig tindre la sort de estar amb la 
persona que dissenyava les carrosses, 
Juan José Cobos, que encara que no 
va fer la capacitació, va estar dins de 
tot el procés. Juan José Cobos és un 
escultor d’allí, que a pesar de la seua 
joventut, crec que té 35-36 anys, està 
considerat un del millors escultors de 
Sud-Amèrica, ha fet un Crist en Buca-
ramanga més gran que el de Rio de 

Janeiro. Parlar amb persones tant des-
tacades va ser molt important per a mi. 
(Rialles) Quan li vaig explicar tot el pro-
cés de treballar amb el procés de tre-
ballar amb el suro em va dir: Toni, si jo 
haguera sabut açò abans, hauria tardat 
quasi la mitat de temps en realitzar la 
figura del Crits. 
Clar, aquestos artesans no tenien 
l’habilitat que tenen ací els artistes 
fallers.
És que ací portem molts anys treballant 
el suro.
La falla la planteu al carrer?
Sí, a la plaça de l’Alcaldia.
A la plaça de l’Alcaldia?
Sí, davant l’Ajuntament, així s’anomena 
eixa plaça.

Quina acceptació va tindre entre la 
gent? 

Sempre hi havia gent mirant-la. Al prin-
cipi no sabien molt bé el que era, al-
guns es preguntaven si havia arribat 
el Nadal. Perquè allí en Nadal se so-
len posar figures que representen l’any 
vell, les omplin de pólvora i les cremen, 

més o menys com fem ací en falles, 
però, al seu estil.
A final d’any? 
Si a fi d’any. Després la gent li donava 
tota la volta per a veure les escenes i 
clar es quedaven molt sorpresos. Una 
d’aquestes escenes va estar molt be, la 
veritat, va tindre la mateixa peculiaritat 
que tenim ací les falles, i és traure l’ac-
tualitat d’un dia per a un altre. Jo em 
vaig assabentar, un setmana abans de 
plantar la falla, que el Papa anava a vi-
sitar Colòmbia del dia 6 al 9 de setem-
bre i nosaltres anàvem a plantar el dia 
1, així que vam decidir posar una figura 
que representava al Papa.
Així, en un moment? 
En un moment, en una setmana vam 
fer al Papa, és clar, la gent es va sor-
prendre a muntó. Nosaltres dèiem que 
havia arribat el Papa abans a Bucara-
manga que a Bogotà, perquè ja el tení-
em l’1 de setembre al carrer. La gent es 
feia moltes fotos amb eixa figura, mon-
ges, pares amb xiquets... moltíssimes 
persones que admiraven al Papa. Va 
suposar un impacte molt gran el traure 
una escena així, d’última hora.
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La veritat és que en falles l’actualitat 
és constant, i allí això no ho hagueren 
pensat sinó hagueres estat tu, no? 
Així és. Ho vaig pensar ràpidament.
Quants dies va estar plantada? 
17 dies.
I tu vas estar allí tots eixos dies? 
Jo vaig estar allí 10 dies, i no la vaig 
veure cremar perquè ho feren l’últim 
dia de fira, que era la setmana després. 
Vaig intentar trobar un vol per a tornar, 
però no vaig poder, era molt car i ací 
tenia molt de treball en els encàrrecs de 
falles. Així que la vaig veure cremar des 
d’ací per videoconferència. 
Pregunta obligada, va ploure mentre 
la falla estava plantada? 
Sí, tots els dies. És premonitori, totes 
les falles es banyen. Les falles a Valèn-
cia es mullen totes i en totes les entre-
vistes que hem fet  arreu del món, ho 
hem preguntat i també. És una caracte-
rística de les falles. (Rialles)Allí sabíem 
que anava a ploure, i vam estar valo-
rant diferent possibilitats, perquè tenia 
la incertesa que passara com ací, que 
es bufara la pintura. Però, no va pas-
sar. Vaig tindre la gran sort que la fa-
lla la pintara un aerografiste, un pintor 

aerògraf bestial, coneixia molts materi-
als perquè pinta cotxes, fa “bodypaint”, 
efectes especials, vaja un poquet de 
tot, li vaig explicar quina era la meua 
preocupació, així que li va aplicar a la 
falla altra classe de vernís i protecció i 
no va passar res. Allí va poder ser, ací 
no el podríem pagar.
Vols dir que eixos productes serien 
molt cars? 
Són molt cars, però, allí que plou tots els 
dies, a més a més de vegades queien 
unes trombes d’aigua prou importants, 
que la teníem que protegir al màxim. 

I malgrat això, la falla es va cremar.
Si, encara que va haver-hi un impor-
tant debat fins la setmana d’abans de 
cremar-la. La idea era botar-li foc el dia 
abans de tornar-me jo, que era el dia de 
la desfilada, i així poder estar jo, però, 
estaven recelosos, no ens havien donat 
el permís. Al final jo vaig tornar a Va-
lència i després el Governador va con-
sentir la cremà i mediambient va donar 
el permís oportú. Va eixir als diaris, 
l’article deia que era un art que s’havia 
portat des de València i la finalitat era 
cremar-ho, era una obra efímera, i ho 
feren en honor a mi, malgrat que l’ho-
menatjat, no estava allí.

Però la veres per videoconferència.
Sí, això sí.
Es va cremar bé?
Sí, molt bé. No va haver-hi cap pro-
blema, era una plaça àmplia, hi havia 
molta gent que es va apropar ver a veu-
re-la, pense que es quedarien merave-
llats i sorpresos.

