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Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me 
comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arriero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley… No ten-
go trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que 
quiero Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arriero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… Con dinero 
y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley… No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy 
triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arriero 
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destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arriero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley… No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien 
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Pròleg

I plorarem i cridarem per a fer-nos sentir, per a que la gent 
sàpiga que estem ací, que no estem fora, que encara no hem 
mort, tornem a crear, a compondre paraules, a desgranar-les 
a partir d’una cançó, perquè aquest nou llibret albire la llum 
d’un nou exercici.

I és veritat, no volíem i estàvem tristos, desolats, per no trobar 
el què i el com tornar a començar, però, així no ens anàvem a 
quedar. No hem pogut resistir-se a la fam, al deler d’un full en 
blanc i nu, que ens conte una història.

I amb diners o sense, crearem del no res, farem, com sempre, 
el que voldrem, escollirem la millor literatura per apostar per 
la llengua, per la cultura, per la festa, i la nostra paraula serà 
l’última en pronunciar-se, la nostra paraula serà llei.

Sí tenim tro i regines, presidents, falleres i fallers, col·labora-
dors i fallers d’honor, anunciants i proveïdors, que ens com-
prenen i ens donen suport, perquè el REI, el Dos de Maig, esti-
ga i es romanga en aquest lloc privilegiat.

I rodarem, i molt, i acabarem amb les pedres del camí, amb 
els obstacles de la recerca, amb les barreres de la desgana, 
amb les contrarietats de l’oblit i el nostre destí va ser tornar a 
començar, emprendre una nova drecera que ens portarà com 
un llamp a les falles de 2020.

I aplegarem, clar que sí. No hi ha que córrer per a ser el pri-
mer, hi ha que saber caminar per la línia de l’esforç, de la 
cura, saber caure amb la dignitat que et dona la experiència, 
mantindre’s recte amb els teus principis i tot això, per a saber 
arribar a l’objectiu marcat.

RRPP

Yo sé bien que estoy afuera 
Pero el día en que yo me muera 

Se que tendrás que llorar, llorar y llorar...

Dirás que no me quisiste 
Pero vas a estar muy triste 

Y así te vas a quedar...

Con dinero y sin dinero 
Hago siempre lo que quiero 

Y mi palabra es la ley...

No tengo trono ni reina, 
Ni nadie que me comprenda, 

Pero sigo siendo el Rey…

“Una piedra en el camino 
Me enseñó que mi destino 

Era rodar y rodar, rodar y rodar” 

Después me dijo un arriero 
Que no hay no hay 
Que llegar primero, 

Sino hay saber llegar…

Con dinero y sin dinero 
Hago siempre lo que quiero 

Y mi palabra es la ley… 
No tengo trono ni reina, 

Ni nadie que me comprenda, 
Pero sigo siendo el Rey.
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U
na ranxera mexicana, composada i interpretada 
per José Alfredo Jiménez Sandoval, cantautor nas-
cut a Dolores Hidalgo en Mèxic, és el lema del mo-
nument del Dos de Maig i el títol que li dona nom 

al nostre llibret faller.

“Sigo siendo el Rey”, o també anomenat el “REY”, ens obri la 
porta al treball d’investigació, que dóna inici i clou aquest 
llibre, ens dóna peu a jugar amb les paraules i barrejar les 
Falles i els Reis, i també les Reines.  

Els dominis dels nostres Reis, són els territoris de Pater-
na. Reis que vinguts de fora, aterren i es queden a aquest 
poble. Reis que guanyen batalles i guerres i Reines que ca-
uen rendides als seus peus, i els fan perpetuar-se al poble. 
Paterna, que fou alqueria en 1670 y ciutat en 2019. Paterna 
que tant sols tenia 400 ànimes bategant a l’hora, hui té al 
voltant de 72.000 individus vivint en ella. Paterna, mora i 
cristiana, més mora que cristiana. Paterna, festera per tots 
els seus racons, coves i cases, barriades i ravals. Paterna, 
festera y fallera. Paterna, falles, comissions, fallers i ami-
gues, Reines i Reis. Carrers i places que donen nom a eixes 
Reines, i Reines que coronen als seus Reis. 

Quan parlem d’elles, de les Reines, parlem de comissions 
falleres, o millor, parlem d’Associacions culturals que de-
fenen els principis bàsics de la seua existència: llengua i 
territori, identitat i arrels, amistat i grup.

Quan parlem de Reis, parlem d’artistes fallers, homes i do-
nes que donen a la paraula falla la seua raó d’existir, els que 
creen, les que imaginen, els que inventen i critiquen. Alguns 

o algunes triomfen en combats molt importants i altres 
aconsegueixen batalles més xicotetes. Uns s’erigissen com 
els millors, els més anomenats, unes altres es queden per-
dudes en la memòria d’algú, però, tots ells tingueren una 
primera lliça, aprengueren en la lluita diària i començaren 
en camps de batalla menys importants que els portaren al 
cel, com ara el nostre poble.

Artistes fallers, homes i dones gegants, que parlen de com-
promís, d’admiració, que parlen de dies i nits sense descans, 
de suro i borumballa per dinar i sopar, parlen de fred i calor 
i pluja i vent, parlen de soledat, de comptes incomprensibles, 
d’impostos desconeguts, d’amics i enemics. Però, també par-
len de superació, d’optimisme, de ballar amb les tempestes, 
de no rendir-se mai, de caure i de alçar-se i tornar a caure 
i aprendre de les caigudes, de perseverar, de saber arribar i 
mantindre’s, parlen de fusters, pintores, modeladors, il·lustra-
dores i dissenyadors, equips sencers de persones, convertits 
en família, que fan de les falles la identitat dels valencians.

Ací parlarem d’alguns d’ells i d’algunes d’elles. Tractarem 
de donar llum sobre tots els artistes fallers que han plan-
tat falla a Paterna, tant monuments majors com infantils, 
els lemes que han utilitzat per a donar-los significat, quins 
premis van obtenir al llarg dels 50 anys de falles al poble, ni-
nots indultats i ingeni i gràcia, i quines han segut les Reines 
més guardonades. 

Parlarem del “Rey de los Unos”, del més Especial. Contarem 
amb un Rei de Primera i a la Segona el Rei. I... qui serà Sa 
Graciosa Majestat? Vos ho direm. Tindrem un Rei dels Xi-
quets, i de segur un Ninot de Rei. I al final sabrem qui és 

A MENA D’INTRODUCCIÓ

“Con dinero y sin dinero, 
hago siempre lo que quiero, 

y mi palabra es la ley.

No tengo trono ni reina, 
ni nadie que me comprenda, 

pero sigo siendo el Rey”.
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Fidelius Rei, quin de tots ells o elles, s’ha batut en lluita més 
vegades a la vila. Sense oblidar, que no hi ha Rei sense Reina.

No ha segut gens fàcil iniciar la drecera, encetar el camí 
que ens portara a esbrinar tots aquests Reis. Tant sols co-
mençarem amb el nom d’una ranxera, “EL REY”. Com podí-
em parlar de Reis dins del món de les falles? Era complicat, 
teníem molts dubtes, massa buits, i un grapat de fulls en 
blanc sense direcció. Després de moltes vesprades de xar-
rades, de converses sense saber com caminar, vam veure 
la llum tant sols amb una pregunta: Qui ha segut l’artista 
faller que més premis ha obtingut a Paterna? Ningú o sa-
bia, ningú s’havia parat mai a plantejar aquesta pregunta. 
A partir d’ací, ja no vam parar, cada informació que trobà-
vem era més valuosa. I de sobte, sense adonar-se, estàvem 
arreplegant, no sols el primers premis de les falles al llarg 
d’aquests 50 anys, sinó tots els premis de totes les falles 
del poble, de totes les seccions, de tots els anys, majors 
i infantils, ninots indultats i ingeni i gràcia. No hi havia, de 
moment, cap document que arreplegara tots aquests tre-
sors, aquestes joies, que de vegades ni les pròpies comis-
sions tenim en compte. Ajuntar-ho tot, barrejar aquests 
mots, de Reis i Reines, d’artistes fallers i comissions, de 
premis i ninots, ha segut una delícia pròpia, de malats de 
falles com nosaltres, però, hi ha a les comissions de Pater-
na moltes falleres i fallers que també ho son, a tots ells el 
nostre homenatge, la nostra gratitud per deixar-se envair 
per la nostra aventura. A la Junta Local Fallera de Paterna, 
al seu president i delegats, per permetre’ns indagar en el 
seu arxiu, buscar en les actes, escodrinyar en els llibrets i 

tot per obtindre les dades més preuades que fan l’orgull de 
les Reines i la satisfacció dels seus fallers. 

Gràcies a la falla Campament, Sant Roc, Vicent Mortes, Al-
borxí, Gran Teatre, Colom D’Or, Marià Benlliure, Olmos Nie-
va, Grups de la Mercè, Crist de la Fe, L’Amistat, Terramelar, 
Plaça Benicarló, El Trinquet, Plaça del Poble, Lloma Llarga, 
La Canyada, Nova Paterna, El Molí, Enric Valor, Vicent Ler-
ma i Dos de Maig.

I a més hem contat amb l’inestimable suport del Diari Levante, 
el Mercantil Valencià, en la seua edició de l’horta, que ens ha 
ajudat a omplir els buits que teníem i que no sabíem com acon-
seguir. A més de Cendra Digital, Paterna al Dia i Paterna Biz.

Per a totes les falleres i fallers de Paterna, aquest treball és 
vostre, és nostre, perquè és la història d’un poble d’amics i 
germanes, d’amigues i amants, units per una mateixa pas-
sió: LES FALLES.

És l’hora de ficar-se en faena, anem allà.

El primer que vos mostrarem serà un document en el que 
apareixen tots els primers premis de monuments, tant ma-
jors com infantils, des de l’any 1970 fins 2019 i deixarem 2020 
en blanc, per a donar-li temps al jurat a prendre una decisió. 
Un document en el que apareixen aquests guardons en les 
tres seccions en les que es divideixen les falles a Paterna i 
els artistes que s’han alçat amb la victòria. Fent les combi-
nacions precises podem extraure qui és el REI de les falles a 
Paterna, qui és l’artista que més primers premis ha guanyat 
al poble, el que li dona sentit al treball del nostre Llibret.
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 Sigo siendo
EL REY

CAT.
SECCIÓ ESPECIAL SECCIÓ PRIMERA SECCIÓ SEGONA

FALLA ARTISTA FALLA ARTISTA FALLA ARTISTA
1970
MAJOR Dos de Maig Jaime Rubert Andrés - - - -

INF. Dos de Maig Jaime Rubert Andrés - - - -

1971
MAJOR Dos de Maig Daniel Guillot - - - -

INF. Dos de Maig Daniel Guillot - - - -

1972
MAJOR Dos de Maig Daniel Guillot - - - -

INF. Dos de Maig Daniel Guillot - - - -

1973
MAJOR Dos de Maig Daniel Guillot - - - -

INF. Dos de Maig Daniel Guillot - - - -

1974
MAJOR Palau Ángel Azpetia - - - -

INF. Palau Ángel Azpetia - - - -

1975
MAJOR La Canyada Rafael Borrás García - - - -

INF. Palau Rafael Borrás García - - - -

1976
MAJOR Palau Antonio García - - - -

INF. La Cañada José Gómez - - - -

1977
MAJOR La Canyada José Azpeitia - - - -

INF. Palau José Azpeitia - - - -

1978
MAJOR Palau Ángel Azpeitia - - - -

INF. Palau Nieves Fernández - - - -

1979
MAJOR Dos de Maig Daniel Guillot - - - -

INF. La Canyada José Martí - - - -

1980
MAJOR Palau José Devis - - - -

INF. Campament Carmen Llisterri - - - -
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CAT.
SECCIÓ ESPECIAL SECCIÓ PRIMERA SECCIÓ SEGONA

FALLA ARTISTA FALLA ARTISTA FALLA ARTISTA
1981
MAJOR Palau José Devis - - - -

INF. La Canyada José Martí Planes - - - -

1982
MAJOR Dos de Maig Fede Contreras - - - -

INF. Dos de Maig Josep Mendoza Lleó - - - -

1983
MAJOR Campament Carmen Llisterri - - - -

INF. Dos de Maig Josep Mendoza Lleó - - - -

1984
MAJOR La Canyada Ramón Espuig Romeu - - - -

INF. Dos de Maig Josep Mendoza Lleó - - - -

1985
MAJOR Dos de Maig Fede Contreras - - - -

INF. La Canyada Juan Canet Bonhora - - - -

1986
MAJOR La Canyada Ramón Espuig Romeu - - - -

INF. Marià Benlliure Latorre i Sanz - - - -

1987
MAJOR Dos de Maig Fede Contreras - - - -

INF. Dos de Maig Fede Contreras - - - -

1988
MAJOR La Canyada Ramón Espuig Romeu - - - -

INF. La Canyada Ramón Espuig Romeu - - - -

1989
MAJOR La Canyada Ramón Espuig Romeu - - - -

INF. La Canyada José Antonio Fernández - - - -

1990
MAJOR La Canyada Ramón Espuig Romeu - - - -

INF. Dos de Maig José Sales Pla - - - -

1991
MAJOR Campament Fede Contreras - - - -

INF. Marià Benlliure Enrique Burriel - - - -
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CAT.
SECCIÓ ESPECIAL SECCIÓ PRIMERA SECCIÓ SEGONA

FALLA ARTISTA FALLA ARTISTA FALLA ARTISTA
1992
MAJOR Porta del Sol José Ramón Espuig - - - -

INF. Porta del Sol Armando Serra - - - -

1993
MAJOR Campament Fede Contreras Marià Benlliure Vicente Cebrian - -

INF. Porta del Sol Armando Serra Olmos Nieva Carlos Villanueva - -

1994

MAJOR Dos de Maig Ángel Gómez Vicente Lerma
Luis Miguel Herrero 

Gómez
- -

INF. Dos de Maig Emilio Miralles Ferrero Olmos Nieva
Carlos Villanueva 

Martínez
- -

1995

MAJOR Dos de Maig
Vicente Llacer

i Ernest Cervera
Gran Teatre Francisco Agulleiro - -

INF. Alborxí La Comissió Olmos Nieva
Carlos Villanueva 

Martínez
- -

1996
MAJOR Dos de Maig Miguel Banaclocha Rausell Porta del Sol J. Ramón Espuig Escrivá - -

INF. Vicente Lerma Oscar Tornador Colinas Joaquin Esteve Mares - -

1997

MAJOR Gran Teatre Francisco Agulleiro Vicente Lerma
Rosendo Seguer
i Inma Benavent

- -

INF. Campament La Comissió Porta del Sol Armando Serra - -

1998
MAJOR Gran Teatre Francisco Agulleiro Porta del Sol J. Ramón Espuig Escriva - -

INF. Dos de Maig Miguel Balaguer Nieto Porta del Sol Armando Serra - -

1999
MAJOR Dos de Maig Vicente Llacer Porta del Sol J. Ramón Espuig Escriva - -

INF. Dos de Maig Miguel Balaguer Nieto Marià Benlliure José Manuel Ribes López - -

2000
MAJOR Gran Teatre Francisco Agulleiro Plaça del Poble La Comissió - -

INF. Campamento José Ramón Espuig Grups de la Mercé Carles Berlanga Herrero - -

2001
MAJOR Dos de Maig Josep Jiménez Baños Grups de la Mercé Rafael i Raúl Martínez - -

INF. Alborxí Raúl Sebastián Grups de la Mercé Carlos Berlanga Martínez - -
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CAT.
SECCIÓ ESPECIAL SECCIÓ PRIMERA SECCIÓ SEGONA

FALLA ARTISTA FALLA ARTISTA FALLA ARTISTA
2002
MAJOR Dos de Maig Josep Jiménez Baños Vicent Lerma Manuel Gramaje Llisterri - -

INF. Sant Roc José Badia Roca Nova Paterna Luis M. Herrero Gómez - -

2003
MAJOR Dos de Maig Josep Jiménez Baños L’Amistat Luis Miguel Herrero - -

INF. Dos de Maig José Manuel Rives López Grups de la Mercé Rafael Martínez Reig - -

2004
MAJOR Dos de Maig Josep Jiménez Baños Vicent Lerma José Manuel Gramaje - -

INF. Dos de Maig José Manuel Rives López Grups de la Mercé Carles Berlanga Herrero - -

2005
MAJOR Dos de Maig Josep Jiménez Baños Porta del Sol Francisco Agulleiro - -

INF. Sant Roc José Badia Roca Porta del Sol Francisco Agulleiro - -

2006
MAJOR Dos de Maig Francisco Agulleiro Vicent Lerma Vicente Tornés - -

INF. Dos de Maig José Manuel Felip Porta del Sol Jordi Palanca - -

2007
MAJOR Dos de Maig Francisco Agulleiro Grups de la Mercé Rafael i Raúl Martínez - -

INF. Alborxí Raúl Sebastian Falaguera Porta del Sol Jordi Palanca - -

2008
MAJOR Dos de Maig Francisco Agulleiro Colom D’Or Francisco Carrasco Lazán - -

INF. Sant Roc José Badia Roca Porta del Sol José Acebes Rodríguez - -

2009
MAJOR Dos de Maig Andrés Alcaráz Grups de la Mercé Rafael i Raúl Martínez - -

INF. Sant Roc José Badia Roca Porta del Sol José Acebes Rodríguez - -

2010
MAJOR Gran Teatre Víctor Caballero Colom D’Or Francisco Carrasco - -

INF. Dos de Maig José Manuel Felip Vicent Lerma Santiago Parrado Dobón - -

2011
MAJOR Sant Roc Luis Herrero Gargallo Colom D’Or Francisco Carrasco - -

INF. Dos de Maig José Manuel Felip Crist de la Fe Raúl Sebastián - -

2012
MAJOR Sant Roc Luis Herrero Gargallo Colom D’Or Francisco Carrasco - -

INF. Sant Roc José Badía Roca Marià Benlliure Toni Fornés - -
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CAT.
SECCIÓ ESPECIAL SECCIÓ PRIMERA SECCIÓ SEGONA

