


No és or 
tot el 

que relluïx

EL PRESENT LLIBRET PARTICIPA EN LA CONVOCATÒRIA 
DELS PREMIS DE LA GENERALITAT VALENCIANA PER  
A LA PROMOCIÓ DE L’ÚS DEL VALENCIÀ. 

AQUEST LLIBRET PARTICIPA EN ELS PREMIS 
DE LES LLETRES FALLERES I EN ELS PREMIS 
DE L’AJUNTAMENT DE PATERNA.
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Benvolgut viatger, abans d’ini- 
ciar qualsevol ruta pel món, ja siga 
de llarga distància, ja siga per la 
rodalia de casa, cal estar molt ben 
informat sobre allò que anem a 
visitar. I cal informar-se per tots 
els mitjans al nostre abast sense 
deixar-se seduir pel primer fullet de 
propaganda que caiga a les nostres 
mans. Aquests fullets estan editats 
precisament, per fer caure en la 
trampa els incautes, els desinfor-
mats. En ells se’ns mostra una imat-
ge idíl·lica d’allò que anem a visitar. 
Tant és així que moltes vegades 
el viatger, una vegada realitzat el 
viatge, torna a casa amb un regust 
estrany i la convicció del fet que no 
és or tot el que relluïx.

Què veiem i que no.

Posem per exemple la imatge 
que ens arriba de l’orient, de Tai-
làndia en particular.

Una imatge preciosa amb les 
jovenetes abillades amb les gales 
brillants, daurades i amb molta 
història, de la indumentària tailan-
desa. Jovenetes que dansen amb 
una màgia especial transmetent 
sensualitat, tendresa i pau. Mans 
immaculades que dibuixen en l’aire 
formes increïbles, capacitades per 
a escriure i transmetre sensacions  
i històries amb elles.

Joventut acompanyada de la 
maduresa del músic, home envellit 
pels anys i l’experiència. Amb 
aquest aire místic que el fa colos-
sal, quasi gegant malurada la seua 
eixuta imatge de “santón”. I tot açò 
se’ns mostra embolcallat d’art antic 
i naturalesa salvatge, pràcticament 
inexplorada. Un conjunt meravellós, 
espectacular, encantador.

I si li donem la volta a la propa-
ganda, amb què ens trobarem?
Probablement s’esvaïsca el miratge 
i aparega la realitat. Només bones 
paraules. Paraules i dades que 
amaguen l’altra realitat.

Les costures desfetes per l’ús 
excessiu de la indumentària tradi-
cional. Les hores i hores de pràcti-
ca obligatòria i constant de tantes 
i tantes xiquetes que pateixen 
dolor durant la pràctica perma-
nent d’aquestes danses fins que les 
seues mans s’adapten a formes no 
naturals però “belles”.

També ens trobarem amb les 
conseqüències de la sobreexplota-
ció de la natura. Les seqüeles que 
deixem els viatgers, els turistes poc 
respectuosos amb el medi ambient 
que visitem i que el pertorbem i 
desfem, deixant la nostra bruta 
empremta, en països on la pobresa 
dels estats no dona per a netejar 
tot allò que abandonem. Bosses de 
plàstic de compres de souvenirs, 
mapes obsolets, fullets publicitaris 
i turístics, llaunes i botelles de plàs-
tic de diferents begudes s’enredren 
en els racons, arestes i cantonades 
que dibuixa la natura viva.

Tan important és l’empremta 
d’aquesta sobreexplotació que 
fins a la fauna autòctona assumeix 
hàbits i costums fora de tota nor-
malitat. Els macacos es troben per 
tot arreu, sempre guaitant l’incaute 
turista per tal d’intentar robar-li 
alguna cosa. L’assumpte arriba a 
tal extrem que una de les primeres 
advertències que rep el viatger,  
una vegada allà, és no portar ob- 
jectes vistosos i de valor al damunt 
i a la vista (ulleres, pendents, re- 
llotges, mòbils, etc.) i sobretot no 
molestar-los, ja que si se’ls toca 

GUIA PER A VIATGERS CONSCIENCIATS
(Llegir abans de posar-se en camí)

QUAN LA IMATGE ESDEVÉ 
MIRATGE
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Conviure amb hipopòtams.
Els hipopòtams són animals semi 
aquàtics als quals els encanta 
l’aigua. Passen fins més de 16 hores 
submergits en pantans i rius, on els 
agrada rebolcar-se sobre el fang, 
la qual cosa els protegeix de les 
picades de mosquits.

Aquesta seria una descripció 
vàlida per aquells que s’acosten 
a conviure amb els hipopòtams 
perquè els semblen “graciosos”, 
“simpàtics”, i els alimenten. És el 
mateix que passa amb algunes 
corrents polítiques que es presen-
ten baix una aparença amable, de 
gallardia enfront de les injustícies. 
Semblen, com els hipopòtams “ani-
malets sense perill”, que únicament 
creixen i creixen alimentats per 
aquests, fins a fer-se monstruosos.

L’únic que passa és que la lletra 
menuda anuncia altra cosa: No 
obstant això, darrere d’aquests 
curiosos mamífers artiodàcti-
ls s’amaga un dels animals més 
agressius i perillosos, sent una de 
les espècies que més morts causa, 
per davant fins i tot dels temuts 
lleons.

És el mateix que passa amb 
aquestes corrents polítiques quan 
s’alimenten sense coneixement, 
consciència, ni informació fent-los 
créixer desmesuradament i con-
vertint-los en autèntics monstres 
que esdevenen un perill per a tots, 
inclús per als que els han alimentat.  

Quan vingueren a menjar-se 
els matolls,
vaig guardar silenci,
ja que jo no era un matoll,

Quan vingueren a mossegar 
les plantes,

vaig guardar silenci,
ja que jo no era una planta,

Quan vingueren a rosegar 
les males herbes,
no vaig protestar,
ja que jo no era una mala herba,

Quan vingueren a engolir-se 
la gespa sota els meus peus,
no vaig protestar,
ja que jo no era gespa,

Quan van vindre a devorar-me,
no hi havia ningú més que po-
guera protestar».

Viatges gastronòmics a la caça del 
Tourist Menu 

Està de moda. Després de tants  
i tants talents shows culinaris, s’ha  
posat de moda el turisme gastro- 
nòmic que no és altra cosa que via-
tjar per tal de tastar les especiali-
tats gastronòmiques de cada destí 
visitat. Aquesta és, en principi, la 
motivació que mou al viatger per 
aventurar-se en països indòmits o 
no tant.

Una altra cosa és la realitat amb 
la qual es trobaran, sobretot als 
països desenvolupats on res és el 
que sembla ser.

Posem per exemple el turisme de 
Paella. Fins a la nostra terra s’acos-
ten milions de turistes atrets per 
la fama internacional del principal 
plat de la nostra gastronomia: La 
Paella. Una vegada ací l’oferta 
majoritària s’anomena tourist menú 
i és un miratge de la realitat.

A qualsevol cosa li diuen Paella  
i segons la que el turista acabe  
per tastar acabarà per conver-
tir-se en la recepta original del 
plat tradicional.

els nassos, els macacos no són 
gens amicals. Fins i tot en alguns 
llocs d’interés turístic històric s’han 
instal·lat reixes perquè, una vegada 
dins, els macacos no s’acosten als 
visitants. Així els turistes es tro- 
ben a l’interior d’un zoològic on els  
animals són els humans i els que  
els observen des de fora són els 
macacos.  Aquesta és la crua reali-
tat amagada darrere d’una imatge 
de “bonicor”.

Turisme de safari o agressió al 
bestiari?

Hi ha ofertes especials que 
moltes vegades amaguen altra 
realitat ben diferent d’allò que ens 
ofereixen. Passa amb els animals, 
que no contents amb caçar-los per 
a tindre en casa el trofeu d’un cap, 
la pell, les banyes o els ullals, els 
capturem per tancar-los en gàbies 
per a contemplar-los en espais que 
no són els seus.

Ara ens venen les visites als  
seus espais naturals. Ens conviden 
a fer safaris fotogràfics per veure 
in situ espècies que estan en perill 
d’extinció com els tigres de benga-
la. I allà que anem a veure’ls, guiats 
per “especialistes” que ens acosten 
als animals. I ens conten que són 
els “guardes” d’aquestes espècies 
i que gràcies a ells continuen pre-
sents en la natura.

