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Des d’aquell abril de 1969 fins el dia de hui 
han passat infinitat de coses, anècdotes, cu-
riositats. La comissió a crescut, s’ha fet gran 
i s’ha omplit d’experiències, acumulant sen-
satesa i seny. S’ha treballant de valent i hem 
obert de bat a bat les portes del nostre casal a 
noves idees, a nous pensaments i hem intentat 
revolucionar les falles a Paterna tant com ens 
han deixat. 

Hui el nostre llibret parla de revolució i evo-
lució, nosaltres l’hem fos en un sol mot, una 
paraula inventada, una expressió diferent: 
RE-EVOLUCIÓ. Volem amb la nostra forma 
de ser, continuar revolucionant i evolucionant 
dins del món faller. Ho aconseguirem? Qui 
ho sap...

Pareix aventurat en els temps que corren 
llançar-se a parlar o escriure d’evolució al 
món faller o vinculat a la festa de les falles 
en general. Per això, hem de rebutjar la idea 
ràpidament, perquè hem d’adonar-nos que 
ambdós camins, el social i el fester, van inexo-
rablement units de la mà. 

50 primaveres, amb els seus corresponents hi-
verns, pareix temps suficient per a tindre au-
toritat moral per argumentar tots aquests de-
liris que ens vénen a la ment, per a tractar de 
justificar la mossa que ha fet el pas dels anys 
en l’entitat, i per tant, en nosaltres mateixos.

Sobre un llenç en blanc, és on es pot veure 
amb claredat com hem progressat els fallers. 
Anem a començar a parlar de re-evolució en 
les distintes vessants de les falles. 

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

Aquest Llibret participa en els Premis de les 
Lletres Falleres.
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Aquest any el Dos de Maig 
compleix 50 anys d’existència 
al poble, anys dedicats a unir 
persones de distints indrets i a 
convertir-les en família, anys 
en que Paterna lluïa amb tot 
el seu esplendor després d’anys 
d’obscuritat i ombra.

Pròleg
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Eixe mateix llenç en blanc, es permet parlar 
dels Llibrets, que segurament, en els seus ini-
cis, només pretenien ser mera informació es-
crita de l’explicació de tot allò que conté la fa-
lla i de la vida diària d’un col·lectiu i les seues 
gestes inenarrables, i que l’evolució dels temps 
acompanyada de tantes i tantes revolucions, el 
ha convertit, sense por d’equivocar-nos, en au-
tèntiques joies literàries.

Treballs d’investigació que quedaran per a la 
posteritat, segurament òrfens de lectors, igno-
rants del que guarden al seu interior, que no 
és més que el desenvolupament de la seua ma-
teixa evolució, la que els ha mostrat el camí 
per a aconseguir tan grossa efemèride, la ce-
lebració de 5 dècades d’història en l’univers 
faller. Segurament l’evolució dels llibres ens 
porte a un escenari difícil d’assimilar per a al-
guns, amb presentacions que van deixar arre-
re una simple portada de material dur, per a 
plasmar propostes, inclús tecnològiques, d’un 
grapat de fulls, o abillades amb tanta parafer-
nàlia, que és difícil a vegades trobar el llibre 
en si mateix.

El dubte serà saber si aquest excés de re-evo-
lució, ens porta a un camí d’involució literària 
o de contingut, per a quedar-nos en l’embol-
call brillant sense mirar més enllà. El pas del 
temps ens fa majors per a voler llegir el nostre 
llibret, és el poc públic que li queda per a que 
torne a la vida, i per tant sols uns pocs podran 
gaudir d’aquesta meravella.

També podíem preguntar als artistes fallers, 
sobre la seua pròpia evolució per a sostindre’s 
d’alguna manera en la festa, on haurien de ser 
co- protagonistes. Els temps canvien les for-
mes de treballar, clar està. Si hi ha un col·lec-
tiu que ha fet seua la frase renovar-se o morir, 
és el dels artesans valencians. 

Les mans que van modelar al seu dia ninots 
grossos i estrambòtics, hui es veuen obligades 
a dedicar-li un temps considerable a pensar de 
què manera sostindre un coll tan prim i de-
forme perquè no es trenque al suportar el cap 
del ninot modern. Està clar que per a gustos 
colors, no descobrim res de nou, així i tot con-
vindria preguntar-se si l’evolució cap a l’abs-
tracte no desvirtua el resultat final. Si no es 
creua la fina línia, d’anada i tornada, si és que 
existix, entre una falla i una foguera Alacan-
tina. Si són capaços de diferenciar realment el 
seu treball depenent de si s’executa en el mes 
de març o en el de juny. S’adapten al medi, i 
pareix que això és definitivament el que els 
permet sobreviure. La forma que agrade, la 

pintura que agrade, el tema que agrade. El 
preu que quede. 

Evolució cap a catàlegs de monuments. Potser, 
inclús, estiguem per presenciar la revolució 
dels artistes, la que reclame l’elevació del seu 
treball humil de taller a l’altar d’artistes d’èpo-
ca històrica que hem tingut la sort de gaudir. 
En 1969 les coses eren diferents, la vida era 
diferent en la nostra societat, al nostre país.

Les llibertats evolutives estaven per arribar, i 
els casals de falla eren un reflex de qualsevol 
col·lectiu de l’època. Han plogut mars des de 
llavors, i afortunadament en molts casos l’evo-
lució amb el pas dels anys ha sigut per a bé. 
Ens pareixen llunyanes formes de procedir i 
opinions que regien les juntes directives d’an-
tany i que hui serien poc més que motiu de 
querelles judicials.

En plenes portades periodístiques del feminis-
me en tots els seus vessants, no estaria de més 
preguntar-se si hem aconseguit algun èxit total 
o s’ha quedat tot el tema a mitges tintes. Si el 
sobreproteccionisme de la figura femenina ens 
obliga a deixar la dona com a única protagonis-
ta visible de la festa fallera. Si l’home, al con-
trari, ha admés una posició secundària enfront 
dels focus com a simple protector, d’aquest es-
cenari poc evolucionat als ulls de la majoria.

Si ens intentem autoconvéncer que la dona ha 
aconseguit per fi, notorietat en els llocs d’admi-
nistració de les comissions, o si al contrari es 
queda en un paperot “bienqueda”, per a netejar 
les nostres consciències i no tindre la sensació 
que l’evolució va passar de llarg per la nostra 
porta sense haver fet res per evitar-ho. Hau-
ríem de preguntar-nos, si tant han canviat les 
coses, perquè ens neguem a admetre que potser 
en el nostre col·lectiu continuem sent poc incli-
nats a que les coses siguen tan modernes com 
volem fer creure en les nostres xarxes socials.

50 anys donen per a molt. I per al contrari. 
Amb tot i això, ens hem fet majors junts. En-
tre nosaltres i amb la societat. Hem canviat, 
evolucionat, està clar, cap a algun lloc. Tant de 
bo, en la majoria de les ocasions haja sigut en 
la direcció correcta. Estem de celebració. De 
celebració del camí de l’evolució a través de la 
revolució que ens ha deixat escrita una bella 
història. I al seu torn estem de celebració de 
disposar d’un nou punt de partida que ens di-
rigeix a la pròxima evolució. Si no ens agrada 
ens revelarem al pas del temps, segur. Esteu 
invitats a re-evolucionar amb nosaltres.

RR.PP.
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Benvolguts fallers i col·laboradors,

Fa ja cinquanta anys d’aquella vesprada d’abril 
de 1969, quan en el Bar Los Chicos un grup de 
“bojos” van decidir constituir la nostra falla. Hui, 
mig segle després, s’ha demostrat que no era tal 
bogeria, puix hem aconseguit ser la primera falla 
de la nostra Vila que fa les seues noces d’or. Cin-
quanta anys fent falla, cinquanta anys lluitant 
pels nostres arrels i tradicions, transmetent-los 
als nostres menuts, que són el futur de la festa, i 
els que han de continuar treballant amb l’objec-
tiu ficat en el cent ani ersari.

Des d’ací vull felicitar i donar la meua més 
sincera enhorabona a tots els representants, 
a tots els presidents i delegacions d’aquestos 
anys pel seu treball i dedicació per portar a la 
nostra comissió al més alt; per fer que el nom 
de la Falla Plaça Dos de Maig sone sempre 
com a referent de la nostra festa. Gràcies en 
majúscules als meus vicepresidents i a totes 
les delegacions perquè han sigut i són el meu 
suport i els que fan possible dia a dia que la 
nostra comissió continue endavant.

Als nostres representants, Diego, Nayara i Loli 
felicitar-vos pel vostre any i agrair-vos que vol-
guéreu formar part de la nostra història en 
aquest any tan especial. Sé que esteu gaudint de 
cada moment i espere que continueu fent-ho.

No puc desaprofitar aquesta oportunitat per 
a fer una menció especial per al nostre faller 
Baltasar Abellán. Ell és el faller més antic de 
la nostra comissió, l’únic que de forma inin-
terrompuda està participant de la nostra festa 
cinquanta anys seguits. Gràcies Baltasar per 
decidir formar una falla, gràcies per treballar 
per ella, gràcies per dedicar part de la teua 
vida a esta comissió i per ensenyar als teus 
fills i nets l’amor per ella. Per tot açò i per 
moltes més coses eres mereixedor del reconei-
xement com a President d’Honor que fa uns 
mesos ocorregué; és la nostra forma d’agrair-te 
tot el que fas per la nostra, per la teua, falla.

S’acosta el final del Cinquanta Aniversari de 
la comissió. Aquesta data ha de ser un punt 
i seguit a la nostra història, després de la ce-
lebració ens queda continuar treballant fent 
falla... anem a per cinquanta més.

Passeu unes bones falles i gaudiu de tot el que 
encara ens queda per vindre.

Una forta abraçada,
Benito

BENITO
MÁRQUEZ JIMÉNEZ
President
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P R E
SIDE
N T S
13 Presidents, homes que amb esforç i dedicació han aconseguit portar a la comissió al més alt del 
poble. Parlem de la part masculina de la festa. Quants mots són masculins i imprescindibles per 
a les falles?  El casal, el monument, el llibret, el sopar, el polar, l’esmorzar, el mes de març. Però, 
sobre tot això sobreïx la figura dels que estem parlant: ELS PRES DENTS.

Si tant sols buscarem la paraula president al diccionari, trobaríem 
aquesta definició: persona que presideix o dirigiex un govern, reunió, 
empresa, tribunal, etc... Res a veure amb l’aplicació real d’aquesta pa-
raula al món de la Falla. És més, hauria d’existir una accepció nova 
per a definir què és i què significa ser President de Falla. La definici  
aproximada hauria de ser PERSONA que cedeix voluntàriament part 
de la seua vida privada i pública al servici d’una entitat o grup de per-
sones amb inquietuds totalment diferents d’ella mateixa.
Se sol dir que sense fallers no hi ha falla, realment podríem dir que sense President no hi ha falla. 
Fins ara, el Dos de Maig ha comptat amb Presidents que han sigut fallers molt vinculats al quefer 
diari de la Comissió. Persones entusiastes, voluntarioses, sacrificades en pro d’un bé comú i que, 
quasi mai, han sigut compresos en les seues actuacions fins al punt de veure-los, de vegades, com 
a enemics de la pròpia entitat. 

Després de 50 anys de falla, ha arribat el moment de posar en valor la figura d’eixa PERSONA 
que decideix, en un moment donat, seure al capdavant d’un equip directiu i encapçalar un projecte 
de manera totalment altruista i pel simple plaer de viure aquest món de la manera mes intensa.

Nosaltres es tenim en molta estima i volem posar-los en el lloc que es mereixen en aquest llibre. 
I ací els teniu.



9

1970-1974 1975-1981 1982-1984

1985-1986 1987-1992

19971996 / 2002

1993-5/1998-2001/2003-4

2008-2009

2010 2011-2013 2015-2017

2005-7 / 2014 / 2018-9



10

Mai podia imaginar que hem podria dirigir a 
vosaltres, les falleres i fallers del Dos de Maig 
des d’aquestes pàgines. Però, de vegades els 
somnis es converteixen en realitat i ací estic 
representat a la meua comissió en un any tan 
especial, el nostre 50 aniversari.

Un any excepcional per a tots els membres del 
Dos de Maig, un any d’homenatge i agraïment 
cap a tots aquells que van fer possible que, a 
hores d’ara, estiguem commemorant 50 anys 
de història de la nostra falla. Anys de treball, 
d’esforç, de sacrifici per arribar al dia de hui, 
per això estic molt contenta de ser vostra falle-
ra major, no tinc prou paraules de gratitud per 
a tots, els que estiguéreu, els que esteu i els 
que estareu sempre lluitant per aquest escut 
que ens unís als fallers del Dos de Maig.

Enguany em pertoca viure les falles de dife-
rent manera i a més compartir-les amb dos xi-
quets encantadors, Nayara i Diego, als que es-
time de cor, a l’igual que a les seues famílies. 
I amb un president, Benito, que no li falta 
detall per a nosaltres. Però, tota aquesta il·lu-
sió, tota aquesta felicitat que ara sent, no seria 
possible sense l’afecte d’una gran comissió, la 
nostra, en la què tots i cadascú dels fallers i 
falleres que la composen en l’actualitat i els 
que ho han fet en aquests 50 anys, ens han fet 
sentir a totes i cada una de les Falleres Majors 
d’aquesta Comissió com a verdaderes Regines 
de la Falla Dos de Maig.

Per tot, ser Fallera Major de la nostra volguda 
Falla, és tot un privilegi i aquest any en el 
que em sent jo l’afortunada tan sols puc do-
nar-vos les gràcies a tots per formar part del 
meu somni.

Us desitge unes bones falles.

LOLI
HIDALGO AGUILELLA
Fallera Major 2019



11



12

L
O

L
I H

ID
A

L
G

O
 A

G
U

IL
E

L
L

A
Fa

ll
e

r
a
 M

a
jo

r
 2

01
9



13



14

FALL
ERES
MAJORS
50 Falleres Majors, dones úniques que han fet de la falla el 
seu referent i de la comissió la seua llar, totes úniques amb 
noms i cognoms, inigualables, incomparables. Representants 
femenines de la nostra festa al igual que la pólvora, la música, 
la indumentària, l’ofrena, les flors, la carpa, la tela, la ll m. 

El títol de Fallera Major és efímer, dura 
un any tant sols, un any en el que eres 
la màxima representant de la comissió, un 
any en el que vius d’una manera diferent 
el ser fallera, un any de noves amistats, 
de benaurança, de sentiments, però també 
de molta responsabilitat, de saber estar en 
cada moment a l’altura del càrrec. 
Des d’el moment que et proclamen fins al teu comiat, la teua 
agenda està tant repleta d’actes, que no te n’adones de com 
s’esmunyix el temps entre els dits i de sobte, et desperten les 
flames del teu monument que t’aclaparen besant-te als llavis 
per a tornar-te a la realitat que te trobes al fi, però al mateix 
temps al principi de la festa. 

És un sentiment general que descriu aquest títol, però, que 
cada una el viu amb diferent intensitat. 50 Falleres Majors, 
50 sentiments.
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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 
Deborah Muñoz Cuñat. OR
Francisca Periche Chinillach. OR
Lorena Ruiz Mínguez. OR
Noelia Ruiz Ruiz. OR
Sara Sánchez Esteve. OR
Gregoria Santisteban Hidalgo. OR
Teresa Valero Gil. 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
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
Rosa Mª Roa Barrones. ARGENT
Encarna Tabla Blanco. ARGENT
Milagros Vicente Pérez. ARGENT
Ani Zuriaga Díaz. ARGENT
Marta Huerta Peñalver. ARGENT
Montse González Rodríguez. ARGENT
Anabel Ruiz Triviño. ARGENT
Maite Triviño Vizuete. ARGENT
Jessica Belda Díaz. COURE
Ana Berruga Quesada. COURE
Ana Bort Valero. COURE
Mireia Bort Lorente. COURE
Ester Cabezas Arguedas. COURE
Andrea Cano Herrera. COURE
Almudena Carrasco Esparcía. COURE
Ángela Castro Frontera. COURE
Cristina Cifre Avendaño. COURE
Inés de Diego Gabarda. COURE
Raquel de la Montaña Martínez. COURE
Carmen Ana Fernández Martínez. COURE
Sonia Font Vázquez. COURE. 
Celia Fuentes García. COURE
Sara López Sebastián. COURE
Ainhoa Márquez Poza. COURE
Pilar Martínez García. COURE
Iratxe Martínez Navarro. COURE
Sandra Merino Parreño. COURE
Miriam Peña Gallardo. COURE
Raquel Pérez Usagre. COURE
Bárbara Pérez Tomás. COURE
Paqui Ramírez Marín. COURE
Beatriz Rodríguez Blanco. COURE
María Romero Ramírez. COURE
Nuria Saiz García. COURE
Andrea Sancho Fernández. COURE
María Solá Moreno. COURE
Carime Verdejo García. COURE
Manuela Villena Martínez. COURE
Johana Gómez Rayo. COURE
Alba Guzmán Marín. COURE
Ainhoa Yedra Ruiz
Nerea López Del Olmo
Natalia Pescador Esteve
Ana María Navarro Aibar
Patricia Picazo Ramos
Sandra Martínez Parreño
Raquel Serrano Rius
Natalia Alhambra Calatrava

CORT D’HONOR
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Ernesto Cano Atienzar. BRILLANTS
Ernesto Cano Benlloch. BRILLANTS
Manuel Carrasco Guillem. BRILLANTS
Pedro Berruga Maso. BRILLANTS
Leopoldo Frontera Corral. BRILLANTS
Benito Márquez Jiménez. BRILLANTS
Adolfo Raimínguez Duarte. BRILLANTS
Cándido Ruíz Sobrino. BRILLANTS
Jesús Ruíz Sobrino. BRILLANTS
Francisco Valero Lopez. BRILLANTS
Emilio Visiedo Ferrandis. BRILLANTS
José Luís Abellán Enguidanos. FULLES
Pablo Bleda Cañamero. FULLES
Enrique García Royuela. FULLES
Antonio Jiménez Jiménez. FULLES
Oscar Luján Hernández. FULLES
Roberto Martínez Iglesias. FULLES
Francisco Núñez Bailén. FULLES
Ginés Rubio García. FULLES
Iván Ruiz Martínez. FULLES
Antonio Sánchez Burriel. FULLES
Juan Vicente Sancho Mínguez. FULLES
Agustín Alhambra García. FULLES
Roberto Belda Romero. OR
José Daniel Campillo Quiles. OR
Vicente José Catalá García. OR
Jorge García Sampedro. OR
Rafael Jarque Soriano. OR

Fernando Moya Motilla. OR
Alberto Pérez Santisteban. OR
Miguel Ángel Sánchez Millán. OR
Jorge Soler López. OR
Eduardo Rubio Sabugal. OR
Juan Ramón Andrés Benavent. ARGENT
José Vicente Castillo Martínez. ARGENT
Francisco Javier Martínez Iglesias. ARGENT
Juan Vicente Pérez Palacios. ARGENT
Alejandro Catalá Valero. COURE
Carlos Cerdán Martínez. COURE
Carlos Del Ojo Gonzalo. COURE
Juan Antonio Doménech Francés. COURE
Gabriel Fernández Rubio. COURE
Lucas Genovés Rueda. COURE
Hipólito Gijón Rodríguez. COURE
Rafael Giner Martínez. COURE
Francisco Jiménez Jiménez. COURE
Ramón Navarro López. COURE
Julio Ojer Jorge. COURE
Javier Socuéllamos Arjona. COURE
Roberto López Del Moral. COURE
Christian Aparicio Lozano 
Gabriel Cano Tébar
Alejandro Cantero del Rey
Alejandro Córdoba Gambetta
Juan Manuel Cuenca Lozano
Daniel Galindo López
Miguel Ángel García Pérez
José García Castillo
Víctor García Sánchez
Toni Ibáñez Ogañar
Gonzalo León Sanz
David Lozano García.
David Martínez Martínez
Pedro Navarro Franco
Eric Nicolás García
Javier Oller Gallardo
David Ruiz Carrasco
David Ruiz Correa
Pablo Sánchez Nieves
Francisco José Verdejo Márquez

COMISSIÓ MASCULINA

Vicente Ramón Alacreu Perelló
Alberto Alhambra López 
Concepción Arocas Correcher
Vanesa Asins Martínez 
Alberto Brinvinlle Salvador 
Antonio Cambronero Aroca
Antonia Cazorla Bonillo
Raúl de Diego Pantoja
José Antonio Doblas Lora
Juan Manuel Espinosa Ródenas
Manuel Flores Macias
José Vicente Frigols Benimali
Félix Gallardo Sánchez

Juan Francisco García Sola
Teresa Gil Pons
Joaquín Guillamón Pérez
Javier Maroto Esteve
José Mª Martínez Ruiz
Mª del Pilar Navarro Rico
Diana Carolina Palacios Montoya 
José Pérez Flores
Ana Isabel Poveda Gabaldón 
Blas Ogallar Verjillos 
Ana Quesada López
Enrique Ros Guillem
Ángel Sánchez García

COL·LABORADORS

Baltasar
Avellán Guillén
BRILLANTS
President d’Honor
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RECOMPENSES

Argent
Lorena Benlloch
Sonia Font Vazquez
Maria Dolores Hidalgo Aguilera
Ana Maria Iglesias Añon
Pablo Bleda Cañamero
Carlos Cerdan Martinez
Francisco Jimenez Jimenez
Maria Sola Moreno
Paquita Tabla Blanco

Esmaltada
Agustin Alhambra Garcia
David Lozano Garcia
Eric Nicolas Garcia
Francisco Verdejo Marquez
Nerea Lopez Del Olmo
Ana Maria Navarro Aibar
Natalia Pescador Esteve
Diana Talon Salvador

Insignies Falla Plaça Dos de Maig 2018/2019

Coure
Natalia Pescador Esteve
Ana Maria Navarro Aibar
David Lozano Garcia
Eric Nicolas Garcia
Francisco Verdejo Marquez
Nerea Lopez Del Olmo

Argent
Carlos Cerdan Martinez
Sonia Font Vazquez
Beatriz Rodriguez Blanco
Maria Solá Moreno
Iratxe Martinez Navarro

Or
Marta Cerdan Martinez
Juan Vicente Perez Palacios
Olga Cantero Minguez
Lidia Catala Valero
Sheila Oller Gallardo
Patricia Garcia Ocaña
Rosa Mª Roa Barrones
Mª Del Carmen Martinez Manzanero

Fulles De Llorer
Ana Moya Moreno
Leonor Maquez Jimenez
Sara Sanchez Esteve

Brillants
Antonio Sanchez Burriel
Paco Nuñez Bailen

Junta Central Fallera
SECCIÓ MAJOR

Llaureada
Francisco Nuñez Bailen
Antonio Sanchez Burriel

Or
Agustin Alhanbra Garcia
Juan Ramon Andres Benavent
Roberto Belda Romero
Vicente Jose Catala Garcia
Miguel Angel Sanchez Millan
Gregoria Santisteban Hidalgo

Argent
Carlos Cerdan Martinez
Maria Dolores Hidalgo Aguilella
Francisco Javier Martinez Iglesias
Dolores Moreno Collado
Sheila Oller Gallardo
Juan Vicente Perez Palacios
Beatriz Rodriguez Blanco
Jorge Soler Lopez
Encarna Tabla Blanco
Milagros Vicente Perez

Coure
Mireia Bort Lorente
Ana Bort Valero
Raquel De La Montaña Martinez
Juan Antonio Domenech Frances
Rafael Giner Martinez
Sara Lopez Sebastia
Pilar Martinez Garcia
Carmen Martinez Manzanero
Julio Ojer Jorge
Aroa Portillo Gigante
Javier Socuellamos Garcia
Carime Verdejo Garcia

Junta Local Fallera
SECCIÓ MAJOR
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Ximo Esteve
artesà
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Cantem: A les barricades, 
a les barricades pel triomf 
de la Confederació… 
tots junts, a les barricades 
a les barricades pel triomf 
de la Re-Revolució. 