FALLA ARTISTA FALLA ARTISTA FALLA ARTISTA
2013
MAJOR Gran Teatre Víctor Caballero Grups de la Mercé Raúl i Rafael Martínez - -

INF. Alborxí Carlos A. Herranz Martínez Colom D’Or Raúl Sebastián Falaguera - -

2014

MAJOR Sant Roc Luis Herrero Gargallo Enric Valor Pascual P. Martínez Vicent Lerma
Antonio Rubiño 

Linares

INF. Alborxí Carlos A. Herranz Martínez Colom D’Or Raúl Sebastián Falaguera Terramelar
Paco Cuadros

i David Zahonero

2015

MAJOR Sant Roc Miguel A. Royo Ferrandis Crist de la Fe José Sales Asián L’Amistat
Antonio Rubiño 

Linares

INF. Dos de Maig Salva Dolz Rubio Vicent Mortes Ramón Solaz Gil Plaça Benicarló
Juanma Sánchez 

Cuenca

2016

MAJOR Dos de Maig Ximo Esteve Marià Benlliure David Sánchez Llongo Terramelar
Paco Cuadros

i David Zahonero

INF. Sant Roc José Badía Roca Colom D’Or Toni Fornés Terramelar
Paco Cuadros

i David Zahonero

2017

MAJOR Sant Roc Miguel A. Royo i J. Baixauli Grups de la Mercé Raúl i Rafael Martínez Terramelar
Paco Cuadros

i David Zahonero

INF. Dos de Maig Vicente Almela Caballé Vicent Mortes José Campillo Quiles Vicent Lerma
Paco Cuadros

i David Zahonero

2018

MAJOR Sant Roc Miguel A. Royo i J. Baixauli Crist de la Fé José Sales Asián Vicent Lerma
Paco Cuadros

i David Zahonero

INF. Sant Roc José Badía Roca Vicent Mortes José Campillo Quiles El Molí Ramón Lemos Sierra

2019

MAJOR Dos de Maig Ximo Esteve Gran Teatre
Fernando López 

Caballero
Vicent Lerma

Paco Cuadros
i David Zahonero

INF. Campament
Rubén i Miguel Moya 

Martín
Vicent Mortes José Campillo Quiles Vicent Lerma

Paco Cuadros
i David Zahonero



15

B
aix aquest nom s’amaga un Rei intel·ligent, amant de la 
lluita i de la guerra i el seu nom quedarà per la història 
del nostre poble com imbatible. Un Rei que amb les se-
ues mans i el treball del seu equip ha aconseguit, fins 

el dia de hui, més primers premis, tant en monument major 
com en infantil, a les falles de Paterna, no sol ha guanyat 
en una comissió sinó en totes en les que els seus projectes 
han albirat la llum al seu carrer o la seua plaça. El seu nom, 
FRANCISCO AGULLEIRO AGUILELLA, l’artista que més “unos” 
té de tots els que durant 50 anys han plantat falles al poble.

Francisco Agulleiro va formar part com a pintor del planter 
del taller del seu germà Vicent Agulleiro. Als anys 80, va 
començar a signar les seues pròpies falles a València, com 
ara Illes Canàries – Lo Rat Penat, però, no va ser fins pri-
mers dels 90 quan va fer l’ingrés al Gremi d’Artistes Fallers, 
tenint des d’aleshores una prolífica carrera fallera, malgrat 
que també irregular, sobre tot als pobles, Burjassot i Pater-
na entre altres.

Agulleiro aterra a Paterna de la mà de la Falla Gran Teatre 
en 1994, però, també ha plantat falles en el Dos de Maig i 
en la Porta del Sol La Canyada. I ha guanyat nou vegades el 
primer premi, huit en monuments majors i un en infantil.

En l’any 1995 va guanyar el primer premi a la Falla Gran Te-
atre en el monument major amb el lema “ Sopa de lletres” 
que també va obtindré el premi d’Ingeni i Gràcia. En 1997 va 

tornar a plantar en la Falla Gran Teatre, obtenint també el 
primer premi amb “La Justicia”. Les “Lluites i corrupció” van 
obtindre per a la Falla Gran Teatre un altre primer premi i 
l’Ingeni i Gràcia, l’any 1998. I al 2000 amb “Diablures” es va 
alçar en un altre primer premi en monument major. L’any 
2005 la Falla Plaça Porta del Sol La Canyada va apostar per 
aquest artista i Agulleiro no va defraudar, va plantar els dos 
monuments, el major amb el lema “Les quatre estacions” i 
el infantil s’anomenava “Música i Festa” i va guanyar el pri-
mer premi en els dos, a més del premi d’Ingeni i Gràcia 
també en les dues falles. De tal manera ho feu en els anys 
2006 “Música i Festa”, 2007 “Lluita contra la contaminació” i 
2008 “Contes Xinesos” en la Falla Dos de Maig, aconseguint 
la comissió alçar-se amb tres primers premis seguits.

FRANCISCO AGULLEIRO AGUILELLA es converteix així en el 
REI de “LOS UNOS”, però, a la vegada en el REI MÉS ESPECI-
AL. És el MÉS ESPECIAL, perquè és el Rei que més primers 
premis ha obtingut en la Secció Especial de les falles de 
Paterna en monuments majors.

Sis vegades coronat en aquesta secció, en monuments 
majors, és el palmarès de Agulleiro. Comença debutant en 
la Falla Gran Teatre en 1997 i revalida en 1998 i 2000. En 
la següent dècada, canvia de Falla i aterra al Dos de Maig 
aconseguint per als seus fallers tres primers premis se-
guits, 2006, 2007, 2008.

EL REI DE “LOS UNOS”
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2005. Falla La Canyada · Gran

FRANCISCO AGULLEIRO AGUILELLA
ANY PREMI SECCIÓ CADAFAL FALLA LEMA I+G NINOT
1995 1r Primera Gran Gran Teatre Sopa de lletres Ingeni i Gràcia

1997 1r Especial Gran Gran Teatre La Justicia

1998 1r Especial Gran Gran Teatre Lluites i corrupció Ingeni i Gràcia

2000 1r Especial Gran Gran Teatre Diabluras

2005 1r Primera Gran La Canyada Les quatre estacions Ingeni i Gràcia

2005 1r Primera Infantil La Canyada Música i Festa Ingeni i Gràcia

2006 1r Especial Gran Dos de Maig Música i Festa Ninot indultat

2007 1r Especial Gran Dos de Maig Lluita contra la contaminació

2008 1r Especial Gran Dos de Maig Contes xinesos
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2006. Falla Dos de Maig · Gran

2005. Falla La Canyada · Infantil
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Sigo siendo
EL REY

Acabem de parlar del Rei, però no hi ha Rei sense Reina, no hi 
ha artista faller sense comissió. Les Reines són les que impul-
sen els artistes, les que fan que existeixen, les que contracten 
i paguen. Les que treballen i s’esforcen per a que la seua plaça 
o carrer tinga el seu cadafal, el monument que presentarà a 
concurs, que lluitarà per obtindre el millor guardó.

En aquest cas la comissió que més primers premis ha obtin-
gut en la secció especial a les falles de Paterna en aquests 
50 anys, tant en monuments majors com infantils, és la Falla 
Dos de Maig, la comissió més antiga d’aquesta segona etapa 
de falles al poble, amb 34 guardons, 34 medalles d’or, que 
signifiquen la recompensa a la força, l’esperit i l’ànim d’uns 
fallers i falleres que lluiten per aconseguir plantar falla cada 
any, per continuar una tradició i uns arrels que els deixaren 
una generació de persones compromeses amb el poble. 

2007. Falla Dos de Maig · Gran 2008. Falla Dos de Maig · Gran
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FALLA DOS DE MAIG
ANY MONUMENT ARTISTA LEMA I+G NINOT
1979 MAJOR Daniel Guillot La festa

1982 MAJOR Fede Contreras La Llibertat a la deriva Ninot Indultat

1982 INFANTIL Josep Mendoza Lleó Glories Valencianes

1983 INFANTIL Josep Mendoza Lleó Vacances en el mar Ninot Indultat

1984 INFANTIL Josep Mendoza Lleó València en la tradició

1985 MAJOR Fede Contreras Barbaros

1987 MAJOR Fede Contreras La festa Ingeni i Gràcia

1987 INFANTIL Fede Contreras L'aigua

1990 INFANTIL José Sales Pla Crida a la festa Ingeni i Gràcia

1994 MAJOR Ángel Gómez El paraiso

1994 INFANTIL Emilio Miralles Ferrero En busca de… Ninot Indultat

1995 MAJOR Vicente Llacer i Ernest Cervera Nostre Infer

1996 MAJOR Miguel Banaclocha Rausell A per ells! Ingeni i Gràcia

1998 INFANTIL Miguel Balaguer Nieto Festes Valencianes

1999 INFANTIL Miguel Balaguer Nieto 30 Primaveres Ninot Indultat

1999 MAJOR Vicente Llacer Zoo

2001 MAJOR Josep Jiménez Baños Quan no és pet és per bufa Ingeni i Gràcia

2002 MAJOR Josep Jiménez Baños Menjarets i Soparots Ingeni i Gràcia Ninot Indultat

2003 INFANTIL José Manuel Rives López Mi querida Europa Ingeni i Gràcia Ninot Indultat

2003 MAJOR Josep Jiménez Baños Cuentos de altura Ninot Indultat

2004 INFANTIL José Manuel Rives López 35 anys fent el moro Ingeni i Gràcia

2004 MAJOR Josep Jiménez Baños Els comics Ingeni i Gràcia

2005 MAJOR Josep Jiménez Baños En el fondo del mar

2006 MAJOR Francisco Agulleiro Música i festa Ninot Indultat

2006 INFANTIL José Manuel Felip Viatge per la mar Ninot Indultat

2007 MAJOR Francisco Agulleiro Lluita contra la contaminació

2008 MAJOR Francisco Agulleiro Contes xinesos

2009 MAJOR Andrés Alcaráz A la lluna de Paterna Ingeni i Gràcia

2010 INFANTIL José Manuel Felip Carnestoltes a Venecia

2011 INFANTIL José Manuel Felip Fantasia

2015 INFANTIL Salva Dolz Rubio Pirates

2016 MAJOR Ximo Esteve Que ve el llop! Ninot Indultat

2017 INFANTIL Vicente Almela Caballé Llars Ingeni i Gràcia

2019 MAJOR Ximo Esteve Re-evolució Ninot Indultat
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S
i deixarem de costat als monuments majors i tant 
sols fixarem la nostra mirada en el món dels infantils, 
el que més primers premis ha obtingut, en aquests 
50 anys d’història és sa Majestat JOSÉ BADIA ROCA, 

amb set primers premis en el monument infantil de la Falla 
Sant Roc en els anys 2002, 2005, 2008, 2009, 2012, 2016 i 2018.

José Badia, va començar a formar-se en l’increïble món fa-
ller, a la edat de 14 anys, treballant amb els mestres Alfredo 
Ortiz i Vicente Torres, o ajudant a alguns artistes que en 
aquell moment tingueren el taller en la zona de Campanar.

A València ha plantat monuments fallers en les falles de 
General Barroso-Calvo Acacio, Arzobispo Olaechea San Mar-
celino, Barrio San Isidro i Duc de Gaeta-Pobla de Farnals, 
entre altres. Ara bé, als pobles és on José Badia ha obtingut 
una gran quantitat de guardons, tant primers premis, com 
Ninots Indultats i Ingeni i Gràcia. Firma amb la Falla Mercat 
de Silla, Verge del Olivar d’Alaquàs, Falla Trinquet de Mani-
ses, Santa Rita de Aldaia, Plaza España també d’Alaquàs. 30 
anys plantant a la Falla Sant Roc de Paterna i 25 anys sent 
l’artista de la Falla Colònia d’Aldaia.

Però, per a José Badia, l’any 1990 és decisiu en la seua tra-
jectòria, és quan va decidir presentar-se a l’examen per a 
poder formar part del Gremi d’Artistes Fallers, amb la Falla 
Verge del Olivar d’Alaquàs, que va confiar en ell i no va de-
fraudar. A partir d’ací va començar a caminar en solitari.

A Paterna aconsegueix el seu primer premi a l’any 2002 en 
la falleta infantil de la Comissió de Sant Roc, que portava 
per lema “Els oficis” i amb la que també va obtenir el premi 

d’Ingeni i Gràcia. Però hi ha que destacar que José Badia 
havia començat el seu camí amb aquesta falla a l’any 1990, 
any de la seua aparició com artista faller, obtenint amb “La 
il·lusió” un 4t premi, millorant en quatre llocs al seu mestre 
Vicente Torres Sánchez l’any anterior, també a la comissió 
de Sant Roc, amb la falleta “Ganes d’aventures”, un gran 
reconeixement per a aquest artista novell de tant sols 27 
anys. Aquest èxit personal i en solitari, li donaria la confian-
ça per a continuar en aquesta falla fins al dia de hui.

2005 torna a portar-lo al més alt de les falles infantils de 
Paterna, amb una falleta que portava per lema “Que no ens 
prenguen el pel”, emportant-se també el premi d’Ingeni i 
Gràcia de les falles infantils de Secció Especial. Les “Arts 
març...ials!” de 2008, tampoc deixaren indiferent al jurat, 
donant-li a la comissió el premi d’Ingeni i Gràcia i a més el 
Ninot Indultat. En 2009 la falla torna a firmar amb aquest 
artista, i ell guanya altra vegada amb “De vacances... i que 
més! I que més si, perquè també s’endú el Ninot Indultat.

Amb un colom de la pau i una estàtua de la llibertat la falla 
Sant Roc “Li fa l’ullet a la pau” i José Badia obté un altre 
primer premi en la Secció Especial al món dels xiquets en 
l’any 2012 i un altre Ninot Indultat. A més de l’Ingeni i Gràcia 
per a tots els fallers de la comissió.

2016 tenia el color de “Un món de contes”, les mil i una nit 
contades per als xiquets i les xiquetes de Sant Roc i en el 
que José Badia tornava a guanyar el primer premi, l’Ingeni 
i Gràcia i el Ninot Indultat més especial. I per fi l’any 2018 
rebia un altre primer premi i Ninot Indultat amb la falleta, 
“Què hi ha de cert?” Nosaltres no preguntaríem, sincera-

EL REI DELS XIQUETS
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ment afirmaríem, el que hi ha de cert en José Badia Roca 
és que, on va guanya, i per això a Paterna s’ha convertit en 
el REI DELS XIQUETS de totes les falles del Poble.

Però JOSÉ BADIA ROCA, encara ens dona més sorpreses, 
perquè atresora els títols d’UN NINOT DE REI i FIDELIUS REI. 
Ho explicarem.

Ell és el Rei per excel·lència dels NINOTS INDULTATS, tant 
majors com infantils,  recordeu sempre a la falla Sant Roc. 
Per a aquesta comissió, José s’ha especialitzat en les falle-
tes infantils, i per eixe motiu tots els seus premis de NINOTS 
INDULTATS són en aquesta modalitat.

En 1995 una bruixeta i un xiquet aconsegueixen salvar-se 
del foc, en la falleta que portava per títol “Els donyets”, eixa 
va ser la primera de les huit figures que Badia indultaria.  
A partir de 2008 ja quasi seria de seguit, 2009 ens porta 
una família a la platja a gaudir de l’arena i el sol, 2012 seria 
una iaia amb quatre xiquets de diferents races per a fer-li 
un ullet a la pau, 2013, 2014 ens representa una parelleta 
de xiquets menjant dolços en una pastisseria i per supo-
sat bruts de xocolate, 2016 Badia reprodueix un xiquet que 
somia en les aventures que ha llegit als contes i que ell 
volguera viure-les i per últim, fins ara, també va obtindré el 
premi de Ninot Indultat l’any 2018.