Però la fotografia que vam 
fer d’aquella família de tigres de 
bengala, amb els dos cadells jugant 
amb el seu pare s’aigualeix per la 
presència dels diners i dels capri-
txos d’alguns humans que trafi-
quen amb ells i els compren per a 
tindre’ls com mascotes de les quals 
es cansen i acaben per abando-

nar-los. Un comerç que té un dels 
seus centres principals a Tailàndia.

Els venedors de fum

Cal anar amb compte amb les 
ofertes de viatges d’aventura. 
Sobretot quan aquests es conver-
teixen en altra cosa ben diferent. 
Viatges que tenen com a únic 
atractiu la visita a un parc temàtic 
de multi aventura. Aquestes visites 
no deixen de ser un succedani d’un 
verdader viatge. Visitar diferents 
països ficat dins d’un tancat no 
passa de ser una il·lusió òptica, un 
autèntic miratge que es presenta 
davant dels ulls com la realitat i no 
és altra cosa que una ficció, una 
escenografia de cartó pedra on es 
barregen moltes vegades elements 
que es corresponen amb la realitat 
al costat d’uns altres que no són 
més que falsos tòpics que el temps 
ha convertit en una falsa veritat.

A la fi, aquests viatges no deixen 
de ser molt diferents a fer una visita 
a la fira. Ací els feriants van dis-
fressats com els suposats habitants 
del país visitat i les “experiències 
i aventures” no passen de ser un 
viatge en una atracció durant un 
temps mesurat i cobrat a banda... 
pagues el viatge, pagues l’estança, 
pagues les “aventures” i pagues el 
fum que et venen.

Anar a l’aventura, un viatge  
perillós.

Fer les coses a l’aventura sense 
informar-se primerament és molt 
perillós. Cal pensar-se primera-
ment el que vas a fer. Ací tenim 
la publicitat d’una experiència de 
viatge paradigmàtica:
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la Xina. Així algunes parelles tenen 
la temptació de lluir-se com si es 
tractara d’una gropa valenciana 
dalt d’un elefant. El cas és que de 
tot el que porten damunt l’únic 
autèntic i tradicional és l’elefant 
que els arrossega, ja que les teles 
i la confecció de la indumentària 
tradicional és un espolí xinés.

L’amfitrió està amb el cul a l’aire.

Hi ha gent que vol viatjar per co-
néixer, millor dit, veure de lluny, en 
primera persona algun personatge 
famós o simplement admirat.

Així molts viatgen per veure 
el canvi de guàrdia de la Reina 
d’Anglaterra i fer-se una foto amb 
un guàrdia i presumir que s’ha estat 
prop de la reina. Fins i tot alguns ho 
fan quan hi ha algun esdeveniment 
públic per tindre contacte visual 
amb ell o ella. Aquest és també el 
turisme de les macros-concerts. 
En aquest moment el personatge 
a “visitar” esdevé l’amfitrió del 
viatjant.

La imatge que tenim d’ells sem-
pre és esplendorosa, encara que 
només perquè tot el món diga que 
alguna cosa és veritat, no significa 
que ho siga. Per exemple el luxe i 
gran imatge de les famílies reials 
que ens mostren les guies i que es 
converteixen en atractius turístics 
per als viatgers, quan per darrere 
estan amb el cul a l’aire per multitud 
de conflictes, escàndols i proces-
sos oberts.

La versió casolana d’aquests 
viatges la trobem en l’admiració 
generada per alguns que es con-
verteixen en els reis sense corona 
del seu poble. Així esdevenen el 
“rei” d’una vila, d’un poble, gràcies  

a la seua imatge de gestió, una 
imatge feta, confeccionada, 
alçada a una sola cara. Per molt 
que aquesta cara lluïsca les millors 
gales d’un rei sempre li queda el 
dors, el cul i aquest se’ls queda a 
l’aire i pocs són els agosarats en 
dir-los que porta el cul a l’aire i que 
se li veuen les vergonyes. En aquest 
exemple de guia que ens ocupa 
il·lustra aquest apartat la fotogra-
fia de l’alcalde de Paterna.

Comiat

Estimat viatger, si has arribat 
llegint fins ací, tens tota la meua 
admiració per haver complit amb 
la primera de les premisses, llegir 
abans de fer camí. Enhorabona! 
Ja pots acabar amb el miratge 
d’aquesta guia, calant-li foc a la 
falla, física i real, per la qual ha 
estat escrita.

Igual pot caure en mans d’un 
cuiner de la terra que adapta la re-
cepta tradicional als gustos visuals 
dels visitants posant-li “de tot” a 
l’arròs, que pot caure en la trampa 
del plat preparat individual, que li 
ofereix la “paelleta” on ha menjat, 
com a record de la seua estança en 
el bressol de la paella. 

I que dir del take away paella? 
No ha d’anar a buscar-la, sols ha 
de fixar-te en la fotografia més 
atractiva del plat i demanar-lo per 
telèfon. Tota una legió de raiders 
de les nacionalitats més diverses  
es posaran en moviment per tal 
d’apropar el plat amb més fama 
internacional i menys respectat 
de tota la gastronomia mundial al 
turista enganyat.

La sort dels tancats i la feroç 
realitat

No cal viatjar molt lluny per 
veure meravelles i justament ací al 
costat de casa tenim una meravella 
natural que és una joia. L’Albufera 
de València és un des humedals 
més increïbles del continent. En ell 
descansen les aus que migren  de 
nord a sud buscant el caliu de l’Afri-
ca per hivernar. Tot tipus de fauna 
aviar sojorna ací. 

La posta de sol es una immi-
llorable postal que dur-se en la 
memòria de qualsevol visitant.  
El capvespre es converteix en un 
espectacle de llum i color quan 
les tranquil·les aigües de l’albufera 
es converteixen en un espill que 
retorna la bellesa dels cels als ulls 
dels admirats espectadors forans. 
La idíl·lica imatge dels tradicionals 
pescadors del llac en els seus al-
buferencs enlluerna als turistes que 

s’acosten a delectar-se amb tan 
meravellós panorama. 

Però si fem zoom sobre eixos 
“idíl·lics” pescadors la imatge que 
trobem és ben diferent. L’albu-
ferenc no passa de ser més que 
un mer flotador al qual s’aferren 
terroritzats, perquè les espècies 
que extrauen del fons del llac dife-
reixen molt d’aquelles que els seus 
avantpassats capturaven en gran 
quatitat quan la sort els asignava 
els millors tancats o la sequiota. El 
temps i la inconsciència de l’home 
ha transformat aqueix meravellós 
espill en la coberta d’un abocador 
on et pots trobar qualsevol cosa, 
fins a cocodrils.

Shoping tour, la ruta de la seda 

El Shoping tour és altra de les 
propostes de viatge turístic que 
més es realitza. El motiu essencial 
de visitar qualsevol país és omplir 
les maletes amb les compres de 
diferents productes fets al destí per 
endur-se a l’origen. Es va a la caça 
de la ganga, de qualsevol cosa que 
valga menys que al lloc d’origen, 
estalviant-se així els impostos 
i costos de transport sense cap 
mena d’escrúpol.

Heus ací una proposta de viatge 
dirigida a aquesta mena d’expedi-
cionari. Des d’Europa fins a l’orient 
llunyà els comerciants medievals 
traçaren una ruta que seguiren du-
rant segles per tal de portar i traure 
els productes més exòtics i preuats 
en ambdues direccions. Aques-
ta ruta, amb el pas del temps ha 
esdevingut un reclam per al turisme 
de tot el món.

I el valencià encara més, atret 
pels teixits, brocats i brodats de Hernán Mir
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Les “aparences enganyen”, o el que és el mateix, “no és or tot el 
que rellueix”. Aquestes frases les hem sentides o les hem pronun-
ciades, en nombrosíssimes ocasions i ho fem amb diferents mo-
tius, avisar, rebaixar les perspectives, remarcar la nostra posició 
en algunes ocasions…

Però, aparentar, ho considerem com una cosa normal? Ho fem 
totes les persones? És una cosa dolenta o patològica? Ja m’agra-
daria tindre les respostes per a aquestes preguntes, però no és 
així. La veritat és que en aquestes breus línies tractaré de llançar 
una mica de llum sobre aquest assumpte.