Sí, sí, no estic tartamut 
ni vull els versos quadrar, 
és per qüestió de debut 
d’un llibret que he d’encetar. 

No hem de perdre un minut 
amb la inútil discussió, 
podem donar per perdut 
el temps de presentació. 

Parla de revolució 
repetida la inicial 
com si fora un repicó 
de baqueta al tabal. 

Una gran dama francesa 
ocupa el coronament, 
el model que interessa 
de noblesa indecent. 

Carrega sobradament 
amb el bufó de la cort, 
un polític eminent 
deshonest i força bort 

Covard sense passaport 
a l’esquena d’un cavall 
fa fugina de la mort 
un cavaller espantall. 

Busca un amagatall 
doncs la guillotina sap 
que mai no ha fet un treball 
per si li tallen el cap. 

Dispost a buidar el pap 
contra tot l’insolidari 
porta per bandera un drap 
el cor del revolucionari. 

A la lluita en solitari 
s’adreça sense pensar 
carregat de l’instint primari 
de la llibertat guanyar. 

Hora és ja de contemplar 
el conjunt en general 
ja que acabem de contar 
el contingut essencial. 

A fer crítica brutal 
algunes escenes gosen 
i la realitat mundial 
en re-revolució posen. 

Quatre escenes es disposen 
al voltant del cadafal 
I les quatre pressuposen 
un principi i un final.

Per Hernán Mir

Re-
-EV
oLU
C I O
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És una revolució 
la incomunicació. 

L’home de Neanderthal 
ja estava capacitat, 
mentre que l’home actual 
del llenguatge està mancat. 

És clar que no hem avançat 
en segles d’evolució 
i que enrere hem tornat 
en la comunicació. 

Va ser una innovació 
comunicar-se per fils
i gran equivocació 
alliberar-se dels fils.

Ara s’hem tornat puerils 
amb l’smartphone a la mà, 
maleducats i incivils 
ben lluny de l’esser humà. 

Buscar l’últim que parlà 
en directe amb un amic 
un encàrrec inhumà 
que sols pot fer el CSIC 

Ara ja no fa bonic 
tindre el costum de parlar 
et diuen vell i antic 
si amb el mòbil et sents rar. 

El mòbil va a acabar 
d’una manera perversa 
amb el costum singular 
d’una agradable conversa. 

Quin desperdici de dits 
que abans anaven als pits 

I es què ara les parelles 
no s’arriben ni a palpar, 
ja no es fan ni cosquerelles 
i d’allò altre... ni parlar. 

Puix no paren de piular 
com si foren uns pardals 
que s’obliden de volar 
i de relacions carnals. 

Fan contactes virtuals 
més que estiguen a un pam 
i fan vincles personals 
sempre en Twitter o Instagram. 
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No establixen cap lligam 
com no siga amb el mòbil 
i es posen com un flam
si no tenen automòbil.  

Si no van en papamòbil 
amb el wi-fi connectat
deixen el seu cos immòbil 
i no ixen ni al Vedat. 

Al camp fa temps no han anat 
a passejar ni pensar-ho 
la muntanya han oblidat
i el sexe ni somiar-ho. 

Vaja un món desubstanciat 
que als joves apassiona 
viure del mòbil penjat 
sense albir ni vida bona. 



25

La re-volució a Paterna 
desitjada per eterna

Paterna es desil·lusiona 
guaitant la re-volució 
doncs el canvi no funciona 
ni s’albira solució. 

Una llarga aspiració 
de la societat civil 
soterrar sense dilació 
el pas del ferrocarril 

Mes de quatre de perfil
es posen per si d’acàs 
per una qüestió d’estil 
de no assumir el fracàs. 

Els que ballen al compàs 
de Junta Local Fallera 
parlen d’un progrés escàs 
si l’elecció s’adultera. 

Revolució es considera 
al president elegir 
i que la major fallera 
puga alguna cosa dir. 

Preocupats per mantenir 
ningú no pensa en la dona 
que té dret a intervenir 
en la festa que és icona. 

Cal donar l’enhorabona 
a qui pense com s’ha de fer 
que n’hi ha més d’una xicona 
que potser més que un florer.

A la moda tot pagat 
amb un set i un pegat 

Semblar un robaveller 
hui és estar a la moda 
anar com un femater 
als modistes acomoda.

Als joves res no incomoda 
portar els genolls a l’aire 
a classe i a una boda 
amb la pinta d’un captaire.
 
I vestir-se d’este caire 
a madures emociona 
deixant alguna cosa a l’aire 
que no semble una bombona. 

I parlant de gent glotona 
ara sembla que ha canviat 
i a la passarel·la bona 
models robustes han pujat. 

Ací l’últim que ha triomfat 
és la moda del tatuatge, 
n’hi ha algú que va més pintat 
que un soldat de camuflatge 

Com una tribu salvatge 
va totalment tatuat 
no es va com el maquillatge 
fa falta el nanas i l’escat. 

Podem anar despullats! 
açò és la revolució! 
Perfectament abillats 
amb un model de ficció.

Ací va la despedida 
amb la testa dolorida 

Qui demana comprensió 
és l’inutil de l’autor 
que ha escrit amb passió 
el llibret amb tot l’amor. 

Comiat de mal escriptor 
pel dos de maig embogit 
que us done de tot cor 
Gràcies per haver-me llegit.
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Amics i amigues,

Estic molt content de poder dirigir-me a tots 
vosaltres com a President Infantil de la nostra 
comissió, en un any tan important per a nosal-
tres com és el 50 Aniversari.

He nascut i crescut en esta falla, participant 
de tot el que més m’agrada: els berenars, les 
excursions, la setmana fallera amb les seues 
desfilades, cercaviles, l’ofrena, les despertades, 
els petards al carrer... i això m’ha fet conèixer 
a molts dels meus amics amb els que passe 
moments molt divertits.

Enguany, a més, he tingut la sort de poder 
conèixer més persones que per sempre ja for-
maran part de la meua història fallera: Nayara 
i Loli, nostres Falleres Majors y Benito, nostre 
President, amb els que passem caps de set-
mana molt divertits, plens de rialles, per això 
estic segur que passarem una setmana fallera 
inoblidable els quatre junts.

No volia acabar estes línies sense agrair a 
la meua família tot els suport que estan do-
nant-me, i a la delegació d’infantils pel seu 
treball desinteressat durant tot l’any.

Amics tots, espere disfrutar en falles com ho 
estic fent al llarg de l’any amb la vostra com-
panyia per tal de posar un fermall d’or a este 
50 Aniversari.

Un bes molt fort,
Diego

Jarque Moya
President inFantil 2019
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P R E
SIDE
N T S
INFANTILS
40 Presidents Infantils, xiquets amb un sentiment especial per 
la falla, per la comissió que els ha vist nàixer. Si hi ha algú 
que gaudeix del seu any junt a la Fallera Major Infantil, eixe 
és, el President Infantil. Anys d’espera que culminen ocupant 
un càrrec hui en dia només accessible a uns quants.

Des del primer minut, el President Infantil 
ocupa el seu càrrec i sorprenentment canvia 
el xip a PERSONA responsable, seriosa i 
disposada a fer tot el que se li proposa. Com 
referent, el seu “Presi” major, amb el qual 
li unix un vincle molt especial i al qual aca-
ba imitant; de manera extraordinària. 
Quasi sempre desplaçat a un segon pla, en els últims anys el 
President Infantil ha tornat a ocupar el lloc que li correspon i 
en el Dos de Maig podem parlar de grandíssims Presidents In-
fantils. El futur és d’ells. Ells seran els nostres representants 
de les èpoques venidores.

Van ser, un d’ells és en aquest moment i en el futur quins 
d’ells repetiran?



1970-1971 1972 1973-1978 1979-1982 1985 19871983 1988 19891984

1990 19951991 19961992 19971993 1998 19991994

2000 20052001 20062002 20072003 2008 20092004

2010 20152011 20162012 20172013 20182014



Estimats amics i amigues:

Estic a la mitat del millor viatge de la meua 
vida. Per a mi és molt important aquest any, 
perquè estic coneixent a amics nous i vivint ac-
tes molt intensos i diferents del que havia viscut 
fins ara i que mai oblidaré, perquè són únics

Porte en aquesta comissió des de ben menuda 
i la meua il·lusió era ser la vostra Fallera Ma-
jor Infantil, gràcies a la meua mare i als meus 
iaios estic complint-ho, i m’acompanyen els 
millors companys d’aventures, gràcies Benito 
i Loli per estar sempre pendent de mi i a tu, 
Diego per fer-me somriure sempre, per anar 
junts de la ma i recolzar-me en tot moment, 
amb tu el meu viatge es especial.

Espere que aquest any tots gaudiu tant com jo, 
sobre tot les meues amigues, que estic segura 
que van a estar molt contentes per compartir 
amb mi el meu regnat i que són les millors 
per aconsellar-me i ajudar-me en tot moment. 
Gràcies. 

Un bes grandíssim per a tots i la meua estima 
sempre.

Vostra Fallera Major Infantil
Nayara

Martin Lucas
,

Fallera Major inFantil 2019
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FALL
ERES
MAJORS
INFANTILS
50 Falleres Majors Infantils, xiquetes innocents que amb la 
seua jovialitat ens han alegrat els dies difícils i complicats que 
de vegades té la festa.  

Quin sentiment tindran elles? Sense cap coneixement, que 
se’ls passa pel cap, per a anhelar ser Fallera Major Infantil? 
No són conscients del títol que ostenten i l’obligació que re-
presenta i encara així desitgen amb tot el seu cor ser-ho. I de 
segur que si li preguntarem a alguna d’elles que fera un resum 
del seu regnat, tant sols diria que ha segut el millor any de la 
seua vida fallera.

Si valor tenen les Falleres Majors, imagineu 
les xiquetes, sempre amb un somriure, sen-
se mostrar cansament, ni decaïment, i com 
si d’un joc es tractara les fa felices. Aquest 
any el recorden amb tanta estima, que mol-
tes d’elles repeteixen com a Falleres Majors 
anys després.
50 Falleres Majors Infantil, quina d’elles tornarà a repetir?



1970 19751971 19761972 19771973 1978 19791974

1980 19851981 19861982 19871983 1988 19891984

1990 19951991 19961992 19971993 1998 19991994

2000 20052001 20062002 20072003 2008 20092004

2010 20152011 20162012 20172013 20182014



PRESIDENT
Diego Jarque Moya. OR

Vicepresident 1er.
José Vicente Martínez Jiménez. OR

Vicepresident 2on.
Pedro Vega Rosas. OR

Secretari
Izan Verdejo Carratala. OR

Tresorer
Rodrigo Gijón Martínez. OR

Comptador
Erick Ferrer Sánchez. ARGENT

Delegat
Jaume Ruiz González. ARGENT

Delegat
Alexis Cano Poveda. ARGENT

Porta estendard
Fran Almarcha Rodríguez. COURE

Infantil 2019

Unai Martínez Calleja. OR
Roberto Martínez García. OR
Iván Rubio Fernández. OR
Natxo Alacreu González. ARGENT
Vicente Ramón Alacreu González. ARGENT
Rodrigo Castillo Gil. ARGENT
Rubén Andrés García. ARGENT
Alex Flores Pérez. ARGENT
Héctor Fabian Hernández Serrano. ARGENT
Daniel Pérez Moya. ARGENT
Leandro Almendros Cervera. COURE
José Luis Abellán Asins. COURE
Sergio Buendía Galdeano. COURE
Yael Castillo Bonal. COURE
Lucas Cano Herrera. COURE
Julen Gómez Rodríguez. COURE
Cristian Guillamón Martín. COURE
Kevin Hidalgo Visiego. COURE
Pau Gijón Martínez. COURE
Ferran Jarque Moya. COURE
Joel Jiménez Belda. COURE
Álvaro Julve Porras. COURE
Álvaro Lujan Ruiz. COURE
Bruno Lujan Germán. COURE
José Márquez Talón. COURE
Jordán Monreal Castillo. COURE
Martín Pérez Merino. COURE

Joel Pérez Guzmán. COURE
Diego Pérez Merino. COURE
Raúl Riera Rodríguez. COURE
Joan Ruiz Gómez. COURE
Hugo Sánchez de la Blanca. COURE
Alejandro Soriano Almazán. COURE
Alejandro Socuéllamos Cabezas. COURE
Diego Lindez Martín
Joel Ogallar Cervero
Izan Ogallar Cervero

MINI FALLER
Marco Julve Porras

Infantils
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FMI
NAYARA MARTIN LUCAS  

Claudia Alacreu González. OR
Noa Arjona Zuriaga. OR
Keira Cámara Rodríguez. OR
Lia de Diego Gabarda. OR
Lucia García Navarro. OR
Andrea Ferrer Sánchez. OR
Alanis Morera García. OR
Sara Ruiz González. OR
Andrea Rubio Abellan. OR
Lucia Alhambra Calatrava. ARGENT
Sandra Calatrava Picazo. ARGENT
Zaira Guillamón Martín. ARGENT
Rocío Gutiérrez Merino. ARGENT
María Gimeno García. ARGENT
Emma Jiménez Belda. ARGENT
Rocío Maroto Rodríguez. ARGENT
Esther Martínez López. ARGENT
Sheila Ojer Villena. ARGENT
Laura Rocafort Gázquez. ARGENT
Vega Santos Cortés. ARGENT
Sara Sánchez de la Blanca. ARGENT
Arancha Zafra Riera. ARGENT
Lucia Almendros Cervera. COURE
Sheila Almarcha Rodríguez. COURE
Marta Asensio Escuin. COURE
Claudia Atienzar Ruiz. COURE
Lia Capo Moreno. COURE
María Nela de la Cruz Torres. COURE
Lucia Doblas Becerra. COURE
Noa Font García. COURE

Leire Fernández Rubio. COURE
África Lobato Cano. COURE
Valeria Lujan Ruiz. COURE
Naiara Navarrete Roa. COURE
Rebeca Mañez Folgado. COURE
Yaiza Martínez Calleja. COURE
Valeria Pérez Merino. COURE
Mireia Portillo Gigante. COURE
Erika Portillo Gigante. COURE
Mar Pico Ruiz. COURE
Sofia Rodríguez uentes. COURE
Alma Ruiz Zuriaga. COURE
Alba Sancho Peris. COURE
Lidia Socuéllamos Cabezas. COURE
María Vivo López. COURE

MINI FALLERA
Emma Redondo Ruiz

Infantil

'
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Un somni
de

50 anys

Teresa Broseta
artesana de les lletres
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Era un dia de primers de març i la flor del taron-
ger ja perfumava l’aire. Però quasi ningú ho notava, 
perquè l’olor de la pòlvora i dels bunyols de cara-
bassa omplia els carrers del barri de l’Alborgí. Feia 
dies que Naiara i Diego no paraven en torreta, però 
no estaven cansats en absolut. O, al menys, això deien!

Mentre esperaven que arri-
bara Loli, la Fallera Ma-
jor, Naiara digué de sobte:

-   Benito, Diego i jo 
anem a comprar una cosa i 

tornem de seguida, val?

Benito, el president de la falla, protestà:

-   Ja aneu a per traca? Quin vici 
teniu, caram!

Naiara i Diego feren careta de 
bons xiquets:

-   Vinga, Benito... Que serà 
vist i no vist...

I Benito acabà per dir que sí, 
com sempre. Qui era capaç de 
resistir-se a aquelles caretes tan 
reboniques? 

Ja en el carrer, Diego preguntà:

-   Tu tens diners, Naiara? Per-
què jo no porte ni un cèntim!

-   Ni jo! - rigué Naiara -. Però m’es-
tava agarrant son i tenia ganes d’eixir 
a estirar les cames. Si t’arribe a dir que 
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m’acompanyares a pegar una volteta, 
m’hauries dit que no. M’equivoque?

Diego rigué.

-   No t’equivoques, no. Vinga, anem 
cap a la plaça, que segur que ja han 
portat l’arena per a la plantà!

Els dos caminaren carrer Mariana Co-
làs avall, cap a la plaça del Dos de maig, 
on plantaven la falla any rere any. No 
havien recorregut més que uns metres 
quan Naiara exclamà:

-   Ostres! No sabia que Carme havia 
tancat el forn!

-   Perquè no l’ha tancat. Ahir ma-
teix m’envià ma mare a comprar pa, 
que havia fet curt.

-   Doncs hui està tancat! Que no ho 
veus? Si han llevat el rètol i tot!

-   Quines coses! - exclamà Diego -. 
Ma mare agarrarà un bon disgust.

Continuaren camí cap a la plaça, però 
no arribaren molt lluny abans de tor-
nar a parar-se en sec. On estava el bar 
de Pere? I la finca on vivia la mestra? I 
la botiga d’Albert? I el taller de Loli? I 
açò? I allò? I...? I...?

En mirar cap arrere, Naiara contingué 
un crit d’horror. No volia que Diego 

s’espantara. S’havia tornat boja, o el 
carrer havia canviat de dalt a baix? On 
estava el casal de la falla? On estava 
Benito?

Diego no mirà arrere, però s’adonà de 
l’esglai de Naiara. Era més jove, caram, 
però no un fava! Agarrats de la mà, ar-
ribaren a la plaça amb el cor a la boca 
i els dos tingueren ganes de plorar. No 
hi havia ni rastre de les garlandes de 
llum que havien penjat uns dies abans, 
ni es veien enlloc les tanques que ha-
vien d’envoltar els monuments, ni els 
sacs d’arena i pedres per a protegir l’as-
falt del foc. Es miraren, desconcertats. 
Era com si la falla no existira, com si 
tot el que coneixien haguera desapare-
gut en un obrir i tancar d’ulls.

Naiara, sempre protectora amb Diego, 
feia tot el que podia per no plorar: es 
mossegava els llavis, es clavava les un-
gles en el palmell de la mà i parpe-
llejava molt de pressa. En un d’aquells 
moviment d’ulls, un establiment il·lu-
minat li cridà l’atenció.

-   Bar “Los Chicos”? - preguntà, es-
tranyada -. Però si això ja no existeix!

Naiara i Diego, sense posar-se d’acord, 
corregueren cap al cantó de la plaça 
amb el carrer de Sant Antoni. S’abo-
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caren a mirar l’interior del bar a tra-
vés dels vidres i descobriren un grup 
d’homes que jugaven a cartes mentre 
xarraven animadament. Diego, que es 
fix va en tot, cridà: 

-   Ostres! Si aquell sembla el Xulla!

-   Què dius, home? - protestà Naia-
ra, espantada.

-   Que sí, Naiara! Que no has vist 
fotos o què?

Naiara havia vist fotos, naturalment, 
però no es podia creure el que veien els 
seus ulls. No era només el Xulla, no. 
Ni molt menys! Jugant a cartes amb 
ell, amb el mateix aspecte que tenien a 
les fotos, estaven també el tio Estrella, 
i Paco Valero, i en Jesús, el mestre de 
l’escola Minerva. Amb les mans al cor, 
tartamudejà:

-   Pe-però... ai-això no... no pot ser! 
És una bogeria! Jo... jo... Ai! Em roda 
el cap!

-   Naiara! - cridà Diego, intentant 
aguantar-la perquè no caiguera a terra 
-. Naiara! Naiara!  Naiara!

Naiara, que s’havia adormit com una 
soca en un racó del casal, es despertà 
amb un sobresalt. Diego la sacsejava 
pel muscle mentre Benito i Loli la cri-
daven. Tardà uns segons a entendre on 
estava i Diego li digué:

-   Espavila! T’has fet una becadeta 
de cinc minuts, no crec que siga per a 
estar tan zombi.