2018. Falla Sant Roc

2012. Falla Sant Roc

2002. Falla Sant Roc
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NINOT INDULTAT MAJOR
ANY COMISSIÓ ARTISTA
1982 Dos de Maig Fede Contreras

1983 Dos de Maig Fede Contreras

1984 Dos de Maig Fede Contreras

1985 La Canyada Ramón Espuig Romeu

1986 La Canyada Ramón Espuig Romeu

1987 Vicent Mortes Francisco Carrasco Lazán

1988 Campament Francisco Tomás

1989 La Canyada Ramón Espuig Romeu

1990 Campament Fede Contreras

1991 La Canyada Ramón Espuig Romeu

1992 Dos de Maig José Sales Asian

1993 Campament Fede Contreras

1994 Vicent Lerma Luis Miguel Herrero Gómez

1995 Olmos Nieva José Sales Asian

1996 Olmos Nieva José Sales Asian

1997 Dos de Maig José Sales Asian

1998 Dos de Maig José Sales Asian

1999 Campament José Ramón Espuig

2000 Campament José Ramón Espuig

2001 Gran Teatre Fco. Javier Real Pérez

2002 Dos de Maig Josep Giménez Baños

2003 Dos de Maig Josep Giménez Baños

2004 Sant Roc Miguel Balaguer Nieto

2005 Grups de la Mercé Rafael i Raúl Martínez

2006 Dos de Maig Francisco Agulleiro Aguilera

2007 Campament José Sales Asian

2008 Lloma Llarga La Comissió

2009 Colom d’Or Paco Carrasco

2010 Campament Víctor Caballero

2011 Dos de Maig Andrés Alcaráz

2012 Campament Víctor Hugo Giner Blasco

2013 Vicent Mortes Raúl Sebastián Falaguera

2014 Vicent Lerma Antonio Rubiño Linares

2015 Campament Enrique García Ibáñez

2016 Dos de Maig Ximo Esteve

2017 Dos de Maig Ximo Esteve

2018 Dos de Maig Pedro Santaeulalia

2019 Dos de Maig Ximo Esteve

NINOT INDULTAT INFANTIL
COMISSIÓ ARTISTA
Campament Carmen Llisterri

Dos de Maig Josep Mendoza Lleó

Alborxí Vicente Silvestre

Dos de Maig Josep Mendoza Lleó

Marià Benlliure Latorre i Sanz

Marià Benlliure Latorre i Sanz

Campament Carmen Llisterri

Dos de Maig Fede Contreras

La Canyada José Antonio Fernández

Grups de la Mercé Carlos Villanueva Martínez

La Canyada Armando Serra

La Canyada Armando Serra

Dos de Maig Emilio Miralles Ferrero

Sant Roc José Badia

Vicent Lerma Óscar Tronador

Dos de Maig Miguel Balaguer Nieto

La Canyada Armando Serra

Dos de Maig Miguel Balaguer Nieto

Grups de la Mercé Carlos Berlanga Herrero

La Canyada Sergio Espuig García

Gran Teatre

Dos de Maig José Martínez Rives

Alborxí Raúl Sebastián

Dos de Maig José Manuel Felip

Dos de Maig José Manuel Felip

Dos de Maig José Manuel Felip

Sant Roc José Badia

Sant Roc José Badia

Vicent Lerma Santiago Parrado

Campament Hnos. Zurita

Sant Roc José Badia

Sant Roc José Badia

Sant Roc José Badia

Dos de Maig Salva Dolz Rubio

Sant Roc José Badia

Campament Rubén Barea Carrero

Sant Roc José Badia

Dos de Maig Sergio Rodríguez Pons
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Sa Majestat José Badia també és FIDELIUS REI, perquè és 
l’artista faller més fidel a una comissió, és el que més ve-
gades ha plantat un monument en una mateixa falla, tant 
major com infantil, en este cas en la Falla Sant Roc. Badia 
va començar plantant-los la falla a l’any 1990 i excepte 1991, 
que per raons personals no va poder realitzar la falleta, fins 
el dia de hui no ha fallat cap any, això són trenta monu-
ments infantils seguits, trenta anys plantant en la mateixa 
comissió, un rècord i una fidelitat artista falla. Estem a l’ex-
pectativa per aquest 2020.

JOSÉ BADIA ROCA
ANY PREMI SECCIÓ CADAFAL FALLA LEMA I+G NINOT
1990 4t Especial Infantil Sant Roc La il·lusió

1992 5é Especial Infantil Sant Roc X Aniversari

1993 2n Especial Infantil Sant Roc La natura

1994 4t Especial Infantil Sant Roc Programació infantil

1995 3r Especial Infantil Sant Roc Els donyets Ninot Indultat

1996 5é Especial Infantil Sant Roc Cultura i tradició

1997 2n Especial Infantil Sant Roc Un món d'il·lusions

1998 4t Especial Infantil Sant Roc Els somnis encantats

1999 2n Especial Infantil Sant Roc La tardor d'estiu Ingeni i Gràcia

2000 2n Especial Infantil Sant Roc El circ

2001 3r Especial Infantil Sant Roc Tradicions falleres i valencianes

2002 1r Especial Infantil Sant Roc Els oficis Ingeni i Gràcia

2003 2n Especial Infantil Sant Roc Els invents i descobriments Ingeni i Gràcia

2004 2n Especial Infantil Sant Roc Respectem la natura

2005 1r Especial Infantil Sant Roc Que no ens prenguen el pel Ingeni i Gràcia

2006 2n Especial Infantil Sant Roc La vida a la mar

2007 3r Especial Infantil Sant Roc El mercat dels animals

2008 1r Especial Infantil Sant Roc Arts març… ials! Ingeni i Gràcia Ninot Indultat

2009 1r Especial Infantil Sant Roc De vacances… i que més! Ninot Indultat

2010 3r Especial Infantil Sant Roc Somniar ser major

2011 5é Especial Infantil Sant Roc Un any d'estacions

2012 1r Especial Infantil Sant Roc Fer-li l'ullet a la pau Ingeni i Gràcia Ninot Indultat

2013 2n Especial Infantil Sant Roc Que ric és ser pobre Ingeni i Gràcia Ninot Indultat

2014 3r Especial Infantil Sant Roc La pastisseria Ninot Indultat

2015 4t Especial Infantil Sant Roc Una estoreta velleta

2016 1r Especial Infantil Sant Roc Un món de contes Ingeni i Gràcia Ninot Indultat

2017 4t Especial Infantil Sant Roc Fent poble

2018 1r Especial Infantil Sant Roc Qué hi ha de cert? Ninot Indultat

2019 3r Especial Infantil Sant Roc Tempus fugit
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INDULTAT 1995

INDULTAT 2009INDULTAT 2008 INDULTAT 2012

INDULTAT 2013
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INDULTAT 2014

INDULTAT 2016 INDULTAT 2018
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E
n la secció primera el Rei dels primers premis, tant en monuments majors 
com infantils, són un pare i un fill, RAFAEL I RAÚL MARTÍNEZ, hui en dia con-
vertits en un estudi plàstic. Els dos junts han aconseguit a Paterna 6 primers 
premis i tots ells a la falla Grups de la Mercè, d’on són amics a més d’artis-

tes. Cinc premis en els monuments majors, en els anys 2001, 2007, 2009, 2013, 2017 i un 
primer premi en el monument infantil en 2009, els han valgut ser uns Reis de Primera.

Rafa conta amb l’experiència pròpia de més de 30 anys de professió en aquest sector, 
gens fàcil, d’artistes fallers, va aprendre la professió de la mÀ de Vicente Giménez i va 
comptar a més amb taller propi des d’els seus inicis. El seu fill Raúl prompte segueix 
els seus passos, estudia la professió i comença a col·laborar amb alguns dels artistes 
més reconeguts del sector. Raúl a més d’artista faller es converteix ràpidament en un 
gran escultor, pintor i il·lustrador.

A Paterna aquest dos artistes comencen a plantar a l’any 2001, sempre en la falla 
Grups de la Mercè, i ja va guanyar per a ells el primer premi en monument major amb 
una falla que portava per lema “Estem embruisats”. En 2003 és el monument infantil 
el que s’alça amb l’or de la secció amb “ El jardí de l’amor”. “Pirates i atracadors” de 
pegats als ulls i potes de fusta, els torna a portar al més alt dels monument majors 
l’any 2007. I qui no coneix la cançó Opa “Yo me vi hacé un corrá” que va protagonitzar 
el grup KOALA? Doncs aquest és el lema que Rafa i Raúl van plantar a l’any 2009 i que 
li va donar un primer premi i l’Ingeni i Gràcia. Passarien 4 anys fins que arribara 2013 i 
tornaren a pujar en l’escaleta dels premis amb un monument que portava per lema “A 
tot color”, acolorits estaven per les emocions que va despertar aquest premi. I final-
ment l’any 2017 també van obtenir el primer premi amb una falla que duia per lema “Et 
pica el cuquet?”, diríem que si, que si pica el “cuquet” als faller dels Grups de la Mercè 
per la confiança que sempre han tingut amb RAFAEL I RAÚL MARTÍNEZ.

Hui en dia aquest taller s’ha convertit en un estudi on, a més de falles, es treballa la te-
matització d’espais, el disseny gràfic i la il·lustració. En paraules dites per ells: “ESTUDIO 
CHUKY” naix a la ciutat de València, bressolat per la festa de les Falles, sent originalment 
un taller faller de caràcter familiar”.

UN REI DE PRIMERA
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2013. Falla Grups de la Mercè, gran

2014. Falla Grups de la Mercè, gran

2009. Falla Grups de la Mercè, infantil

2015. Falla Grups de la Mercè, gran

RAFAEL I RAÚL MARTÍNEZ
ANY PREMI SECCIÓ CADAFAL FALLA LEMA I+G
2001 1r 1a Gran Grups de la Mercè Estem embruisats

2003 1r 1a Infantil Grups de la Mercè El jardí de l'amor

2007 1r 1a Gran Grups de la Mercè Pirates i atracadors Ingeni i Gràcia

2009 1r 1a Gran Grups de la Mercè Yo me vi hacé un corrá Ingeni i Gràcia

2013 1r 1a Gran Grups de la Mercè A tot color

2017 1r 1a Gran Grups de la Mercè Et pica el cuquet?



Dos de
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Hem parlat d’UN REI DE PRIMERA, però també tenim Reis 
de Primera en les falles infantils. És l’hora de fer història 
dels més menuts, d’eixes falletes infantils, que a tants xi-
quets i xiquetes representen. A l’hora de extraure les dades 
es trobem amb un empat. Dos artistes fallers que han ob-
tingut els mateixos primers premis, en concret 3 cadascú, 
JOSÉ CAMPILLO QUILES i RAÚL SEBASTIAN FALAGUERA.

JOSÉ CAMPILLO QUILES, naix a Paterna de mare jaenesa i 
pare de Hellin, una andalusa i un manxec, vinguts de les 
seues terres a un poble en ple creixement en aquell mo-
ment. Sempre amb una llapissera a la mà és com ell es 
recorda, guanyant un grapat de premis de dibuix i postals 
nadalenques. Encara no alçava un pam de terra quan amb 
furgadents, cola blanca i paper de diari ja feia els seus pri-
mers volums, que es convertien en ninots segons la forma 
que li donara a cada ú d’ells.

No era faller, però ja li corria per la seua sang la festa de 
les falles. Així que per amistat en alguns fallers de la Falla 
Dos de Maig a Paterna, va començar ajudant en els decorats 
de les presentacions, pintant, retallant fusta i dibuixant, no 
seria fins als 17 anys quan José s’apunta a la falla, fent rogle 
de seguida amb el grup de decorats. En 2013 la presentació 

infantil de la falla era la pel·lícula RIO i per al Playback va fer 
tots els caps del animals, eixe seria el seu punt de partida per 
a començar a plantar falles. El convidaren a plantar la falla 
infantil municipal a Paterna en l’any 2014 amb el lema “Tra-
dicions”, aquesta va ser la primera, a partir d’ací tornaria a 
plantar la falleta municipal en 2016 i 2017, l’any en que també 
planta en la falla Vicent Mortes obtenint el seu primer premi i 
l’Ingeni i Gràcia amb “Kung Fu Mortes”. En 2018 torna a repetir 
en premi i Ingeni i Gràcia, també a la falla Vicent Mortes amb 
una falleta que portava per lema “Jugant a ser Vikings”. I en 
2019 arriba el triplet amb “Animal Park”.

En l’actualitat col·labora amb el taller de Mario Pérez fent 
falles infantils en Joaquín Costa, Malva-rosa, Sueca – Literat 
Azorín, Dènia, entre altres.

José Daniel, no és artista faller de professió, és de vocació, 
pinta, modela, retalla la fusta, dissenya els ninots i tot ho 
fa a mà, ningú li ha ensenyat a treballar l’ofici, li naix de les 
entranyes. Crea les figures del no res, les treballa i les mira 
de lluny,  per a traure la millor imatge de cada una d’elles, i 
les pinta de blau, el color que porta al pit, amb el aerògraf, 
un traç, una línia, un ull, una mà, al final una falla i una sa-
tisfacció completa.

JOSÉ CAMPILLO QUILES
ANY PREMI SECCIÓ CADAFAL FALLA LEMA I+G
2017 1r 1a Infantil Vicent Mortes Kung Fu Mortes Ingeni i Gràcia

2018 1r 1a Infantil Vicent Mortes Jugant a ser Vikings Ingeni i Gràcia

2019 1r 1a Infantil Vicent Mortes Animal Park Ingeni i Gràcia
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2019. Falla Vicente Mortes 
- 1er premi Millor Falla de secció 1
- 1er premi Ingeni i Gràcia
- Millor ninot de secció 1
- Premi Secció Animalista A. V. 
Paterna Centro.

2019. Falla Campament la Iesa, sense premi
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2018. Falla Vicente Mortes
- 1er premi Falla sección 1
- 1er premi Ingeni i Gràcia
- Millor ninot secció 1
- Premi joves socialistes Paterna valors per a la infància

2018. Falla Ajuntament de Paterna, fora de concurs
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2017. Falla Vicente Mortes
- 1er premi Falla secció 1
- 1er premi Ingeni i gràcia

2018. Falla Campament, 4t premi secció especial
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2017. Falla Ajuntament de Paterna, fora de concurs

2016. Falla Ajuntament de Paterna, 
fora de concurs

2014. Falla Ajuntament de Paterna, fora de concurs
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RAÚL SEBASTIAN FALAGUERA, naix un 13 de març de 1975. 
Amb 7 anys va tindre un greu accident i es va trencar la 
cama, la qual cosa li va obligar a estar tres 3 mesos en ca-
dira de rodes, i la seua major diversió era dibuixar, pintar i 
jugar en la plastilina, iniciant d’eixa forma, a tan curta edat, 
els seus principis com a artista.

En només 15 anys va entrar com a aprenent en el taller 
de José Martínez Mollá, 2 anys més tard ho faria en Vicen-
te Luna Cerveró, en el que va acabar l’aprenentatge de fer 
monuments fallers. Va estar treballant en els tallers de 
Josep i Ramón Espinosa, Manolo Ferrer Gadea, Bartolome 
Navarro, Jose Burgal Murcià i Ximo Esteve.

Forma part del Gremi d’Artistes Fallers de València, des de 
l’any 1998, quan es va examinar en la Falla Mont de Pietat 
de Xirivella, on va obtenir diversos premis i on va estar 8 
anys plantant en eixa comissió, començant pel monument 
infantil i més tard en els dos monuments.

Successivament han confiat els seus monuments distintes 
Comissions, de Junta Central Fallera, destacant Plaça de Se-
gòvia, Reina Vicent Guillot, Poeta Asins, Nau Bonaire, Acàcies 
Picayo, Avinguda Equador Alcalde Gurrea, Andres Piles, Sant 
Josep de la Muntanya Terol, Pío 12, Garcia Brustenga, La Nova, 

L’Olivereta, Conchita Piquer i també de juntes locals, Segon 
Tram en Torrent, Rahal de Montroi, El Crist, Vicente Mortes, 
Colom d’Or de Paterna i l’Amistat a Massamagrell, entre altres.

Aterra a Paterna en la Comissió d’Alborxí a l’any 1998, acon-
seguint un 5é premi en la falla que portava per lema “Una 
d’aventures”. A partir d’ací ha plantat 39 falles al poble, 
entre elles primers premis en falles grans i en infantils. 
D’aquestes anem a parlar, en 2011 obté el primer premi 
amb la falleta que portava per lema “Edem”, en la Comissió 
Crist de la Fe. 2013 i 2014 també s’alça en el primer premi, 
però, aquesta vegada per a la falla Colom d’Or en els lemes 
“Paisatge d’estiu” i “Cel o infern?”. També a aconseguit dos 
Ninots Indultats, un en monument infantil a l’any 2014 amb 
la falla d’Alborxí i un altre en el monument gran a l’any 2013 
en la Comissió de Vicent Mortes. A més de nombrosos pre-
mis d’Ingeni i Gràcia.

Hi ha que afegir que Raúl també és el REI DE LES BATALLES 
INFANTILS, el Rei que més vegades ha participat en les ba-
talles dels monuments infantil, en concret en trenta tres 
lluites, en algunes ha vençut, en altres li han guanyat, però, 
podem dir que Raúl és l’artista que més falletes infantils ha 
plantat al poble.
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RAÚL SEBASTIÁN FALAGUERA
ANY PREMI SECCIÓ CADAFAL FALLA LEMA I+G NINOT
1998 5é Especial Infantil Alborxí Vacances

1999 3r Especial Infantil Alborxí Paisatge d'estiu

2001 1r Especial Infantil Alborxí Dolce vita Ingeni i Gràcia

2002 5é Especial Infantil Alborxí El flautista de Hamelin

2003 4t 1a Infantil Crist de la Fe Che, qué barbaritat!

2003 4t Especial Infantil Alborxí Carnaval Veneciano

2004 4t Especial Infantil Alborxí La Edad Media
Ninot 

Indultat

2004 4t 1a Infantil Crist de la Fe Disfruta de l'estiu

2005 3r 1a Infantil Crist de la Fe Petardaes valencianes

2006 2n 1a Infantil Crist de la Fe Hamelín

2006 3r Especial Infantil Alborxí Cuentos Chinos Ingeni i Gràcia

2007 3r 1a Infantil Crist de la Fe Valencia Edad Media

2007 1r Especial Infantil Alborxi El paraiso Ingeni i Gràcia

2008 7é 1a Infantil Crist de la Fe Un dia de campo

2009 5é 1a Infantil Crist de la Fe El que els agrada als xiquets

2010 3r 1a Infantil Crist de la Fe El mar

2010 5é Especial Infantil Vicent Mortes Ja estem ací

2011 1r 1a Infantil Crist de la Fe Edem

2011 6é 1a Infantil Colom d'Or La vuelta al mundo

2011 2n Especial Infantil Vicent Mortes Sol naixent Ingeni i Gràcia

2012 3r 1a Infantil Colom d'Or El dragón y la princesa

2012 7é 1a Infantil Crist de la Fe Un dia feliz

2012 5é Especial Infantil Vicent Mortes Que no pare la música

2013 1r 1a Infantil Colom D'Or Paisatge d'estiu

2013 3r Especial Infantil Vicent Mortes Paterna la nostra terra

2013 2n 1a Infantil Crist de la Fe Animalades Ingeni i Gràcia

2014 1r 1a Infantil Colom D'Or Cel o infern?