Per a això podem començar per definir el qué significa aparentar. 
Segons el Diccionari de Reial Acadèmia de la llengua espanyola 
Aparentar és: “Manifestar o donar a entendre el que no és o no hi 
ha”. Segons la definició d’Oxford Languages, aparentar és:  
“Representar o fer creure alguna cosa, especialment un sentiment,  
un estat o una qualitat, que no és veritat, amb paraules, gestos  
o accions”.

Una vegada definit l’assumpte, us suggerisc una reflexió. Alguna 
vegada en la nostra vida hem fet això? És a dir, hem aparentat?  
La reflexió no ha d’haver sigut molt llarga ni molt profunda, quasi 
segur, que tots/es haurem arribat amb rapidesa a la resposta 
Si, en alguna ocasió ho hem fet. Amb això, ens resultarà fàcil 
donar una resposta a la primera pregunta que plantejava. Apa- 
rentar, és normal? Perquè ha de ser que si ho he fet en alguna  
ocasió, ha de ser una cosa normal. La resposta a la segona pre-
gunta, també ens ve donada, si jo em considere una persona nor-
mal i ho faig en alguna ocasió (aparentar), totes les persones que  
conec i que considere normals també han de fer-ho a vegades.

Per a donar resposta o aclarir una mica més si això és dolent  
o patològic, haurem d’aprofundir una poc més en els motius  
que tenim les persones per a aparentar.

Quins són els motius que porten a les persones a manifestar o do-
nar a entendre el que no és? Entenc que la resposta no és senzilla, 
els que més saben, ens indiquen que els motius, són molt variats, 
cadascun té els seus. “Pot ser per moltes raons: per a ser accep-
tats, per a divertir-nos, per a compensar manques emocionals, per 
baixa autoestima, per lluitar pels nostres somnis, per a evadir  

APARENTAR
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la realitat, també… com a mecanisme de defensa per a suportar 
els moments difícils, o fins i tot per a encaixar en els estereotips 
que imposa la societat.”

“En la base de les aparences es troba una profunda necessitat  
de ser acceptats i estimats, així com de sentir que som impor-
tants”, això amaga una por de ser rebutjats o a perdre afectes, 
pel fet que pensem que si ens mostrem com som, no amb un gran 
valor, sinó com a individus únics, els altres ens rebutjaran.

Vivim en societat, envoltats d’altres persones, i en la societat  
actual, amb les xarxes socials, l’aparença, s’ha convertit quasi  
en una obsessió, i encara que cal reconéixer que les xarxes socials 
són una eina increïble, per a compartir moments especials, com-
partir música, estar prop dels nostres éssers estimats, també ser-
veix per a aparentar el que no és, ja que en elles, només mostrem 
el que volem que els altres vegen, donant així una aparença de 
felicitat, alegria, de viatges, festes i esdeveniments que ens donen 
rellevància o importància.

Amb tot això, abordem l’última de les preguntes que plantejava  
el principi, Aparentar és dolent o patològic? Doncs bé, NO crec 
que en si mateix, el fet d’aparentar siga dolent o bo, sempre que  
zes faça de manera conscient i/o la intenció siga divertir-se o per  
a suportar moments difícils. Però quan ens identifiquem amb 
l’aparença que mostrem als altres, acabem oblidant-nos de no-
saltres mateixos, construint una realitat fictícia, una vida fictícia, 
que més prompte que tard farà aigües.

En aquests casos, les aparences amaguen, profundes manques 
emocionals, conflictes interns, i com més s’esforcen les persones 
per aconseguir el que aparenten més lluny es troben d’aconse-
guir-ho i menys temps tenen per a comprendre tot allò que real-
ment ens fa feliços.

En molts casos, darrere de les aparences s’amagaran processos 
com la depressió o l’ansietat, que requeriran ajuda professional.

Esment a part, quan parlem d’aparences o d’aparentar, me-
reixerien els trastorns de personalitat entre els quals es troben 
el trastorn de personalitat histriònica (“els pacients amb aquest 
trastorn busquen atenció en lloc de tranquil·litat …, però són més 

desinhibits. Són més extravagants i busquen activament atenció”) 
o el trastorn de personalitat narcisista (“trastorn mental en el qual 
les persones tenen un sentit desmesurat de la seua pròpia impor-
tància, una necessitat profunda d’atenció excessiva i admiració, 
relacions conflictives i una manca d’empatia pels altres” En aquests 
casos, moltes vegades els pacients no tenen consciència de ma- 
laltia amb el que és difícil realitzar el diagnòstic i per tant accedir  
a una teràpia correcta basada en la conversa (psicoteràpia).

A manera de conclusió, en alguna ocasió tots/es o quasi tots/es 
ens hem mostrat o representat coses que no són “la nostra reali-
tat” davant els altres, i mentre no ens deixem portar per les apa-
rences, ho veurem com una cosa normal i només en casos con-
crets, en els quals aquestes (les aparences), es converteixen en el 
centre de les nostres vides, tenim un problema mèdic-psicològic. 
En definitiva, busquem en el nostre interior aquelles coses que ens 
fan feliços i assumim que els altres ens acceptaran tal com som.

Paterna a 09 de desembre de 2021
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La maleïda pandèmia ens ha deixat al descobert moltes coses. 
Algunes bones i potser un nombre excessiu d’assumptes una mi-
queta paradoxals, com a mínim.

No es tracta aquest article de valorar si alguna cosa en concret, 
és bona o dolenta. Menys encara si estem parlant de la idiosin-
cràsia fallera, que tan exposada a diferents opinions està. Pot ser 
una opinió abocada des d’un punt de vista com un altre qualsevol, 
que pretén trobar una explicació a tot l’esdevingut aquests llargs 
mesos des de l’enyorada “normalitat normal”.

Des de sempre, des de xicotets, hem escoltat de llarg a llarg dels 
casals el terme: “fer falla”. Jo mateix quan era un adolescent, 
tractava d’entendre què significava aquella frase que qualsevol 
“adult” censat en la comissió de torn, soltava en qualsevol acte 
o celebració que tinguera una bona faena darrere d’una organit-
zació i una certa complexitat logística.

“Això és fer falla”. Sentència.

I jo, ingenu per aquells dies, tractant d’encaixar en el seu lloc 
correcte la frase grandiloqüent. Dic tractant d’encaixar, ja que 
després no venia cap mena d’explicació ni definició. Això és així, 
ho sabem els majors i tu fins i tot no.

Si es desgrana una mica, es podria dir que el fet en si de prepa-
rar qualsevol esdeveniment, ja comporta un treball, la majoria de 
vegades d’exigència física, que es dona per fet. Convide a qualse-
vol lector a preparar taules per a 200 persones àvides d’aliments, 
sobretaula i xerinola. Sens dubte això és fer falla. Sense eixos 
voluntaris apilant cadires i taulers és impossible entendre qualse-
vol acte faller. Conseqüentment es pot dir que es fa falla.

Però clar, tota aquesta logística del durant i el previ ha de ser 
a consciència planejada i analitzada amb anterioritat, de manera 
que quan arribe el moment tot estiga perfectament coordinat. 
Aquest treball normalment és invisible i ingrat, però ben pensat, 
no deixa de ser imprescindible perquè tot rode a la perfecció. 
Convindrem llavors que això també és fer falla. 

No es pot entendre un treball sense l’altre. Són complementaris 
i igualment importants.

FALLERS, 
PERÒ NO TANT
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Faltaria potser llavors, afegir algun condiment al guisat, perquè 
aquest mateix tinguera un gust especial: Talent.

El talent en qualsevol cosa organitzada per una comissió fallera 
està clarament infravalorat. És necessari igualment si es vol tindre 
una aproximació al que seria la nota final somiada: Èxit.

Tindríem doncs la fórmula correcta:

Organització + Execució x %Talent = Èxit

L’èxit a fer falla necessita doncs d’aquests pilars bàsics.

L’èxit en qualsevol àmbit de la vida ens fa feliços. És una cosa 
que podem gaudir. Ens fa terrenals.

En aquest cas no és un assoliment individual. Ens esforcem i 
treballem per alguna cosa que planeja damunt nostre. En un altre 
pla. Ho fem per un col·lectiu. Per un grup. Per un ens que realment 
no existeix físicament. 

No és algú a qui pugues abraçar, parlar o tocar. La falla no és 
una cosa física, és més aviat metafísica. Es tendeix a vegades 
a voler humanitzar-la, “La teua falla et vol”, “no li pots fer això 
a la teua falla”.