-   Cinc minuts? - rigué Naiara, ja 
ben desperta -. Ni molt menys, Die-

go. Ni molt menys. Això meu ha 
estat un somni de cinquanta anys!
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La Pastisseria 

del Dos de Maig

Sergi Pons
artesà inFantil
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Esta és la història d’una celebració, cinquanta anys d’història d’una 
comissió. Comissió de solera reconeguda com la del Dos de Maig de 

Paterna que amb els seus nanos també vol celebrar que s’han fet majors.

I havien de celebrar-ho amb un gran pastís, d’eixos que tots volem per om-
plir-lo d’espelmes i bufar per apagar-les. Cinquanta serien en este cas, moltes més a 

la tortada potser no cabrien.

El cas és que buscaren una Pastisseria per tal d’encomanar l’esmentat pastís i allà que anaren per 
tot el poble fins que trobaren la que més els va agradar. Allà el pastisser, atent, els va atendre i 
amb molta professionalitat els va assegurar que el dia 15 de març un gran pastís de cinquantenari 
tindrien per celebrar.

A poc a poc, el temps va anar passant, fins que va arribar el dia que el pastisser es va parar a pensar.

- He de fer un pastís, una tortada, un dolç cadafal per a celebrar 
una efemèride, un aniversari, un festival... Caram, quin com-

promís! Que faré? Quin dolç més els agradarà? Quina llepo-
lia posaré per enlluernar?

Aquell dia el pastisser va tancar l’obrador de la pastisseria amb el cap 
molt embolicat i va anar-se’n a dormir sense parar de pensar. Mentre el 
pastisser pegava voltes i voltes al llit, a l’interior de la pastisseria es vivia 
una situació inimaginable.

Amb el runrun dels motors dels refrigeradors en marxa i els llums apagats, 
es van iniciar alguns moviments mínims. Els aparadors, taulells i prestatgeries 
començaren a prendre vida, il·luminats per les suaus llumenetes d’emergència 
i els displays electrònics.

Els primers a bellugar-se foren els croissants que, com miures a les huit del 
matí del dia de Sant Fermí, escoltaren el “xupinazo” i eixirien corrent de 
la safata que els contenia, arrossegant pel camí a les galetes angleses, les 
“cookies”, farcides de xocolate i borratxes de mistela. També passaren per 
damunt d’uns negres estrangers que hi havia per allí, els brownies, grossos 
i pesats que no sabien ben bé que feien allà al mig.

Seguidament les coquetes d’anís es posaren en peu perquè tothom les vera 
tan sexis com eren i tan coquetes.

En la part més alta de l’obrador es trobaven les floretes de sucre i la nata, 

La Pastisseria 

del Dos de Maig

Sergi Pons
artesà inFantil
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que ràpidament tragueren el nas a la seua llotgeta reial, per a contemplar la imatge, per alguna 
cosa eren la flor i nata de la pastisseria

El merengue va ficar-se a ballar el seu ritme predilecte formant una gran cua a la qual es van 
afegir els panellets de Tots Sants, farts d’aguantar la tristesa i que tot el món els diguera que no 
menejaven els ossos.

Animat per la música que li arribava va començar a fer palmes el braç de gitano al qual li van fer 
rogle un grup de turistes franceses que havien vingut a visitar la pastisseria, les lioneses.

En altre racó els Esparteros d’Alcoi havien format una filà i baixaven al compàs que les canyes de 
crema marcaven fent sonar les coques de panses i nous com si foren timbals. A la festa folklòrica 
s’afegiren els flaons de Morella i les almoixàvenes de Xàtiva. La festa era total quan de sobte tot el 
món va quedar parat una flaire molt forta els havia detingut i és que del frigorífic el pastís de for-
matge havia eixit. Ràpidament els palos catalans s’adreçaren cap a ell i el tornaren 
a ficar al frigorífi

Cadascun va tornar a la seua i la festa anava per estants. En un d’ells es 
celebrava el casament del Massapà amb la Casca de Nadal, amb la presèn-
cia d’un gran pastís de noces. Al caire del convit els fartons, pastissets de 
moniato i rosegons donaven compte de tot el que es podien empassar, sense 
por d’engreixar, ni de bon tros, i si algú s’atrevia a dir-los alguna cosa, li 
contestaven divertits: Xe, ara vas i la casques!

Amagats de tanta festa estaven els bescuits beneïts que feien 
costat a les magdalenes i valencianes que possessionaven el 
cabell d’Àngel i el pastisset de Glòria enmig d’una salmòdia.

Les mones, mentrestant, es tapaven els ulls, les orelles i 
la boca, per a no ser testimonis d’aquella algaravia i no 
convertir-se en espietes quan el pastisser les preguntara 
que dimonis havia passat.

Altre que semblava passar de la festa era la milfulles que 
fent honor de la seua preparació no deixava de llegir per 
al seu endins.

En estes anava la festa quan de sobte es va produir una forta 
tronada. Centelles, espurnes i xàldigues acompanyaren el for-
tíssim soroll i poc després una densa fumerada omplia l’obra-
dor i encobria el racó on s’havia produït l’esclafit. Unes tos 
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van precedir a l’aparició del pa cremat, molt passat, el tortell de 
reis, amb Baltasar més negre que un fumall i el torró de gema, més 
cremada que mai.

- Que ha passat? – va preguntar l’arnadí, investit del 
seu poder per ser el dolç més antic i més gran.

- Han sigut els catxaps! – van dir les pastes d’ametla 
massa cremades per la deflagració

- A veure els paterners!, que isquen? – va ordenar 
l’arnadí.
Els catxaps, penedits del que havien fet, s’explicaren de seguida.

- Nosaltres sols volíem fer una cordà i estirant, estirant del cordó del 
forn, s’hi ha produït un curtcircuit...

- Vaja! Això sí que ha sigut una bona cordà!- va exclamar l’arnadí i tots 
els dolços i pastissos es desferen de riure.

De sobte l’alarma d’incendis va començar a xiular i tota la pastisseria 
al seu lloc va tornar. En uns minuts el pastisser, amb roba de dormir, 
a l’obrador va entrar, completament esglaiat. Adonat que no havia 
passat res irremeiable, va encendre els llums. Més enllà d’una mica 
de fum i un racó socarrat, no hi havia res d’estrany, sinó fora perquè 
algú havia escrit al sucre pols del pastís de Santiago: “VISCA EL DOS 
DE MAIG A LA PASTISSERIA”

En eixe moment el pastisser va tindre la idea:

- Que millor celebració d’aniversari que una festa en 
la pastisseria?
I així ho ha fet. Ha convidat a xiquetes i xiquets del Dos de Maig 
a casa seua, a l’obrador.

Així el 16 de març, la pastisseria esdevindrà parc d’atraccions, on 
tots s’ho passaran d’allò més bé. Xocolata, bunyols, pastes, confits,

llepolies, llaminadures, coques, nata, crema, merengue, sucre i tot 
allò que endolcisca la vida, estaran a l’abast dels menuts. Serà l’hora 

de passar-s’ho bé, mentre el pastisser i una iaia que els acompa-
nyarà, es preocuparan que ningú no es faça mal, mentre 

juguen a fer pastissos i tortades per a l’aniversari de 
la seua comissió.

Així que, com diu l’artista, només em queda dir, 
que si els pastissos voleu tastar, esteu tots convi-
dats en falles a celebrar l’aniversari a la PASTIS-

SERIA DEL DOS DE MAIG.
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secció inFantil

Junta Central Fallera
Coure

Claudia Atienzar Ruiz
Yael Castillo Bonal

Lia Capo Moreno
Noa Font García

Marco Julve Porras
Diego Lindez Martín

Cecilia Angélica López Acosta
Jose Márquez Talón

Naiara Navarrete Roa
Valeria Pérez Merino
Martin Pérez Merino

Joel Pérez Guzmán
Joel Ogallar Cerveró

Raul Riera Rodríguez
Emma Redondo Ruiz

Argent
Yaiza Martín Calleja

Julen Gómez Rodríguez
Lucía Doblas Becerra
Marta Asensio Escuin

Mar Picó Ruiz

Or
Sara Sánchez de la Blanca

Sandra Calatrava Picazo
Erik Ferrer Sánchez

María Gimeno García
Nayara Martín Lucas
Ester Martínez López
Jaume Ruiz González

Junta Local Fallera
Or
Vicente Ramón Alacreu González
Sandra Calatrava Picazo
Alexis Cano Poveda
Erick Ferrer Sánchez
María Gimeno García
Nayara Martín Lucas
Esther Martínez López
Jaume Ruiz González
Sara Sánchez de la Blanca

Argent
Marta Asensio Escuin
Julen Gómez Rodríguez
Yaiza Martínez Calleja
Mar Picó Ruiz
Javier Socuellamos Cabeza
Lydia Socuellamos Cabeza

Coure
Lucía Doblas Becerra
María Nela de la Cruz Torres
Cecilia Angélica López Acosta
Jose Márquez Talón
Naiara Navarrete Roa
Joel Pérez Guzmán

Esmaltada
Claudia Atienzar Ruiz
Yael Castillo Bonal
Lia Capo Moreno
Noa Font García
Marco Julve Porras
Diego Lindez Martín
Cecilia Angélica López Acosta
José Márquez Talón
Naiara Navarrete Roa
Valeria Pérez Merino
Martín Pérez Merino
Joel Pérez Guzmán
Joel Ogallar Cerveró
Raul Riera Rodríguez
Emma Redondo Ruiz

Argent
Héctor Fabián Hernández Soriano
Rocío Gutiérrez Merino
Ferran Jarque Moya
Álvaro Lujan Ruiz
Mireia Portillo Gigante
Erika Portillo Gigante
Alma Zuriaga Ruiz
Hugo Sánchez de la Blanca
Alba Sancho Peris

Insignies de la Comissio
,
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EXCEL·LENTÍSSIM PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ 
N’Antoni Francesc Gaspar Ramos 

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

Família Talón Salvador 
Família Belda - Díaz 
Família Martínez - Cantador 
Família Zuriaga - Díaz 
Família Salinas – Parrondo
Família Almendros – Villalón
Família Barea – Gregori
Família Castro – Frontera
Família Jarque - Moya
Hermanos Riera 
Jordi Talón Salvador
Maruja Jiménez García 
Isabel Leiva Bernal 
Salvador Nabas Beltrán 
Francisca Periche Chinillach 
Mª Ángeles Salvador López
Carmen Giménez Gómez 
Juan Manuel Ramón Paul
Samuel Fernández Medina
Inmaculada Prosper Pascual
Concepción Pascual Martínez
María Villajos Rodríguez
Marisa Ferre Cortés
José Vicente Riera López
Juani Tarín Bernabéu
Francisco José López Tarín
Elena Mª López Tarín
Jorge Ochando Cantero
Jorge Jesús Ibáñez Benlloch
Manuel Hidalgo López

FALLERS D’HoNOR
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RoSA Mª
RoA BARRoNES

LUCÍA
GARCÍA NAVARRo

Fallera Major 2018

Fallera Major inFantil 2018

FALLERES
MAJORS
2018

Premi NiNot iNdultat major

Junta Local Fallera
2N Premi moNumeNt major Secció eSPecial

Junta Local Fallera
2N Premi moNumeNt iNfaNtil Secció eSPecial

Junta Local Fallera
1r Premi PreSeNtació major GruP a

Junta Local Fallera
1r Premi fi de feSta major GruP a

Junta Local Fallera
1r Premi PreSeNtació iNfaNtil GruP a

Junta Local Fallera
2N Premi fi de feSta iNfaNtil GruP a

Junta Local Fallera
1r Premi coNcurS de llibret

Ajuntament de Paterna
34é Premi coNcurS de llibret a la Promoció de l’úS del ValeNcià

Generalitat Valenciana
1r Premi caValcada del NiNot

Junta Local Fallera
2N Premi carrerS eNllumeNatS

Junta Local Fallera
4t Premi 2N chamPioN del Play-back

Junta Central Fallera

PReMIS
Falles 2018
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DIA 15 de FEBRER
20:00 Concentració al nostre casal.

22:00 Presentació i Exaltació de la nostra 
fallera major Loli Hidalgo Aguilella i la seua 
cort d´honor en les Escoles de Sant Josep a 
València.

DIA 17 de FEBRER
09:30 Concentració al nostre casal.

11:00 Presentació i Exaltació de la nostra 
fallera major infantil Nayara Martín Lucas 
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 
Nayara Martín Lucas.

DIA 20 de FEBRER
20:00 Entrega de ninots para l’exposició.

DIA 21 de FEBRER
20:00 Entrega de ninots para l’exposició.

DIA 22 de FEBRER
21:30 Nit de penjada de banderes amb 
sopar d´aixellet.

DIA 23 de FEBRER
22:00 Vi d´honor ofert per la nostra 
comissió a la nostra fallera major Loli 
Hidalgo Aguilella.

23:30 A la Explanada del Cohetódromo, 
mascletà manual.

DIA 24 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 en el casal per a acudir 
a la CRIDA.

18:30 Inauguració de l´exposició del ninot 
al Gran Teatre Antoni Ferrandis i lectura 

del premi al Ninot indultat. A continuació 
anirem en comitiva per carrer de Comte de 
Montornés fins a la plaça Engi yer Castells.

19:00 Concentració de les comissions 
falleres a les portes de l’Ajuntament.

19:30 CRIDA 2019 des del balcó de 
l´Ajuntament.

DIA 2 de MARÇ
11:00 Replega tant Major com Infantil.

15:00 Concentració al casal per a acudir a 
la Cavalcada del Ninot.

16:00 Concentració de les comissions 
als carrers Avinguda Blasco Ibañez, Poeta 
Zorrilla i Sant Lluis Beltrán.

17:00 CAVALCADA DEL NINOT. Al 
finalitzar, en la explanada del cohetòdrom,
lectura de premis dels concursos de 
presentació y fi de festa, c valcada del ninot y 
entrega dels premis d’esports.

DIA 8 de MARÇ
22:00 Sopar d´aixellet i al finalitzar entrega
d’Insígnies.

24:00 “Gincana” 50 aniversari.

DIA 9 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 i NIT D`ALBAES.

DIA 10 de MARÇ
08:00 Despertà de Junta Local Fallera. 
Concentració al Carrer Major (cantó amb 
la Carretera de Manises). Repartiment de 
pòlvora a les 07:30.

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.

PRograma DE FESTEJOS
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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.

17:00 Muntatge del carrer engalanat.

18:00 Berenar i taller per a la nostra 
comissió infantil.

20:30 Sopar de la Plantà del nostre 
monument infantil.

21:00 Plantà infantil.

22:30 Sopar de la Plantà del nostre 
monument major.

23:30 Plantà major.

00:30 Animació per a la comissió major.

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.

14:00 Lectura de Premis des de la porta de 
l’Ajuntament.

14:30 Dinar per a la comissió major.

17:00 Concentració al casal per a acudir a 
l´entrega de Premis.

18:00 Entrega de Premis a l´Ajuntament.

20:30 Sopar per a tota la comissió infantil.

22:30 Sopar per a tota la comissió major.

00:30 Animació per a la comissió major.

01:30 Discomòbil.

DIA 17 de MARÇ
08:00 Despertà per tota la barriada.

11:00 Esmorzar d´aixellet per a la comissió.

11:00 Jocs Infantils.

13:30 Dinar per a la comissió infantil.

14:30 Dinar per a la comissió major.

16:30 Concentració al nostre casal per a 
anar a l´Ofrena.

17:00 OFRENA DE FLORS.

21:30 Sopar per a tota la comissió infantil i 
animació infantil amb Pequedisco.

22:30 Sopar per a tota la comissió major.

00:30 Animació per a la comissió major.

01:30 Discomòbil.

DIA 18 de MARÇ
08:00 Despertà per tota la barriada.

10:00 A l’explanada del cohetòdrom, 
activitats infantils.

11:00 Esmorzar d´aixellet per a la comissió.

11:00 Jocs Infantils.

14:00 Dinar oferit a la comissió infantil 
per la nostra Fallera Major Infantil Nayara 
Martín Lucas i el nostre president infantil 
Diego Jarque Moya.

18:00 Xocolata per a tots els infantils i 
concurs de disfresses infantil.

22:30 Sopar per a tota la comissió major.

23:59 Al Parc Central Gran NIT DEL FOC.

00:30 Ball i concurs de disfresses.

01:30 Discomòbil.

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 al nostre 
patró Sant Josep a l’església de Sant Pere 
Apòstol.

14:00 Dinar per a la comissió infantil.

14:30 Mascletà al Parc Central.

15:00 Mascletà manual a la nostra plaça.

15:30 Dinar oferit a la comissió major 
per la nostra fallera Major Loli Hidalgo 
Aguilella. 

16:00 Parc infantil.

20:30 Sopar per a tota la 
comissió infantil.

22:00 CREMÀ 
DEL MONUMENT 
INFANTIL.

23:00 Sopar d´aixellet 
per a la comissió major.

00:00 CREMÀ DEL 
MONUMENT MAJOR.
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MARÇ
Primera celebració 

del dia iNterNacioNal 
de la doNa

19/03/1911

S’origina a Alemanya, Àustria, 
Dinamarca i Suïssa, estenent-se 
posteriorment a la resta de Països 
d’Occident.

“Tot per l’aire”. Dies intensos de Premis, Ofrena, 
traca, música i bon ambient. 

La setmana fallera no té comparació. 

Acabem de cremar la falla i ja tornem a sentir 
cosquerelles en el budell. Després de 25 anys, es 
tornen a reunir al casal les Falleres Majors i Presi-
dents de la Comissió, per a començar a celebrar el 
nostre 50 aniversari.

Ja són 49 anys d’història, emocions i vivències.
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ABRIL
la reVolució

delS claVellS

25/04/1974

Nom donat a l’alçament militar 
que va provocar la caiguda de la 
dictadura salazarista, que domina-
va Portugal des de 1926.

Comença la nostra Revolució per al 50 aniversa-
ri amb l’elecció del PRESIDENT; l’APUNTÁ 
i la participació per segon any consecutiu en la 
“CHAMPIONS DE PLAYBACK” amb les millors 
falles de la província de València.
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MAIG
alçameNt PoPular 

coNtra fraNça

02/05/1808

L’Aixecament del dos de maig de 
1808 és el nom amb què es coneix 
l’aixecament popular de Madrid, 
acabat en derrota a favor dels 
francesos, sorgit per la protesta 
davant de la situació d’incertesa 
política generada després del Motí 
d’Aranjuez.

Els fallers del 2 de Maig, rendeixen homenatge a 
totes les mares, i els nostres xiquets celebren ela 
seu primer berenar en el que realitzen un taller, 
on fan uns regalets per a les “mamis”.

Rebem amb tot l’honor que es mereix, a la nos-
tra Geperudeta, quan va passar en Processó pel 
nostre Casalet.

Comencen els festejos del 50 aniversari. Sopar 
d’Inici d’exercici; com sempre... de 10.

I ja tenim representants femenines per al 2019. Es 
fa l’elecció de les nostres Falleres Majors.



65



66

JUNY
reVolució de “loS 

coroNeleS” o del 43
04/06/1943

La Revolució del 43 va ser un colp 
d’estat militar produït a l’Argen-
tina, que va enderrocar al govern 
constitucional del president 
Ramón Castillo, posant fi a la
Dècada Infame.

Diem fins sempre a les Falleres Majors 2018, 
ROSA, LUCIA i al President Infantil UNAI, 
que tan dignament ens han representat.
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JULIOL
la reVolució 

fraNceSa
14/07/1789

Presa de la BASTILLA i principi 
de la fi de la Monarquia a França

declaració 
d’iNdePeNdèNcia delS 

eStatS uNitS
4/07/1776

Va proclamar que les Tretze Colò-
nies norteamericanasc —llavors 
en guerra amb el Regne de Gran 
Bretanya— s’havien autodefinit
com tretze nous Estats sobirans i 
independents i ja no reconeixien 
el domini britànic; van formar 
una nova nació: els Estats Units.

Abans d’anar-nos de vacances, hem tingut un mes 
molt mogut. Celebrem el nomenament oficial de 
les nostres Falleres Majors per a 2019, amb la tra-
dicional Demanà.

Tant Loli com Nayara, van tindre la seua primera 
trobada amb tota la Comissió, on no van faltar els 
nervis i l’emoció més sentida, acompanyades dels 
seus Presidents, Benito i Diego respectivament.

¡¡Uff, que calor!! No hi ha res com una bona ba-
talla d’aigua, amb pistoles, poals, globus, qualsevol 
recipient és vàlid... ¡¡Com van gaudir els xicotets!!... 
bo, i algun adult que altre també.

El ja tradicional “PLAY BACK” d’estiu, va comptar 
una vegada més, amb bona participació per a fer-
nos passar una estona agradable en una calorosa 
nit de Juliol.

Molta activitat fallera al Casal, amb enregistra-
ments d’entrevistes a Falleres Majors i Presidents 
(infantils i majors), i a tots els grups de gent de la 
Comissió, per a contar que han sentit en aquests 
50 anys d’història de la falla, on es van succeir les 
anècdotes, situacions divertides, records, emocions 
i molt ,molt, sentiment faller.
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AGOST
reVolució

de Quito

10/08/1809

Es coneix com a procés revolucio-
nari de Quito a la sèrie d’esdeve-
niments ocorreguts entre 1809 i 
1812 en el territori de la Presidèn-
cia de Quito, que van acabar per 
conformar l’actual República de 
l’Equador.

Mes de descans. Merescudes vacances després d’aquests pri-
mers mesos de treball. 