Et va pagar la pena econòmicament? 
I com experiència? 
Si, tant d’una manera com d’una altra. 
Va ser una experiència que repetiré 
l’any que ve, però, amb més temps (Ri-
alles). Mira quan vam començar a par-
lar i plantejar el projecte va ser a principi 
de maig i jo vaig anar a Colòmbia a final 
de juny per a plantar-la en setembre. 
Ara ja tenim el projecte preparat, volen 
fer més carrosses, la qual cosa dilata el 
procés, cal fer una preproducció. I com 
la gent ja té la capacitació, estaré com 
a coordinador artístic de tot, com a res-
ponsable final, el que decideix com ha 
de ser el disseny, l’elecció de l’equip, 
els artistes, tot, i estic molt content.
I tornaràs a plantar falla també?

Sí, però, estem pensant de buscar un 
altre nom, perquè la intenció és que es 
quede como a una tradició, i no volem 
que s’anomene falla, les falles són de 
València.
Però, no està malament  exportar-la, no?
Exportar la idea no, però, per exemple 
a Alacant són fogueres, a Múrcia és el 
cadafal de la sardina, ja no s’anomenen 
falles. 
Hi ha alguna casa de València en 
Bucaramanga? 
No ho sé.
T’ho dic perquè en bona part 

d’Amèrica del Sud planten falles 
perquè hi ha cases de València, hi 
ha falleres i fallers, comissions i 
quan són falles vénen a València a 
gaudir de les nostres falles. Hi ha 
allí alguna arrel així?
No, no hi ha cap casa valenciana, potser 
a Colòmbia, Bogotà o Medellín, però a 
Bucaramanga crec que no. El que vo-
len és arrelar una tradició perquè siga 
diferent a la resta de les ciutats colom-
bianes, per exemple en el Paso tenen 
el carnestoltes de blancs i negres, igual 
que en Barranquilla que són molt famo-
sos. Volen que setembre siga una cita i 
prescindible per a la gent anar a Bucara-
manga a gaudir de la seua cultura.
Ha sigut molt interessant la conver-
sa que hem tingut, perquè són coses 
totalment diferents del que estem 
acostumats. També és diferent de la 
resta d’artistes en els que hem par-
lat, perquè eren falles que es feien a 
València i es carregaven en conteni-

dors o camions i es desplaçaven al 
país o a la ciutat en la que anaven a 
plantar. Ens agrada que cada artista 
tinga una història diferent per a con-
tar-nos.

Toni, no volíem acabar aquesta en-
trevista sense comentar-te la sensa-
ció que hem tingut al arribar al teu 
taller. Et trobes enclavat en un po-
lígon que quasi totes les naus són 
xineses, molt aïllat, i tens ací al cos-
tat uns cars, que no paren de rodar 
tot el dia, i el millor de tot és que a 
la porta de la nau tens situada la 
pista on aterren i s’enlairen els avi-
ons contínuament, com portes totes 
aquestes situacions?

Quan vaig llogar aquesta nau, vaig pen-
sar mare meua em vaig a tornar boig, 
però, la veritat és que t’acostumes, 
també he de dir que Manises tampoc 
té massa trànsit aeri,  açò és el final de 
pista, quan passen per ací els avions 
per aterrar, encara van prou alts, i quan 
s’enlairen, tant sols donen la volta, cal-
fen motors més endavant.

Jo crec que t’has acostumat, perquè 
des que estem ací hauran aterrat 
i enlairat més de 10 avions, en una 
hora més o menys.

Són moments del dia, si treballares ací 
t’adonaries que tampoc ixen tants. De 
vegades  coincideixen tres o quatre a la 
vegada, però, després res. També l’ei-
xida i la arribada depèn de les condici-
ons meteorològiques, no sempre ixen 
del mateix lloc. T’acostumes, clar que 
t’acostumes, si açò estiguera a Madrid 
o Barcelona estaria boig del tot. (Rialles)
Em molesta més la pista dels cars, tinc 

sort, perquè no funcionen quasi durant 
la setmana, ho fan més els divendres, 
dissabtes i diumenges.
Que coincideix en el fi de setmana 
que tu no estàs.
Sí que vinc a treballar. Quan estava en 
Ciutat Fallera buscava la tranquil·litat, 
que ningún vingueren per a poder tre-
ballar amb silenci, hi ha que tindre en 
compte que Ciutat Fallera es troba a un 
pas de tot i els fallers solien agafar un 
bus i vindre de continu a veure la fa-
lla, això ací no passa, has de vindre a 
propòsit. La primera setmana que vaig 
estar ací em vaig adonar que havia tre-
ballat 6 hores i estava cansat, abans 
tenia moltes visites i no ho podia fer de 
la mateixa manera. 
Sí, però, tu has buscat un lloc per a 
aïllar-te, i tens els cars ací al costat, 
l’aeroport enfront i contínuament en-
cens foc per a tothom del taller, per a 
fer pinya amb els teus treballadors o 
per a la família.
Sí amb els del taller, amb els amics, 
sobre tot a l’estiu, per la vesprada o la 
nit. O a l’hivern a mig dia o cap el fi de 
setmana. És que som valencians i ens 
encisa el foc en totes les seues formes 
És veritat.
Moltíssimes gràcies Toni, a segut un 
plaer parlar amb tu. I per a finalitzar 
volem que ens signes el coixí, com 
tots els altres artistes. 
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