En les nostres ments té alguna forma, humana o sobrenatural, 
però, al cap i a la fi, la falla és “algú”. Som tots i cap. És l’esten-
dard. És el casal buit. És atmosfera. 

Aquests conceptes no físics, com una idea, una creença, un 
objectiu, són en moltes ocasions el que més es defensa o s’estima, 
independentment que es puga veure o tocar. Imagine als fidels 
que acudeixen a l’església fidedignes regularment, per motius celes-
tials, una cosa molt semblant al concepte metafísic de la falla.

La falla és d’alguna manera part de tu. La vas fent teua al llarg 
de temps. Quan construeixes coses, quan empres el teu temps, 
quan pateixes decepcions o quan aconsegueixes l’èxit. 

El concepte filosòfic ho podria englobar tot. És llavors quan en-
tens que fer falla és el conjunt de tot. És la conseqüència del pas 

dels anys, com bé sabien (a vegades sense adonar-se), els adults 
que ens ensenyaven a “fer falla”.

I de sobte es paralitza tot.

No hi ha res a construir i res a organitzar. Només romandre.
Incertesa, tota la possible. Queda internet i les xarxes socials.

Llavors sembla que la metafísica s’esvaeix a poc a poc, com 
un terròs de sucre en el café. Simplement no es veu ni es pot 
tocar res. 

El concepte falla existeix, però comença a estar massa allunyat. 
Els records són l’últim clau cremant on aferrar-se.
Tot el renou de factures, telefonades i maldecaps s’ha congelat. 
No hi ha hora per a muntar taules, ni barra per a germanar-nos 
enfront d’un licor.

No hi ha RES. Només el concepte.

Si em preguntaren què és ser faller, probablement diria: es diu 
d’aquell que fa falla.

I llavors caus en el compte que, tot para, però l’ens contínua viu. 
Contradicció absoluta. L’única cosa que podem fer és continuar 
contribuint monetàriament amb la nostra quota mensual, al fet 
que tot seguisca un curs acceptable. 
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És com mantindre a un malalt en l’UCI (salvant totes les distàn-
cies). No ho veus, no ocorre res, però segueix ací, i per tant tu  
eres ací per a qualsevol cosa que necessite. Per a atendre-ho  
de la manera més convenient.

I heus ací, que apareixen les contradiccions més importants.  
De sobte les coses giren i ja no són exactament com abans.  
La gent descobreix que té altres aficions que desconeixia,  
o senzillament altres prioritats.

Sabent ja, que no podrem acudir al casal, comence a deixar en  
el calaix de coses per ordenar, la falla en tota la seua extensió.  
Els dies i les nits de convivència s’han convertit en un miratge  
en tota la longitud de la paraula. Res és real. I com l’oasi que  
creus veure en el desert, és la realitat de no saber si la falla exis-
teix o tornarà a existir tal com la recordava. De moment només  
hi ha desert. 

Què faig pagant una quota? “No obtinc res a canvi”.

Cert d’alguna manera, encara que no totalment, perquè sabem 
de sobres que en qualsevol associació que es pree hi ha unes 
despeses corrents que sempre cal cobrir. En aquest cas a més 
existeix el prisma del monument, que, en molts, moltíssims casos 
es va apostar per continuar els contractes amb els artistes fallers 
pagant un any en blanc, en favor de la falla a plantar en el següent 
exercici.

Lletra morta.

La catarsi sobre l’al·luvió de baixes és present. 

Molts, i amb raó, estableixen altres prioritats abans que conti-
nuar pagant un “article de luxe”. Els problemes en l’economia ens 
porten a triar en quina despesa gaste els meus diners: una cosa 
tangible o una cosa filosòfica.

Hi ha uns altres que simplement no volen seguir. Millor baixar les 
quotes. Per què no eliminar-les? Dubtes que proposen el plante-
jament sobre si els fallers que fan falla, saben exactament com 
funciona aquest col·lectiu.

Comença a costar trobar representants. I parle de presidents o 
falleres majors. La incertesa de si tindré en “el meu any” tot el que 
he vist al llarg dels temps ens frena en sec. Millor m’espere que 
tot estiga “normal”.S’esborra d’una plomada el “fallerío” si és que 
existeix tal terme. Es passa dels colps de pit -per la meua falla, 
per la meua falla, per la meua gran falla-, a bo, millor que ho faça 
un altre. 

Algunes comissions han estat o estan a punt de desaparéixer. 
Com a mínim replantejant-se el seu futur. 

Em pregunte llavors, què passa amb el pla sobrenatural en el qual 
situem a una falla? Què passa amb “la meua falla que no me la 
toquen”? Està tocada i esperem que no afonada. 

Segurament per a una gran majoria és un sentiment magnificat 
sense més, que quedarà en un segon pla quan les coses vagen 
malament, i que serà el meu primer “selfie” en Instagram quan 
estrene un vestit o guanye un bon premi.

La vida mateixa.

I a mi que en aquests mesos m’ha donat per pensar en aquelles 
paraules d’antany:  “Així fem falla”.
Se’m va ocórrer que en els mesos de toc de queda sense eixir de 
casa, el millor era utilitzar la fibra òptica per a continuar fent falla. 
I seguir amb les meues obligacions financeres, anteposant aquest, 
a una altra mena d’article de luxe o oci. Pensava en els senyors i 
senyores majors, i que d’aquesta manera estaria honrant el lema. 
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És l’hora de fer falla. Amb els ulls tancats. A pit descobert, esti-
mant a la meua manera a una cosa sobrenatural, a un déu terrenal, 
a un col·lectiu.

No està de més recalcar que s’és conscient que cal anteposar 
les necessitats bàsiques a qualsevol capritx. És a dir, és obvi 
que entre alimentar-me i falla, primer alimentar-se. 

Com deia abans, no es tracta aquest article de jutjar a ningú, 
sinó d’analitzar les dades generals que han quedat amb el pas 
del temps.

Potser la pandèmia haja deixat al descobert coses que es- 
tan davall de la catifa, com la pelussa que queda en agranar.  
No hi ha res com ventilar les estades tancades. 

En honor a la veritat, potser és la gran majoria la que resisteix, 
sense dir res, al fet que passe el temporal i no necessite explicar 
al món que el seu sentiment és pur i vertader i que aguantarà 
carros i carretes, mascaretes i restriccions. Vestits sense estrenar. 
Perquè no importa el temps que passe o el que passa sense que 
passe res. Importa estar, en les dures i en les madures.

Vaja aquest article també en reconeixement a aquells que han 
continuat amb la idea romàntica de mantindre viu alguna cosa 
com el nostre col·lectiu. Confeccionant vestits nous sense data 
d’estrena, com una pel·lícula fins i tot per visionar.

Tant de bo no hi haja més pandèmies, ni huracans ni volcans. Tant 
de bo res pertorbe l’harmonia de pertànyer a un grup “fabricador 
de falla”, perquè no hàgem de preguntar-nos novament si som 
fallers, però no tant.
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Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència, o no….

La millor comparació que podem fer de les comissions falleres 
és la de com una família. Si, una família immensa, on s’asseuen 
centenars de persones a la taula, on participen de les activitats 
pares, mares, fills, amics…

Però al final com ocorre en totes les famílies, no és or tot el 
que llueix.

Quan un s’atura a revisar els censos fallers, observa que l’espectre 
social és variat, amb tota mena de professions, empresaris, fun-
cionaris, mestresses de casa, estudiants i aturats. Cada comissió 
reflecteix l’estat en el qual es troba la societat. A major cens, més 
activitat econòmica a la ciutat. A menys cens, crisi econòmica a 
la vista.

Revisem aquesta família, dividint-la per grups, tots molt diferen-
ciats entre si, i amb més similituds de les que sembla a simple vista.

LA GENT VETERANA DE LA FALLA, O ELS UELOS

Sols ser gent amb molta experiència, que saben tot el que cal  
fer a cada moment. Amb les peces de falla en el sòl, tapades  
per plàstics, ja són capaços de reconéixer si la falla és bona o no. 
Amb l’hora que arriba l’artista a plantar la falla, ja saben si és se-
riós o un “empastraor”. Un luxe per a qualsevol comissió comptar 
amb si experiència i consells, però poc més.