No obstant això, el nostre Casal va obrir les portes un any 
més, per a acompanyar al nostre “Morenet“ durant el tridu.

Els nostres representants, també van participar en la Solemne 
Processó del Santíssim Crist de la Fe, com a tancament de les 
Festes Majors de la nostra Vila.
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SETEMBRE
la reVolució

la GlorioSa o 
SePtembriNa

17/09/1868

La Revolució de 1868, dita la 
Gloriosa o Revolució de Setembre, 
també coneguda per la Septembri-
na, va ser una revolta militar amb 
elements civils que va tindre lloc a 
Espanya al setembre de 1868 i va 
suposar el destronament i exili de 
la reina Isabel II i l’inici del perío-
de denominat Sexenni Democràtic.

Ja estem de tornada! Venim amb ganes de treballar.

Comencem el mes amb una Exposició commemorant el 50 aniversari 
de la Comissió en el Teatre Antonio Ferrandis, i una setmana cultural 
que incloïa una demostració i partides amb els nostres xiquets, de 
Pilota Valenciana.

I un any més, acudim al fi de setmana de la Germanor Fallera, que va 
ser una mica passat per aigua, però. això no va ser inconvenient per a 
passar-ho bé.

Va arribar un dels moments més esperats d’aquests festejos commemo-
ratius del 50 aniversari. La Gala de Luxe celebrada per a homenatjar i 
recordar, als Presidents i Falleres Majors des de 1969 fins ara. L’esde-
veniment va ser en NITS DE BOHÈMIA.

Una gran nit, sens dubte !! Emoció i records a flor de pell
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Mes especialment festiu en la nostra Comunitat, 
per això, la nostra Comissió, participa en els 
actes oficials commemoratius del 9 d’Octubre a
la nostra Vila.

I els nostres xiquets, també ho celebren amb un 
temàtic berenar, on una vegada més, van gaudir.

Un any més, organitzem el Concurs de Play-
Back, amb la participació de comissions Falleres 
d’altres pobles de València; però en aquesta oca-
sió no va estar exempt de contratemps, ja que va 
caldre lluitar amb un oratge molt accidentat.

OCTUBRE
dia de la comuNitat 

ValeNciaNa
09/10/1238

Es festeja que en aqueixa data, 
l’any 1238, Jaume I va entrar ofi-
cialment a la ciutat de València per 
a alliberar-la del domini musulmà.
És una celebració amb llarga tra-
dició des del segle XIV, introduï-
da pel rei Jaume II d’Aragó. En 
canvi, a nivell de tot el territori de 
la Comunitat Valenciana, es tracta 
d’una celebració institucional con-
temporània que té el seu origen 
l’any 1976.
Des de 1365, cada 9 d’octubre la Sen-
yera valenciana presideix els actes.

deScobrimeNt 
d’amèrica Per 

criStòbal colóN
12/10/1492

Just en la nit de l’11 al 12 d’oc-
tubre de 1492 es va fer el crit de 
“Terra!”, i la història d’Europa i 
d’Amèrica va canviar de manera 
irreversible. Així va descobrir 
Cristóbal Colón el posteriorment 
anomenat “Nou Món”.
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NOVEMBRE
“la Noche de loS 
criStaleS rotoS”

09/09/1938

El 9 de novembre de 1938 va ocó-
rrer la primera gran matança orga-
nitzada pels nazis contra els jueus, 
coneguda com la “Noche de los 
cristales rotos” (Kristallnacht), du-
rant la qual milers de sinagogues, 
comerços i habitatges de jueus van 
ser danyades o destruïdes. Va ini-
ciar l’horror nazi a Alemanya.

Els actes oficials es fan cada egada més evidents, i celebrem 
les Protocol·làries Signatures dels Contractes dels monu-
ments Fallers.

Com ja és costum, i gràcies al treball i a la imaginació dels 
grups de treball per a aquests actes, tant la signatura de Con-
tracte Infantil, tematitzada totalment d’acord amb la Falleta “La 
pastisseria del 2 de Maig”, com la del monument major, “La 
Re-evolució”, van ser tot un èxit d’assistència, i van tornar a 
sorprendre a més d’un.

Què ens agrada als fallers del 2 de Maig, una festa!! Ací ho 
celebrem tot. Qualsevol excusa es bona... aquest mes toca... LA 
FESTA ALEMANYA.

Ens anem a vore com va la Falleta Infantil... Agafem als xi-
quets, i hala!! a l’autobús...
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DESEMBRE
la reVolta 
deSembriSta

26/12/1825

El 26 de desembre de 1825 es va 
produir la trucada Regirada des-
embrista, un aixecament d’oficials
de l’exèrcit rus d’origen aristocrà-
tic, en contra del poder absolut 
del Tzar.

I ens hem plantat en el mes Desembre, amb les festes 
Nadalenques per davant, per això, els nostres infantils, 
celebraran que PARE NOËL està prop amb les 24 HO-
RES NON STOP, és a dir, tot el dia i tota la nit en el 
Casal. Berenar, jocs, matalassos i pijama...

¡¡ Vaja fiestón !

Però els majors, no ens quedem arrere.

Espectacular Sopar de Nadal ofert per “Els Esparmayos”, 
a la qual no li va faltar detall, i que una vegada més, van 
conquistar a tots els assistents.

LA COMISIÓ DE LA FALLA PLAÇA 2 DE MAIG VOS 
DESITJA UN BON NADAL I UN FELIÇ ANY NOU.
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GENER 2019
ReVolució delS joVeS

o ReVolució blaNca

25/01/2011

La crisi política a Egipte de 2011, 
coneguda internacionalment com 
la Revolució egípcia, i també 
com la Revolució dels joves o la 
Revolució blanca, van ser una 
sèrie de manifestacions de carrer 
(l’anomenat Dia de la Ira, i que es 
van difondre per tot Egipte, duta 
a terme per diversos grups socials 
i inspirada principalment en la 
Revolució tunisiana.

Els Reis Mags estan a punt d’arribar i els nostres xiquets, després de berenar, van escriure les cartes amb els 
seus desitjos, i els Patges Reals els van donar un detall com a aperitiu.

Presentem, un dels baluards de la nostra Comissió. EL LLIBRET.

Ja està en impremta, i l’equip de R.R.P.P., ultima els detalls per a fer un Llibret a l’altura dels últims anys, i que 
formarà també ja, part en aquests 50 anys de la nostra Història.



FEBRER 2019
eSPaNya recuPera 

meNorca 
05/02/1782

La presa de Menorca va ser un 
enfrontament bèl·lic entre tropes 
britàniques i una coalició d’espan-
yoles i franceses, amb victòria de 
les segones, pel control de l’illa 
de Menorca (part de l’arxipèlag 
balear), durant la guerra d’Inde-
pendència dels Estats Units.

I anem arribant a poc a poc a la Gran setmana Fallera, però per 
davant tenim aquest mes les SOLEMNES PRESENTACIONS 
de les FALLERES MAJORS DE LA COMISSIÓ, els dies 15 i 
17 de Febrer.

Els nervis, ja estan sorgint, davant la imminència d’aquests esdeveni-
ments, que tant a Loli, com a Nayara i Diego, per ser la seua prime-
ra vegada, sentiran d’una forma molt especial, encara que comptaran 
amb l’experimentada companyia del nostre president Benito.

Ens falta un altre acte molt particular i emotiu per a la falla. El 
sopar dels Fallers d’Honor, on intentarem fer-los sentir com a 
casa, agraint-los per endavant la seua desinteressada col·laboració 
amb la nostra comissió.

Com sempre... Gràcies i sigueu benvinguts.

FALL
E R S

QUE
VIUEN
EL 50
ANIVERSARI
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1. Introducció: La festa en la societat.

Més enllà del bullici i l’alegria, la percepció 
de la festa i la forma de viure-la, s´entén com 
una manera de percebre el món, d'acostar-nos 
a la realitat que ens envolta. D´eixa forma po-
dem dir que la festa es pot representar com 
un mecanisme molt útil de vincular-se a la 
existència més immediata.

És així com s'assenyala que, en l'antiguitat, la 
festa es concebia com un element de relació 
entre els humans i els déus. D'alguna manera, 
i tal com s'afirma en l'àmbit de la sociologia, 

els símbols i rituals de la societat civil -i par-
ticularment de les festes- substitueixen la fun-
ció de la religió en les societats tradicionals, 
encara que una major complexitat de la socie-
tat i el pluralisme que hi existeix requereixen 
una anàlisi més diversa.

A través d'elles percebem també les interrelaci-
ons en la societat i, en este sentit, l'estudi dels 
mecanismes suposa endinsar-se en uns proces-
sos socials organitzatius que ens acosten als 
significats i també a la història. D'ací l'interés 
de les ciències socials per l'estudi de la festa.

FESTA, SOCIABILITAT
I LA PATERNA
DE L'ANY 1969.
CINQUANTA ANYS DE LA FALLA DOS DE MAIG
Camilo Segura Artiaga
cronista oFicial de la Vila
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2. Els inicis de les Falles a la Vila de Paterna.

I si parlem del context social de la festa -im-
mersa en una dinàmica de reciprocitat-, també 
cal situar-la en un espai i en un temps. D´eixa 
forma ens introduïm en una festivitat de les 
falles que es troben íntimament inserides en 
el teixit social de la nostra vila. Bona prova 
d'això és el progressiu increment de casals fa-
llers durant els últims temps a Paterna que, a 
la fi, ha tingut com a conseqüència que milers 
de persones participen vivament en totes les 
activitats que s'organitzen.

Però, tot i ser una realitat present, no podem 
obviar el seu ampli llegat, constituït pels anys 
d'història que l'univers faller posseeix a la nos-
tra localitat.

En l'any 1935 ens trobem amb la primera Falla 
de Paterna de la qual tenim coneixement en 
l'actualitat. La organitzaria el mestre Sr. Ra-
mon Ramià Querol al col·legi Blasco Ibáñez 
(actual Cervantes) i es rodejaria de tots els in-
gredients informatius que sobre les falles de la 
capital existien en eixos moments. El motiu 
triat per a la construcció seria el desgraciat 
accident en el pas a nivell València-Llíria, en 
el qual van morir els dos ocupants d'un auto-
mòbil i l'esbós del monument seria obra del 
llavors jove paterner Vicente Borràs, qui tant 
de prestigi aconseguiria després com a pintor.

El monument tenia tres metres d'altura, i en 
ell apareixia un pas a nivell i les novetats de 
l'època com un avió o un dirigible. S'adorna-
ria el carrer a les portes del col·legi i el 17 de 
març de 1935 es realitzaria la plantà que va 

ser visitada per gran quantitat de veïnat, la 
Corporació i representants d'entitats locals per 
a orgull de l’alumnat del Centre i del seu gran 
mestre Sr. Ramón Ramià.

Amb posterioritat tenim informació de l'any 
1943 quan a la Plaça del Poble apareix planta-
da una Falla de la denominada “Comissió de la 
Falla de Paterna”, amb Vicente Llinares Enguix 
com a President i Adelina Ferrandis Vila com a 
Fallera Major. El tema era la Torre de Paterna 
i, al costat d’esta emblemàtica edificació, aparei-
xien altres estampes locals com les Coves.

Esta falla no seria un fet aïllat, ja que durant 
el 1948 es documenten diverses comissions fa-
lleres al barri de l´Eixample, del Batà, Sant 
Antoni, General Yagüe, La Canyada, Gran 
Teatre... Però estes comissions posseirien un 
caràcter intermitent, fins que hi arribaria el 
desarrollisme dels anys seixanta.

I és que si la globalització conforma un tret 
constitutiu de la modernitat, i un aspecte fo-
namental per a acostar-nos a l'actual procés 
de redefinició de les identitats col·lectives, fou 
durant la segona meitat del segle XX quan va 
començar un important flux interregional de 
persones, que suposà un transvasament de-
mogràfic, econòmic, social i, per descomptat, 
cultural. D´eixa forma, sorgeix la Falla Dos 
de Maig a Paterna. Cal plantejar-se com era 
Paterna en el context dels anys seixanta del 
segle passat quan va sorgir la Falla.

3. La Paterna de l´any 1969.

A mitjans dels anys seixanta del segle passat, 
Paterna acabava de superar la simbòlica xi-
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fra dels 20.000 habitants de fet. En vint-i-cinc 
anys (1940-65) la població s'havia duplicat i, 
així mateix, es comptabilitzaven en 1.000 les 
persones immigrants que s'havien assentat al 
nostre poble durant este mateix interval. Hi 
havia 4.535 famílies que gaudien d'habitatge 
propi i 2.443 en règim de lloguer.

Eixe any de 1969 Paterna comptaria amb un 
pressupost de 18.520.000 ptes de les quals una 
tercera part es troba destinada a personal, as-
sistència mèdica i farmacèutica i altres presta-
cions de caràcter benèfic i social

De les quasi 4.500 ha. agrícoles del moment, 
un 85% es considerava productiva, encara que 
predominantment de secà (garroferes, cereals, 
vinya, olivar i ametlers per aquest ordre), en-
front de les 479 ha. d'horta, 64 de fruiters i 31 
de taronger.

Es trobaven donades d'alta un total de 112 
indústries, que oficialment oferien treball a 
1.108 treballadors, dedicades fonamentalment 
a cuir i calçat, tèxtil i confecció, alimentació i 
construcció. A elles se sumaven 138 “empresas 
independientes y artesanas” amb fàbriques de 
cuir i pell en ple apogeu, al costat de la fà-
brica galetes Rio. S'estava creant l'embrió del 
nostre extraordinari potencial demogràfic i in-
dustrial de hui. Tal com s'afirm va en aquells 
moments, el context de progrés en el qual es 
trobaven “situará a Paterna en un nivel econó-
mico-social elevado; sus beneficios deben re-
percutir en todas las esferas y, desde luego, y 
en conjunto, en el municipio, Paterna sonará 
no sólo a escala regional, sino también en lo 
nacional e internacional”.

Però eren conscients que restava molt per fer. 
Es trobaven les demandes en infraestructures, 
xarxa viària i carreteres. L'Ajuntament de Pa-
terna va contribuir amb un milió de pesse-
tes a la construcció de nous accessos per a la 
Fira de Mostres, que es pensava suposaria un 
gran benefici per a la localitat. També s'aten-
dria la millora de les telecomunicacions da-
vant les nombroses sol·licituds de números de 
telèfon per part de particulars i de negocis. 
Per exemple, en aquell mateix any de 1969, 
en la creixent població de La Canyada (zona 
que es desitjava promocionar pels seus amplis 
recursos) es proveïen d'una centraleta i un sol 
telèfon particular.

Encara que ja durant les festes del Stm. Crist 
de la Fe i S. Vicent Ferrer se celebraria un 
Concurs Literari i la 3a edició del Concurs de 
Fotografia Local, els joves del moment deman-
daven més recursos i activitats culturals que, 
de fet, portarien a la construcció del Centre 
Cultural de la Caixa d'Estalvis -amb biblioteca 
inclosa- en la Replaceta.

En l'Estudi demogràfic de 1966, s'assenyala 
que Paterna comptava amb 56 mestres públics 
que atenien 1.394 xiquets i 1.001 xiquetes, junt 
als 71 mestres d'uns centres privats que dispo-
saven de 870 xiquets i 118 xiquetes. 

Arribava l'època de noves pràctiques i hàbits 
domèstics que requerien de nous serveis: el 
repartiment de gas butà a Paterna, tallers per 
als flamants automòbils que anaven inundant 
els carrers paterners, ferreteries, materials de 
construcció, llànties, tintoreries, boutiques i 
articles de regal per al incipient consumisme. 
Però el que més triomfaria serien en eixos 
moments les botigues d'electrodomèstics per a 
donar resposta a la forta demanda del moment 
que havien aportat a Paterna 1.200 televisors, 
2.500 ràdios, i innombrables frigorífics, toca-
discs i transistors que apareixien en “extensos 
surtidos” en botigues i vistosos aparadors.

I arribarien les Festes Majors. La Clavaria 
d’este any de 1969 va tindre un caràcter molt 
especial i és que estaria formada íntegrament 
per treballadors de la mateixa empresa, amb 
Juan Bautista Guillem Torrella al capdavant. 
El Pregó va tindre lloc en l'excepcional en-
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torn de la Torre, que va ser especialment il-
luminada per a tan extraordinari esdeveni-
ment. La Regina de les Festes seria Mª José 
Monrabal Bas que, igualment, es donava 
l'excepcional circumstància de ser neboda de 
Pepita Monrabal Ramón, que ja va ser l'any 
1930 Regina de les Festes i dels II Jocs Flo-
rals convocats en la nostra Vila i els primers 
que tenien lloc en el Gran Teatre com a esce-
nari. El dia del Crist va ser el primer dia del 
mes de setembre.

Eixe any de 1969 continuava, igual que en al-
tres poblacions dels voltants, la forta contro-
vèrsia per la iniciativa de la capital de creació 
de l'Àrea Metropolitana “Gran València”, que 
pretenia absorbir a les poblacions veïnes i que 
seria molt contestada per estes. En el cas de 
Paterna, ja l'any anterior, la crítica a esta frus-
trada mesura va ser el tema central per part 
dels joves que van participar en la cavalcada i 
que van realitzar la seua particular protesta de 
1968 amb pancartes incloses.

I és que eren moltes les expectatives que es-
taven creant en eixos moments els paterners i 
paterneres sobre el futur de la població. S'afi -
mava que en algun moment podria arribar a 
aconseguir els 50.000 habitants i que en eixa 
època futurible tindria “edificios muy altos y 
amplias calles, zonas verdes, mercados, alguna 
nueva parroquia, parque de deportes con gran 
piscina: estilo de gran ciudad” encara que ad-
vertien que “todo esto, claro, si Paterna logra 
permanecer independiente”.

Eren grans les perspectives depositades en els 
“milers” de veïns i veïnes que anaven arribant 
a la nostra localitat i sobre els quals es refl -
xionava que “debemos incorporarlos a nuestro 
quehacer local. Merecen el afecto de todos no-
sotros, nuestra comprensión. Son, realmente, 
otros paterneros…”

I és que si en 1930, per exemple, Paterna 
comptava amb 6.353 habitants, amb l'inici 
de la dècada dels anys seixanta arribaven a 
16.623. L'any de 1965 la vila de Paterna su-
perava la simbòlica xifra dels 20.000 habi-
tants, i a principis de 1969 ja eren 21.867 els 
veïns i veïnes residents en la localitat. Per a 
constatar l'important flux migratori de l'èpo-
ca pensem que, per exemple, tan sols eixe 
any apareixen registrades 559 persones noves 
procedents fonamentalment de Castella-la 
Manxa i Andalusia.

Per a atendre la nova població es van creant 
noves infraestructures. En eixe moment es 
posava en funcionament el Col·legi Vicente 
Mortes amb dotze unitats educatives, l'insti-
tut amb unes previsions per a 640 alumnes i 
al juny s'havia beneït l'església de Santa Rita. 

Durant les festes d’aquell any es procediria a 
la benedicció i inauguració en la Plaça Major 
de la nova sucursal de la Caixa d'Estalvis i 
Mont de Pietat.

Amb el creixent desarrollisme es tracta de do-
nar resposta a l'oci i esplai davant el progres-
siu augment de la població: els set cinemes i 
terrasses d'estiu cobrien en el seu conjunt un 
aforament amb 8.000 places, considerades més 
que suficients en uns moments en els quals 
l'oferta televisiva era encara limitada. Pater-
na disposava, a més, de tres restaurants, nou 
cafeteries i huit bars encara que “existen en 
número de 12 establecimientos similares de 
escasa importancia”. 

Sorgien nous centres d'esplai ja no només per 
als més joves com recreatius (amb billars, ping-
pong i futbolins) sinó també entitats esportives 
que conformarien una estructura consolidada 
per al teixit associatiu de Paterna durant molts 
anys següents: club d'handbol, penya Groc i 
Negre, club escacs, club ciclista Ibèria, club es-
portiu de colombicultura, en el trinquet pilota 
valenciana… es van conformant un sòlid teixit 
esportiu i social durant estos anys.

I en eixe àmbit de sociabilitat sorgiria la Falla 
Dos de Maig, perquè no cal oblidar un ele-
ment fonamental: l'associacionisme que im-
pregnaria Paterna en aquells moments i que a 
través del Casal Faller de Dos de Maig també 
arribaria a l'univers faller. I és un nou aspecte 
fonamental per a la significació de la festa que 
és l'àmbit associatiu.

4. Associacionisme i sociabilitat en les Falles.

El contingut de les dades anteriors, més enllà 
de les xifres concretes, indica que aparegueren 
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unes formes diferents i unes pautes noves de 
comportament, al qual s'unien unes demandes 
cíviques i socials inèdites, que conformaven 
cada vegada amb major intensitat un referent 
irreversible de la vida espanyola. 

I és que entra en joc un altre element realment 
important: des del punt de vista social, la festa 
vincula la comunitat, amalgama els seus mem-
bres en un projecte col·lectiu, ja que s'uneixen 
voluntats i s'estableixen afinitats. En esta línia, 
l'univers de les falles posseeix una potencialitat 
extraordinària, tal i com ha demostrat durant 
estos cinquanta anys la Falla Dos de Maig.

I en l'àmbit d'esta reflexió cal assenyalar que 
el sorgiment d'entitats com la Falla de Dos 
de Maig en eixos moments no resulta casual. 
En este sentit no hem d’oblidar la importància 
que han ocupat com a mecanisme d'integració 
social. Només cal veure el Casal Faller com a 
centre d'incorporació d'aquells veïns i veïnes, 
que en eixos moments arribaven a Paterna 
d'altres parts del nostre país a la recerca de 
noves oportunitats. A això s'uneix el fet que 
presenta un marcat caràcter intergeneracio-
nal, amb la importància que posseeix com a 
element de cohesió social. 