2014 4t 1a Infantil Crist de la Fe Quan plou, granotes prou Ingeni i Gràcia

2014 4t Especial Infantil Vicent Mortes 
Enguany anem a bussejar 

profund!

2015 3r 1a Infantil Crist de la Fe Ta ta ta chan

2017 2n 1a Infantil Crist de la Fe Paterna, carnaval de festa

2018 4t 1a Infantil Crist de la Fe L'Exótica Índia

2019 6é 1a Infantil Crist de la Fe Dimonis, menuda fartà
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En aquesta secció també hi ha una Reina per a un Rei, és la 
Falla Porta del Sol – La Canyada. La primera comissió que 
és crea al extraradi de Paterna, en la zona de estiuejar dels 
veïns i veïnes de València. El sol, la natura, l’aire fresc dels 
pins de la Canyada feren que molts d’aquests veïns es que-
daren i s’assentaren en aquest lloc privilegiat del poble i que 
d’alguns d’ells eixira aquesta comissió. La falla Porta del Sol 
ha obtingut onze primers premis, tant en monuments grans 

com en infantils en secció primera, però, no podem oblidar 
que aquesta falla naix l’any 1975 i que va romandre en secció 
especial fins l’any 1993, obtenint 16 primers premis en aques-
ta secció, en total vint-i-set guardons, tant en monuments 
majors com en infantils, són els que ha aconseguit al llarg 
dels anys de la seua existència, dies i dies de treball, sumats 
uns al costat dels altres, fent una tasca il·lusionant, que han 
portat a aquesta comissió a perviure entre les millors.

FALLA PORTA DEL SOL - LA CANYADA
ANY SECCIÓ MONUMENT ARTISTA LEMA I+G NINOT
1975 Especial MAJOR Rafael Borrás García Sol, amor y picardia Ingeni i Gràcia

1976 Especial INFANTIL José Gómez Los Picapiedras del siglo XX

1977 Especial MAJOR José Azpeitia De dalt a baix Ingeni i Gràcia

1979 Especial INFANTIL José Martí Cosas de Crios

1981 Especial INFANTIL José Martí Planes Somnis Ingeni i Gràcia

1984 Especial MAJOR Ramón Espuig Romeu Poderoso caballero es Don Dinero

1985 Especial INFANTIL Juan Canet Bonhora Tradicions Valencianes

1986 Especial MAJOR Ramón Espuig Romeu Nostres Menjars Ninot Indultat

1988 Especial MAJOR Ramón Espuig Romeu València, la mar de bé?

1988 Especial INFANTIL Ramón Espuig Romeu Aixina es València

1989 Especial INFANTIL José Antonio Fernández Costums valencianes

1989 Especial MAJOR Ramón Espuig Romeu El sexo… mos du de cap Ninot Indultat

1990 Especial MAJOR Ramón Espuig Romeu Uy… que por

1992 Especial INFANTIL Armando Serra Ponerse moraos Ingeni i Gràcia Ninot Indultat

1992 Especial MAJOR José Ramón Espuig Puro Moro

1993 Especial INFANTIL Armando Serra La Canyada… Terra de vitamines Ninot Indultat

1996 1a MAJOR J. Ramón Espuig Escrivá València a fosques

1997 1a INFANTIL Armando Serra La memoria Ingeni i Gràcia

1998 1a MAJOR J. Ramón Espuig Escriva Cuina tradicional

1998 1a INFANTIL Armando Serra Un día de Pascua Ninot Indultat

1999 1a MAJOR J. Ramón Espuig Escriva Cinematografía Ingeni i Gràcia

2005 1a MAJOR Francisco Agulleiro Les quatre estacions Ingeni i Gràcia

2005 1a INFANTIL Francisco Agulleiro Música i Festa Ingeni i Gràcia

2006 1a INFANTIL Jordi Palanca La cançó del pirata

2007 1a INFANTIL Jordi Palanca Somni de falles Ingeni i Gràcia

2008 1a INFANTIL José Acebes Rodríguez Viatge oriental Ingeni i Gràcia

2009 1a INFANTIL José Acebes Rodríguez Festa en el Bioparc Ingeni i Gràcia
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L
a Secció Segona a Paterna emprén el camí l’any 
2014. I ací hi ha dos clars guanyadors, que en la co-
missió que han plantat, han guanyat tant en monu-
ment major com en infantil. FRANCISCO CUADROS 

i DAVID ZAHONERO, dos joves artistes que tenen la qualitat 
de traure-li tot el suc a les seues idees, als seus ninots i a 
les seues crítiques.

Paco i David o David i Paco, un matrimoni sortit i assaonat 
al món de les falles. Paco andalús de Jaén i David valencià 
però, amb arrels manxegues, comencen les seues carreres 
artístiques, els dos, des de ben menuts, ho portaven a la 
sang. Cadascú per separat feia falles, plantava monuments 
i recreava escenes que feien riure a la gent i cadascú per 
separat guanyava els seus premis, però, en un moment de-
terminat les circumstancies manen, i es produeix una fusió 
de les idees de Paco i la construcció de David. Un aporta la 
crítica i la sàtira, el projecte, i l’altre li dona forma, volum. 
Aquesta connexió elèctrica impossible de separar, en tots 
el sentits, es converteix en matrimoni en 2012. Es comple-
menten, es completen un a l’altre, a Paco no li agrada es-
catar, a David li encanta, a David no li agrada empaperar, a 
Paco no li importa, als dos els agrada pintar, però, tenim un 
problema, Paco és daltònic i David li murmura a cau d’orella 
els colors perfectes per als seus ninots, no es nota res, són 
perfectes, perquè aquesta parella ho és. Tots dos arriben a 
Paterna il·lusionats, a fer-se un lloc al poble. 

Vint-i-sis monuments, huit primers premis i set premis d’In-
geni i Gràcia, és el palmarès d’aquests artistes a Paterna. Co-
mencen a la falla de Terramelar en l’any 2011, estant aquesta 

en la Secció Primera, a partir d’ací, ja no han deixat el poble. 
Guanyant aquests huit primers premis per a les Falles de Ter-
ramelar i Vicent Lerma. Però també planten les falles munici-
pals del poble. Comencen a l’any 2015, en uns poquets diners 
fan la primera falla solidaria a Paterna, per a que entre tots 
puguen contribuir, amb aliments, material escolar o simple-
ment en un joguet, tot per a les persones més necessitades, 
una iniciativa que es va veure un poc emboirada per la quan-
titat de pluja que va caure el dia de la plantà i els següents, 
però, que no va poder amb el sentit del cadafal.

En 2014 guanyen el seu primer premi per a la falla infantil 
de Terramelar, anant-se tots els xiquets a “Venecia” i a més 
el premi d’Ingeni i Gràcia. 2016 corona la Falla Terramelar 
els seus dos monuments, dos primers premis, a més de 
l’Ingeni i Gràcia en les dues falles amb els lemes “Enguany 
plantem per ous” i “Al·legoria a la imaginació”.

2017 és l’hora de la falla Vicent Lerma i el seu monument 
infantil amb un lema que deia “Unes olimpíades salvatges”. 
Sería el primer però no l’últim per aquesta comissió, l’any 
2018 va tornar a guanyar aquesta vegada el monument 
gran amb el lema “El que no corre vola”. I 2019 culminaria 
amb el dos primers premis i l’Ingeni i Gràcia per a la falleta 
infantil que portava per lema “La bona cuina”.

A LA SEGONA, REI
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2014. Infantil · Falla Terramelar

2016. Infantil · Falla Terramelar

FRANCISCO CUADROS I DAVID ZAHONERO
ANY PREMI SECCIÓ CADAFAL FALLA LEMA I+G
2014 1r 2a Infantil Terramelar Venecia Ingeni i gràcia

2016 1r 2a Gran Terramelar Enguany plantem per ous Ingeni i Gràcia

2016 1r 2a Infantil Terramelar Al·legoria a la imaginació Ingeni i Gràcia

2017 1r 2a Gran Terramelar El forat

2017 1r 2a Infantil Vicent Lerma Unes olimpiades salvatges

2018 1r 2a Gran Vicent Lerma El que no corre, vola

2019 1r 2a Gran Vicent Lerma Se… So Ingeni i Gràcia

2019 1r 2a Infantil Vicent Lerma La bona cuina Ingeni i Gràcia
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2017. Infantil · Falla El Clot

2016. Major · Falla Terramelar
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2019. Major · Falla El Clot2019. Infantil · Falla El Clot

2018. Major · Falla El Clot2017. Major · Falla Terramelar
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Encara que la segona secció és molt jove, tants sols sis 
anys, també tenim una Reina per a un Rei, en aquest cas és 
la Falla Vicent Lerma “El Clot”. Aquesta comissió ha guanyat 
cinc vegades en aquesta secció, però, el seu palmarès no 
es queda ací, ha aconseguit un primer premi en l’any 1996 
quant lluitava en la secció especial i sis medalles d’or en la 

secció primera. En total la falla del “Clot” s’ha alçat amb dot-
ze primers premis, tant en monument majors com infantils, 
al llarg de la seua trajectòria. Un treball amb molta cura i 
esforç que aquests fallers i falleres han realitzat al llarg de 
tots els anys des de el seu naixement.

FALLA VICENT LERMA “EL CLOT”
ANY SECCIÓ MONUMENT ARTISTA LEMA I+G NINOT
1994 1a MAJOR Luis Miguel Herrero Gómez Moros i moraes Ingeni i Gràcia

1996 Especial INFANTIL Oscar Tornador Viure amb Pau Ninot Indultat

1997 1a MAJOR Rosendo Seguer i Inma Benavent Cadascú te el que merexi

2002 1a MAJOR Manuel Gramaje Llisterri Per un poble net Ingeni i Gràcia

2004 1a MAJOR José Manuel Gramaje ¿Vivan los novios?

2006 1a MAJOR Vicente Tornés Els nous pirates

2010 1a INFANTIL Santiago Parrado Dobón De festa Ingeni i Gràcia Ninot Indultat

2014 2a MAJOR Antonio Rubiño Linares Lo bonic de la mar Ninot Indultat

2017 2a INFANTIL Paco Cuadros i David Zahonero Unes olimpiades salvatges

2018 2a MAJOR Paco Cuadros i David Zahonero El que no corre vola

2019 2a MAJOR Paco Cuadros i David Zahonero Se… So Ingeni i Gràcia

2019 2a INFANTIL Paco Cuadros i David Zahonero La bona cuina Ingeni i Gràcia
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E
l més graciós de tots els artistes, tant majors com infantils, és FEDE CONTRE-
RAS, ell és el que més vegades ha obtingut el premi d’INGENI I GRÀCIA a les 
falles de Paterna, ho ha fet en deu ocasions dels vint-i-set monuments que 
a plantat al poble i tant sols en dues comissions, Dos de Maig i Campament.

Fede Contreras és natural de Burjassot, i pertany a la Generació dels artistes dels anys 
70. Recala a Paterna després d’una breu participació a la Secció Especial de València 
entre els anys 1976 i 1978, en concret a una falla de gran solera com és la Plaça de la 
Mercè, i ve de la mà de la Falla Dos de Maig en l’any 1981, obtenint un 3er premi amb 
“Va bola”.

Federico Contreras Cardo, més conegut com “FEDE”, va ser autor de nou falles grans 
(1981-1989) i quatre infantils (1981, 1987, 1988, 1989) en el Dos de Maig i en Campament 
va signar huit falles grans (1990-1998) i sis infantils (1991-1996 i 1998).

De tots aquests monuments ha guanyat el premi d’Ingeni i Gràcia en la Comissió del Dos 
de Maig a l’any 1984 amb “La nit”, quedant en segona posició en monument major. Encara 
que en 1986 va obtindré un quart premi en monument “El que no corre, vola” va obtindré 
també Ingeni i Gràcia. Amb “La festa” de 1987, tot el Dos de Maig estava celebrant el 
primer premi de falla i l’Ingeni i Gràcia. “L’IVA i la mare que els ha parit”, tant sols es va 
poder obtindré un tercer premi, però el jurat no es va poder resistir a l’Ingeni i Gràcia. 
1989 seria l’últim any de Fede en la falla Dos de Maig, i no se’n va anar debades, plantaria 
“El pirulí” i obtindria un segon premi i l’Ingeni i Gràcia en monument major i una tercera 
posició en la falleta infantil, però també obtindria l’Ingeni i Gràcia amb “Els aliments”.

Després, la seua trajectòria a Paterna aniria de la mà de la falla Campament, guanyant 
per a ells en monuments infantils en 1991 un quinté premi i l’Ingeni i Gràcia amb “El 
séptimo arte” i en 1996 “Els viatges” faria obtindré un seté premi i l’Ingeni Gràcia. En 
les falles majors en 1993 un primer premi de monument i l’Ingeni i Gràcia, amb el lema 
“Bufar en caldo gelat”. I l’any següent 1994 amb “¡Al atac!” es quedaria en la quarta 
posició, però, s’alçaria en el premi d’Ingeni i Gràcia.

SA GRACIOSA MAJESTAT
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1986. Major · Falla Dos de Maig 1987. Major · Falla Dos de Maig

1984. Major. Falla Dos de Maig
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FEDE CONTRERAS
ANY PREMI SECCIÓ CADAFAL FALLA LEMA I+G NINOT
1984 2n Especial Gran Dos de Maig La nit Ingeni i Gràcia Ninot Indultat

1986 4t Especial Gran Dos de Maig El que no corre, vola Ingeni i Gràcia

1987 1r Especial Gran Dos de Maig La festa Ingeni i Gràcia

1988 3r Especial Gran Dos de Maig L'IVA i la mare que els ha parit Ingeni i Gràcia

1989 2n Especial Gran Dos de Maig El piruli Ingeni i Gràcia

1989 3r Especial Infantil Dos de Maig Els aliments Ingeni i Gràcia Ninot Indultat

1991 5é Especial Infantil Campament El Séptimo arte Ingeni i Gràcia

1993 1r Especial Gran Campament Bufar en caldo gelat Ingeni i Gràcia Ninot Indultat

1994 4t Especial Gran Campament ¡Al atac! Ingeni i Gràcia

1996 7é Especial Infantil Campament Els viatges Ingeni i Gràcia

1988. Major · Falla Dos de Maig 1989. Infantil · Falla Dos de Maig
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L
’artista faller que més monuments ha realitzat per a les falles 
de Paterna és ANDRÉS ARÉVALO CASTILLA, en concret trenta 
nou falles grans i trenta dos infantils, setanta un cadafals 
disseminats pels carrers del poble, per eixe motiu es conver-

teix en el REI DE LES BATALLES.

Andrés, és del poble, naix a Paterna en una família humil que li inculca 
uns valors tan importants com el respecte i la sinceritat, uns valors 
que van forjar el seu caràcter i gràcies als quals va aprendre a ser 
millor persona.

Trenta anys dedicats al món de l’art faller, li han donat per a molt. Home 
inquiet que fa uns anys va decidir emprendre un altre camí, sense des-
cuidar la seua passió, el camí de l’escriptura. Va començar fent relats 
curts referents a la condició humana, per a després llançar-se a la aven-
tura d’escriure sobre el que ell més sap, sobre la pintura fallera, un obra 
enfocada al aprenentatge, un obra autodidacta de pintors novells que 
aconseguís una bona acceptació entre els amants de la pintura artística.

Actualment, treballa dur per fer-se un lloc al món de la literatura sent 
escola de Valors “El Tirano” la seua primera novel·la, un obra mediant 
la qual espera poder contribuir a que altres troben el camí i la felicitat. 
Andrés reconeix que escriure el fa feliç.

Andrés, l’artista fill del poble, és el que més monuments ha plan-
tat, va començar l’any 1993 plantant en la falla L’Amistat, on va a 
aconseguir un 5é premi en el monument infantil i un 9é per al gran 
que portava per lema “Vámonos a la cabaña”. A partir d’ací ja no ha 
parat de fer falles fins l’any 2011, falles per al seu poble, falles que 
han competit i que les comissions han confiat en ell, encara que 
hem de dir que no ha obtingut cap primer premi, ni Ingeni i Gràcia, 
ni cap Ninot Indultat en tota la seua trajectòria de falles a Paterna.