Com diria el meu amic Miguel, el Centre de Dia se situa sempre 
en el lloc on més solet dona a la terrassa del bar més pròxim a la 
falla, i és habitual sentir-los cridar als uns i els altres amb el típic 
“yiee, xiquet”, o el “pots vindre un moment?”. És eixos moments 
una esgarrifança recorre l’esquena de l’ interpel·lat. Quan s’acos-
ten, tenen consells per a tot i per a tots. Si els intentes rebatre amb 
arguments sòlids i contrastats, la seua resposta sempre és, “no 
tens ni puta idea, fes-me cas a mi”.

La veritat siga dita, que moltes vegades la seua participació a la 
falla es limita a eixos moments o a l’Ofrena, però la tranquil·litat de 
tenir-los a la vora durant la plantà, no es pot quantificar, encara 
que després no els necessiten per a res.

LA FAMÍLIA 
I LA FALLA
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LES FALLERES JÓVENS

He decidit separar la narració, entre les falleres i els fallers joves, 
únicament per un motiu. Són més dures i tenen més aguant que els 
fallers joves.

A les falleres les podríem dividir en dos grups molt diferenciats. 
Les que paguen la quota i s’apunten a qualsevol festa, i les que 
treballen i assumeixen càrrecs de responsabilitat, això sí, pagant 
la quota també. I no obviem, que igual de valuoses són les unes i 
les altres per a la falla.

En el primer grup, podríem incloure a les més jovenetes, normal-
ment en edat estudiantil. Solen aparéixer durant la plantà, a partir 
de migdia, a l’hora del vermut, buscant les taules dels bars de la 
zona de la falla, on el sol hi és present. Amb les seues ulleres de sol 
ben encaixades, fins a l’hora de menjar és fàcil veure-les quietes, 
com a sargantanes en una pedra. I havent dinat continuen en la 
mateixa activitat, sol i refrigeris.

Amb la posta del sol, es van animant a poc a poc, i ja s’observa 
que s’alcen, saluden a uns i altres, i així fins a l’hora de sopar, que, 
dit siga de pas, solen prendre poca i quasi sempre amb mala cara.

No ocorre el mateix a partir d’ací. A la mínima música que escol-
ten, les descàrregues elèctriques que recorren el seu cos, les fan 
moure’s d’una manera desenfrenada, com si el cos haguera estat 
recarregant bateries durant tot el dia al sol.

Això sí. El primer dia de falles, són les primeres que apareixen amb 
el seu pentinat ben col·locat i no fallen a cap cercavila, ben abilla-
des amb els seus vestits de valenciana.

El segon grup de falleres, el componen habitualment xiques ja 
incorporades al mercat laboral, algunes fins i tot casades, i altres 
fins amb fills. Estes solen estar més participatives en les activitats 
de la comissió, encara que en rares ocasions, accepten càrrecs de 
responsabilitat dins de la directiva. Per descomptat, la decoració 
de la falla i de l’entorn sol estar dissenyat i confeccionat per elles.

No els agrada molt menjar amb la comissió, i solen buscar-se 
plans alternatius, desenvolupant el concepte “tardeo”, al màxim 
nivell. A sopar són puntuals, i en la majoria de les ocasions, són 

les primeres a retirar-se als seus respectius domicilis. A aquesta 
última referència, sempre cal posar-li una excepció, la nit del 18 
al 19 de març. Eixa nit sol allargar-se de manera especial per a 
aquestes falleres, com si la tingueren marcat en el calendari com 
a festiu.

ELS FALLERS JÓVENS

Hauríem pogut incloure aquest apartat dins del primer grup de 
falleres, les estudiantils i la veritat és que no desentonarien en la 
seua descripció, però existeixen una sèrie d’excepcions, que els 
atorguen un estatus diferenciador.

Una d’aquestes excepcions és a l’hora de fer els treballs propis de 
la plantà; traure la falla, acordonar la plaça per a la grua, muntar 
els menjars i sopars de casal, etc….

El seu entusiasme inicial, arriba fins i tot a ser exagerat, estant  
a primera hora quasi íntegrament, amb una hiperactivitat pròpia 
de la seua joventut. A més, sorprenen amb les seues ganes de  
conéixer els secrets de la falla, amb preguntes tan falleres com  
“a quina hora parem a esmorzar?”, “això tardarem molt?” o l’habi-
tual, “quan arribem he d’anar a fer uns encàrrecs que m’ha manat 
la mare”. Se’ls nota el gen faller.

Una de les habilitats ocultes de les quals disposen els fallers, és 
la de saber quan es realitzarà la fotografia. No em pregunten per 
què, però sempre la localitzen, es col·loquen, i desapareixen. 

A la vesprada ja és complicat localitzar-los, i solen aparéixer 
quasi a l’hora de sopar. Els seus cabells recentment col·locats  
i els ulls unflats, delaten la migdiada de diverses hores de la qual 
han sigut víctimes. A partir d’aquest moment, s’assembla molt el 
seu comportament amb el de les falleres de la mateixa edat. Quan 
més es tanca la nit, més actius es tornen.

Al matí següent és quan comencen a notar-se les baixes. Si el pri-
mer dia eren 20 per a esmorzar, el segon som 15, el tercer 10, i així 
successivament, fins a arribar el dia de Sant Josep, on apareixen 
els missatges de WhatsApp, amb el comentari faller per excel·lèn-
cia, “comenceu a esmorzar sense mi, vaig directe a l’ofrena” o el 
“m’ha pegat mal el sopar i em fa mal l’estómac, ja arribaré”.
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ELS PARES I MARES DE LA COMISSIÓ INFANTIL

En aquest subgrup diferenciem clarament dos vessants, els que 
els seus pares són fallers i els que no.

Els que els seus pares I mares són fallers, solen acompanyar-los 
en totes les activitats, a més d’encarregar-se del muntatge 
d’elles. Que, si un porta el compressor per a la “globotà”, uns altres 
s’encarreguen d’emplenar els entrepans, uns altres s’encarreguen 
dels coets… Una maquinària quasi ben greixada. Els problemes 
apareixen quan l’esmorzar es fa més llarg del normal o es fa ús del 
“tardeo”.

Els que fan ús del llarg esmorzar, saben que han de recuperar 
les hores a la vesprada i viceversa, els de la vesprada, al matí 
següent, com patint un atac de responsabilitat, són els encarre-
gats dels diferents muntatges infantils.

A les cercaviles són uns fixos i sempre hi ha un o una que s’enca-
rrega del recorregut. La seua indumentària va acompanyada del 
típic mocador al coll i poc més.

Les seues nits solen acabar poc havent sopat i també apliquen 
alguna excepció, com l’anterior grup de falleres, preferentment 
la nit del 18.

El segon grup de pares i mares també abasta a dos subgrups, els 
que deixen als xiquets i venen a recollir-los segons marca el pro-
grama oficial d’actes, i els que s’apunten a tot el que poden sense 
ser fallers. Aquests últims solen ser bastant cridaners i es mimetit-
zen com si foren uns fallers i falleres més.

Les cares dels directius solen ser aclaridores dels qui són, i frases 
com “sense pagar la quota i ací està” o “amb la quota dels seus 
fills quasi ni paguem les despeses i ell com un més”.

LA DIRECTIVA

La directiva la podríem comparar a la matriarca d’una família. 
Eixa dona que és capaç de tindre-ho tot organitzat en el moment 
exacte, sense importar si és per a 5 o 500. Que, amb una simple 
veu, tothom assenteix i compleix les indicacions.

Què seria de la falla sense la directiva? Una pregunta molt difícil 
de contestar, encara que moltes vegades se’ls passa pel cap als 
directius. No és estrany sentir-los dir que enguany serà l’últim, 
que amb mi no compten més, o el gastat, jo ja ho tinc bé, que ho 
agafen els joves.

Cert és que les falles poden donar la sensació que les coses ixen 
de casualitat, com de rebot, però no és així. La directiva sol donar 
una sensació de caos organitzat, en el qual, fins a l’últim moment, 
no se sap si les coses estaran preparades o és el seu lloc. Però al 
final, sempre hi ha algun directiu o grup dels mateixos que en un 
tancar i obrir d’ulls, ho preparen tot en un tres i no res.

És estrany veure’ls en la falla en horari nocturn, no sabem si per 
la responsabilitat dels seus quefers l’endemà o pel cansament del 
treball durant tot el dia. És estrany veure’ls en una cercavila o en 
qualsevol activitat que supose desplaçar-se més de 100 metres 
de la falla o del casal, com protegint el cau. 