La festa de les Falles vincula la comunitat i 
en ella s'intensifiquen els llaços d'aproximació 
entre el veïnat. És en este sentit que obser-
vem el gran poder de sociabilitat que posseeix, 
de manera que famílies, grups d'amics i veïns 
i veïnes nodreixen els àmbits que s'originen 
entorn del casal faller. Es tracta sempre d'un 
projecte comunal conjunt i compartit.

D´eixa forma la Falla Dos de Maig aniria de-
senvolupant les tasques i ocupant un lloc fo-
namental i decisiu en el calendari festiu de 
Paterna. El 1973 té lloc un esdeveniment de 
gran transcendència, ja que es constitueix ofi-
cialment la Junta Local Fallera, amb Vicen-
te Blanco Pla com a primer President. Amb 
l'inici de la democràcia (a l'abril del 1979 es 
van celebrar les primeres eleccions al nostre 
Ajuntament) són cinc les comissions falleres.

L'any 1998 es commemoraria el 25 Aniversari 
de la Junta Local Fallera i les falles havien 
donat un gran salt qualitatiu, perquè en eixe 
any ja hi havia 17 comissions falleres i 2.500 
persones censades en la nostra localitat. I així 
fins a un present que s'albira amb una projec-
ció de futur immillorable. És per això que les 
falles no sols han d´observar-se des d'un punt 
de vista festiu i cultural, sinó des de l'àmbit 
de les seues peculiaritats eminentment socials.

No hi ha dubte que les falles transmeten un 
missatge sobre els temes transcendentals de la 
vida de la comunitat. Tot això comporta una 

representació simbòlica del món que ens en-
volta, no sols sobre la forma d'entendre i in-
terpretar les falles, sinó també sobre esdeveni-
ments rellevants en l'esfera pública. 

Es converteixen en un lloc de la memòria i el 
símbol de reconeixement de la comunitat, ja 
que escenifica la simbologia dels valors com-
partits per tots els seus membres. La Falla Dos 
de Maig ha representat tots eixos valors, totes 
eixes expectatives i il·lusions durant els seus 
cinquanta anys de vida. Per tot això no cap més 
que mostrar nostra més sincera felicitació i de-
sitjar-li que continuen sent molts aniversaris 
més els que celebren en esta Paterna nostra. n
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Jesús Peris Llorca

Cada més de març les flame
ens imposen un nou començament.
Hem bastit il.lusions a poc a poc,
hem forjat un somni col.lectiu,
l’hem alçat a la plaça,
hem sigut poble al seu voltant
i després tot ens ha esdevingut cendra.

I tanmateix no ens resignem.
Alçarem nous somnis a la plaça
i el poble serà
més enllà de nosaltres
en la plaça en festa.
Però no ens resignem nosaltres
a la cendra
i al silenci.

De les falles del passat,
de les rialles antigues
ens queden les paraules.
Són com remors d’altres vides,
com ecos del poble en el poble,
com empremtes en la sorra
que són si les mirem
com presències vives d’altres temps
que encara ens parlen.

No hi ha evolució. No és aixó.
No és evolució la paraula.
No és ascens tampoc, no s’albira
destí, ni cim, ni definitiva glòria
Hi ha només un llarg camí que supera
les nostres forces, una llarga filer
de petjades negres en espais blancs.
Paraules precedeixen les nostres
i les nostres les busquen i les repeteixen
i en elles ressonen.

Constantí Llombart i Eduard
Buil, Francesc Almela i Vives,
Ricard Sanmartín, Josep Maria
Esteve i Victòria,
Maria Beneyto, Carles Salvador
i Vicent Andrés
Estellés veren les mateixes
flames que nosaltre
en nits que anunciaven primaveres
i en la mateixa llengua
que nosaltres
les cantaren.
I viuen si versos nous canten
noves flames
Són ecos, són remors.
En la pàtria dels mots viuen.
Però viuen encara.

I som poble amb ells
a través del temps
i de la història. Som poble amb ells i amb 
elles
i en la mateixa
entranyable,
pàtria
viurem n

“...Mots que romanen,
mentre ens varien els dies i se’ns muden 

els sentits,
oferts perquè els tornem a entendre. Com 

una pàtria.”

Gabriel Ferrater

“...i siga el vostre cor com llàntia encesa.
A son caliu fervent, voreu la Pàtria
com s’aixeca potent, com és eterna”.

Eduard Buil (1934)
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Parlar de revolucions falleres no és gens fàcil. 
I no ho és perquè associar una paraula com a 
“revolució” a una festa tant sensible com les 
Falles és endinsar-se en un terreny esvarós i 
polèmic. Així tot paga la pena fer-ho, ja que 
encara que les Falles tenen fama d’immobilis-
tes i reàcies al canvi, a veritat és que al llarg 
de la seua dilatada història han experimentat 
diverses transformacions que ben be podríem 
qualificar de re olucionàries.

Però abans de seguir val fer dos precissions 
important. La primera és aclarir que una re-
volució no té perquè ser sempre un esdeveni-
ment radical que capgira de sobte i de manera 
profunda una realitat social per a instaurar un 
altre de diferent en poc espai de temps. De 
fet, no poques de les revolucions més reeixides 
han sigut en realitat re-evolucions, processos 
progressius, encara que ferms i duradors, ge-
neradors de canvis profunds, però diferits en 
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Gil-Manuel Hernàndez i Martí
associació d’estudis Fallers
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el temps, com per exemple va succeïr amb la 
Revolució Industrial o la Revolució Científi-
co-Tècnica o l’expansió de nous fenòmens so-
cials com el socialisme, el feminisme o l’ecolo-
gisme. La segona precissió implica assenyalar 
que una revolució pot també ser reaccionària 
o una contrarrevolució si transforma radical-
ment i regressivament les estructures ante-
riors. De fet a tota revolució fulgurant li sol 
respondre una contrarevolució que de vegades 
adquireix formes radicalment revolucionàries, 
com va passar amb l’aparició i ascens dels fei-
xismes, la revolució conservadora neoliberal 
en l’Occident dels anys 80 del segle XX o la 
revolució islàmica d’Iràn de 1979.

A més a més cal encara fer un últim acla-
riment si volem entendre el que significa la 
revolució: no és el mateix arribar al Govern 
que el Poder. Arribar al Govern no necessà-
riament implica transformar les hegemonies 
socials i les estructures existents que porten 
establides molt de temps. El Poder real canvia 
de mans quan estes hegemonies i estructures 
resulten desafiades, obertament qüestionades 
i al remat són enderrocades per altres noves 
hegemonies i estructures en construcció. Esta 
reflexió resulta d’especial importància per a 
copsar l’abast real de les revolucions falleres. 

Repassem primer les revolucions falleres del 
passat, i tot seguit farem algunes consideraci-
ons sobre les possibles revolucions del futur 
de la festa. Quant a les del passat, han sigut 
revolucionàries fites com la pròpia emergència 
de la festa de les Falles en el calendari festiu 
de València, fins a la seua transformació al cap 
d’un segle de trajectòria ascendent. I dins la 
festa es pot destacar la transcendència de can-
vis com el trasllat de la data de la cremà de les 
falles de la vespra de sant Josep a la nit del dia 
del sent en 1891, l’aparició de la professió d’ar-
tista faller a finals del segle XIX, la instaura-
ció dels premis de falla en 1901, la posada en 
marxa de la Setmana Fallera (1927-28) i el Co-
mité Central Faller (1928), els canvis estètics 
i de materials, la plantà d’unes falles antifei-
xistes en 1937, la creació de la Junta Central 

Fallera (1939) com a fita contrarevolcionària 
però decissiva en l’esdevenir de la festa, la im-
plementació de reglaments i la convocatòria 
dels congressos fallers, l’aparició de la Secció 
Especial (1942) o l’Ofrena de Flors (1945). Per 
no parlar de canvis socials com els efectes de 
l’emigració espanyola dals anys 60 del segle 
passat, responsable de l’increment de comissi-
ons falleres i la integració de col·lectius d’im-
migrants andalusos, castellans o aragonesos en 
les estructures associatives falleres. I per supo-
sat no cal oblidar els intents de canviar la festa 
des de dins duta a terme pel govern municipal 
del PSOE entre 1979 i 1988, o les petites revo-
lucions falleres en diverses comissions, per tal 
de regenerar els vells models de falla aportant 
iniciatives alternatives (Corretgeria-Bany dels 
Pavesos, King Kong, Jacomart-Camí de Mont-
cada, Arrancapins, Na Jordana o les actuals 
Falles Populars i Combatives).

Pel que fa a possibles revolucions del futur 
valdria esmentar determinats i desitjables can-
vis de mentalitat, com per exemple entendre 
que les Falles són profundament polítiques, 
no apolítiques; que les Falles no sols són dels 
fallers, sinò també de tota la ciutat i els seus 
veïns; que la falleritat implica diversitat, plu-
ralisme, inclusió i obertura; que la igualtat de 
gènere ha de seguir progressant en les estruc-
tures de la festa; que cal canviar l’actual sis-
tema de premis i jurats per tal de reconèixer 
com cal el treball artístic i professional dels 
artistes fallers; i sobretot, que la falla és una 
disciplina artística potencialment universalit-
zable. Però encara que les institucions poden 
i deuen incentivar els canvis més o menys 
revolucionaris, insistim que la revolució més 
profunda, la que pot asegurar canvis reals i 
progressistes, la que pot permetre accedir al 
Poder de veritat, és mental, i comporta temps, 
treball, sacrifici i molta paciència. Sols així la 
revolució fallera no serà contestada amb una 
contrarevolució que desfaça el camí fet. Per 
això cal ser perseverants i creure que és possi-
ble transfornar les coses. Amb il·lusió i sincera 
estima per la nostra festa del foc. n
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Llibret de la Falla de la Plaça de la 
Trinitat de Xàtiva, 1866.

Exemple de pàgines interiors de La Creu del Matrimoni amb 
gravats de Manuel Bellver.

RE-EVOLUCIÓ
DEL
DISSENY
als LLIBRETS DE FALLA
Guillem Alborch Mallol

Utilitzat habitualment en el context de les arts, 
l’enginyeria, l’arquitectura i altres disciplines 
creatives, el disseny es defineix com el procés 
previ de configuració mental, “prefiguració”,
en la recerca d’una solució en qualsevol camp.

Etimològicament derivat del terme italià di-
segno, ‘dibuix d’un designi’, paraula que deriva 
del verb italià signare, ‘marcar el destí d’una per-
sona o cosa, el seu per venir’, el disseny seria, al 
cap i a la fi, la visió representada gràficamen  
del futur; el fet és l’obra, el per fer és el projecte.

Pel que fa a un llibret de falla, l’acte de disse-
nyar, com a prefiguració, és el procés previ en 
la cerca d’una solució al seu resultat final. Po-

ques són les vegades en les quals els responsa-
bles del llibret de falla d’una comissió realitzen 
el procés d’observació d’alternatives o investiga-
ció, s’ajuden d’esbossos, dibuixos o esquemes, 
traçats en qualsevol dels suports, manuals o in-
formàtics, per plasmar les idees del que seria el 
llibret de falla que porten entre mans.

Aquest article tracta de mostrar, a través 
d’exemples de diversos llibrets de falla im-
presos des de la segona meitat del segle XIX 
fins als nostres dies, quan s’ha produït l’acte 
intuïtiu de dissenyar, l’acte de creació, d’in-
novació, d’inspiració, d’abstracció, de síntesi o 
simplement d’una ordenació i posterior trans-
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formació per tal de fer d’un llibret de falla 
una peça editorial digna de guardar-se en les 
millors prestatgeries.

Fins ara està considerat com el primer llibret 
de falla de la història el de “El Conill, Vi-
centeta i Don Facundo” o, més bé: “Història 
de la Falla de Sent Chusep de la Placeta 
del Almodí en l’añ 1855” del suecà Bernat 
i Baldoví. Aquestes setge pàgines impreses al 
Carrer Forn del Vidre, núm. 18, en taller ti-
pogràfic de Fermí Gonzalo i Morón, no són 
un exemple del que abans parlàvem, sinó més 
ainés, un comú exemple de treball d’imprem-
ta d’aquest moment amb les tipografies i la 

distribució de textos utilitzades a l’època sense 
cap altra pretensió.

Tindrà que passar un deceni fins que el llibret 
de falla es popularitze i és aleshores quan po-
dem començar a parlar de disseny. L’any 1866 
ocorre un esdeveniment clau en la història 
dels llibrets de falla. A Xàtiva s’imprimeix el 
que seria el primer llibret il·lustrat, en què 
al mateix temps s’observa una preocupació 
per les tipografies utilitzades, per la distribu-
ció dels textos i pel resultat final del llibret 
imprés. Es tracta del llibret de la Falla de la 
Plaça de la Trinitat de Xàtiva del 1866, que 
portava per lema La creu del matrimoni, i 

Portada de Josep Renau per al Llibret Oficial de
les Falles de Xàtiva de 1936.

Finals dels 70. Es recupera per a les publicacions de 
la festa la col·laboració d’il·lustradors del moment.

Típica portada anys 60-70. Interior del llibret de Molina – Claret 1979.  



104

que fou elaborat i editat per l’impressor Blai 
Bellver i Tomàs. Va ser imprés a Xàtiva a la 
seua pròpia impremta al febrer d’aquell any, 
amb el format: 15 x 21,5 cm i 64 pàgs. Tamany 
i número de pàgines inusuals per a l’època.

Es tracta del primer llibret de falles amb edi-
ció acurada (enquadernat en rústica) i il·lus-
trat. Atén a les pautes neoclàssiques imperants 
a l’època, pel que fa a les ornamentacions em-
prades i al seu aspecte estètic. Presenta certa 
varietat tipogràfica, mòduls de plom del ca-
tàleg del germà de l’autor, Manuel Bellver i 
Tomàs, i una col·lecció de gravats realitzats, 
també per aquest, expressament per al llibret. 
Abans parlàvem d’un esdeveniment clau en la 
història dels llibrets de falla. Malauradament 
no va tenir continuitat i el camí creatiu obert 
per Bellver no va ser seguit per altres llibrets 
fallers de la ciutat de València. Per la qual 
cosa aquest exemple és un fet aillat que no 
va marcar tendència estètica als llibrets editats 
els anys successius.

Durant la segona meitat del segle XIX els lli-
brets de falla eren modestos fulls editats sense 
pretensions estètiques i així es mantenen fins
ben entrat el segle XX.

Comença el segle XX. Color i Modernitat

És a començaments del segle XX quan, amb 
l’eclosió del Modernisme, el disseny intensifi-
ca el procés de creació i desenvolupament per 

a produir un nou objecte o mitjà de comu-
nicació per a l’ús humà. A la impremta les 
tècniques d’impressió milloren la imatge del 
producte final. Comença a utilitzar-se la foto-
grafia impresa o imatge amb punt de trama i 
es combinen, ara més que mai, les tintes pla-
nes amb noves varietats tipogràfiques

El desenvolupament d’estes dues tècniques, 
supossa la modernització dels mètodes de re-
producció, entrant en decadència els emprats 
fins la data, com eres la xilografia i la lito-
grafia ; tècnica esta última que es mantingué 

El llibret passa a Llibre en majúscules.
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durant part del segle XX per a la confecció de 
cartells policroms.

Tanmateix, aparició del fotogravat convertix la 
il·lustració en un sistema més barat i senzill, 
que posa a l’abast del gran públic, gravats i 
dibuixos, gràcies a l’increment de les edici-
ons. Convertint-se la imatge en el principal 
referent de montes de les publicacions peri-
òdiques il·lustrades. Situació que afavorix la 
proliferació d’artistes plàstics, que es converti-
xen en referència de nombroses publicacions 
aparegudes en este període, en les que col·la-
boren als seus textos i amb els seus dibuixos 
innombrables autors, que inicien la seua vida 
artística, en estes revistes i que col·laboren en 
els diversos llibrets de falla del moment quasi 
sempre de manera desinteresada.

Entre les primeres revistes gràfiques que s’edi-
ten en la ciutat es troba “Arte Moderno” 1899, 
en la qual apareix “Folchi” conegut caricatu-
rista que ja havia fundat “Cascarrabias”1897, 
i després fundaria “Arte Moderno”1900, “Va-
lencia artística”1903 i la coneguda “Impresi-
ones” Arte&Literatura (1908-1909). En esta 
publicació apareix una important col·lecció 
d’obra gràfica, en la que participa un nodrit 
grup d’il·lustradors, tant nacionals com fo-
ranys. També naix “El Guante Blanco. Se-
manario Inofensivo” (1912-1919), dirigit per 
Maximilià Thous, en la que col·labora un 
important grup d’il·lustradors locals com Her-
nandez Doce, Flochi, Muro, i Mateu. Men-
ció a banda mereix la coneguda revista “La 
Traca” en la que col·laboren un bon nombre 
d’il·lustradors dedicats al mon festiu.

És precisament este període entre segles, un 
dels més fructífers en les col·laboracions d’artis-
tes gràfics, ja que amb els seus dibuixos, enllu-
ernen i en molts casos clarifiquen, l’explicació 

d’allò que pretén dir la falla, amb els llenços 
que cobrien les rudimentàries estructures de 
fusteria. Una moda desapareguda hui per hui.

Per això hem de referenciar una petita part 
d’estos artistes gràfics, hui oblidats, que entre 
1880 i 1920 exerciren en el seu temps lliure 
o de forma continuada com artistes fallers, la 
major part d’ells dibuixants, pintors, gravadors 
i il·lustradors de premsa gràfica i de llibrets de 
falla com ara: José Estruch Martínez, Pedro Gui-
llem Viguer, Enrique Navas Escuriet, Mariano Gar-
cía Más, Carlos Ruano Llopis, Enrique Pertegas, Luis 
Dubón, Ferrer Calatayud, Ricardo García López, Car-
melo Roda Rovira, Manuel Bendito, Manuel Chambo 
Mir, Juan Pérez del Muro, Manuel Giménez Cotanda, 
Daniel Archelos, Antonio Vercher,...

La influència estètica de les publicacions falle-
res en els llibrets que editàven les comissions 
del la ciutat de València va notant-se més cada 
cop fins arribar a la dècada dels trenta

Un bon exemple n’és l’obra de Josep Renau, 
qui va trevallar als tallers de la Litografi  
Ortega a la ciutat de València. Renau, bé al 
taller on treballava, bé per encàrrec perso-
nal, va col·laborar en nombrosos llibrets de 
falla amb il·lustracions i fotomuntatges. Re-
produim ací un treball a tinta plana on po-
dem apreciar la qualitat dels seus dissenys. 
Es tracta de la portada per al llibret oficia  
de les Falles de Xàtiva de 1936. Un encàrrec 
que el Comité Central Faller de Xàtiva va fer 
a Renau aquell any i que, trenta anys des-
prés, encara era reutilitzada per la Imprem-
ta Marbau, propietària dels fotolits. L’última 
vegada que es va tornar a reproduir va ser el 
1969, la qual cosa indica una falta de creati-
vitat i la deixadesa que patien les publicaci-
ons de la festa del moment.

Portada de Víctor 
Valero i il·lustracions 
interiors per al llibre 
de Na Jordana 1991.
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La Postguerra. El buit creatiu

Les dècades dels 40-50, i fins i tot dels 60, es 
repeteixen les pautes marcades en el període 
20-30, salvant les distàncies tècniques del 
temps, pel que fa al disseny i a la impressió.

Ara bé, hi ha algunes coses que cal destacar:

- La implantació de la impressió en Off-
set, que introdueix millories tècniques any 
rere any. De les quals els maquetadors saben 
treure-li profit quan són bons coneixedors de 
l’ofici d’impressor

- Esporàdiques col·laboracions d’il·lustra-
dors del moment per a les portades, encara 
que açò no influïa gens en el disseny de l’in-
terior del llibret. 

- Es normalitza la utilització de la foto-
grafia  Comença a estar més present tant en 
les portades com en l’interior. Apareixen les 
fotografies de les falleres majors, dels mem-
bres de la comissió o de moments destacats 
de l’exercici faller. A partir dels anys 50 és ja 
prou comú.

- El més comú era reproduir l’esbós de la fa-
lla en quatricomia en la portada del llibret, 
atés que l’interior del llibre era a una tinta.

Els anys 60-70. L’eclosió del Pop-Art

Tota aquesta manera d’entendre estèticament 
el llibret de falla, perllongada durant quasi 
quatre dècades, canvia de manera considerable 
els anys 60-70 del passat segle, impulsada per 
la millora de les tècniques d’impressió. Ob-
servem en els llibrets de l’època la utilització 
de les tintes planes i la renovació tipogràfica,
seguint la corrent Pop-Art del moment. 

Aquesta renovació estètica és el fruit de la 
recuperació per a les publicacions de la festa 
de la col·laboració d’il·lustradors del moment, 
la qual cosa no era tan evident des dels anys 
30. Un bon exemple n’és el llibret de la Falla 
King Kong de 1978, en què Micharmut cri-
da els seus companys en l’ofici com el mateix 
Javier Mariscal. El resultat és un llibret molt 
a prop de l’estètica del còmic com mai abans 
s’havia fet. 

També trobem treballs tan trencadors com 
l’interior del llibret de Molina–Claret (Xà-
tiva, 1979). Podem veure com el llibret co-
mença a llevar-se de damunt la “impressió 
comercial” i adopta línies trencadores amb 
les pautes formals del moment. Aquest llibret 
consta de 64 pàgs., totalment escrites i di-
buixades a mà i combinades  amb la tècnica 
del collage fotogràfic, realitzat per Ximo Roca 
(publicitat inclosa).

Portada, Full Satíric 
i pàgines interior 
del treball de Xavi 
Selles i Guillem 
Alborch per a 
Molina – Claret 
2004.