EL REI DE LES BATALLES
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ANDRÉS ARÉVALO CASTILLA
ANY PREMI SECCIÓ CADAFAL FALLA LEMA
1993 9é 1a Gran L'Amistat Mitos y leyendas

1993 5é 1a Infantil L'Amistat Vamos a la cabaña

1994 2n 1a Gran L'Amistat Felicidades

1994 5é 1a Infantil L'Amistat Dulces

1994 3r 1a Infantil Grups de la Mercé Democracia infantil

1994 Fora - Gran PRYCA Camino de Santiago

1995 7é 1a Gran L'Amistat Todos para uno

1995 8é 1a Infantil L'Amistat Me quedo como estoy

1995 6é Especial Gran Polígono Norte Ya está bien hombre

1996 8é 1a Gran L'Amistat Fenómenos

1996 7é 1a Infantil L'Amistat Valencia

1997 10é 1a Gran L'Amistat El barrio

1997 13é 1a Infantil L'Amistat El tiempo

1998 9é 1a Gran L'Amistat Contaminación

1999 4t Especial Gran Sant Roc Bufonades

2000 6é Especial Gran Sant Roc Conquestes

2001 3r Especial Gran Sant Roc Fórmules magistrals

2001 9é 1a Infantil Colom d'Or Democracia infantil

2002 6é Especial Gran Sant Roc Lluitant per lo nostre

2002 3r 1a Gran Colom d'Or El tiempo

2002 4t 1a Infantil Colom d'Or A jugar se ha dicho

2002 8é 1a Gran Terramelar Per lo nostre

2002 9é 1a Infantil Terramelar Naturaleza

2003 5é Especial Gran Sant Roc Actualitat

2003 8é 1a Gran Terramelar Payasadas

2003 9é 1a Infantil Terramelar El bien

2003 9é 1a Gran Colom d'Or Lluitas

2003 7é 1a Infantil Colom d'Or La naturaleza

2004 8é 1a Gran Terramelar L'hora de Terramelar

2004 8é 1a Infantil Terramelar Democracia infantil

2005 7é 1a Gran Terramelar Aniversari

2005 10é 1a Infantil Terramelar De tot un poc

2005 11é 1a Gran Nova Paterna Menudo año

2005 8é 1a Infantil Nova Paterna Qué vida más perruna

2006 5é Especial Gran Gran Teatre Terror

2006 9é 1a Gran Terramelar Lluitas

2006 9é 1a Infantil Terramelar Navidad

2007 4t Especial Gran Gran Teatre Cuestión de estética

2007 11é 1a Gran Terramelar Música
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ANDRÉS ARÉVALO CASTILLA
ANY PREMI SECCIÓ CADAFAL FALLA LEMA
2007 12é 1a Infantil Terramelar Al cole

2008 10é 1a Gran Terramelar Miedo AAAA

2008 11é 1a Gran Nova Paterna El mundo televisivo

2008 12é 1a Gran La Nostra Per el barri

2008 13é 1a Gran Plaça Benicarló Quien mal empieza…

2008 5é Especial Gran Gran Teatre Arriba l'hora

2008 8é 1a Infantil La Nostra Al cole

2008 9é 1a Infantil L'Amistat Seguretat Vial

2008 10é 1a Infantil Plaça Benicarló Navidad

2008 12é 1a Infantil Nova Paterna Les 4 estacions

2008 13é 1a Infantil Terramelar La granja

2009 9é 1a Gran L'Amistat Aniversari

2009 11é 1a Gran Nova Paterna Reivindicacions

2009 12é 1a Gran La Nostra Nuestro Casal

2009 13é 1a Gran Terramelar Quin any

2009 10é 1a Infantil L'Amistat La natura

2009 12é 1a Infantil La Nostra Les 4 estacions

2009 13é 1a Infantil Nova Paterna Els dolços

2009 14é 1a Infantil Terramelar Primavera

2010 7é 1a Gran L'Amistat Por!...AAAH!!!

2010 10é 1a Gran Nova Paterna Movilizaciones

2010 11é 1a Gran Terramelar Soledat

2010 12é 1a Gran La Nostra El bien

2010 7é 1a Infantil Terramelar Jocs de germanor

2010 9é 1a Infantil L'Amistat A jugar s'ha dit

2010 11é 1a Infantil Nova Paterna La paraeta

2010 12é 1a Infantil La Nostra El tiempo

2011 9é 1a Gran La Nostra A la deriva

2011 11é 1a Gran Nova Paterna Lucha diaria

2011 9é 1a Infantil La Nostra Al cole

2011 10é 1a Infantil Nova Paterna El parque
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Com en tots els apartats no hi ha Rei sense Reina i aquesta vegada en molta raó, perquè el 
Rei que més vegades ha plantat falla a Paterna no és un Rei sinó una Reina. El artista que més 
monuments ha firmat al poble és LA COMISSIÓ, sobre tot monuments infantils. LA COMISSIÓ ha 
plantat huitanta tres falles, trenta quatre grans i quaranta nou infantils, evidentment sempre hi 
ha un artista darrere d’aquest treball, però, un artista que ajuda, un artista que dóna el suport 
suficient als fallers per a que puguen plantar els seus monuments. Les circumstancies manen 
en nombroses ocasions, i de vegades per a poder continuar fent falla, hi ha que traure d’on no hi 
ha i entre tots perpetuar la història de les falles al poble. Però, arribat aquets moment hi hauria 
que fer alguna reflexió, o concretament una pregunta, QUARANTA NOU falles infantils firmades 
per LA COMISSIÓ? Són moltes no? Quina és la nostra prioritat, plantar falla o la festa? És que 
les comissions donem menys importància a l’hora de plantar falletes infantils? És que tant sols 
volem alçar-se amb el primer premi del monument gran i l’infantil el deixem en un segon lloc?

La veritat és que la història així ho conta. Perquè les falles començaren fent monuments grans 
que representaven a les comissions en tota la seua extensió, en elles, al principi, no participaven 
els xiquets, no hi havia comissió infantil, no hi havia falleta infantil. Com diuen els autors del Llibre 
“Fallas Infantiles, Juego y Tradición”, en el seu pròleg: “Las fallas infantiles han sido hasta ahora la 
Cenicienta de la Fiesta. Durante muchas décadas han sido el apéndice obligatorio de las comi-
siones grandes, por lo que han tenido que conformarse con recibir una atención residual o cir-
cunstancial, que se ha contagiado también a los ciudadanos y a las publicaciones específicas”.

No serà casualitat que una de les primeres falletes que s’identifiquen com a tal, siga en un 
col·legi, en concret al pati de les Escoles Píes, un cadafal fet per als xiquets, que portava per 
lema “Donde menos se piensa, salta la liebre”, corria l’any 1874, i es feu com a entreteniment 
per als col·legials. A partir d’ací comencen a formar part de la tradició fallera, que culminaria 
al segle XX i que tindria el seu sorgiment més important en els anys 20, ja que la societat 
valenciana estava decidida a que la seua festa en honor a Sant Josep, fora la senya d’identitat 
dels valencians, i així passaren dels vint-i-cinc cadafals de 1920 als cent a final de la dècada. 
Esta conseqüència va resultar propicia per a que començaren a créixer també les falletes 
infantils, però, sempre en un segon lloc i moltes d’elles fetes als patis de col·legis o d’alguna 
casa particular com a entreteniment de la xicalla del carrer.

No seria casualitat que a Paterna, de la mateixa manera nasquera una falla com a tal, podrí-
em dir la primera de les moltes que vindrien després en els anys, també en un col·legi, feta 
per xiquets, per als xiquets, al Col·legi Blasco Ibáñez, l’escola dels xics, hui en dia Cervantes 
i el seu professor seria En Ramón Ramia Querol. Una falla amb la seua crítica nascuda d’un 
accident ocorregut al pas a nivell de les Carolines, a Paterna, el dia 21 de Gener de 1935, un 
punt negre que tenia a la gent del poble en un baticor permanent. I que els xiquets aprofita-
ren per a fer una falla i un llibret. Uns quants anys després naixerien les primeres comissions 
al nostre poble.
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LA COMISSIÓ
ANY PREMI MONUMENT FALLA LEMA I+G
1985 9é Infantil L' Amistat Juegos

1985 10é Gran L' Amistat Justicia

1986 10é Infantil L' Amistat Pasado y presente de nuestra Valencia

1987 9é Gran Colom d'Or La fuchida del Colom

1990 8é Infantil L' Amistat Coses de Paterna

1990 10é Infantil Olmos Nieva Xicalla

1990 11é Infantil Gran Teatre La ilusión de la vida

1990 10é Gran Gran Teatre El sol sale para todos

1991 13é Infantil L'Amistat Quiero ser artista

1991 14é Infantil Terramelar Canal 9

1991 12é Gran Amistat Els jocs



Sigo siendo
EL REY

50

LA COMISSIÓ
ANY PREMI MONUMENT FALLA LEMA I+G
1991 14é Gran Terramelar Draculancia

1992 11é Infantil L'Amistat El cómic

1992 14é Infantil Terramelar El embruix

1992 16é Infantil Trinquet Ja estem en la lluna

1992 15é Gran Terramelar Els gossos i Terramelar

1992 16é Gran Trinquet Vixca la falla del meu barri

1993 7é Infantil Terramelar Mascletà a la plaça

1993 10é Gran Terramelar Terratràfic

1993 11é Gran Plaça Benicarló Cosas de la Coma

1994 8é Infantil Alborxí Paterna mora y galana Ingeni i Gràcia

1994 4t Infantil Terramelar Diabluras

1994 7é Infantil Trinquet Cantant al treball

1994 8é Infantil Crist de la Fe Qué nos espera

1994 9é Infantil Plaça Benicarló El circo

1994 9é Gran Terramelar Al son que nos hace bailar

1994 10é Gran Trinquet La lluita

1995 1r Infantil Alborxí Arriba l'ilusió

1995 6é Infantil Campament Contes i fábules

1995 6é Infantil Crist de la Fe Coses nostres

1995 7é Infantil Terramelar Los juegos infantiles

1995 9é Infantil Trinquet Monumentos i fiestas valencianas

1995 11é Gran Terramelar La hora de la guerra

1995 12é Gran Trinquet Payasadas

1996 9é Infantil Terramelar Fantasias animales

1996 13é Gran Terramelar L'ecos 1996

1997 1r Infantil Campament Fantasias Orientales Ingeni i Gràcia

1997 8é Infantil Trinquet Sueños

1997 13é Gran Trinquet La nau fallera arriba a port segur

1997 12é Gran Plaça del Poble Adossats Socials

1998 4t Infantil Plaça del Poble Primavera valenciana

1998 9é Infantil L'Amistat Reivindicación

1998 5é Gran Plaça del Poble Joc net

1999 10é Infantil Plaça Benicarló Cine infantil

1999 11é Infantil Plaça del Poble Juegos infantiles

1999 10é Gran Plaça del Poble Al sol que més calfa
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LA COMISSIÓ
ANY PREMI MONUMENT FALLA LEMA I+G
1999 11é Gran Plaça Benicarló Raterias

2000 8é Infantil Plaça del Poble Carnestoltes

2001 2n Infantil Vicent Lerma Somnia… amb riure Ingeni i Gràcia

2001 10é Infantil Plaça Benicarló El circo

2002 11é Infantil Plaça Benicarló Disney

2002 6é Gran Plaça Benicarló Operación Triunfo

2004 12é Infantil Lloma Llarga El circo de la vida

2004 12é Gran Lloma Llarga Rateries

2005 12é Gran Lloma Llarga Lo que ha de ser una falla

2006 4t Infantil Gran Teatre La mar de contaminació

2006 10é Infantil Lloma Llarga Vaya amb els teletubbies

2006 11é Gran Lloma Llarga Menut perico

2007 9é Infantil Lloma Llarga Historias infantiles

2007 12é Gran Lloma Llarga Mi barrio

2008 4t Infantil Lloma Llarga Una de por

2008 5é Gran Lloma Llarga Bruixes de la Festa

2009 11é Infantil Plaça Benicarló Anem a…

2009 14é Gran Plaça Benicarló Lo nostre

2011 FORA Infantil Lloma Llarga Jocs de germanor

2011 13é Gran Lloma Llarga Açò pegarà un esclafit

2012 14é Infantil Lloma Llarga La Naturaleza

2012 12é Gran Lloma Llarga La crisi

2012 13é Gran Nova Paterna El resurgir de Nova Paterna

2013 14é Infantil Lloma llarga Estem d'aniversari

2013 10é Gran Lloma Llarga Euforia

2013 14é Gran Nova Paterna Xe quin artista

2014 4t Infantil Verge dels Desemparats Looney tunes

2014 5é Infantil Lloma Llarga Donant el cante

2014 6é Infantil Nova Paterna Cuinant el nostre aniversari

2014 5é Gran Verge dels Desemparats Passions

2014 6é Gran Nova Paterna Feliç aniversari

2015 4t Infantil Nova Paterna Ja està açí la fórmula 1 Ingeni i Gràcia

2015 6é Infantil Lloma Llarga El que importa és l'interior

2015 5é Gran Nova Paterna El cub de Rubick

2016 2n Infantil Crist de la Fe Te'n recordes

2017 6é Infantil Lloma Llarga La nostra terreta

2017 6é Gran Lloma Llarga la mar de beeee

2018 7é Infantil Colom d'Or Valensianeta

2018 6é Gran Colom d'Or España circus
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D
e vegades resulta increïble el poder que tenen els records, que en ser reme-
nats per algun motiu, demanen pas en els nostres pensaments. Així ha passat 
al nostre treball, que ha despertat als fallers i falleres del poble i els ha ajudat 
a recordar, per a que entre tots donarem llum al temps passat.

“EL REY”, una ranxera mexicana, que esdevé en una recopilació de dades, de premis i 
lemes, una ranxera que parla de Reis i Reines, de Falles i Artistes. Dades i números per 
a saber. Dades i números per a coronar als Reis. Dades i números per a saber qui és en 
realitat el REI dels REIS.

Sempre hi ha un vencedor i sempre un vençut. Es podria dir que quan un aconsegueix 
una victòria és el Rei, es corona com a campió. En la competició, només un arriba al caixó 
més alt del podi. Però, seria absurd pensar que tot acaba en eixa foto. En aquest treball 
es pot comprovar que es pot ser Rei de moltes maneres. Es pot ser el número un en 
falles majors plantades. Es pot ser, per contra el Rei en monuments infantils. És possible 
ser el millor quant a nombre de monuments plantats en una mateixa comissió. I ser el 
millor en ninots d’exposició, el que més d’indults posseeix. Es pot ser el líder en ingeni i 
gràcia, pel número de condecoracions rebudes al llarg dels anys. No és aquest l’autèntic 
propòsit de les falles?

El que ens porta irremeiablement a pensar és, si hi ha un rei verdader, únic, o si pel 
contrari es pot ser rei de diferent maneres. Que títol dels que hem anomenat, és més 
important? En qualsevol competició esportiva, per exemple, és evident que el guanyador 
és el que rep l’or, però convindria preguntar-se: què és realment el que té el mateix va-
lor, la victòria o la constància permanent? Heus ací, l’exemple de l’atleta que arriba per 
primera vegada a la final d’una competició i la guanya brillantment, havent passat totes 
les rondes i vencent quasi fàcilment tots els rivals. No obstant això, no torna mai més a 
triomfar, es queda en les primeres eliminatòries, o es lesiona constantment. En el costat 
contrari tenim un altre atleta, que ha disputat una final i l’ha perduda, però que és un 
habitual en semifinals, arribant sempre a estar entre els quatre o cinc millors del món, 
tot al llarg de molts anys de competició.

PUNT I APART
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Pareix a simple vista que el que arreplega la medalla d’or, és superior. Però no convindria 
preguntar-se: si el rei honorífic, el que té el respecte de tots els seus rivals, per la seua 
constància, la seua tenacitat, el seu treball, és el segon contendent? Hi ha artistes que 
posseeixen un talent innat, i són capaços de crear i donar-li vida a una idea que només 
existeix en el seu cap, i que cobra vida en fusta revestida de cartó, que resulten insupe-
rables per bellesa i enginy i així són reconeguts, encara que siga fugaçment. Però també, 
hi ha altres amants del seu ofici, amb menys talent natural, però amb una dedicació 
en cos, ànima i esperit, que supleix les carències tècniques o imaginatives possibles. 
Hi ha alguns que respecten la fusta com si fora l’oxigen necessari per a respirar, o que 
simplement s’assenten durant hores i dies enfront d’un monticle de suro, per a donar-li 
forma lenta i suaument, com es bressola un nadó perquè no es desperte, i que després 
el vesteixen i l’engalanen per a eixir al carrer. No li entregaríem per unanimitat nostre 
pergamí de rei honorífic?

Podria ser també que hi haguera un altre artesà, que sabent que no té cap possibilitat 
d’aconseguir les cimes més altes, continua perseverant i mantenint-se ferm. Oferint tot 
el que té i s’acobla a pressupostos molt xicotets de comissions molt xicotetes, per a do-
nar-los l’oportunitat de plantar el seu monument dignament. Juga sempre amb un equip 
inferior en número i talent, però disputa les seues competicions fins a l’últim moment, 
conscient que pot ser, un dia ocórrega tot l’impensable i arribe, perquè no, a disputar 
els partits més importants. Estaríem llavors davant del rei de l’esforç i la dedicació. No 
és aquest el reconeixement més pur? Podíem concloure que hi ha múltiples formes de 
números un, moltes corones per entregar, molts Reis per enaltir. Nosaltres no s’atrevim 
amb un només, vaja a ser que ens deixem alguna virtut per ressaltar i quede en l’oblit. 

Nosaltres pugem als altars, els que en qualsevol orde de la vida i en este cas de les fa-
lles, ho entrega tot, dóna el millor de si mateix, és inconformista amb un resultat, busca 
solucions a qualsevol imprevist, cau i es torna a alçar, lluita fins a l’extenuació, i demà, 
quan s’arrepleguen les cendres dels monuments ardits la nit anterior, tornarà irremeia-
blement a posar-se en la línia d’eixida.

Eixe és el nostre REI. El REI dels REIS és el treball, l’esforç, la confiança en un mateix, els 
obstacles que es converteixen en graons per a superar qualsevol repte, la determinació 
d’aconseguir l’objectiu, el sacrifici per obtindre uns propòsits, la lluita diària, eixe és el 
nostre REI.

A partir d’ací vos convidem a tots els amants de la festa, a totes les malaltes de falles a 
que perpetuem aquest treball, que omplim els buits que queden, que li donem la impor-
tància que té la història, una història feta pels fallers i falleres del poble, per les comis-
sions germanes de Paterna, no deixem que mora ací, continuem arrodonint-ho, per a les 
generacions venidores, nosaltres ho farem. I tu? Qui és el teu REI?

HIVERN 2020
RRPP
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Sigo siendo
EL REY

CONSULTES

ARIÑO VILLARROYA, A. (dir.) (1990): Historia de las Fallas, València, Levante- EMV, 490 pg.