Un no sap bé, si els joves confien en la directiva amb els ulls tan-
cats, o és menfotisme, però quan veus un tremend somriure en les 
seues cares, això significa que les coses estan funcionant bé. Ara, 
quan les coses no funcionen, la frase “al final ho hauré de fer jo, 
com sempre” retrunyeix entre les parets del casal com un tro.
Una espècie de fallers, ja amb experiència dins de la falla, que 
continuen estant al peu del canó, fins que passen a formar part del 
Centre de Dia, anteriorment comentat. Això dona peu, al fet que 
els joves ja no són tan jóvens, passen a formar part de la directiva. 

Un cicle vital, com el de les famílies.

Un dels grups que no es pot incloure dins de la família de la falla, 
són els ex.

Els ex en masculí, perquè solen ser els ex fallers els que es podria 
catalogar en aquesta secció. Les que han sigut ex falleres, no 
solen fer comentaris ni observacions com les fan els ex fallers.

Ells són els que s’acosten la setmana de falles, per a dir-te que, 
si això es podria fer d’una altra manera, que per a l’any que ve 
el tinguen en compte, per posar un exemple. 
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Ells són els que més entenen de la falla, però això sí, apuntar-se 
és una altra història. A més, solen fer preguntes de les quals ja 
saben la resposta; que si l’artista és el mateix, que si la “mascletà” 
és a les 14.00, etc.
Moltes vegades fan venir ganes d’enviar-los allà on l’esquena perd 
el seu honrós nom, però quasi sempre, com els coneixen i els veuen 
vindre, acaben prenent-se una cassalla i cervesa, que per des-
comptat, acabarà pagant el faller.

En definitiva, les falles són com les famílies, on uns pocs són els que 
treballen, però en la qual és necessària la participació de tots.
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Al dictat Ferran Martínez.
Faller de la Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve de Torrent
i de Borrull Socors de València.
L’escriptura d’Elena Martínez.
Fallera de la Falla Dos de Maig de Paterna.

Aquests anys de pandèmia han donat per a molt. Restriccions, 
confinaments, màscares obligatòries, pèrdues humanes, metges 
esgotats... S’han perdut els somriures, els besos, les abraçades, 
els sentiments d’afecte se’ns ha escapat de les mans.

Ens hem hagut de reinventar, reinventar-nos per a no perdre la 
il·lusió, reinventar-nos per a no caure en el descoratjament, rein-
ventar-nos per a saber aprofitar les oportunitats que ens estampa 
la vida davant de la cara, encara que estiguem tancats, en alguns 
casos sols, encara que tinguem les mans lligades i ens siguem pre-
soners d’un virus, un virus que no veiem, però que ens està matant.

Igual que nosaltres, la majoria d’associacions, entitats, empreses, 
tots s’han hagut de reinventar també, han hagut d’idear una nova 
maquinaria, perquè aquest caos no poguera acabar amb tot, fins 
i tot la frenada de la societat ha donat l’oportunitat per a rellançar 
projectes adormits per no tindre temps, en altres moments, per a ells.

Un d’aqueixos projectes adormits, probablement perquè no 
interessa, és la creació d’un òrgan autonòmic de vertebració de 
les falles, denominat Patronat de les Falles, que es va emportar a 
aprovació a les Corts Valencianes, mitjançant una esmena tran-
saccional, l’11 de maig de 2021 i que venia a dir el següent: 

“1.- Impulsar, des de la Conselleria competent en matèria 
de Cultura, els mecanismes de coordinació i participa-
ció entre administracions i entitats representatives de les 
Falles, que son pilars de la festa, com els col·lectius d’artis-
tes fallers, de pirotècnia, música, lletres falleres, d’estudis 
fallers i els propis col·lectius fallers, per a la constitució de 
l’organisme que es considere necessari, fruit d’eixe procés 
participatiu, per a la protecció, salvaguarda, manteniment, 
desenvolupament, estudi i difusió de les activitats i ele-
ments que participen en la celebració i que s’inclouen en la 
Declaració de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humani-
tat per l’UNESCO.
2.- Coordinar accions amb les juntes locals falleres, 
respectant la independència de funcionament de cada 
una d’elles.
3.- Exercir un paper vertebrador de la Festa Fallera 
en tota la Comunitat Valenciana.
4.- Que del compliment d’aquesta resolució es done 
compte en Les Corts en el termini de 6 mesos.”

VERTEBRACIÓ 
FALLERA: FANTASIA 
HUMIDA O REALITAT 
NECESSÀRIA?
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Este text venia signat per quatre dels cinc grups polítics represen-
tats en les Corts Valencianes (Ciutadans, PSPV-PSOE, PP i Com-
promís) i arribats a este unt cal fer-se algunes preguntes: Sabem 
comptar? Perquè si comptem junts, de l’11 de maig al dia de hui 19 
de desembre han passat més de sis mesos i no sabem res, aquest 
projecte continua dormint el somni dels justos.

Les falles i els fallers tornem a deixar de formar part de l’agenda 
política i els fallers i falleres ja tenim bastant amb tancar les hèr-
nies causades per aquesta maleïda pandèmia. Però sí és veritat 
que no caldria deixar passar l’ocasió que ha generat aquesta pan-
dèmia per a unir l’entramat faller i aprofitar que la proposta està 
sobre la Mesa de les Corts. Aquest intent per assemblar les falles 
de nord a sud de la Comunitat, no ve d’ara, ja porta temps ges-
tant-se un projecte vertebrador faller, però que mai ha vist la llum.

Quan comença a gestar-se la idea?

Tot té un principi, i el millor és començar per ell. La història 
comença quan les falles del cap i casal comencen a expandir-se, 
a contagiar el seu esperit faller a tot el territori valencià, a tots els 
pobles d’aquell regne de València dels anys 50 i 60. Segons van 
anar creixent els pobles mediterranis i anaven naixent més comis-
sions falleres en ells, van començar a constituir-se les primeres 
juntes locals, lògicament en les poblacions més grans i ho fan sota 
els cànons sempre presents d’un franquisme imposat i absolutista.

Les Juntes Locals naixen a imatge i semblança de la Junta Central 
Fallera de València, fins al punt que, els seus reglaments no deixa-
ven de ser una extensió d’ella, encara que en principi, les Juntes 
Locals eren entitats amb total independència, quan la Junta Cen-
tral convocava un congrés faller per a sancionar el seu reglament, 
les juntes locals tenien 6 mesos per a convocar els seus congres-
sos i adequar els seus reglaments al de la Junta Central. Aquests 
reglaments a més de ser aprovats per tots els presidents de la 
localitat, havien de ser aprovats i revisats per la Junta Central 
Fallera, fins ací arribava la independència de les Juntes Locals.

Aquesta era la realitat, quan naixen les Juntes Locals, ho fan sota 
el paraigua i dependència de la Junta Central Fallera, per la qual 
cosa l’organisme que coordinava i marcava el rumb de totes 
les falles del territori valencià, era clar que era la Junta Central. 
Això va a poc a poc evolucionant, les Juntes Locals van creixent, 
sobretot en els anys 70 i 80, en els quals hi ha una eclosió d’elles, 
sobretot en l’àrea metropolitana. Arribats als anys 90, les Juntes 
Locals comencen a diferenciar-se i a tindre un caràcter propi, 
són Juntes Locals que comencen a dependre de la municipalitat, 
del seu propi ajuntament, encara que en certa manera continuen 
estant sota el paraigua de la Junta Central en moltes ocasions, 
al seu torn, comencen a tindre la seua pròpia independència. 
En els anys 90 és quan comencen les primeres iniciatives per part 
d’algunes Juntes Locals, principalment de la Ribera, on més s’ha-
via expandit el col·lectiu faller, intentant plantar-li cara a Junta 
Central Fallera.
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És curiós que en aquells moments encara algunes Juntes Locals 
podien participar en uns certs concursos que organitzava la Junta 
Central, per exemple el de teatre, fins i tot Alfonso Grau va pro-
metre obrir els concursos a totes les Juntes Locals, és en aquest 
moment quan algunes Juntes Locals grans, com Alzira, Cullera 
o Dénia decideixen plantar-li cara a la Junta Local, perquè totes 
aquestes iniciatives feien que les Juntes Locals, sobretot les més 
xicotetes seguiren sota el paraigua de la Junta Central. Encara 
que en el cas de les Juntes Locals més grans, tenien una relació 
cordial, però “tu a la teua casa i jo en la meua”, es mantenien en 
la distància, tu no et fiques amb mi i jo no em fique amb tu, això 
fa que es generaren moltes iniciatives per part de les Juntes Locals 
per a donar-los més visibilitat.