Portada de Ricard Huerta per al llibre de la Falla 
Malva d’Alzira 1996.
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La dècada dels vuitanta. El llibret passa a 
llibre en majúscules

Es veuen els primers llibres de format A4, fet 
que multiplica l’interés pel disseny interior. El 
llibret mai havia tingut una dimensió tan gran.

En les imatges adjuntes he posat tres exemples 
de portades de gent que després va ser cone-
guda en el món de la pintura o la il·lustració, 
com ara Joan Rubio (Sant Feliu 87, Xàtiva), 
Enric Solbes (Juan Ramón Jiménez, 86, 87, 
88, 89 i 90) i Rubén Colomer (República Ar-
gentina, 89). 

En aquesta dècada s’observa un intent d’apro-
ximació a la línia d’estil marcada per la por-
tada pel que fa a la utilització d’il·lustracions 
interiors i motius ornamentals, realitzats pels 
mateixos autors o per altres col·laboradors.

Un dels exemples més evidents són les porta-
des de Víctor Valero i les il·lustracions inte-
riors per al llibre de Na Jordana. Aquesta co-
missió venia apostant pel llibret des dels anys 
vuitanta amb bons articles i il·lustracions del 
més reeixit del panorama cultural de la Valèn-
cia de l’època. La nòmina de gent és inesgota-
ble. El resultat era un llibret trencador, però 
amb barreja d’estils, sense uniformitat. 

El seu llibret de 1991 és, per a molts, un punt 
a part pel que fa a les publicacions falleres de 
finals de segle XX. S’hi endevina un intent 
d’unificació estètica que es repetirà en els anys 
següents i que serà imitat, i fins i tot millorat, 
per les comissions d’arreu de València provín-
cia que millors llibrets editen. 

Els anys noranta. El llibre en majúscules

El llibre assoleix el seu definitiu format A4 
i interior a tot color amb estètica de la ma-
quetació comercial d’impremta del moment. 
Les primeres comissions a guanyar el primer 

premi en els concursos de la Conselleria de 
Cultura per la utilització del valencià, promp-
te van comprendre que no es pot deixar de 
banda el disseny a l’hora de fer un bon llibre 
amb grans articles. Les falles Malva d’Alzira 
o República Argentina i Ferroviària de Xàti-
va van ser algunes de les iniciadores d’aquest 
camí, les quals es van unir a les comissions 
falleres de Gandia, que ja editaven acurats lli-
brets des dels any vuitanta. Bons exemples en 
són les col·laboracions de Ricard Huerta per 
a Malva o de Rubén Colomer per a Repúbli-
ca Argentina.

El segle XXI. Porta oberta a la creativitat 
amb suport informàtic

En l’actualitat, gran part del treball dels disse-
nyadors gràfics és assistit per eines digitals. El 
disseny gràfic s’ha transformat enormement 
per causa dels ordinadors. A partir de 1984, 
amb l’aparició dels primers sistemes d’autoe-
dició, els ordinadors personals van substituir 
de forma gradual tots els procediments tècnics 
de naturalesa analògica per sistemes digitals. 
Per tant els ordinadors s’han transformat en 
eines imprescindibles i, amb l’aparició de 
l’hipertext i la web, les seues funcions s’han 
estès com a mitjà de comunicació. Així i tot, la 
pràctica professional de disseny no ha tingut 
canvis essencials. Mentre que les formes de 
producció han canviat i els canals de comu-
nicació s’han estès, els conceptes fonamentals 
que ens permeten entendre la comunicació 
humana continuen sent els mateixos. 

Les que si han canviat són les eines de treball. 
La utilització de programes de disseny, maque-
tació i retoc d’imatge demana gent especialit-
zada per a que el llibre de falla estiga d’acord 
amb les tedències actuals o, almenys tinga 
un acurat disseny. Huí sembla que ningú vol 

Portada, foto F.M. i pàgina de Na Jordana 2006 d’Iván Ramón.
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quedar-se enrrere. Hi ha comissions falleres 
que tenen un disenyador/a entre els seus inte-
grants i aquest/a pren la responsavilitat de fer 
el llibret de la seua comissió. D’altres recurei-
xen als serveis d’un profesional. Tot i sabent la 
despeça econòmica que açò comporta.

Tot seguit, analitzarem el disseny dels llibrets 
a partir de la primera dècada del dos mil, amb 
cinc bons exemples de disseny actual en el lli-
bret de falla:

1.- Xavi Sellés i Guillem Alborch per a Mo-
lina–Claret de Xàtiva, 2004.

Aquesta parella de dissenyadors van realitzar 
durant deu anys uns llibres arriscats utilitzant 
la fotografia, la il·lustració i l’elecció de tipo-
grafies al servei dels nous corrents de disseny 
editorial del moment. Bons exemples en són 
els llibres de Molina-Claret de 2000, 2002, 
2003 i 2004, els quals foren molt reclamats 
pels col·leccionistes i quedaren en els primers 
llocs dels concursos de València i Xàtiva.

2.- Na Jordana 2006, d’Iván Ramón.

Un dels pocs exemples de disseny global per a 
un exercici faller realitzat per un equip profes-
sional de la ciutat de València.

Sota el lema “València, ciutat prohibida” es 
desenvolupa una imatge amb el seu manual 
d’estil (logo, colors corporatius, tipografies...),
el qual és aplicat en els cartells i en la retola-
ció de la falla, en el llibret, en la presentació 
de les falleres majors, en tot el material im-
prés per a qualsevol esdeveniment de la falla 
d’aquell any...

En conseqüència, el llibre té les pautes mar-
cades pel treball que Iván Ramón va realitzar.

3.- Caixa, portada i portada infantil de la falla 
Corea de Gandia 2008, de Javier Alborch.

Una altra de les comissions que millors llibres 
ha editat ha estat aquesta falla de Gandia. Els 
seus llibres eren elegants; poc arriscats des del 
punt de vista del disseny, però no des del punt 
de vista del contingut. El 2008 entra en la co-
missió Javier Alborch, un jove dissenyador i 
fotògraf deixeble de Francesc Jarque, que es 
responsabilitza de la maquetació del llibre i 
que realitza, a partir d’aqueix any, un notable 
i original treball gràfic

4.- Portada del llibre de Pizarro-Ciril Amorós 
2009, de Carlos Corredera.

El dissenyador de Castelló va realitzar la por-
tada d’aquest llibre en consonància amb la 
temàtica de la falla d’aquell any, la qual es re-
alitzava al taller del seu company de Borriana 
Vicent Martínez.

Caixa, portada i portada infantil de la Falla Corea 
de Gandia 2008 de Javier Alborch.

Portada del llibre de Pizarro-Ciril Amorós 2009 
de Carlos Corredera.
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Comte Savatierra – Ciril Amorós. València, 2010.

Als últims anys s’han incorporat a la professió 
d’artista faller i foguerer joves estudiants de la 
Facultat de Belles Arts i de l’Escola Superi-
or de Disseny Gràfic, els quals estan influint
clarament en la renovació estètica dels monu-
ments. Sovint trobem als llibrets de València 
col·laboracions com aquesta, que va suposar el 
Premi a la Millor Coberta de Llibret de 2009.

5.- Portada de Miguel Santaeulàlia i maque-
tació interior de Guillem Alborch per al lli-
bre de Comte Salvatierra – Ciril Amorós 2010.

De la mà del seu president Vicent Xirivella i 
del delegat de Cultura Vicent Bergon, aquesta 
comissió realitza any rere any un llibre exem-
ple de llibre “amb pressupost”: de gran format, 
tapa dura, paper de qualitat i imprés a tot co-
lor. Una de les poques comissions de la ciutat 
de València que inverteixen en el llibre amb 
voluntat d’aconseguir unes acurades publicaci-
ons d’alt nivell editorial. 

Seria injust no esmentar altres comissions que 
en els darrers anys s’han incorporat  a aquesta 
tasca complexa, dinàmica i intricada del dis-
seny de llibrets gruixuts, com Mossén Sorell 
– Corona o Gaspar Aguiló, de València, El 
Mocador de Sagunt, Chicharro de Borriana... 
Any rere any la llista va creixent.

Un filòsof contemporani, Vilém Flusser 
proposa, en el seu llibre Filosofia del disseny, 
que el futur, el destí de la humanitat en part, 
depén del disseny. La dels futurs llibrets de 
falla també?

Portada de Miguel Santaeulàlia i maquetació 
interior de Guillem Alborch per al llibre de 
Comte Salvatierra – Ciril Amorós 2010.
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RE-EVOLUCIÓ
DELS
LLIBRETS
DE FALLA
Rafa Tortosa Garcia
director d’el Verí del Foc

Hui en dia, el llibret de falla és un dels ele-
ments més característics de la festa fallera i 
gaudix d’una assoliment dins del tarannà de la 
festa que el fa indispensable. Allò de la relació 
i explicació de la falla ha estat completat amb 
tota una sèrie d’escrits de distinta índole així 
com una gran quantitat d’imatges i il·lustraci-
ons que es presenten com un interessant i ape-
titós contenidor cultural. El llibret, al llarg de 
la història fallera, ha anat completant-se amb 
tota una sèrie de documents i apartats d’acord 
amb la moda establerta però que ha sabut man-
tindre, en tot moment, la primitiva explicació 
fallera, bàsicament, en vers. Aquells minúsculs 
i simples llibrets han gaudit d’una continuïtat 
en el temps i, fins i tot, el seu format ha estat 
augmentat per donar cabuda a tot allò descrit.

L’evolució que ha patit el llibre és evident. 
Aleshores, caldria preguntar-se si, amb els lli-
brets que s’editen a l’actualitat, aquesta evolu-
ció és suficient o la pretensió es plantejar una 
re-evolució, ja que considerem que no hem 
arribat a exprimir aquest format tangible. O, 
tal vegada, el motiu és que encara no explotem 
degudament les eines digitals per generar un 
nou producte, complementari o diferent, que 
aparega les nostres pantalles.

I d’això és del que volem parlar, de llibrets, de 
les seues evolucions i, per què no, de les seues 
re-evolucions.

Abans de considerar qualsevol qüestió refe-
rent a les variacions del llibret, hem de valo-
rar el seu origen i esbrinar el motiu de la seua 
aparició. Així que és el moment d’acostar-nos 
a la meitat del segle XIX, època on apareixen 
els primers llibrets i és quan Josep Bernat i 
Baldoví inicia aquest format amb la publicació 
de la Historia de la Falla de Sen Chusep de 

la plaseta del Almodí, en l’añ 1855. El conill, 
Visanteta y Don Facundo, un llibre que no 
sols ha esdevingut mític per ser el primer sinó 
també pel contingut.

Aquest important punt de la història de la li-
teratura fallera, Joan Fuster té la consideració 
d’afirmar que quan apareix el llibret és quan 
naix la falla moderna. L’intel·lectual valencià, 
al mateix escrit amable d’Humor i sàtira en 
els papers, ens precisa que amb este naixe-
ment, «l’única literatura que consumia el po-
ble valencià era, en el seu to i en la seua limi-
tació, idèntica a la que després anomenarien 
fallera. Les falles no la creen: venia, arrosse-
gant-se treballosament, en tradició vacil·lant 
però no interrompuda, des del segle XV». I en 
este mateix sentit, no ens hauria de resultar 
estrany, que la literatura fallera marque una 
fita cabdal del procés de les falles com a festi-
vitat de gran acceptació popular.

Les consideracions de Fuster ens fan constar 
que el llibre de falla és la continuïtat d’una 
literatura existent, siga fallera o no, i recull 
tota aquella sàtira així com temàtiques esta-
blertes en dita literatura popular. El llibret 
cal considerar-lo com una evolució dels jero-
glífics, quartetes, quintetes i dècimes que es 
penjaven a la base de les falles o a les parets 
de la contornada amb la intenció de explicar i 
desenvolupar els temes plantejats als cadafals. 
El llibret serà un complement a esta literatura 
fallera existent i facilitarà la lectura al públic, 
fent més còmoda la relació i explicació de tot 
allò que conté la falla.

Estos primers llibrets solen reproduir els ver-
sos explicatius de la foguera monumental i que 
normalment són signats de forma anònima. A 
estes composicions poètiques s’afig el programa 
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de festejos. Són llibrets menuts en quant el for-
mat i curts en l’extensió. De tota la literatura 
fallera del segle XIX, cal destacar el llibret de 
La creu del matrimoni, representà en la falla 
de la plasa de la Trinitat en l’añ 1866, un conte 
fantàstic, amb el programa i la descripció de 
les escenes que representa dita falla. El xativí 
Blai Bellver va escriure i imprimir aquesta pu-
blicació de 70 pàgines que contenen unes con-
sideracions inicials, el famós conte del viatge a 
l’infern i els versos explicatius de la falla així 
com la relació de festejos. Ens trobem davant 
un llibret extraordinari, doncs en aquella època 
i en les següents, no trobem cap projecte lite-
rari similar a les falles de València. De fet, els 
llibres de Bernat i Baldoví arriben, com a molt, 
a setze pàgines. I és que la llavor de Blai Bell-
ver davant la literatura fallera és bastant con-
siderable. Com bé diu Jesús Huguet a l’escrit 
Dels orígens de la literatura fallera, «si Bernat 
i Baldoví ha de ser considerat el primer autor 
literari de les falles, a Blai Bellver caldria que 
se l’anomenara l’autèntic protagonista original 
de la confecció i conjunció de literatura i lli-
bret. Tots els llibrets posteriors, deixant a part 
la borumballa protocol·lària que cada dia obs-
taculitza més la divertida lectura de continguts, 
són en certa manera deutors de la idea de l’im-
pressor i escriptor xativí que va saber donar-li 
a la falla una dimensió nova i ambiciosament 
singular però divertida».

Com anem dient, les falles sempre han ne-
cessitat de l’ajuda de la literatura per explicar 
tot allò que volien dir. I, en certa mesura, és 
evident atès que els cadafals d’aquella època 
són molt simples, amb una tipologia establerta 
per una única escena d’un o dos ninots i amb 
una execució artística molt limitada, que té la 
dificultat d’identificar els personatges que re-
presenten la crítica. Aquesta simplicitat fa ne-
cessari l’explicació de l’argument mitjançant 
un text escrit que facilite la crítica a l’espec-
tador i que perceba i constate la sàtira creada.

L’augment de la festa fallera al segle XIX, 
també comporta un major ús dels cadafals per 
criticar i denunciar certs aspectes polítics o 
socials esdevinguts al barri i a la ciutat. Així 
que hi ha més motius per conformar una bona 
explicació fallera. El format del llibret ha estat 
el més interessant per replegar totes aquells 
aspectes crítics, amb un hàbil llenguatge que 
poguera salvar les censures amb l’aplicació de 
dobles intencions. A més a més, el llibret de 
falla ha sigut fidel al seu cadafal i explica tota 
la configuració escènica encara que, moltes ve-
gades, no escatima en referenciar o recordar 
altres crítiques secundàries.

El llibre, encetat un nou segle, pretén evoluci-
onar en format i tipografia —els avanços de la 

impremta es fan palesos— i el seu contingut va 
admeten altres escrits al voltant de les falles i 
la idiosincràsia del barri on es planta.

Passat els anys, al llibre van afegint-se nous 
documents. Una vertadera evolució és l’apa-
rició de l’esbós de la falla i la fotografia de la 
fallera major atès que hi ha un salt qualitatiu 
de la part gràfica de la publicació. L’esbós ha 
estat, per antonomàsia, el complement gràfic
dels versets clarificadors, el qual ha donat al 
lector una idea gràfica del projecte faller. L’ex-
plicació de la falla comença a no ser el mo-
tiu principal del llibret doncs apareixen, com 
anem dient, les fotografies de les falleres i els 
llistats dels membres de la falla a més de la in-
serció, de forma intercalada, de pàgines de pu-
blicitat. Inclús admet algunes col·laboracions 
d’aspectes fallers, en forma de vers, signades 
habitualment pel mateix autor de l’explicació.

De forma bàsica, és com ha estat configurat un 
llibret de falla a les dècades centrals del segle 
XX. Tècnicament, i d’acord amb la seua perio-
dicitat anual, la publicació podria estar consi-
derada com una revista —així és com es tracten 
este tipus de publicacions anuals a les festes de 
Moros i Cristians—, doncs respon a una edició 
que tracta de recollir tota una documentació re-
lativa a un exercici amb una llavor informativa 
de l’associació i una divulgació general sobre el 
món faller. El llibret, evolutivament, es desvir-
tua del seu afany inicial d’explicar la falla, atès 
que el seu contingut va minvant desproporcio-
nadament respecte a d’altres, tant en el nombre 
de pàgines dedicades a explicar la falla com del 
seu tractament, ja que la seua aparició al llibret 
resulta ser secundària. En este sentit, han ha-
gut multitud de llibrets, considerats com expli-
catius de la falla, que no han acollit l’explicació 
—o que ni tan sols li han dedicat una pàgina— 
i on el cadafals només estan representats pels 
seus esbossos. En altres termes, les falles han 
tingut la preferència de plasmar la seua orga-
nització, l’estatus dins de la festa i els elogis 
a les falleres majors amb notòries fotografies i 
versos carregats d’intencions enaltidores.

Encetada la darrera dècada del segle XX, les 
falles comencen a expandir el seu llibret. Es 
preocupen per curar bé l’edició i per aconse-
guir un contingut a base d’articles d’opinió i 
investigació sobre les falles. Aleshores, els lli-
brets evolucionen cap a un llibre que es basa 
en tres apartats: els documents de la part asso-
ciativa, l’explicació de la falla i els articles, un 
apartat amb barreja d’escrits i assaigs de dife-
rents vessants de la festa. Algunes comissions 
comencen a canalitzar el contingut al voltant 
d’una temàtica, la qual pot ser la mateixa que 
algun dels cadafals fallers o és una pròpia del 
projecte literari-faller.
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Hui en dia, aquest estil de llibre descrit al parà-
graf anterior és habitual en els llibrets, encara 
que es tendeix a l’explotació de la temàtica de 
la falla gran i el projecte de la publicació gira 
entorn a aquest, amb la consideració de farcir 
el contingut amb el tema escollit. Aleshores, 
cal considerar que l’explicació de la falla es veu 
augmentada amb tota està sèrie d’escrits que 
complementen perfectament els versos, sinopsis 
o textos expositius del cadafal a erigir.

Aquesta idea d’explotar la temàtica del ca-
dafals és un dels propòsits que tenim en ment 
per a una re-evolució dels llibrets de falla, la 
qual es basa en la tornada al seu origen. La 
utilització, en este escrit, de bastants paràgrafs 
per explicar l’origen del llibret no ha estat al-
tre motiu que emfatitzar el seu fi, que no és al-
tre que explicar i relacionar la falla. Per tant, 
la continuïtat temàtica del contingut demostra 
que s’està parlant sobre allò que ens vol dir el 
cadafal i es pot arribar a la mateixa finalitat
que tenen els versos explicatius.

En aquests mateix sentit, cal dir que l’explo-
tació de la temàtica de la falla cal realitzar-la 
amb sentit i amb la utilització de recursos 
pròxims al tarannà propi de les falles com 
la sàtira o l’humorisme. Aquests recursos cal 
barrejar-los amb la serietat i el rigor que sem-
pre ha de pretendre el llibret de falla, aspectes 
que també els ha d’aportar la part gràfica, que 
amb les il·lustracions, imatges, dibuixos i al-
tres grafismes, ens facilita l’accés a la lectura

Cal afegir que el projecte literari-faller ha de 
tindre creativitat. És un dels factors principals 
d’un llibret de falla. La novetat de la temàti-
ca, la forma d’encarar-la, de visualitzar-la o de 
tractar-la són aspectes imprescindibles per què 
el projecte siga sinònim d’èxit. A més a més, 
el projecte ha de tindre pretensions, el cadafal 
pot tindre molts aspectes a criticar però el lli-
bret ha de generar intencionalitat, ha d’apor-
tar atreviment i, en qualsevol cas, ha d’aportar 
valors, doncs cal que siga una eina útil per a la 
nostra societat amb la capacitat de transmetre 
missatges que ens milloren com a persones.

En un altre ordre de coses, la re-evolució dels 
llibrets de falla passa per l’extensió digital del 
format tangible. Hui en dia, l’ús digital es re-
duïx a una edició il·limitada —en format pdf 
o inserit a la plataforma issuu— així com la 
publicació de les notícies al voltant de l’edició 
—sobre la seua presentació, el seu contingut 
o l’obtenció d’algun guardó—. Aquestes activi-
tats són un bon punt de partida però la verta-
dera revolució digital radica en configurar una 
versió dinàmica del llibret recolzada sobre el 
món de l’audiovisual com, per exemple, entre-
vistes a les falleres majors en format de video, 
seqüència d’imatges o la realització de repor-
tatges basats en els articles d’investigació. Tot 
plegat, pot ajudar a generar un llibret inclusiu 
i accessible a tothom.

La re-evolució del llibre ha arribat. 
Ara cal que arribem nosaltres. n
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En 1984 un grup de fallers va pensar, que es-
taria bé guarnir el carrer junt al monument, 
i el van dedicar als barrufets. En 1986 la de-
coració va ser dedicada a Paterna i es va re-
presentar les coves i la Torre. En 1987 per a la 
presentació de la falla es va recrear el Palau, 
hui l’Ajuntament, i després es va col·locar per 
a guarnir el carrer amb uns jardins.

En 1990 alguns elements valencians com ara 
un carro i una barraca i altres com la bola 
del món i el mapa d’Europa, amb la torre i 
el escut de la falla lluïen al nostre carrer. Per 
a 1991 se li va dedicar el carrer a l’escriptor 
Blasco Ibáñez, plasmant algunes de les seues 
obres. En 1992 es va guarnir amb els esports 
dels Jocs Olímpics que se anaven a disputar a 
Barcelona 92.