CASTELLÓ LLI, J.; MIR SERRANO, H.; SANCHÍS AMBRÓS, M. (2001): Fallas infantiles, juego y 
tradición, València, Ajuntament de València, 291 pg.

http://www. Gremiodeartistasfalleros.es/ 
 web Gremi Artesà d’Artistes Fallers de València (consulta desembre 2019)

https:// paternateca.blogspot.com/2017/03/la-primera-falla-de-paterna-1935.html
 “La primera falla de Paterna, 1935”, bloc Paternateca (consulta novembre 2019)

Arxiu fotogràfic de Cendra Digital

Arxiu fotogràfic del Diari Paterna al Dia

Arxiu Fotogràfic de Paterna Biz

Arxiu particular de Manolo Sanchís

Arxiu particular de Ivan Esbrí

Arxiu de la Junta Local Fallera de Paterna

Arxius de les diferents Comissions Falleres de Paterna

Aquest enllaç, és el contenidor de tota la informació continguda en el present treball, en ell podeu veure 
tot el palmarès de les comissions que formen la història de les falles a Paterna, des de l’any del naixement 
de cada una d’elles, tots els premis obtinguts en els seus monuments, tant majors com infantils, el premi 
d’Ingeni i Gràcia i quins han segut els Ninots Indultats de tots els anys. A més, hem arreplegat des de 1970 fins 
2019, tota la classificació de premis de monuments en totes les seccions, els artistes fallers que firmaren els 
contractes i els lemes que cada un d’ell portaven. Vos convidem a gaudir d’aquestes dades que són un tresor 
únic per al coneixement faller paterner i valencià.
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President
GINÉS Rubio García

Amb enorme satisfacció, em complau su-
mar-me com a president a la història de la 
comissió més perdurable de Paterna. Ja tenim 
a les nostres mans el llibret, esperat i desit-
jat per els quals han format i formen part 
d’aquesta gran família. Fallers, falleres, falleres 
majors, col·laboradors i delegació de llibret, i 
com no, als amants d’aquesta gran festa tan 
nostra i valenciana que manifesta explosió de 
color, cultura i música.

Un president no funciona sense un bon equip, 
això va ser un consell que em van donar a 
l’inici del càrrec, quin millor moment per a 
deixar-ho per escrit. Felicitar el treball exer-
cit de tots els meus vicepresidents i les seues 
delegacions. Però tampoc m’oblide d’agrair a 
tots els fallers i falleres que sense estar dins 
d’una delegació han estat aportant ajuda i es-
forç durant tot l’exercici.

Dins de molt poc la nostra plaça es trobarà co-
ronada amb espectacularitat i bellesa, tindrem 
un casal ple de germanor, omplirem els carrers 
d’alegria, música, pólvora, devoció i posarem la 
fi amb el ritual del foc reprenent un nou any.

Elena, Shaila i Josevi, un any per a recordar, em-
marcar i mai oblidar. Espere i desitge passar 
unes falles inoblidables al vostre costat.

La festa de les falles ha de continuar comptant 
amb tots vosaltres per a fer-la més gran si cap.

Bones falles 2020.
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Fallera Major
ELENA Ma López Tarín

Fallers, falleres, veïns i amics. Enguany tinc el 
privilegi de dirigir-me a tots vosaltres com a Fa-
llera Major de la meua volguda falla.

Des d’aquestes línies voldria dir moltes coses i al 
mateix temps ser breu, una tasca gens senzilla. 
Ara em trobe en el mig del meu viatge, un viatge 
que ja m’ha portat experiències i persones tan 
especials que portaré amb mi sempre. Però res 
haguera sigut igual sense les persones que ja 
m’acompanyaven, les meues amigues i la meua 
família, que des del primer dia han fet possible 
que portara a terme el meu somni i que amb 
il·lusió han fet que siga inoblidable.

És de veres que és una gran responsabilitat 
portar el meu càrrec, però he de reconèixer 
que mai he estat sola. He tingut la gran sort 
d’estar sempre ben acompanyada dels meus 
inseparables: Shaila, Josevi i Ginés. Els millors 
representants que la sort ha tingut l’encert de 
posar en el meu camí. 

A més, des d’ací m’agradaria donar les gràcies a 
la directiva i a tota la comissió per el seu suport 
i per fer que aquestes falles es queden grava-
des a foc en la meua memòria i en el meu cor. I 
és que, el que ens fa gran sou vosaltres, cadas-
cun dels fallers que composen la comissió.

Per últim, no voldria acabar sense felicitar per 
anticipat a tots els Peps i Pepites de la barri-
ada, i com no, a tots els pares. I donar de nou 
les gràcies, per fer-me somiar, per fer que els 
meus somnis es facen realitat i per gaudir amb 
mi a cada pas.

Què visquen les falles 2020!
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DIRECTIVA 2020

President
Ginés Rubio García

Vicepresident 1er
Àrea de Festes

Tony Jiménez Jiménez

Vicepresidenta 2a
Àrea Econòmica

Lorena Benlloch Alfonso 

Vicepresidenta 3a
Àrea de Relacions Públiques

Elena Martínez Guillem

Vicepresident 4t
Àrea d’Infantils
Julio Ojer Jorge

Secretària
Sandra Gallardo Tabla

Vicesecretària
Nela Barrones García

Porta Estendard
Francisco José Verdejo Márquez

Porta Senyera
Juan Vicente Sancho Mínguez

Delegada Junta Local Fallera
Diana Talón Salvador

ÀREA DE FESTES
Delegació de Monuments Ginés Rubio García, Tony Jiménez Jiménez, Francisco Javier 
Nuñez Bailen
Delegació de Play Back Olga Cantero Mínguez, Juan Vicente Sancho Mínguez, Rosa 
María Roa Barrones, Patricia García Ocaña
Delegació de So Alberto Pérez Santisteban, Enrique Soriano
Delegats de Festejos Roberto Martínez Iglesias, Javier Martínez Iglesias, Francisco 
Jiménez Jiménez, Beatriz García Martínez
Grup de Treball Sparmayos And Girls
Delegació de Presentació

Delegada de Presentació Cristina Valero Gil
Delegat de Decorats David Lozano 
Grup de Treball Roberto Belda Romero, Olga Cantero Mínguez, Cristina Cifre 
Avendaño, Sonia Font Vázquez, Patricia García Ocaña, Johana Gómez Rayo, Sara 
López Sebastián, Iratxe Martínez Navarro, Sandra Merino Parreño, Laura Moragón, 
Amparo Zuriaga Benlloch, María Sola Moreno, Sheila Oller Gallardo, Rosa Roa 
Barrones, Juan Vicente Sancho Mínguez, Alberto Pérez Santisteban, Pedro Navarro

Delegació de Foc David Lozano 
Delegació d’Esports Alberto Pérez Santisteban
Delegació de Cavalcada

Delegada Cristina Valero Gil
Grup de Treball Zona Wifi

Delegació de Merchandising Francisco Núñez Bailén, María Dolores Calatrava Fos

ÀREA ECONÒMICA
Tresorera María Jiménez Jiménez
Comptadora Amparo León Ochoa
Pressuposts Carlos Cerdán Martínez
Delegada de Loteria Nela Barrones García
Delegat de Loteria Francisco Valero López
Delegat Quotes Majors Antonio Sánchez Burriel
Delegada Quotes Infantils Paquita Tabla Blanco

ÀREA DE RELACIONS PÚBLIQUES
Juani Tarin Bernabéu, Cecilia Sanchís Alcañiz, Sara Sánchez Esteve, Juan Antonio 
Doménech Francés, Consuelo Valero Gil, Francisco Javier Núñez Bailén, Tony Jiménez 
Jiménez, Raquel Zuriaga Díaz, María Dolores Calatrava Fos, Patricia García Ocaña, 
Marta Cerdán Martínez, Paula Alhambra Calatrava, Pili Martínez García

ÀREA D’INFANTILS 
Delegada Amparo León Ochoa
Subdelegats María Dolores Moreno Collado, Manuela Villena Martínez, María Sola 
Moreno, Encarna Tabla Blanco, Antonio Sánchez Burriel, Sandra Garcia Montó, Sandra 
Merino Parreño, Alberto Pérez Santisteban, Eva M. Martín Martín, Almudena Carrasco 
Esparcia, Amparo Zuriaga Benlloch, Juan Manuel Cuenca Lozano, Mirian Peña Gallardo
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BRILLANTS
Eva Ma Abellán Enguídanos
Pedro Berruga Masó
Ernesto Cano Atienzar
Ernesto Cano Benlloch
Ma Victoria Carrasco Guillén
Manuel Carrasco Guillén
Benito Márquez Jiménez 
Francisco Núñez Bailén
Adolfo Raimínguez Duarte
Amparo Riera Gallent
Cándido Ruíz Sobrino
Jesús Ruíz Sobrino
Antonio Sánchez  Burriel
Cecilia Sanchís Alcañiz
Juani Tarín Bernabéu
Manolita Triviño Pascual
Francisco Valero López 
Emilio Visiedo Ferrándis

LLORER
José Luis Abellán Enguídanos
Agustín Alhambra García
Nel.la Barrones García
Pablo Bleda Cañamero
Ma Dolores Calatrava Fos
Pilar Enguídanos Urbán
Sandra Ferrero Mínguez
Sandra Gallardo Tabla
Beatriz García Martínez 
Raquel García Martínez 
Sandra García Montó
Cristina Gil Martínez 
Sonia Gómez Tabla
Antonio Jiménez Jiménez 
Amparo León Ochoa
Óscar Luján Hernández 
Leonor Márquez Jiménez 
Elena Martínez Guillem
Ana Martínez Iglesias
Roberto Martínez Iglesias
Ana Moya Moreno
Raquel Moya Moreno

Carmen Porras Martínez 
Carolina Ruíz Martínez 
Iván Ruíz Martínez 
Lidia Ruíz Triviño
Sara Sánchez Esteve
Juan Vicente Sancho Mínguez
Paquita Tabla Blanco
Diana Talón Salvador
Consuelo Valero Gil
Cristina Valero Gil
Amparo Zuriaga Belloch
Raquel Zuriaga Díaz

OR
Juan Ramón Andrés Benavent
Lorena Benlloch Alfonso
Roberto Belda Romero
José Daniel Campillo Quiles
Olga Cantero Mínguez
Vicente José Catalá García
Lidia Catalá Valero
Paqui De la Blanca González 
Félix Gallardo Sánchez
Patricia García Ocaña
Jorge García Sampedro
Ana Ma Iglesias Añón
María Jiménez Jiménez 
Rafael Jarque Soriano
Silvia Latorre Martínez 
Juan José López Rico
Ma del Carmen Martínez 
Manzanero
Ma Dolores Moreno Collado
Débora Muñoz Cuñat
Sheila Oller Gallardo
Juan Vicente Pérez Palacios
Francisca Periche Chinillach
Alberto Pérez Santisteban
Rosa Ma Roa Barrones
Eduardo Rubio Sabugal
Lorena Ruíz Mínguez
Noelia Ruíz Ruíz
Amparo Sánchez Cazorla

Miguel Ángel Sánchez Millán
Gregoria Santisteban Hidalgo
Jorge Soler López
Enrique Soriano González 
Elisabeth Verdejo Márquez
Yolanda Villora Ruíz

ARGENT
Sandra Castillo Cabañas
José Vicente Castillo Martínez 
Carlos Cerdán Martínez 
Marta Cerdán Martínez 
Míriam Coronado López
Sonia Font Vázquez 
Pepa Gázquez Martínez 
Montse González Rodríguez 
Marta Huerta Peñalver
Silvia Lombardero Barroso
Eva Ma Martín Martín 
Iratxe Martínez Navarro
Francisco Javier Martínez Iglesias
Ma Teresa Navarro Rico
Beatriz Rodríguez Blanco
Anabel Ruíz Triviño
María Solá Moreno
Encarna Tabla Blanco
Mayte Triviño Vizuete
Milagros Vicente Pérez

COURE
Paula Alhambra Calatrava
Jéssica Belda Díaz
Ana Berruga Quesada
Mireia Bort Lorente
Ana Bort Valero
Ester Cabezas Arguedas
Mónica Cabrera Lallave
Andrea Cano Herrera
Almudena Carrasco Esparcia
Ángela Castro Frontera
Alejandro Catalá Valero
Dionisio Cerdán Soriano
Cristina Cifre Avendaño

COMISSIO MAJOR 
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Vicente Ramón Alacreu Perelló
Vanesa Asins Martínez
Alberto Miguel Brinville Salvador
Antonia Cazorla Bonillo
Juan Manuel Espinosa Ródenas
María José Gálvez Simarro
Juan Francisco García Solá
Teresa Gil Pons
Manuel Gisbert María
Joaquín Guillamón Pérez
David Ibáñez Avilés
Javier Molina Pérez
María del Mar Navarro Rico

Blas Ogallar Versillos
Diana Carolina Palacios Montoya
José Pérez Flores
Jorge Picazo Aleixandre
Ana Isabel Poveda Gabaldón
Ana Quesada López
David Rodríguez Saiz
Enrique Ros Guillem
Ángel Sánchez García
Iván Santisteban Jiménez
Teresa Valero Gil
Fanny Gómez Ramírez

COMISSIO MAJOR 

Carlos Del Ojo Gonzalo
Ines De Diego Gabarda
Raquel De La Montaña Martínez 
Juan Antonio Doménech Francés 
Gabriel Rubio Fernández 
Celia Fuentes García
Lucas Genovés Rueda
Hipólito Gijón Rodríguez 
Rafael Giner Martínez 
Johana Gómez Rayo
Alba Gúzman Marín 
Ma Dolores Hidalgo Aguilella
Francisco Jiménez Jiménez 
Roberto López Del Moral
Sara López Sebastiá
David Lozano García
Ainhoa Márquez Poza
Pili Martínez García
Sandra Merino Parreño
Ramón Navarro López
Ana Ma Aibar Moscoso
Eric Nicolás García
Julio Ojer Gallardo

Miriam Peña Gallardo
Natalia Esteve Pescador
Raquel Perez Usagre
Bárbara Pérez Tomás 
Aroa Portillo Gigante
María Romero Ramírez 
Nuria Saiz García
Andrea Sancho Fernández
Carime Verdejo García
Francisco José Verdejo Márquez
Manuela Villena Martínez 
Ainhoa Yedra Ruíz

SENSE DISTINTIU
Claudia Albert Morillas
Juan Alcarria Badillo
María Bao Cabezos
Gabriel Cano Tébar
Alejandro Cantero Del Rey
Ester Cerveró Avellán
Alejandro Córdoba Gambetta
Juan Manuel Cuenca Lozano
Lía De Diego Gabarda

María Gabaldón García
Daniel Galindo López
Carmen García Fernández
Francisco Gato Nieto
José Ramón Herrera Beltrán 
Gonzalo León Sanz
Aroa Líndez Martín 
Judith Martínez Fernández 
Laura Moragón Gato
Sara Muñoz Castro
Pedro Navarro Franco
Jorge Navarro Meri
Javier Oller Gallardo
Ma Amparo Pérez Ortega
Patricia Picazo Ramos
Cristian Romero García
Eva Del Mar Sánchez Martínez 
Pablo Sánchez Nieves
Raquel Saurí Gimeno
Raquel Serrano Rius
Azucena Soler Urbano
Judith Tavira Cuevas
Elena Vázquez Leal

COL·LABORADORS 
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BRILLANTS
Diana Talón Salvador

FULLES DE LLORER
María Jiménez Jiménez

OR
Carlos Cerdán Martínez
Marta Cerdán Martínez
Eva Ma Martín Martín

ARGENT
Carlos del Ojo Gonzalo
Juan Antonio Doménech Francés
Lucas Genovés Rueda

LLAUREADA
Diana Talón Salvador

OR
Débora Muñoz Cuñat
Lorena Benlloch Alfonso
Elisabeth Verdejo Márquez

ARGENT
Eva Ma Martín Martín
Anabel Ruiz Triviño
Ana Bort Valero
Ana Ma Iglesias Añón

ESMALTADA
Alejandro Córdoba Gambetta
Gabriel Fernández Rubio
Roberto López del Moral
Inés de Diego Gabarda
Alba Guzmán Marín
Johana Gómez Rayo
Sandra Merino Parreño
Patricia Picazo Ramos
Miriam Peña Gallardo
María Romero Ramírez
Ainhoa Yedra Ruiz

ARGENT
Carlos Manuel del Ojo González
Lucas Genovés Rueda
Raquel Pérez Usagre
María Sola Moreno
Paquita Tabla Blanco
Carime Verdejo García
Eva Ma Martín Martín
Ainhora Márquez Poza
Iratxe Martínez Navarro

RECOMPENSES
MAJORS

JUNTA 
CENTRAL 
FALLERA

JUNTA
LOCAL 
FALLERA

COMISSIÓ



68

Sigo siendo
EL REY
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Sigo siendo
EL REY

Per Hernán MIr

Pero sigo siendo
EL REY...

Plantat davant del cadafal  
t’entren ganes de cantar  
i rodar-la fins al final  
amb un pas dels de ballar.  
 
Mira que canta ben alt,  
xe!, nano, nano, nano  
eixe grandot d’alla dalt  
un corrido mexicano.  
 
No sé amb quina intenció  
porta al cap un guirigall  
si és la lletra la cançò  
o se li ha escapat un gall.  
 
Hi ha un entre estos pollastres  
que s’ha posat molt gallet  
i lluny de tots els desastres  
va d’armes carregadet.  
 
Cal que parem atenció  
a la música i la lletra  
de la ranxera en qüestió  
que el mariachi perpetra.  

 
D’una pedra i de rodar,  
de la paraula que és llei,  
de saber com arribar,  
però “sigo siendo el rey”.  
 
Els jovenets en parella  
ballen i ballen davant,  
el xic està penjat d’ella  
i la xica va dansant.  
 
Tot açò fa un conjunt  
molt bonic i especial  
des de terra cap amunt  
d’una imatge de postal.
 
Melòdia mexicana  
que s’assembla a un musical,  
que parla d’aquell que mana,  
és el tema principal.  
 