Hi ha una altra temptativa important de generar una federació de 
Juntes Locals que es poguera enfrontar a Junta Central. Tan real 
com que es va convocar una reunió a Cullera en la qual es plante-
java la creació d’una Federació que aglutinara a totes les Juntes 

Locals i s’instal·lara en la capital de la Ribera, Alzira. Tampoc 
aquesta iniciativa va tirar avant, perquè la majoria de les Juntes 
Locals xicotetes es van oposar, ja que tenien una Junta Central 
nodrint-los sempre totes les seues necessitats.

A partir de l’any 2000 canvia la normativa de l’Administració 
Local, les Juntes Locals comencen a ser entitats de servei pú-
blic, que estan localitzades sota la normativa de l’administració 
local, depenent exclusivament dels Ajuntaments, són Federacions 
totalment independents. Això ha costat molt d’entendre tant en 
les Juntes Locals de cara a Junta Central com al revés, és a dir, 
la base continua sent la Junta Central com a referència per a tot. 
Si hi ha un conflicte en alguna Junta Local, en moltes ocasions es 
requereix que Junta Central ho resolga. Es continua tenint la men-
talitat de soc Junta Central, soc qui dicta les normes i tots han de 
seguir el mateix reglament.

Quan en els anys 2000 va entrar en funcionament la nova norma-
tiva de l’Administració Local, hi ha algunes poblacions que van 
agafant les regnes dels seus respectius pobles i es van tornant 
més independents a poc a poc. Encara que, la realitat és que s’ha 
anat navegant entre aqueixes dues aigües, la figura de soc el pare, 
però a l’hora de la veritat no exerciré de pare perquè no tinc cap 
responsabilitat. Perquè realment les Juntes Locals a partir de l’any 
2001 han de triar entre ser un Organisme Autònom Municipal (és 
a dir, entitats municipals 100%, dependents dels ajuntaments amb 
pressupostos propis) o Federació de Falles Independents.  Aquest 
fet de navegar entre dues aigües, exercir de pare sense ser-ho, 
genera molts dubtes i en moltes ocasions conflictes en una ma-
teixa població i quan aquests conflictes no es poden resoldre a 
casa, és molt normal que es vaja a Junta Central perquè mitjance, 
sabent que la Junta Central no té cap potestat per a fer-ho.

A partir dels anys 2000 es comencen a crear les Federacions 
de Falles. Les Juntes Locals comencen a prendre la forma jurídica 
de Federació, així van assumint a poc a poc que són organismes 
autònoms municipals, comencen a tindre consciència, sobretot 
en les més grans, d’aqueixa independència al 100% de Junta 
Central Fallera i comença a generar-se una relació de cortesia 
entre les Juntes Locals i la Junta Central, és en aqueix moment 
quan apareix el G6.
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El G6 naix l’any 2009, ací és quan germina l’embrió, el primer con-
tacte entre grans poblacions com Torrent, Sagunt i Alzira. Cadas-
cuna d’elles té una forma de gestió diferent, una entitat jurídica 
diferent, però uns problemes comuns. És ací quan comencen a 
posar coses en comú, parlar un mateix idioma. Aquesta iniciativa 
va tornar a no quallar perquè a nivell jurídic no es podien mesclar 
pomes i peres amb melons, o ficàvem totes les pomes juntes, totes 
les peres juntes i tots els melons junts o no podia funcionar.

Quan naix a València l’expedient de patrimoni per a sol·licitar 
que les falles anaren Patrimoni Cultural Immaterial, s’adonen 
que existeixen 5 poblacions, que són centenàries: Xàtiva, Alzira, 
Torrent, Gandia i Sueca, que ja són Bé d’Interés Cultural, i que era 
necessari, per no dir obligatori, nomenar-les en redactar aquest 
expedient per a reforçar encara més la sol·licitud. València, ente-
sa com a unitat, tenia moltes mancances, així s’acorda incloure en 
la redacció del projecte la celebració de les falles indistintament 
d’on se celebraren.

Aquest expedient comportava l’obligació de constituir una 
comissió de seguiment de patrimoni, formada per tots els 
elements patrimonials que són actors principals en l’expedient, 
sí que està creada a l’ajuntament de València, però té únicament 
atribucions a nivell municipal i aquesta comissió, desgraciada-
ment, s’hauria d’haver creat a nivell autonòmic, no es crea perquè 
no existeix un ens autonòmic que poguera aglutinar al conjunt 
de totes aquestes entitats.

Festes amb patronat 

Altres elements patrimonials, com per exemple el Palmerar d’Elx, 
té una llei pròpia o del Misteri d’Elx, que té un patronat que coordi-
na el funcionament, la salvaguarda i el seguiment d’aquest. Aquest 
patronat, en el seu inici, al no haver-hi autonomies estava presidit 
pel ministre de Cultura de torn i a partir de les autonomies estava 
presidit pel conseller de Cultura. Per altra banda, la Festa de la 
Mare de Déu de la Salut d’Algemesí també és Patrimoni Cultu-
ral Immaterial, té un patronat que igualment el coordina. Totes 
aquestes entitats que encara que han de coordinar un patrimoni 
molt local, tenen un patronat que les representa, que gestiona i 
custòdia i fa un seguiment de totes les seues activitats, no obstant 
això l’únic Patrimoni Immaterial que tenim els valencians, 

que és transversal totalment a la Comunitat Valenciana, no té ni una llei, 
ni un patronat que aglutine a tots aquells que formen part d’aqueix pa-
trimoni, bé siguen les Juntes Locals, com a actors principals dels fallers, 
o bé siguen pirotècnics, indumentaristes, bandes de música o els poetes 
festius, aqueixos serien els elements que haurien d’estar representats 
en aquest organisme autonòmic que exercira de comissió de seguiment. 
Aconseguim la declaració, entenc que s’hauria d’haver generat aquesta 
entitat en el mateix moment de la declaració. Efectivament es crea, però 
només a l’ajuntament de València exclusivament. A la ciutat de València 
per a què? Perquè així ho estableix la declaració de patrimoni?

Aquest patronat ha de ser transversal, hi ha elements prou importants 
perquè siguen regulats tots per igual, independentment d’on se cele-
bren, no és la part festiva de com fer un concurs de paelles, o anar a una 
ofrena, la qual cosa cal regular, és la part que ens diu com han de ser 
les falles, com han de ser els llibrets, com ha de ser la protecció de la 
música festiva, les bandes municipals, aquesta part patrimonial que ens 
diferencia, és el que s’hauria de regular i ho hauria de regular una entitat 
autonòmica que aglutine a tots i ha de ser autonòmica no per capritx, 
sinó exclusivament perquè és l’únic Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat que tenim els valencians, que vertebra la Comunitat Valen-
ciana des de Benicarló fins a Elda, de nord a sud tenim celebració d’un 
Patrimoni Cultural que no es té en cap altre lloc.

Ho arribarem a tindre? Espere que sí. Hi ha moltes veus que s’uneixen  
per a reclamar-ho i que sembla que es vol posar en marxa, però la rea-
litat és que va molt a poc a poc, i la lentitud va en detriment del mateix 
Patrimoni sol·licitat i enaltit per tots els actors. No perdem més temps, 
posem-nos a la feina. La nostra cultura s’ho mereix, la nostra cultura  
ho val, així el nostre Patrimoni estaria complet.
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La “xenophora” és un mol·lusc, més concretament un gasteròpode, 
que presenta una peculiaritat que el fa especial a la resta de la 
seua classe. Sobre la seua petxina, la “xenophora” va cementant 
gran quantitat de restes d’altres animals, trossos de coral, frag-
ments d’altres petxines, i fins i tot closques completes d’altres 
mol·luscos. Si aconseguim netejar totalment una “xenophora” de 
totes les restes que amb el temps ha anat acumulant, ens tro-
bem amb un animal molt diferent, però aquest procés és bastant 
complicat, ja que com he indicat, els ha anat cementant i estan 
molt adherits. 