EN 1993 van ser les esfinxs, les piràmides i les 
dunes les que resplendien al carrer, recreant 
Egipte. Per a 1995 es va pensar en una recrea-
ció de Venècia, amb un canal, uns quants ponts 
i alguns monuments van quedar plasmats al 
carrer. En 1997 es va fer un pas més enllà i se 

li va donar moviment a una fira que amb la 
sènia, cotxes de xoc, muntanya russa, tren de la 
bruixa, etc., congregava cada mitja hora a molt 
veïns al carrer, per a veure-ho tot en marxa. 

Una vila romana amb les seues cases, els seus 
camps cultivats i amb els seus romans pescant 
decorava en 1999. Fins al moment l’últim car-
rer guarnit fet íntegrament pels fallers es va 
col·locar l’any 2000 i va ser Alicia en el País 
de les Meravelles. 

L’any 2009 coincidint amb el 40 aniversari 
es va guarnir el carrer amb 3 edificis emble-
màtics de València, l’Ajuntament, Correus i 
el Mercat Central. La qual fins a la data és 
l’últim carrer guarnit per la comissió. Per això 
enguany al celebrar el 50 aniversari volem re-
cordar tots eixos fallers que d’una manera o 
altra han gaudit, rist, plorat discutit, abraçat, 
i esperem que recorden i es vegen reflectits
en aquest treball que guarnirà el nostre carrer 
amb les maquetes de cada una d’aquests CAR-
RERS GUARNITS. n
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Junt amb el turisme un dels motors del desar-
rollismo espanyol dels anys 1960 -promogut pels 
governs tecnòcrates del darrer franquisme- fou 
la indústria (metal·lúrgia, construcció, conser-
va, moble, etc.), la qual va atreure un seguit 
de moviments migratoris procedents del camp 
andalús, castellano-manxec i extremeny cap a 
les grans urbs i polígons. La noble Paterna va 
ser testimoni de primera mà d’aquest fenòmen 
migratori del desarrollismo com a ciutat limítrof 
de València, amb l’establiment dels polígons 
industrials de l’Andana i la Font del Jerro 
(1963); i per les comunicacions directes amb el 

1 https://paternateca.blogspot.com/2017/03/la-primera-falla-de-paterna-1935.html (consulta novembre 2018).
2 Com Paterna les poblacions properes d’Alaquàs, Aldaia, Xirivella, Quart de Poblet i Manises també reiniciaren la Festa 
Fallera en aquest moment de bonança social i econòmica.
3 https://www.youtube.com/watch?v=oW-35B50NJE (consulta novembre 2018).

mateix centre de la capital: trenet, autobus de 
línia, carretera.

Els camps de garroferes donaren no sols pas 
a naus i fàbriques, sinó també a grups de 
vivendes de protecció oficial on les famílies 
vingudes -sobretot andaluses en el cas de Pa-
terna- emprengueren les seues noves vides. 
La recerca per part d’aquestes famílies d’una 
integració amb els hàbits socials locals, trobà 
resposta en la seua participació en manifesta-
cions de caràcter folklòric: les Festes Majors 
del Crist de la Fe, amb la seua Cordà, i les 
Falles, paradoxalment aquestes aleshores des-
aparegudes després del seu fallit arrelament a 
Paterna dècades abans (1935, 1943, 1959)1. 

No és casual doncs que la refundació de l’acti-
vitat fallera de la ciutat de Paterna es donara 
en aquest context de desenvolupament econò-
mic i social2, i en concret en el barri de l’Al-
borgí amb la constitució de la comissió de la 
Falla de la Plaça del Dos de Maig per part dels 
inquiets Baltasar, “el Estrella”, “el Tio Xulla” 
i “el Petxino” entre altres3. La comissió és així 
la pionera de l’etapa actual de les Falles pater-
neres i per tant degana de les dèsset censades 
a la Junta Local Fallera.

50 ANYS
D’ARTISTES FALLERS
A LA FALLA DE
LA PLAÇA DEL DOS DE MAIG 
DE PATERNA
Iván Esbrí Andrés
MeMbre de l’associació d’estudis Fallers

l Trenet procedent de Paterna. Estació de València-
Pont de Fusta. Anys 1960. Arxiu Iván Esbrí.
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Noms per a obrir boca
Al llarg d’aquests 50 Anys de la Falla de la 
Plaça del Dos de Maig i Voltants de Paterna 
vora vint-i-un artistes fallers han signat el mo-
nument gran i vint l’infantil. Això si: cal tenir 
en compte que, alguns dels vint autors de la 
falleta infantil també han plantat la gran, bé 
fent doblet bé en etapes diferents.

És de destacar la ferma aposta mantinguda 
per la comissió per contractar artistes resi-
dents a València i Burjassot. Uns compta-
ren amb l’aval de l’experiència a la Secció 
Especial de València com Manuel Giménez 
Monfort “Cotanda” i Federico Contreras; al-
tres vingueren acreditats per pertànyer a nis-
sagues, com els Guillot, Sales, Ribes o San-
taeulalia; també veterans en plena maduritat 
professional i personal, com Vicent Almela 
i Ximo Esteve; o pel seu prolífic currículum 
plagt de bons premis, com Josep Manuel Fe-
lip, Vicent Llácer o Salvador Dolz.

Ja d’entrada el nom de qui fou el primer ar-
tista faller de Plaça del Dos de Maig resul-
ta tota una curiositat dintre de l’estadística. 
Jaime Rubert Andrés, bomber de professió, 
va tenir una carrera en paral·lel a la del 
seu germà el controvertit geni de l’art-falla 
Ricardo Rubert. Però lluny del mediatisme 
d’aquest, la trajectòria de Jaime Rubert va 
estar centrada en falles modestes com Plaça 
de l’Arbre i Barri Llamosí (València) o Be-
nipeixcar (Gandia).

Si bé Jaime Rubert amb Mirant el futur, el 1970, 

no sols inaugura la història fallera de la co-
missió. Igualment encapçala un nodrit grup 
d’artistes que pels motius que siguen, han tin-
gut un pas curt per la Falla.

El segon nom en aquesta línia és també cer-
tament interessant: Manuel Giménez Monfort 
“Cotanda”, qui plantà Les despeses, el 1974. Un 
artista format al taller del seu pare Manuel 
Giménez Cotanda, i que va iniciar la seua tra-
jectòria el 1952. Als anys 1960 va tenir una 
notable presència a la Secció Especial de Va-
lència, però li faltà un Primer Premi que veia 
passar exercici darrere exercici per les mans 
de Salvador Debón, Juan Huerta, Vicent 
Luna i Julián Puche. La carrera de “Contan-
da” va truncar-se per la seua soptada mort en 
plena plantà de les Falles de 1976. Llavors, la 
seua muller Caridad Pinto Ferrer “Maruja” va 
haver d’agremiar-se com a artista fallera per 
mantindre el taller.

La llista seguix amb José Luís Carrasco Lazán 
(El circ, 1974); Joaquim Dolz (La cacera, 1975), 
aleshores membre de la directiva del Gremi 
d’Artistes Fallers com a Contador; l’artista de 
Benimàmet Juan M. Sales (1975); Rafael Bo-
rrás García (Tira i afluix  i Quixot, 1976); Carlos 
A. Villeta Iglesias (Contes i fàbules, 1980); Vicen-
te Albert (Una d’aventures, 1993); i José Martí-
nez Rives (Contes d’altura, 2003).

l Entrevista a Jaime Rubert. Revista El Coet. 1957. 
Arxiu Iván Esbrí.

l Mantinga neta Espanya. Manuel Giménez Monfort 
“Cotanda”. Falla Convent de Jerusalem. València. 1967. 
Arxiu Iván Esbrí.
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Destaca Ángel Gómez amb El paradís, el 1994, un 
artista pertanyet a la Generació dels 704: artistes 
nascuts a la dècada dels 1940 que van trencar 
mà professionalment en l’art de les falles a úl-
tims dels anys 1960 i al llarg dels 1970, després 
de formar-se als tallers dels grans Mestres com 
Juan Huerta, Pasqual Gimeno, Vicent Luna i, 
en el cas d’Ángel Gómez, de Salvador Debón. 
L’artista va viure a les dècades dels 1980 i 1990 
un moment daurat a demarcacions de renom 
de València: Plaça del Doctor Collado, Sant 
Vicent-Periodista Azzati, Pérez Galdós-Calixt 
III, l’Alguer-Enginyer Rafael Janini i l’Antiga 
de Campanar entre altres. La seua figura Yoda, 
per a la Falla Bisbe Amigó-Conca, fou el Ninot 
Indultat Infantil de València 1984.

No es pot descurar l’única dona que ha plantat 
falla a la Plaça: Amparo Fernández amb Som-
nis Disney, el 2002. Així com dos representants 
de l’escola de l’art faller de Borriana com Ser-
gio Musoles amb S’estiueja i s’hiverna a la ciutat 
de Paterna, el 2012 -any que debutà a la Secció 
Especial de València a Regne de València-Duc 
de Calabria-, i Lázaro Chuecos Sánchez amb 
El món no està bén lligat, el 2013.

Altres noms a citar són Javier Arévalo Cas-
tilla, el 2014, un artista que a València s’ha 
assemptat a Secció Primera A a Quart Extra-
murs-Velázquez; i Pedro Santaeulalia Serrán 
amb Rodamons, el passat 2018, fill del mític 
Miguel Santaeulalia i l’artista faller que ens 
porta a aquells anys de falles colossals de Nou 
Campanar (2004-2008), i fins dates bén re-
cents a Sueca-Literat Azorín, Falla Municipal 
de València i Convent de Jerusalem.

4 Generació dels 70 són: Vicent Agulleiro; José Manuel Alares; Luís Boix; Miguel Esteban Villanueva; Ramón Espi-
nosa; José Luís Ferrer Vicent; Felipe Guardiola; Vicente Lorenzo; Manolo Martín; Andrés Martorell; Arturo Musoles 
(pare de Sergio Musoles); Pepe Puche; Toni Ramos; Alfredo Ruiz; Miguel Santaeulalia; Pedro Soriano; Agustín Villa-
nueva; entre altres.

Per tancar, cal fer ressenya de Vicent Almela. 
Format als tallers dels germans Sánchez Cer-
vera, el Mestre Josep Pasqual Ibáñez “Pepet” 
i d’Alfredo Ruiz, la seua carrera va començar 
a finals de la dècada dels 1970 en falles infan-
tils, les seues predilectes. A Plaça del Dos de 
Maig vingué el 2017 amb Una casa, una llar, la 
qual obtingué el Primer Premi de la Secció 
Especial Infantil.

l La Superfalla. Sergio Musoles. Falla Regne de 
València-Duc de Calabria. València. 2012.
Foto Iván Esbrí.

l ¡El millor el meu!. Pedro Santaeulalia. Falla Convent de 
Jerusalem. València. 2016. Foto Iván Esbrí.

l Una casa, una llar (taller). Vicent Almela. Falla Plaça 
del Dos de Maig. Paterna. 2017. Foto Iván Esbrí.
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Almela aplegava en ple zènit com a professio-
nal de l’art-falla amb una experència de vora 
quaranta anys a seccions i comissions punteres 
de València: Espartero-Ramón y Cajal, Alfons 
el Magnànim-Nau, Na Jordana, Avinguda de 
Burjassot-Pare Carbonell, Plaça de la Mercé, 
Ceramista Ros, Santa Maria Micaela, Reina-
Pau-Sant Vicent, etc.; i fogueres d’Alacant, 
com Séneca-Autobusos, Carolines Altes i Di-
putació-RENFE. En el seu taller s’han ense-
nyat l’ofici d’artista faller Agustín Torralba i 
Mario Pérez; i ha comptat amb la col·labo-
ració de signatures com les de Paco Santana, 
Sento Llobell i Ramón Pla en les seues falles. 

Nissagues
Junt amb Jaime Rubert, aquell 1970 portà 
a la falleta infantil a Daniel Guillot Pérez 
amb Aixó diu que era…. Guillot va plantar fa-
lles a Plaça del Dos de Maig en dos etapes 
quasi successives: 1970-1973, amb tres falles 
grans i quatre infantils, i 1977-1980, amb 
quatre falles grans i tres infantils. Catorze 
falles en total que el converteixen en un 
dels artistes amb els quals majorment es pot 
identificar la comissió

Sense plomes i cacarejant i Les aventures de Peter Pan, 
el 1973; Sobre rodes, el 1977; o Els dibuixos, el 
1980 són falles que ja formen part de l’imat-
ginari de la comissió amb l’aval de no pocs 
primers i segons premis.

Daniel Guillot forma part d’una de les nissa-
ges d’artistes fallers més longeves i ramific -
des, la qual va iniciar als anys 1910 el seu avi 
Enrique Guillot Rodríguez -Mestre del para-
digmàtic Regino Mas- i que proseguiren els 
fills Daniel (el seu pare), Fernando, Vicente 
i Abelardo Guillot Bulls. Hui la quinta gene-
ració està plenament activa amb Rafa Guillot 

5 Amb Espartero José Sales Pla plantà a Secció Especial (1976 i 1977).

Comeche, nét de Daniel, qui es dedica sobre-
tot a les falletes infantils.

La següent família d’artistes a ressenyar són els 
Sales. José Sales Pla, en temps pintor de cap-
çalera del Mestre Salvador Debón, fitxà per la 
comissió Dos de Maig a les postrimeries de la 
seua carrera, molt amplia a València tant en 
falles cèntriques (Espartero-Ramón y Cajal5, 
Regne de València-Sant Valer, Castelló-Sogorb) 
com de barri (Avinguda de Burjassot-Joaquim 
Ballester, Plaça de la Creu-els Àngels).

L’artista va romandre dos exercicis, fent do-
blet de falla infantil i gran: Tot en marxa i Crida 
a la Festa, el 1990, i La lluita diària i Regals, el 
1991, obtenint bons premis en les infantils. El 
va succeir el seu fill José Sales Asián -l’altre 
fill Antonio també ha fet falles- amb Vicis, que 
obtingué el Ninot Indultat, i Ecologia, el 1992. 
José Sales Asián retornà pocs anys després 
amb Lluites animals de corral, el 1997, i Fent l’indi, 
el 1998. Hui continuitat de la nissaga està ga-
rantida amb el seu fill epe.

Entremig va aparéixer Francisco Javier Ri-
bes López, qui va plantar a la demarcació I 
seguim fent l’indi, el 1993. Format al taller del 
seu pare Francisco Ribes Calvet, tot i plan-
tar falles grans, als anys 1990 a València se li 
considerava una jove promesa de les falles in-
fantils (Quart Extramurs-Velázquez, Arxiduc 
Carles-Xiva, Falla Municipal). El 2004 aterrà 
el seu germà José Manuel amb Els còmics.

l La Pobla del Rei (plantà). Francisco Javier Ribes López. 
Falla la Pobla del Duc-Benipeixcar. València. 2017.
Foto Iván Esbrí.

l Darrere de la porta. Vicent Almela-germans Tomillo. 
Falla Blocs Platja. València. 2017. Foto Iván Esbrí.
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El 1996, Miguel Banaclocha Rausell feu do-
blet a la demarcació amb A per ells i Aventures 
i llegendes. Des dels albors dels anys 1980 que 
va escomençar primer com a artista de falles 
infantils, Miguel Banaclocha signava els mo-
numents junt amb el seu germà Ramón fin  
que empregueren camíns diferents a finals dels 
anys 1990. Els duet Banaclocha aplegà fins i tot 
plantar a Secció Especial de Dénia a Districte 
París-Pedrera a finals de la dècada dels 1980

De 2001 a 2005 obrà els monuments el bur-
jassotenc José Giménez Baños, amb qui el 
2004 s’aplegà al 35 Aniversari de la Falla amb 
35 Anys fent el moro. José Giménez compta una 
trajectòria prou prolífica a falles de Manises, 
Benaguasil i València, i a la dècada dels 1980 
va experimentar a una de les seues demarcaci-
ons fortes, la de Mendizábal-Godella, amb una 
plàstica pròxima al sorianisme de les fogueres 
alacantines6. El 2011 es va jubilar després de 
vora trenta anys en l’ofici d’artista faller. El 
seu germà Pedro es dedicà a les falles infantils.

Altre cas de germans a la Plaça és Francisco 
Agulleiro Aguilella. Per motius personals i de 
gestió de taller, aquest artista ha tingut alguns 
altibaixos a la seua carrera, que a més sempre 
ha quedat aombrada per la del seu consangui-
ni l’afamat Vicent Agulleiro. Tanmateix el seu 

6 Sorianisme: corrent plàstica practicada a les fogueres d’Alacant que deu el seu nom al seu artífex Pedro Soriano. Es 
caracteritza per una interpretació personal del modernisme gaudinià, amb formes estilitzades i geometries impossibles 
sense mimetisme amb la realitat; espais buits i coronaments en palmera oberts i arriscats; textures (terres, trencadís, 
porcellana, metal); i tonalitats de colors cridaners i vius qual tintes de cartelleria déco. Els temes són alegories a la poesia, 
els pensaments onírics, elements de la natura o el foc ritual; quan no a la pròpia ciutat d’Alacant, la Festa i la província.

pas per la comissió si va ser molt exitós perquè 
aclaparà el Primer Premi de Secció Especial 
de forma successiva amb Música i Festa, el 2006; 
Lluita contra la contaminació, el 2007; Contes xine-
sos, el 2008; i A la Lluna de Paterna, el 2009.

Cal recordar que els abans citats Jaime Rubert, 
Manuel Giménez Monfort “Cotanda”, José 
Luís Carrasco Lazán, Sergio Musoles, Javier 
Arévalo Castilla i Pedro Santaeulalia també 
pertanyen a famílies artístiques.

Artistes fallers que completen la 
història
Com Daniel Guillot, si hi ha un artista iden-
titari de la Falla de la Plaça del Dos de Maig, 
eixe és Federico Contreras Cardo “Fede” autor 
de nou falles grans (1981-1989) i quatre infan-
tils (1981, 1987-1989). Amb “Fede” Contreras 
van aplegar els premis d’Enginy i Gràcia: La 
nit, el 1984; Qui no corre, vola, el 1986; La Festa, 
el 1987; L’IVA i la mare que els ha parit, el 1988; i 
El piriulí i Els aliments, el 1989. I els ninots in-
dultats pertanyents als monuments La llibertat 
a la deriva, de 1982, i el citat La nit, de 1984. 
Aquest anys coincidiren amb el seu fill Fe-
derico Conteras Huguet trencant mà en l’ofici
amb falletes infantils.

l ¡Quína sort!. Miguel Banaclocha. Falla José Benlliure-
Teatre de la Marina. València. 2013. Foto Iván Esbrí.

l Sorpreses. Federico Contreras. Falla Plaça de la 
Mercé. València. 1977. Arxiu Iván Esbrí.
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Natural de Burjassot, aquest artista faller for-
ma part de l’esmenada Generació dels 70. Ací 
Federico Contreras vingué després d’una breu 
participació a la Secció Especial de València 
entre 1976 i 1978, en concret a una demarcació 
de gran solatge com és la Plaça de la Mercé.

Vicent Llácer Rodrigo, format al taller del 
Mestre Josep Martínez Mollà, fitxà el 1995 
amb Ernesto Cervera i Nostre infern. En soli-
tari retornà amb 30 primaveres, el 1999, per a 
celebrar les tres dècades d’activitat de la Falla, 
i Gran circ, el 2000. Llácer no podia imatginar 
aleshores que les falles plantades tant a aques-
ta demarcació com a Aldaia, Alaquàs o Tor-
rent, serien poc després el seu aval per plantar 
a les seccions Especial i Primera A i la Falla 
Municipal de València7.

Procedent de Burjassot apareguè Andrés Alca-
raz Asensio artista faller de la Plaça del Dos 
de Maig el 2010 i 2011, amb Un mar sense fons 
i Contes i teatre. Andrés Alcaraz ha tingut a la 
burjassotenca Fermín Galán y García Hernán-
dez-Primavera i a Plaça de Lo Morant d’Ala-
cant les demarcacions fortes de la seua car-
rera. També fou l’autor de la polèmica Falla 
Municpal de Paterna de 2010.

El present s’escriu amb Ximo Esteve, un ja ve-
terà artista faller format al taller de Juan Roig 
Arnal. A primers dels anys 1980 va examinar-se 
per obtenir el carnet d’Artista de Falles Infan-
tils, tràmit que molts feien aleshores per donar 
el pas a les falles grans, en els quals debutà a 

7 Ha guanyat primers premis d’Enginy i Gràcia a Na Jordana i de Falla a Mestre Gozalbo i Gravador Esteve.

mitjans de la dècada dels 1980 fent els monu-
ments de Periodista Gil Sumbiela, Blocs Platja 
i Duc de Gaeta-la Pobla de Farnals entre altres.

De la seua signatura foren Jugant a ser reis, el 
2015; Que ve el llop, el 2016; Barbaritats, el 2017; 
i la infantil Escola de dracs, el 2018, que obtin-
gueren totes un bona mitjana de premis. En-
guany es presenta amb Re-evolució, amb la qual 
la Falla aplega al 50 Aniversari.

Els artistes de falles infantils
Un altre artista amb el qual es pot identificar
la comissió de Plaça del Dos de Maig, és sense 
dubte Josep Manuel Felip Gómez. Format per 
José Barea Rocafull principalment en pintura 
i retoc, es va agremiar com a Artista Faller 
el 1988 plantant la falleta infantil de Creu i 
Mislata, comissió que es convertí a la llarga 
en una de les seues demarcacions fortes i des 
d'on ramificà la seua carrera cap a València, 
Alaquàs, Aldaia, Dénia, Manises, Picanya, Pi-
cassent, la Pobla de Vallbona, Silla i Torrent. 