Així que busquem el rei  
de qualsevol dedicació,  
ja siga la de virrei,  
ja siga de professió.
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EL REI
de la casa  
Ací el iaio Vicent
fa una pinyata completa,
i un acudit ocurrent
li va a contar a la neta.

“Una pinyata són les dents
de la iaia Marieta,
que guarda ben presents
a la nit a la tauleta”

Les sorpreses van endins
d’una olla o recipient,
pinyata diuen els “fins”
a trencar el perol rient.

EL REI
de copes  
La cultura de l’alcohol
encara està molt present
si no beus sense control
no eres un home valent.

No hi ha sèrie de ficció
on no beguen com cosacs
un recurs de mal guió
com l’abús dels tabacs.

Sense mida ni final
una, i una altra demana.
Posa tequila al barral!!!
el rei de copes, mana.

Borratxo com un tonell
el del xili un tret dispara,
no li funciona el cervell
des d’abans que començara.

Alcohol i menjar vitet
és com llançar llenya al foc,
mira si fan mal duet
que et deixen fora de joc.

Sempre el paper de la dona
s’hi assigna prop del taulell:
neteja o serveix a la zona
Maleït masclisme de bordell!!!
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EL REI
de punxes 

Plens de punxes al cerclat
els cactuts són reis també
si t’apropes al costat
acabaras fen-te malbé.

Cadascun no punxa igual
amb caràcter diferent
innoculen el seu mal
fent la punyeta al moment.

GERIACTUS
És un cactus molt major
que ja està de tornada 
critica sense pudor,
sempre punxa de passada. 

ASSECACTUS
És un cactus molt eixut
quasi sempre està bebent
a l’aigua fa tururut
només punxa aiguardent.

XICACTUS
És uns cactus femellaaaaa
que quan punxa és en plaaaa...
està molt contenta d’ellaaaa
fa la punyeta és en plaaaaa...

JOVECACTUS
És un cactus jovenet
que fa punxes molt brutals,
que no para en la ret
amb punyetes ben virals.

EL REI
del cementeri 
Paterna és molt coneguda
pel seu famós cementeri,
per a fama merescuda
la de l’alcalde a l’imperi.

Per no embrutar-se les mans
ací està l’enterrador
que soterra els contrincants
de Sagredo el triomfador.

Encara sent aliats
de l’alcalde distanciats,
amb un roín resultat
baix la terra han acabat.

Intuïció la que va tindre,
Intuïtiu electoral,
Intuir que ha de vindre
la Intumescència final.

Aprofitant el desgast
amb discurs gens ortodox,
d’este resultat nefast
s’han esmunyit els de Vox.
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EL REI
del galliner 

Les decissions del govern
les adopten a destall,
sembla com un galliner
amb tres gallines i un gall.

És el rei del galliner
perquè ell és l’únic gall
ha de ser un cavaller
Pablo el vice de social

La Carmen és la primera
és la vice de les Corts
la gallina més propera
a qui mou tots els ressorts.

La tercera es diu Nadia
la gallina dels ous d’or
la que més crèdit irradia
a l’Europa exterior.

I la quarta es diu Teresa
la vice de trancisió,
allò que més interessa
ecologia i població.

LA REINA
del simulacre 

La Catrina ve a amagar
la vergonya vergonyosa
de la indígena covard
que no se sent orgullosa.

La que hui es pintarà  
d’empolsada cigronera  
a la fi acabarà  
en deforme calavera.

Hui en dia la Catrina
no és més que un maquillatge,
que el dia dels morts blaquina
la pell fosca del llinatge.

REI de reis 

Hem arribat al final
normalment sense remei,
malgrat tot el personal
continue sent el rei.

Tanmateix ha arribat l’hora
d’acabar amb el llibret,
anem ja sense demora
a posar-li el llacet.
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DIVENDRES, 14 de Febrer
20:30 - Concentració al casal, hui és la PRESENTACIÓ GRAN. 
Hem de posar-se ben guapos.
22:00 - Comencen la solemne PRESENTACIÓ I EXALTACIÓ de 
la Fallera Major ELENA Ma LÓPEZ TARÍN i la seua cort d’honor 
en les Escoles de Sant Josep a València. Que nervis! El 
Grup d’Interpretació Musical posarà punt i final a l’acte de 
presentació. Sort!

DIUMENGE, 16 de Febrer
09:30 - Concentració al casal, tenim la PRESENTACIÓ INFANTIL. 
És l’hora dels nanos.
11:00 - Comença la solemne PRESENTACIÓ I EXANTACIÓ 
de la Fallera Major Infantil SHAILA OJER VILLENA i la seua 
cort d’honor en les Escoles de Sant Josep a Valencia. Cal 
controlar als menuts. Posen el punt final a l’acte, el Grups 
d’Interpretació Musical Infantil.
14:30 - Vi d’honor ofert per la comissió a la nostra Fallera 
Major Infantil SHAILA OJER VILLENA. 

DIMECRES, 19 de Febrer
20:00 - És l’hora de lliurar els NINOTS al Gran Teatre Antonio 
Ferrandis per a l’exposició.

DIJOUS, 20 de Febrer
20:00 - Continuen recollint NINOTS per a l’exposició al Gran 
Teatre.

DIVENDRES, 21 de Febrer
21:30 - Nit de penjada de banderes amb sopar d’aixellet.

PROGRAMA DE FESTEJOS

DISSABTE, 22 de Febrer
22:00 - Vi d’honor ofert per la nostra comissió a la nostra 
Fallera Major ELENA Ma LÓPEZ TARÍN.
23:30 - A l’Esplanada del Coetòdrom, mascletà manual 
nocturna.

DIUMENGE, 23 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 al Gran Teatre a 
la inauguració de l’Exposició del Ninot.
18:30 - Inauguració de l’Exposició del Ninot i lliurament del 
premi al Ninot Indultat. A continuació anirem en comitiva pel 
carrer Comte de Montornés fins a la plaça Enginyer Castells.
19:00 - Concentració de les comissions falleres a les portes 
de l’Ajuntament.
19:30 - CRIDA. Des del balcó de l’Ajuntament, ens diran que 
comença la festa. A l’acabar mirarem cap el cel perquè hi ha 
castell de focs d’artifici.

DISSABTE, 29 de Febrer
11:00 - Tots majors i infantils al casal preparats a picar 
portes i pujar escales. Fem l’Arreplegà, a veure si tots junts 
ens lluïm més.
15:00 - Concentració al casal per a participar en la CAVALCADA 
DEL NINOT.
16:00 - Concentració de les comissions als carrers Avinguda 
Blasco Ibáñez, Poeta Zorrilla i San Lluis Beltrán.
17:00 - CAVALCADA DEL NINOT. Al finalitzar, en l’Esplanada del 
Coetòdrom, lectura de premis del concurs de presentació, 
cavalcada del ninot i entrega dels premis d’esports.



75

DIVENDRES, 6 de Març
21:00 - Primera NIT d’ALBAES, organitzada per la Junta 
Local. Hui arriben a la nostra casa els membres de la 
Junta Local, les Falleres Majors de Paterna, així com tots 
els fallers i falleres que vulguen acompanyar-los.
22:00 – Sopar d’aixellet per a la comissió.

DISSABTE, 7 de Març
12:00 - Concurs de paelles organitzat per Junta Local 
Fallera al Parc Central. Aprofiteu, és de bades.
21:00 - Segona NIT d’ALBAES.
21:30 - Donarà començament el nostre CONCURS DE 
PAELLES, gràcies a l’inestimable patrocini de TAPIOCA, el 
nostre faller i amic José Luis Avellán Enguídanos. 

DIUMENGE, 8 de Març
08:00 - DESPERTÀ de Junta Local Fallera. Concentració 
al Carrer Major (cantó amb la Carretera de Manises) 
i acabarem a les portes del nostre Ajuntament. 
Repartiment de pólvora a las 07:30

DIMECRES, 11 de Març
20:00 a 21:00 - Replegarem els NINOTS de l’exposició al 
Gran Teatre.

DIJOUS, 12 de Març
20:00 a 21:00 - Acabarem de Replegar els NINOTS que 
queden de l’exposició al Gran Teatre.

DIVENDRES, 13 de Març
22:00 - Sopar d’aixellet per a la comissió major
23:00 - GIMCANA. Un divertit joc per equips, proves de tot 
tipus i rialles assegurades. Organitzada pel grup Torretas.

DISSABTE, 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.

DIUMENGE, 15 de MARÇ
13:30 - DINAR per a tots els xiquets ofert per la comissió.
15:00 - Dinar per als majors, farem Calders d’Arròs en Fesols i 
Naps.
18:00 - Xocolatà per a tota la Comissió i Batukada.
20:30 - Tots els xiquets a sopar ràpidament, un sopar que ens 
patrocina “HELADERIA NENUFAR” i després a la Plaça a tirar-li una 
maneta al nostre artista per tal d’enllestir la PLANTÀ de la falleta 
infantil 2020. Quina il·lusió!
22:30 - A aquesta hora començarem el Sopar de la PLANTÀ, la 
tradicional torrà, per als majors i després a posar-se el trage de 
feina. Quan acabe David de plantar, cal posar la sorra i el gassó.
00:30 - Monòlegs per a la comissió major.

DILLUNS, 16 de Març
09:00 – Començarà el recorregut del Jurat de monuments. Ja no 
queden més ungles que mossegar!
11:00 - Concentració de la comissió infantil per a anar a visitar els 
monuments de les falles de Paterna. Atenció, atenció anirem en 
TREN!
13:30 – Dinar d’aixellet per a la comissió infantil.
14:00 – L’hora de l’infart. Es llegirà la resolució del Jurat dels 
premis de les falles 2020, a les escales de l’Ajuntament.
14:30 - Dinar d’aixellet per a la comissió major.
17:00 - Concentració al casal per acudir a l’entrega de premis.
18:00 - LLIURAMENT DE PREMIS, organitzat per la Junta Local 
Fallera. Si Déu vol eixirem els últims! Amen! 
20:30 – A sopar!!! A sopar!!! Tots els xiquets a sopar!!! Aquesta 
vegada el sopar ens el regala “CASA TONI”.
22:30 – Si encara tenim fam, és hora del sopar per als majors, 
ofert per la comissió, que aprofitarem per a fer-ho molt ràpid 
perquè tenim la NIT DE LES DISFRESSES. Hi ha premis per als 
guanyadors del concurs. Al finalitzar, DISCOMÓVIL a càrrec de Dj 
JAN, festa i música fins altes hores de la matinada. I després a 
dormir amb el primer a la butxaca. Déu ens escolte!
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DIMARTS, 17 de Març
08:00 - Els més fallers faran la DESPERTÀ per tota la nostra 
barriada, a l’acabar, com no, xocolate amb bunyols.
11:00 - Amb un parell de furgadents a les parpelles, 
esmorzarem tots aquells que vulguen.
16:30 - Concentració al Casal per a recollir els rams per a 
l’Ofrena.
17:00 - Comença l’acte preferit de les falleres majors l’OFRENA 
DE FLORS A LA MARE DE DÉU DEL DESEMPARATS.
21:30 - Què no teniu fam xiquets? És hora de Sopar! Hui 
sopem gràcies a la col·laboració del “BAR JARAMA”.
22:30 - Sopar per a tota la Comissió Major.
00:30 - Grup Rock 80’S.

DIMECRES, 18 de Març
08:00 - Diuen que hi ha DESPERTÀ i després desdejuni, però, 
podrem anar o s’hauran dormit? 
10:00 - Esmorzar per a la Comissió.
11:00 - En l’Esplanada del Coetòdrom, activitats infantils 
organitzades per la Junta Local Fallera.
11:00 - Hui els majors es queden al llit. És el DIA INFANTIL, i el 
dia de treball per als pares. 
14:00 - Els xiquets es van a posar com el Quico, gràcies al 
DINAR oferit per la nostra Fallera Major Infantil Shaila Ojer 
Villena i el nostre president infantil José Vicente Martínez 
Jiménez.
18:00 - Amb la panxa plena del dinar els xiquets van de 
XOCOLATÀ que ens la patrocina el “FORN DE SANTA TERESA” i 
seguidament tindrem el concurs de DISFRESSES INFANTIL.
22:30 - Sopar per a tota la Comissió Major.
23:59 - Al Parc Central, es delectarem amb la GRAN NIT DEL 
FOC.
01:00 - Tindrem una Discomóvil amb un muntatge 
espectacular de llum i color a càrrec de Dj JAN, però, la 
farem al carrer, per a que tots els veïns puguen gaudir de 
la nostra festa. 

DIJOUS, 19 de Març
08:00 - Darrera DESPERTÀ a càrrec dels xiquets i els zombis 
fallers que vulguen participar. I després l’últim desdejuni de 
xocolate i bunyols. 
11:00 - Continuem menjant, ara és hora d’esmorzar, la gent de 
la Comissió.
11:00 - Parc Infantil.
13:00 - Silenci! Estem a MISSA, a l’Església de Sant Pere Apòstol, 
en honor del nostre Patró Sant Josep.
14:00 - Dinar per a la comissió infantil i globotà per a tots els 
xiquets i xiquetes.
14:30 - Desatasquem els oïts amb la MASCLETÀ de Junta Local 
Fallera, al Parc Central.
15:00 - Mascletà manual a la nostra plaça.
15:30 - Hui és el DINAR oferit a la comissió per la nostra Fallera 
Major Elena Ma López Tarín. 
18:00 - Berenar per a la xicalla de la falla patrocinat per 
“YOIGO”. I per als majors continuarem amb la tradició creada 
en 2019 del “TARDEO DOSDEMAYER@S”.
20:30 - També hem de SOPAR. Tots els xiquets dins del Casal! 
En aquesta ocasió ens el regala el “BAR LA SED-E”.
22:00 - És l’hora dels mocs i dels plors. Comença la CREMÀ 
INFANTIL.
23:00 - Acabarem amb el que quede de menjar al casal com 
autèntiques raspes. Així soparem els majors.
00:00 - Per fi s’acaben! Anem a calar-li foc a eixe monument 
que ja el tenim massa vist! És l’hora de la CREMÀ, adequant-se 
a l’itinerari dels bombers, però sobre tot al premi. Esperem 
que siga el primer.

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

Des d’aquestes pàgines la Comissió de la Falla Dos de Maig, els 
desitja a tots unes bones festes i agraeix la seua col·laboració 
a tots quants heu participat amb nosaltres. 
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Infantils
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Fallers i falleres, amics i amigues
del Dos de Maig. 

Han arribat les falles de 2020, i un muntó de 
casualitats han ocorregut perquè vos salude 
a tots enguany, com a president infantil. Per a 
mi és molt emocionant dirigir-me a vosaltres 
des d’aquestes línies, per a explicar-vos tantes 
coses bones que m’estan ocorrent des de fa ja 
uns mesos. Anar als actes, presentacions, i tot 
el que rodeja al món de les falles, com a repre-
sentant infantil de la meua comissió, és el més 
especial que li pot passar a un xiquet com jo, 
que ha nascut i crescut ací, junt amb tots vos-
altres. Enguany compartisc tot açò amb Shaila, 
Ginés i Elena, i els quatre hem fet una xicoteta 
“família fallera”, en la que ens cuidem i divertim 
a parts iguals allà on anem. 

Vull dir fort i alt perquè ho sàpiga tot el món, 
com estic d’agraït a tots els fallers que veig 
treballar tant i tan bé, perquè ens sentim tan 
a gust i perquè siguem tan feliços cada vegada 
que venim a la nostra segona casa, al casal del 
Dos de Maig. Estic impacient perquè arriben les 
falles, i compartir amb tots vosaltres i amb la 
meua família que sempre em segueix, totes les 
coses que ens encanten: tirar petards, vagare-
jar pel casal, apuntar-nos als berenars i disfru-
tar de totes les coses que ens dóna la millor 
festa del món. En el Dos de Maig és verdadera-
ment emocionant… M’acompanyes? 

Besets i abraçades de Josevi, el vostre president 
infantil en les falles 2020.

President Infantil
JOSEVI Martínez Jiménez
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Xiquets i xiquetes:

Quan tanquem els ulls i entrem en un som-
ni molt profund és una sensació meravellosa, 
aquests somnis solen aparèixer en qualsevol 
persona, però els xiquets fins i tot els vivim amb 
més intensitat perquè ho desitgem amb màgia.

La màgia és un art que proporciona la natura-
lesa, composta per diferents actes, interpretats 
en els meus somnis per totes les vivències i 
mostres d’afecte que he anat rebent dia rere 
dia. Es compon de conjurs que són realitzats 
per grans mags o embruixadors que són els 
meus pares, que sense ells això no haguera si-
gut possible. I per últim estan els elements, que 
són la gran faena que s’amaga darrere de tots 
els fallers i falleres d’aquesta gran comissió. In-
dumentaristes, artistes fallers, musica, pirotèc-
nia, llum, color, alegria i germanor, aquesta és la 
màgia de les falles, gràcies a tots. 

Es diu que dins dels somnis pots trobar-te 
amics, això significa que viuràs un futur ines-
borrable amb ells.

Josevi, el xiquet que m’acompanya a les meues 
milers d’aventures i entremaliadures. Elena que 
està dins de la màgia i Ginés que li posa atrevi-
ment per a ensenyar-me el camí del somni amb 
més felicitat.

Segur que quasi tots compartiu amb mi que 
mai hauria de despertar. Agafaré el consell de 
molts, seguiré el meu somni que ens portarà a 
unes magnifiques falles de 2020.

Tant sols desitge que la innocència mai s’acabe.

Fallera Major Infantil
SHAILA Ojer Villena
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President
José Vicente Martínez Jiménez. Or 

Vicepresident 1er
Pedro Vega Rosas. Or    

Vicepresident 2n
Izan Verdejo Carratala. Or

Secretari
Rodrigo Gijón Martínez. Or

Tresorer
Erik Ferrer Sánchez. Or

Comptador
Vicente Ramón Alacreu González. Argent             

Delegat 
Alex Flores Pérez. Argent

Delegat
Alexis Cano Poveda. Argent

Porta Estendard: 
Fran Almarcha Rodríguez. Coure

COMISSIO INFANTIL 

DIRECTIVA INFANTIL

OR
Claudia Alacreu González
Sandra Calatrava Picazo
Andrea Ferrer Sánchez
Lucía García Navarro
María Gimeno García
Diego Jarque Moya
Nayara Martín Lucas
Unai Martínez Calleja
Roberto Martínez García
Ester Martínez López
Alanis Morera García
Andrea Rubio Abellán
Iván Rubio Fernández

Jaume Ruíz González
Sara Ruíz González
Sara Sánchez de la Blanca

ARGENT
Natxo Alacreu González
Rubén Andrés García
Marta Asensio Escuín
Rodrigo Castillo Gil
Rocío Gutiérrez Merino
Ferrán Jarque Moya
Emma Jiménez Belda
Álvaro Luján Ruíz
Rocío Maroto Rodríguez

Yaiza Martínez Calleja
Daniel Pérez Moya
Mar Picó Ruíz
Erika Portillo Gigante
Mireia Portillo Gigante
Alma Ruíz Zuriaga
Hugo Sánchez de la Blanca
Alba Sancho Peris
Vega Santos Cortés
Arantxa Zafra Riera

COURE
José Luís Abellán Asins
Keyra Cámara Rodríguez
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COMISSIO INFANTIL 

Joel Ogallar Cervero
Joel Pérez Guzmán
Diego Pérez Merino
Martín Pérez Merino
Valeria Pérez Merino
Raúl Riera Rodríguez
Sofía Rodríguez Fuentes
Joan Ruíz Gómez
Javier Socuéllamos Cabezas
Lydia Socuéllamos Cabezas
Alejandro Soriano Almazán

SENSE DISTINTIU
Sergio Alhambra García
Aleix Babadí Sebastiá
Jorge Bernal Alfonso
Hugo Bort Meléndez
Iván Buenafé del Moral

Sergio Buendía Galdeano
Carmen Cabrera García
Sofía Cano Glazkova
Elia Carrasco Martínez
Marco Julve Porras
Joan Moreno Martínez
Izan Ogallar Cervero
Álvaro Palacios León
Pablo Quiroga García
Paula Rodríguez Fuentes
Ainhoa Talón Romero
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Lucas Cano Herrera
Marianela De la Cruz Torres
Leyre Fernández Pérez
Noa Font García
Pau Gijón Martínez
Christian Guillamón Martín
Zaira Guillamón Martín
Hugo Hens Villena
Kevin Hidalgo Visiedo
Joel Jiménez Belda
Álvaro Julve Porras
Diego Líndez Martín
África Lobato Cano
Cecilia Angélica López Acosta
Valeria Luján Ruíz
Rebeca Máñez Folgado
Jose Márquez Talón
Jordan Monreal Castillo
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Un dia
"qualsebosc"
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POBLADORS 
DEL BOSC

Al nostre bosc ens trobem
treballant un llenyater
al qual també podem
anomenar boscater.

Ell és un home molt fort
que fa llenya en el bosc.
Ecologista absort
és el millor guardabosc.

De branques mortes desbrossa,
la part baixa de l’arbreda,
així preveu la destrossa
i al foc li posa una veda.

Amb el llenyater conviu
una mare carinyosa
i en hivern i en estiu
a casa l’espera ansiosa.

Cada dia de matí
li prepara una cistella
amb menjar i un poc de vi
perquè no s’oblide d’ella.

I quan a casa retorna
ella el rep amb un pastís
que amb una candela adorna
més que no siga precís.

UN DIA
“QUALSEBOSC”

Res millor que fer un dia
des de matí fins al fosc
assoles o amb un guia
en un dia qualsebosc.

Descobrirem moltes coses
entre elles animals,
experiències delicioses
també amb els vegetals.

Heu de preparar motxilla
portar de beure i menjar
calçar bota o sabatilla
amb ganes de caminar.

Esteu preparats xavals?,
perquè ens n’anem d’aventura
seguirem els caminals
d’excursió a la natura.

Anem a divertir-se,
anem a passar-ho bé,
anem a embadalir-se,
i anem a jugar també.

Així que si ja esteu,
encetarem el camí,
serà millor que canteu
fins que arribem al destí.

ORIENTAR-SE O 
ACCIDENTAR-SE

Siga al camp o a la muntanya
cal saber-se orientar
i cal tindre molta manya
pels plànols desentranyar.

La xiqueta divertida
amb cura s’està informant
quina ruta preferida
van a fer-se caminant.

Orientar-se es important
per a no accidentar-se,
per darrere i per davant
del mapa cal assabentar-se.

Per Hernán MIrUn dia
"qualsebosc"
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NO T’OBLIDES 
L’ENTREPÀ

Al bosc es fa exercici
i també apareix la fam
per a no tindre desfici
val un entrepà de pam.

Al xaval també li agrada
anar al camp d’excursió
però allò que més li agrada
és berenar amb fruïció.

Al matí a l’esmorzar,
a migdia al dinar,
de vesprada al berenar,
sempre el fem arreplegar.

Compte amb els animals
i que els donem a menjar
més que semblen ideals
també els pot perjudicar.

Camuflada la rabosa
en una branca de dalt
escodrinya ben curiosa
lliure de tot sobresalt.

Porta un antifaç negre,
en Europa és invasor,
sembla un animal alegre
nomenat os rentador

Es divisa un coll-verd,
es veu prop de l’albereda,
algun rossinyol que es perd
i amb les milotxes s’enreda.

Els pardalets que s’amaguen
ho fan de l’espantaocells
perquè de terror es caguen
d’un ninot fet d’atifells.

LA CASA DELS 
ANIMALS

El bosc també és la casa
d’espècies ben diferents
que viuen baix l’amenaça
de predadors i dements.

N’hi ha que tenen dues dents
que més bé són dues pales
que lluïxen resplendents
com les seues millors gales.

Perquè hi ha conills salvatges
que són lladres de camí
perquè furten companatges
dels camps de carlotes d’ací.

També es troben esquirols
ben bonics i divertits
que roseguen els pinyols
amb les garres recollits.

Un dia
"qualsebosc"
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PARC
NATURAL

Al bosc també es pot jugar
alguns jocs tradicionals
a amagar-se i a pillar
entre coses naturals.

No és bona ocurrència
el catxerulo empinar
i a més fer-ho en presència
de les branques d’un pinar.

Hi ha xiquets molt punyeters
que juguen amb tirador
i espanten els esparvers,
gavines i algun voltor.

ELS SECRETS 
DEL BOSC

El bosc té els seus secrets
amagats en la foscor
i per davall dels bolets
on es nota la frescor.

Personatges irreals
fruit de la imaginació
que esdevenen molt reals
enmig de la tenebror.

Allà viuen els donyets
uns fantàstics personatges
i encara que són nanets
estan plens de coratges.

ARRIBA LA NIT

A poc a poc es fa de nit,
hauríem d’arreplegar
ara que ens hem divertit
ja és hora de retornar.

La falla hem visitat,
i ara que es fa el fosc
donarem per relatat
ja, Un dia qualsebosc.

Un dia
"qualsebosc"
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OR
Natxo Alacreu González
Vicente Ramón Alacreu González
Alexis Cano Poveda 
Rodrigo Castillo Gil
Shaila Ojer Villena

ARGENT
Lucas Cano Herrera 
Leyre Fernández Rubio 
Rebeca Mañez Folgado
Jordán Monreal Castillo
Javier Socuéllamos Cabezas
Lidia Socuéllamos Cabezas
Sofia Rodríguez Fuentes
Diego Pérez Merino

OR
Natxo Alacreu González
Rodrigo Castillo Gil
Shaila Ojer Villena

ARGENT
Lucas Cano Herrera
Leyre Fernández Pérez
Rebeca Mañez Folgado
Jordán Monreal Castillo
Sofia Rodríguez Fuentes
Diego Pérez Merino
Maríanela de la Cruz Torres
Valeria Lujan Ruiz

ESMALTADA
Fran Almarcha Rodríguez
Noa Font García
Marco Julve Porras
Diego Lindez Martín
Valeria Pérez Merino
Marta Pérez Merino
Joel Ogallar Cervero
Izan Ogallar Cervero
Raúl Riera Rodríguez

ARGENT
Zaira Guillamón Martín
Emma Jiménez Belda 
Daniel Pérez Moya
Vega Santos Cortes 

RECOMPENSES
INFANTILS

JUNTA 
CENTRAL 
FALLERA

JUNTA
LOCAL 
FALLERA

COMISSIÓ
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EXCEL·LENTÍSSIM PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ  
En Jorge Rodríguez Gramaje  
 
IL·LUSTRÍSSIM ALCALDE DE LA VILA DE PATERNA  
En Juan Antonio Sagredo Marco  
 
Família Belda - Díaz  
Família Martínez - Cantador  
Família Zuriaga - Díaz 
Família Genovés - Jiménez
Família Jiménez – Belda
Família López – Tarín
Família García – Tarín
Família Ojer - Morón
Teresa Espinosa Andreu
Fernando Moya Motilla
Hermanos Riera 
María Jiménez García  
Isabel Leiva Bernal  
Salvador Nabas Beltrán  
Ma Ángeles Salvador López
Marisa Ferre Cortés
José Vicente Riera López
Francisco José López Tarín
Francisco Tarín Bernabéu
Mónica López Luis
Jorge Ochando Cantero
Jorge Ibáñez Benlloch
Juan Manuel Ramón Paul

FALLERS D HONOR
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Fallera Major Infantil
de Paterna 2020

MARÍA Gimeno García
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Calendari



97Renaixem de les teues cendres, aquesta vegada 
més renovellats, confiant que el teu llegat ens 
arribe a tots i a totes les generacions venidores. 
En cada espurna tu, Baltasar.
Elegim President, Ginés, ell ens portarà a bon 
port aquest any, i de seguida s’apuntem a la fa-
lla, ja tenim gent per a treballar.

ABRIL



98 Comencem fent homenatge a les mares, les nostres Reines. I d’ací cap al Gran Teatre, 
col·laborem amb la Junta Local del Càncer de Paterna, en la seua Gala Benèfica, fent 
allò que millor sabem fer, xafar l’escenari. 
El nostre Casal rep a la mareta, la Verge dels Desemparats. 
En el Dos de Maig no sols som fallers, també ens agrada participar en les festes del 
poble, aquest any tenim tres xiques a la Cort d’Honor de la Regina Aroa, Nuria i Sara, 
felicitats.
Entre firmes amb els artistes fallers, Ximo i David se n’anem a Xina a sopar i guanyem 
el 5é premi del Concurs de Junta Central “Junts molem més”.

MAIG
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100 Acomiadem als nostres representants del 50 aniversari, Loli, 
Benito, Nayara i Diego, gràcies. I rebem a les noves Falleres 
Majors i President Infantil, Elena, Shaila i Josevi, benvinguts.
Tornem a xafar escenari, aquesta vegada en el concurs de Pi-
cassent, obtenint el 1er premi en el Play-Back Infantil.

JUNY



101La felicitat de Elena i Shaila la compartixen en tota la co-
missió en les seues Demanaes. I tanquem el casal per 
vacances amb la festa del aigua, tant per als xiquets com 
per als més majorets.

JULIOL
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103Nosaltres de vacances, però, el nostres 
representants participen en el tridu i la 
processó del Santíssim Crist de la Fe.

AGOST



104 Arribem a la meitat del exercici faller i els nostres representants tornen a participar en la processó 
del Santíssim Crist de la Fe, aquesta vegada de la Canyada.
Aquest mes arriba de la millor manera possible, amb l’elecció de les Falleres Majors de Paterna, en 
la que nosaltres estem representats per una dona, Carime i dues xiquetes, Sara i María. La sort ens 
acompanya i María ix elegida Fallera Major Infantil de Paterna. Enhorabona.
Però, també som de moros i cristians i la fortuna ens arriba de la mà de Carmen Porras, anomenada 
Banderera del Bàndol Cristià, la nostra felicitació.

SETEMBRE



105Comença octubre solemne, amb la festa dels valencians, el Nou 
d’Octubre i la celebrem, amb berenar per als xiquets i processó 
cívica del poble.
Organitzem el concurs de Play-Back Vila de Paterna, ja portem 
dotze anys i estem molt contents. I arribem al dia més terrorífic 
de l’any, berenant i sopant al nostre casal.

OCTUBRE



106 Germanor fallera, tard, però aplega. Nosaltres estem concentrats per a organitzar les 
firmes dels contractes del monuments i nomenaments de les nostres falleres majors. 
Del bosc a Mèxic, sense pujar a un vaixell, engalanem el nostre casal per donar a conèixer 
quines seran les falles que lluitaran aquest any pels primers premis, molta sort. I a la 
vegada els nostres representants coneixen de primera ma els monuments municipals.

NOVEMBRE



107Les Falleres Majors de Paterna fan l’acte de la seua demanà al nostre Casal, en el 
Dos de Maig sempre trobareu la vostra casa.
Arriben els dies de les festes Nadalenques, berenem els xiquets i sopem els majors 
per a celebrar-los i els nostres representants feliciten el Nadal a tots.

DESEMBRE



108 Els nostres infantils es preparen per a rebre als Reis Mags. Comença el dia visitant 
la falleta infantil, anant-se’n d’excursió al vaixell de Nadal, i acabant fent una festa 
de pijama, 24 hores d’infart.
Arriba el 11 de Gener i el Gran Teatre es vesteix de gala per a rebre a la Fallera Major 
Infantil de Paterna, la nostra xiqueta, María.
Aquest mes veu la llum el nostre Llibret. Reis i Reines es veuran coronades.

GENER



109És hora de fer homenatge als nostre Fallers d’Honor, gràcies.
Mes d’angoixa, fusta, pintura, suro, assajos, micros, música, 
interpretació, hores i hores de casal, de fer família. Arriben 
les nostres presentacions. Com sempre ho donarem tot.

FEBRER
En aquests mes acaba i comença 
tot, arriben els dies de falles, de di-
versió, d’oblidar-se de l’esforç pas-
sat i gaudir com tant sols el Dos de 
Maig sap.

MARÇ
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Premi Ninot Indultat Major.- Junta Local Fallera

Premi Ninot Indultat Infantil.- Junta Local Fallera

1r Premi Monument Major Secció Especial.- Junta Local Fallera

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

Millor Falla del Municipi.- Junta Central Fallera

2n Premi Monument Infantil Secció Especial.- Junta Local Fallera

1r Premi Presentació Major Grup B.- Junta Local Fallera

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

1r Premi Presentació Infantil Grup B.- Junta Local Fallera

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

1r Premi Concurs de Llibret.- Ajuntament de Paterna

Premi al Millor Escrit en Llibret.- Junta Local Fallera

63é Premi Concurs de Llibret a la Promoció de l’ús del Valencià.- Generalitat Valenciana

4r. Premi Cavalcada del Ninot.- Junta Local Fallera

2n Premi Carrers Enllumenats.- Junta Local Fallera

5é Premi Champion del Play-Back.- Junta Central Fallera

Premi Millor Mantenidora Infantil i Major.- Junta Local Fallera

PREMIS
FALLES 2019
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Falleres Majors
2019

FM: Loli Hidalgo Aguilella FMI: Nayara Martín Lucas
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Publicitat
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falladosdemaig.com
facebook.com/FallaDosDeMaig/







Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me 
comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arriero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley… No tengo 
trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quie-
ro Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arriero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… Con dinero y sin 
dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley… No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así 
te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arriero Que no hay 
no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley… No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y 
llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar 
y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arriero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley… No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien que estoy afuera Pero 
el día en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey… 
“Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arriero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley… No tengo trono ni reina, Ni nadie que me com-
prenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley... No tengo 
trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arriero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y 
mi palabra es la ley… No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin 
dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arriero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay 
saber llegar… Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley… No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero 
vas a estar muy triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me 
dijo un arriero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley… No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que 
tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó 
que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arriero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley… No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé 
bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me compren-
da, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arriero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley… No tengo trono ni 
reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi 
palabra es la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arriero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… Con dinero y sin dinero 
Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley… No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas 
a quedar... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arriero Que no hay no hay 
Que llegar primero, Sino hay saber llegar… Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley… No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... 
Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, 
rodar y rodar” Después me dijo un arriero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley… No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien que estoy afuera Pero el día 
en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una 
piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arriero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley… No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, 
Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni 
reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arriero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi pala-
bra es la ley… No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago 
siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arriero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… 
Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley… No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar 
muy triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arri-
ero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley… No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que tendrás que 
llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó que mi 
destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arriero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley… No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien que 
estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero 
sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arriero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley… No tengo trono ni reina, Ni 
nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es 
la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arriero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… Con dinero y sin dinero Hago siempre 
lo que quiero Y mi palabra es la ley… No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar... Con 
dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arriero Que no hay no hay Que llegar pri-
mero, Sino hay saber llegar… Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley… No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no 
me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y 
rodar” Después me dijo un arriero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley… No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que 
yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra 
en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arriero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley… No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero 
sigo siendo el Rey • Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina, 
Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arriero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es 
la ley… No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago si-
empre lo que quiero Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arriero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… 
Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley… No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey • Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se que tendrás que llorar, llorar y llorar... Dirás que no me quisiste Pero vas a estar 
muy triste Y así te vas a quedar... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley... No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey… “Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar, rodar y rodar” Después me dijo un arri-
ero Que no hay no hay Que llegar primero, Sino hay saber llegar… Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley… No tengo trono ni reina, Ni nadie que me comprenda, Pero sigo siendo el Rey •
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