En la seua etapa en la comissió entre 2005 i 
2013 arrasà a la Secció Especial Infantil amb 
inoblidables falletes com Vesprada en la granja, el 
2005; Vida a l'Àrtic, el 2008; Passeig per Àfrica, el 
2009; Carnestoltes a Venècia, el 2010; o Escola de 
fades, el 2013, que reportaren primers premis 
i ninots indultats. Recompenses que sumen 
dintre del més d'un centenar de números ú 

l Universos paral·lels i lelos. Vicent Llácer. Falla Sueca 
Literat-Azorín. València. 2018. Foto Iván Esbrí.

l Herois de hui en dia. Ximo Esteve. Falla Avinguda de 
Burjassot-Joaquim Ballester. València. 2015.
Foto Iván Esbrí.
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que Josep Manuel ha aconseguit amb la seua 
amplíssima obra fallera. 

Si bé els èxits i una carrera que complia trenta 
anys, no han pogut evitar que passat l’exerci-
ci 2017-2018, Josep Manuel Felip anunciara 
el tancament del seu taller de Manises -d’on 
han eixit una mitjana per any de vint-i-cinc 
monuments sobretot infantils- per dedicar-se 
a pintar falles de companys.

Seguit i de Burjassot, figura a la llista d’ar-
tistes fallers majorment arrelats a Plaça del 
Dos de Maig José Mendoza Lleó, amb cinc 
falles plantades de les quals obtingueren el 
Primer Premi Glòries valencianes, el 1982; Va-
cances a la mar, el 1983, més el Ninot Indul-
tat; València en la tradició, el 1984; i Simfonia al 
bosc, el 1985; més El cinema guardonada amb 
el Ninot Indultat de 1986. José Mendoza 
Lleó va tenir la seua demarcació perdilecta a 
Cristobal Sorní-Mestre Fernando Martín de 
Burjassot, on plantà a les seccions primeres 
-A, B, C- de València.

El 1994 i 1995 va plantar falleta infantil a la 
demarcació Emilio Miralles, amb En busca de… 
i Salvem la mar. Deixeble del mític Joan Canet, 
Emilio Miralles pertany a la quinta de Vicent 
Almela i Ximo Esteve, i ha tingut una carrera 
tan amplia en comissions i seccions (Convent 
de Jerusalem, Plaça del Pilar, Sapadors, Sant 
Antoni, l’Antiga de Campanar, Corona, Alba-
cete-Marvá, Mestre Rodrigo, etc.) com diversa 
en estils i temàtiques: falles; falles infantils; 
experimentals; fogueres; carrosses.

A Miguel Balaguer Nieto-Márquez, artista fa-
ller de Burjassot, li va correspondre fer la tran-
sició entre segles de la falla infantil de Plaça 
del Dos de Maig amb Terra de l’Art, el 1997; Fes-

tes valencianes, el 1998; Zoo, el 1999; Bon Nadal 
2000, el 2000; i Vacances, el 2001. Aquest artista 
s’ha situat darrerament en les falles experi-
mentals, exportant-les a ciutats com Torrent 
(Cronista Vicent Beguer) i Sagunt (Penya el 
Mocador), aconseguint una major repercussió 
per a la seua carrera.

Salvador Dolz Rubio “Salva” va tenir la difícil 
feina de succeir al fora de sèrie de Josep Mauel 
Felip. Amb una carrera fortament vinculada 
als seus Poblats Marítims de València natals 

l Les malalties del faller. Josep Manuel Felip. Falla Doctor 
Álvaro López. València. 2018. Foto Iván Esbrí.

l New look. Emilio Miralles. Falla Mercat del Cabanyal. 
València. 2018. Foto Iván Esbrí.

l Menuts gestos. Miguel Balaguer. Falla Cronista Vicent 
Beguer. Torrent. 2014. Foto Iván Esbrí.
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-Enginyer Manuel Maese, Sant Pere-Verge de 
Vallivana, Plaça de la Creu-els Àngels, Mercat 
del Cabanyal, Barri del Beteró (amb la qual 
ha plantat a Secció Especial Infantil)-, “Salva” 
Dolz residí a la Plaça del Dos de Maig entre 
2014 i 2016. El seu art també ha sigut gaudit 
a Borriana i Alacant; i té una incursió a la 
Secció Especial de València amb Sergio Edo 
i Raúl Martínez “Chuky” a Exposició-Misser 
Mascó, el 2011.

Tots ells donen enguany l’alternativa a la jove 
promesa Sergio Rodríguez Pons amb La pastis-
seria del Dos de Maig per celebrar el 50 Aniver-
sari de la Falla. n

l ¡Tinc por a…!. Salvador Dolz. Falla Enginyer Manuel 
Maese. València. 2018. Foto Iván Esbrí.

l Agraïments
Elena Martínez.

Hernan Mir.
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Anècdotes 
DEL TRANSPORT DELS 
MONUMENTS DE FALLA
I LA PLANTÀ
la deleGació de la Falla

Moltes han segut les anècdotes que han hagut 
a l’hora de transportar el monument de la nos-
tra falla a la plaça per a plantar-lo. Algunes 
d’elles han sigut gracioses altres no tant. La 
delegació de Falla hem volgut arreplegar algu-
nes d’elles per al record de tots.

L’any 1981 es va plantar un monument infantil 
en homenatge a Felix Rodríguez de la Fuente 
i des de aquell any el bust en la seua cara que 
coronava la falleta, està al nostre casal, presi-
dint-lo i aleshores recordant-nos aquell home 
tranquil que jugava amb els animals més fero-
ços del planeta. 

En 1986 el monument major era un cavall 
alat, “Pegaso”, el qual quant l’estàvem pujant 
amb la grua, es va caure i es va trencar una 
ala, els fallers de la comissió es vam esforçar 
per a reparar-la en una planta baixa que els 
van deixar. Eixe esforç es va veure recompen-
sat i Pegaso va lluir completament restaurat 
allà al cel de la nostra plaça.

En 1995 en el monument major apareixia un 
nado dimoni enorme que quan va arribar a 
Paterna després d’un lent viatge perquè no es 
trencara, no hi havia manera de entrar-lo pel 
carrer Sant Antoni, vam tindre que llevar uns 
quants cotxes y menejar alguna senyal i al fi-
nal es va aconseguir accedir fins la plaça

En 1999 vam eixir de Paterna fins a Picassent 
al taller de l’artista asseguts darrer del camió, 
vam arribar al taller i vam carregar el monu-
ment, a l’obrir les portes del taller per eixir 
i tornar al poble estava plovent molt i vam 
tindre que tapar els ninots amb plàstics per a 
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que no se deterioraren i els fallers que anàvem 
subjectant-los anàvem banyant-se tots. Al eixir 
pel carrer principal de Picassent les bande-
res que ja engalanaven els carrers del poble 
ens impossibilitaven l’eixida, s’enganxaven en 
els ninots del camió i el artista va tindre que 
tallar-les, per a poder passar, la falla que les 
havia posat es va quedar sense ninguna. Al 
arribar a la rotonda d’eixida del poble ens va 
parar la Guardia Civil i cada vegada plovia 
més i més i nosaltres tots xopats, les mans se 
mos afonaven en el cossos dels angelets que 
coronaven el cadafal, desfent-se a poc a poc. Al 
arribar a Paterna, els fallers que ens estaven 
esperant a la plaça ens van tindre que deixar 
roba seca, però, fins que no vam descarregar 
tota la falla no es vam canviar en un bar allí 
al costat. 

En l’any 2000, estant pujant els tres caps de 
pallassos que tenia la falla, una d’elles es va 
caure, hi havien molt fallers a la plaça que 
es van posar a plorar i un d’ells agafant als 
xiquets de la ma va començar a dir “esta falla 
la vamos a arreglar” i això va ser un clamor, 
“esta falla la vamos a arreglar” no paraven de 
repetir-ho. Es va agafar el cap i es vam anar a 
parlar amb l’artista a veure com podíem arre-
glar-la. El cap era de fibra i un dels operaris 
de l’artista va obrir el taller i molts fallers de 
la comissió va estar fent-lo de nou. Altres fa-
llers estaven a la plaça damunt d’un andami 
reparant el monyo de l’altre pallasso, així vam 
passar tota la nit i al dia següent el pallasso 
lluïa en tot el seu esplendor. 

A 2001 l’artista que ens feia la falla no tenia 
molt clar el que era un metro i la base central 
que era un cotxe no passava per ningun pont 
i vam tindre que llogar un remolc molt baixet 
per a poder traslladar la falla des de Benagua-
sil a la Plaça, per camins paral·lels a l’autovia 
i en un polígon vam trencar un cable així fins
que vam aconseguir arribar a la plaça. 

A 2005 a l’anar a replegar la falla ens vam 
adonar que no estava completa, faltaven ele-
ments i ninots i quan vam plantar-la a la plaça 
la falla es veia molt buida i sense acabar. Un 
grup de fallers ens vam desplaçar al taller de 
l’artista i mentre uns fallers carregaven ninots 
al camió, altres van agafar ferramenta i mate-
rials i se’ls vam dur, per a poder acabar nosal-
tres la falla, amb les protestes de l’artista que 
no volia que se’n dugueren res, al final vam 
aconseguir el 1er premi de monument. 

A 2008, mentres esperàvem torn per a poder 
carregar el monument al taller, ens entretení-
em intentant ballar un hulahoop de fusta de 
2.5 m de diàmetre que pesava un muntó i cap 
del fallers el va poder ballar més de tres voltes 
al mateix temps.

En 2010 en el transport de la falla des de Ca-
net al poble, sent ja de nit i després de passar 
per uns quants ponts, en un d’ells el timó que 
transportàvem va colpejar contra un d’ells i 
van eixir volant dos pivots del timó per mig 
de la pista i no es veiem per a poder arre-
plegar-los. Vam cometre una imprudència de 
ficar-nos en la pista caminant, per sort no va 
passar cap de vehicle.
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En 2011 durant tot l’any es va haver de tras-
lladar parts de la falla des de Canet a un baix 
en el Port de Sagunt i en un d’aquests viatges 
el transportista al carregar una base va dir que 
com havíem d’anar a 10 km per hora no calia 
lligar-la i al creuar el pont la base va eixir 
volant enmig de la carretera sense que passara 
cap cotxe per sort.

En 2015 durant la plantà de la falla ens va es-
tar plovent i no vam poder anar a visitar falles 

a València amb els altres fallers, perquè haví-
em de quedar-se, per a deixar el monument 
perfecte i acabat malgrat la pluja.

En 2018 en un dels viatges que vam fer per 
a traslladar el monument, un dels ninots que 
anaven penjats va partir el sacabutx i va caure 
sobre els altres ninots, ens va tocar parar en 
la V30 i intentar col·locar-ho de manera que 
no es trencarà, mentre el pas dels camions i 
autobusos ens movien tot el camió. n
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Tal dia com un 17 de març de 1991 i arri-
bada una hora prudent de la nit, els fallers 
més majors es disposaven a anar-se’n, com 
cada dia, uns a veure falles, altres a casa i els 
més joves des de feia ja alguns anys, estàvem 
quedant-se al casal amb les portes tancades, 
jugant a les pel·lícules o dormint en els bancs 
esperant que arribara l’hora de la despertà. 
Però, eixa nit, anava a ser diferent, un grup 
de fallers d’entre 15 i 18 anys vam demanar 
quedar-se al casal, no per a dormir, sinó per 
a continuar xarrant, bevent i ballant. Després 
d’uns tira i afluixa dels majors, el president 
ens va dir que ens podíem quedar amb la 
condició que deixarem la porta tancada, com 
sempre, i que havíem d’arreplegar les taules 
del sopar i arreglar el casal.

Disposats a complir la nostra part del tracte 
vam començar a arreplegar-ho tot, mentre ne-

tejàvem el lloc on es repartia la loteria, vam 
trobar un perol en el que els majors havien 
fet “San Francisco”, vam deixar les graneres i 
vam seure al sol per a acabar les restes d’aque-
lla beguda que per a nosaltres era extraordi-
nària. Ens vam quedar escoltant música i fent-
nos fotos fins l’hora de la despertà, fotos que 
quan van veure la llum, es van quedar en una 
anècdota perquè ningú de nosaltres les va en-
senyar, no ens coneixien ni els nostres pares. 
La nit següent ens vam tornar a quedar i l’any 
següent també, al final es va convertir en una 
cosa habitual que els més joves es quedarem al 
casal fins l’hora de la despertà. Amb el pas del 
temps, poc a poc eixe costum va derivar en els 
famosos “Chapes” del Dos de Maig, que hui 
en dia es mantenen i que es fan la nit del 18 
al 19 de març, per a ficar el punt final a les 
falles de l’exercici. n

AIXÍ VAN PODER COMENÇAR

els Chapes
DEL DOS DE MAIG
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LLARGA 
VIDA AL

Play
BacK

Algú s’imagina aquests 50 anys del Dos de 
Maig sense el playback? Crec que és impossi-
ble, ja que aquesta delegació forma part de tots 
nosaltres des de fa més de 30 anys.

Allò que va començar amb senzills balls, imi-
tacions de videoclips i actuacions dels cantants 
famosos de l’època al carrer, va anar evolucio-
nant a poc a poc per a convertir-se en el que 
hui som i fem. Cada any l’esforç era major, 
van passar a comptar històries a través de dife-
rents cançons, a portar una mateixa temàtica. 
Els balls eren més elaborats i complicats, ves-
tuaris dissenyats i confeccionats per a l’ocasió 
i decorats que ens transportaven a la història 
que volien contar.

Tots els anys esperava amb ànsies el divendres 
de la presentació de la nostra Fallera Major 
per a veure el resultat de tant esforç, veure el 
que els majors havien preparat per a aquell 
fi de festa. Les ganes i força que li posaven 
em motivaven perquè jo volia fer el mateix el 
diumenge. I és que quan eres xicotet sempre 
vols parèixer-te als majors. Jo de xicoteta volia 
formar part d’aquest grup i aportar el meu gra 
d’arena perquè mai desapareguera la imagina-
ció, la il·lusió, l’art, el ball. I és que el play-
back és allò que quan t’entra, ja no ix.

I tot açò no és només pels balls, el playback és 
molt més, és una xicoteta família que durant 
sis mesos treballa i s’esforça. Una família que 
s’ajuda entre si, i a la que no li importa estar 
un dimecres a les dotze de la nit assajant, en-
cara que en sis hores s’haja d’anar a treballar. 
Una família que només ella entén açò i només 
ella pot explicar el que significa estar ací
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La gent de fora no ho entén i a molts els sor-
prèn que açò ho fem, segons ells, sense rebre 
res a canvi. Ells no saben que el que rebem va 
molt més enllà de qualsevol cosa material, la 
satisfacció i l’orgull d’haver creat del no-res, és 
el que ens plena. L’alegria que et dóna l’haver 
estat dos mesos amb un ball que no t’eixia i 
que després de molt assajar per fi t’isca bé, l’ha-
ver estat hores i hores fent-te un “gorro”, haver 
pensat mil idees, haver tornat a començar per-
què no et convencia i al final aconseguir-ho

D’açò es tracta el playback, però si no eres 
d’ací, no ho entendràs. I no sols assagem, 
també passem hores i hores fent decorats, 
encara que es porta molt millor quan el dis-
sabte sopem hamburgueses o els diumenges 
algú porta un pastís o berenar per a tots. I 
això sí, sempre tenim un estoneta per a veure 
vídeos graciosos en YouTube o inclús fer-los 
nosaltres mateixos.

Continuem tenint ganes de més i continuem 
volent estar ací dalt, perquè del Dos de Maig 
s’arriba al cel.

Esta no és una història en concret, és la his-
tòria de 44 persones. 44 persones que no 
s’obliden d’on venen i sobretot no s’obliden 
dels que han passat per ací, dels que van co-
mençar aquesta xicoteta bogeria fa 30 anys. El 
playback són totes eixes persones. Gràcies als 
què vau ser, els que sou i els que sereu perquè: 
JUNTS 50 MÉS.

Llarga vida al playback. n
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El Teatre viatja en paral·lel a les falles des 
que començaren a organitzar-se les comissi-
ons i crearen un programa de festes propi. Les 
presentacions-exaltacions de les falleres de 
cada comissió, es convertiren ràpidament en 
motiu per a convocar al veïnat en el teatre i 
oferir-li representacions de sainets, sarsueles o 
varietats arrevistades, més o manco amateurs. 
Fins i tot aquesta tendència va perbocar en el 
naixement d'un gènere teatral propi que ha 

donat autèntics tresors i que és pràcticament 
desconegut per a la majoria, com són els apro-
pòsits de presentació. Autors com Martínez 
Coll, Milo, Bea, els germans Melià i sobretot 
el mestre Josep Alarte han deixat joies d'un 
gènere creat per a ser representat una sola ve-
gada, sense vocació de perdurar ni de repe-
tir-se. Era, i és, estrany trobar-se una comissió 
de falla on no hi haja alguna activitat teatral 
o para teatral.

Teatre
I FALLA
Hernán Mir Serrano
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Tal va ser la imbricació del teatre al si de les 
comissions que una d'elles, Corretgeria-Bany 
dels Pavesos, del cap i casal, organitza l'any 
1972 el primer concurs de Teatre en Valencià 
que assolix un èxit rotund amb la participació 
de díhuit comissions. El poder establit no veu 
amb "bons ulls" aquella demostració de lliber-
tat i ràpidament la controla tot organitzant des 
de l’organisme rector Junta Central Fallera, el 
Concurs de Teatre en Llengua Valenciana del 
qual es porten quaranta-cinc edicions.

Hui en dia són moltes les comissions que 
mantenen al seu si un grup de teatre, podríem 
dir estable. Any rere any munten nous espec-
tacles teatrals per a representar bé de cara als 
seus, bé de cara a participar en els diferents 
concursos que s’organitzen.

Perquè el concurs no és, ni de lluny, una ex-
periència aïllada. Altres ciutats, viles i pobla-
cions que planten falles organitzen el seu de 
propi: Xàtiva, Gandia, Oliva o Torrent en són 
exemple d'açò. A més a més, els darrers dos 
exercicis, fruit de la iniciativa de la Delegació 
de Juntes Locals i de la col·laboració d’algu-
nes d’aquestes, ha nascut la Mostra de Teatre 
Faller que recupera les representacions de les 
obres premiades als diferents concursos.

Als fallers se'ns ompli la boca cada vegada que 
parlem de la contribució de les falles a la cul-

ELS CONSTANTS
Actuacions

Els calsonsillos de Roc
Posada en escena l'11 de març de 1.988 a 
l'Aula de Cultura de Paterna i el 22 d'oc-
tubre de 1.988 al Club del Minusvàlid de 
Torrent. Amb el següent repartiment:

Caralampio..................................Juan Tercero
Aurora...........................................Eva Abellán
Chaume............................Adolfo Raiminguez
Roc..............................................Ernesto Cano
Catalina.........................................Fina Pinazo
Batiste................................Leopoldo Frontera

La familia del tio Melero
Posada en escena el 5 de novembre de 1.988 
a l'Aula de Cultura de Paterna i el 27 de ge-
ner de 1.989 al Gran Teatre de Paterna. Amb 
el següent repartiment:

Carmeleta..............................Teresa Caballero
Aurora............................Mª Ángeles Frontera
Pura la camarera.........................Fina Pinazo
Tano Melero (perrero)................Juan Tercero
Mariano (El Faena)...........Leopoldo Frontera
Manolo (El Postinero).....Adolfo Raiminguez
Danielet..................................Francisco Martí
Nicanor (El Melerito).....Jerónimo Espinosa
Ferramenta (El Chulo)..............Ernesto Cano

Ara si que va de veres
Posada en escena el 25 de gener de 1.991 
al Gran Teatre de Paterna. Amb el següent 
repartiment:

Agustina.........................Mª Ángeles Frontera
Pepica...........................................Teresa Valero
Juan...................................Adolfo Raiminguez
Andrehuet.................................Vicente Catalá
Dª Pangrasia.................................Fina Pinazo
D. Pio Polo........................Leopoldo Frontera

Sempre com apuntadora Lucia Benlloch.

Fenómenos
Posada en escena el 28 de febrer de 1.992 
al Gran Teatre de Paterna. Amb el següent 
repartiment:

Chuano..............................................Àngel Pla
Maria.............................................Fina Pinazo
Granota.....................................Vicenta Catalá
Blayo...................................Leopoldo Frontera
Doloretes.......................................Eva Abellán
Tonico...........................................Juan Tercero
Curro.................................Adolfo Raiminguez
Tranvieta.....................................Ernesto Cano

Apuntadora..............................Lucia Benlloch
Traspunt.......................................Teresa Valero
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tura i en particular a l'activitat teatral, però 
més gran encara se'ls queda la boca a aquells 
aliens a les falles quan coneixen les condici-
ons en les quals es fa.

La falla Dos de Maig no va ser aliena a aquesta 
forma de comunicació amb el seu veïnat, amb 
la Vila de Paterna, tot al contrari va generar 
al si de la comissió un grup de teatre conegut 
com “Els constants” que entre 1988 i 1992 va 
aconseguir estrenar diverses obres teatrals.

Malauradament l’activitat teatral a la comissió 
pràcticament ha desaparegut com a la majoria 
de les del poble. Sols aquelles comissions que 
mantenen un grup de teatre viu continuen de-
dicant representacions teatrals a les seues falle-
res majors. En cas contrari el més habitual són 
els anomenats “fi de festa” que s'omplin dels 
playbacks tant en voga, alguns d'ells com és el 
cas del Dos de Maig, d'excel·lent categoria. n

TeaTRE
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