I arribats a aquest punt, vosté es preguntarà què té a veure un 
mol·lusc amb les falles, doncs bé, en primer lloc agrair-li la lectura 
d’aquestes línies, estic totalment convençut que a part de la per-
sona que realitze les correccions, i tal vegada el maquetador del 
llibret, pocs més llegiran aquest article, és més, si vosté ha arribat 
a aquest punt pot posar-se en contacte amb mi i li convidaré  a un 

“XENOPHORA”
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café; tornant al tema, després de la lliçó de malacologia sobre la 
“xenophora”, parlem de falles, del que semblen i del que són. 

En realitat, resulta molt difícil explicar la festa de les falles a un 
neòfit que amb curiositat ens pregunte que és aquesta celebració. 
Fa uns anys un grup d’amics del Brasil ens van visitar, correspo-
nent a un viatge que anteriorment havíem realitzat la meua esposa 
i jo al seu país, igual que ells en aquell viatge ens van ensenyar el 
carnestoltes de Rio de Janeiro i altres celebracions típiques del 
país, nosaltres els volíem mostrar, com a bons fallers, la grande-
sa i espectacularitat de la nostra festa. Lògicament la primera 
pregunta que van realitzar va ser: Però, que són les falles?, i un 
servidor va començar a recitar el típic mantra de: les falles són 
una festa que se celebren del 15 al 19 de març, i en aquest punt ja 
em va interrompre la meua esposa, que es diu Sandra, per a pos-
til·lar: Bo… del 15 al 19 de març, però en realitat és quasi tot l’any, 

perquè no es para de fer activitats; bé, vaig prosseguir l’explicació 
i els informe que es realitzen en honor a Sant Josep, patró dels 
fusters, i va tornar a intervindre Sandra per a aclarir: Bo… això de 
Sant Josep és una cosa que tampoc se li fa molt cas, en canvi a la 
Verge dels Desemparats sí que se li fa un acte preciós. Després de 
la segona ampliació d’informació proporcionada per Sandra, vaig 
decidir abreujar i els vaig dir que bàsicament, els veïns s’agru-
pen en comissions, lloguen o compren un local, que es denomina  
casal, es reuneixen  per a discutir que falla plantaran, i també ce-
lebraven allí els menjars i sopars, amb gran germanor, fraternitat 
i cordialitat, fins al dia 19 de març que cremaven la falla, i volta a 
començar. Sandra després d’una pausa, i amb els ulls com a plats, 
va dir: I, hauràs de parlar-los de les cavalcades, del trasllat, dels 
concursos gastronòmics, de les presentacions, dels play backs, 
del “quinto y tapa”… és que si no et quedes a mig fer. 

Aquella conversa em va fer pensar molt en el que en realitat és la 
festa de les falles hui dia. Els brasilers se’n van anar molt contents 
després de la seua estada a València, les dones van desfilar amb 
vestits prestats, els homes es van cansar d’esmorzars i menjars, 
tots van beure com a cosacs i es ficaven al llit a les tantes, des-
prés de les nits en el casal, i com a colofó van veure com cremà-
vem 30.000 euros el dia 19. 

A partir d’aquest esdeveniment, que va ser en 2010, vaig co-
mençar a interessar-me a esbrinar com es veuen les falles des de 
fora, si són conegudes, i en tal cas, que creuen que són. Per motius 
laborables, i d’oci, Sandra i jo viatgem bastant, i vam tindre l’opor-
tunitat de preguntar, quan tenia ocasió d’entaular una conversa 
a l’estranger, sobre si coneixien la festa de les falles, el protocol 
sempre era el mateix: la persona sempre pregunta d’on  som, i 
nosaltres li responem d’Espanya, per cert, en molts països de fora 
d’Europa situaven Espanya en Centreamèrica, després els indi-
càvem que més concretament de València, i per últim els pregun-
tàvem per les falles, el resultat en percentatges és senzill, el 100% 
dels enquestats van respondre que no tenien ni idea del que eren 
les falles, i fins i tot ensenyant amb el mòbil imatges. 

Una vegada realitzat aquest experiment de camp, vaig deci-
dir esbrinar si hi havia una mala promoció turística de la festa a 
l’estranger, i el primer que vaig fer va ser contactar amb un amic 
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responsable d’una de les majors empreses de paquets turístics, no 
és una empresa que ven viatges, és una de les poques empreses 
existents majoristes que venen els paquets, estades i tours a les 
agències, li vaig demanar el favor que esbrinara quantes ofertes 
havien en el mercat oferint la festa de les falles com a destinació 
turística, al cap d’uns dies em va donar el resultat de la cerca, 
cap agència ofereix les falles com a opció turística, els paquets 
que ofereixen la ciutat de València, informen molt de passada 
l’existència de la festa de les falles. En canvi, em va informar que 
hi ha diversos paquets del Carnestoltes de Venècia, el de Rio de 
Janeiro, i fins i tot el “Oktoberfest”. Així i tot, vaig decidir inves-
tigar i buscar en internet ofertes per a visitar les falles. Perquè 
els algorismes de cerca de Google no delimitaren i dirigiren els 
resultats, la consulta es va realitzar des d’una connexió VPN i així 
poder navegar des d’una  IP dels Estats Units, en aquesta ocasió 
el resultat va ser més sorprenent, cap agència oferia una estada a 
València per a gaudir de les falles, però ens podem trobar amb un 
magnífic pack per a assistir a la “Tomatina de Bunyol”. 

La conclusió, sempre a títol personal, és que, sent en realitat la 
festa més gran, som tal vegada la que menys es coneix. Dediquem 
molt esforç i diners a la festa, i fins a la majoria de les administra-
cions públiques de les principals poblacions de la província tenen 
una regidoria dedicada a la festa, i l’error està que es dediquen 
a atendre quasi exclusivament a les falles, quan la seua principal 
comesa hauria de ser donar a conéixer la festa, tant per motius 
culturals, com a econòmics. Aquesta qüestió als fallers del carrer 
supose que els importarà ben poc, actualment hi ha tanta diver-
sificació, tantes opcions, i tants camins per a triar com viure la 
festa, que en realitat un pot comptar la seua experiència com a 
faller i estar en els antípodes de la qual puga comptar el faller de 
la comissió veïna. A les falles li ha passat com a nostra volguda 
“xenophora” de l’inici, han anat creixent i cementant elements, 
actes i celebracions que poc o res tenen a veure amb la festa, i en 
major o menor mesura, el faller se submergeix en aquests, viu en la 
seua pròpia bambolla fallera.  

En la nostra festa hui dia cap tot, podem fer un experiment molt 
senzill. Imaginem que volem realitzar un concurs: Concurs de 
llançament d’os d’oliva des de la boca. En primer lloc, li ho diem 
a les nostres amistats, després col·loquem uns fullets informatius 
de l’esdeveniment en quatre punts concorreguts de la ciutat, 

i finalment l’anunciem en xarxes socials, arribat el dia segur que ens tro-
barem amb algun amic, que no tenia res a fer eixe dia, i dos voluntaris de 
protecció civil que havíem sol·licitat a l’ajuntament per si algun os es desvia-
va al públic, òssia, fracàs del nostre gran concurs. Però, ara ho enfocarem  
d’una altra forma, com soc faller, anuncie el concurs a la Junta Central o 
Local, i remetem les bases a totes les comissions, i a més donaré  tres palets 
i cinc accèssits, els assegure que per a la segona convocatòria ja hem d’es-
tablir categoria d’os d’oliva blanca o negra, campionat masculí i femení, i les 
seues versions en infantil. 

I és que en aquesta festa cap tot, es va començar amb el concurs de paella 
i ja anem amb pel de gaspatxo manxec, i hauríem de preguntar-nos si 
això és bo per a la festa, si la complementa o la substitueix, en el cas de 
la  “xenophora”, com més agregats, té més valor, però la petxina original 
queda totalment oculta. Les falles necessiten urgentment una volta als 
seus orígens a títol informatiu, no substituïm, ni eliminem i menys prohibim 
res de l’existent, però recordem i potenciem d’on venim, i aquesta labor ha 
d’executar-se des de les institucions, hui dia sobren mitjans per a difondre 
l’origen i les bases de la nostra festa, i això sí que hauria de ser obligatori 
coneixement per als fallers, tal vegada ha d’intervindre la Unió Europea per 
a obligar-nos a realitzar un curset. 
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La Ciutat de l’Artista Faller és el primer polígon temàtic que es va 
crear en el nostre país. Un conjunt inicial de trenta-dues naus des-
tinades a la construcció de falles, carrosses i escenografies, que 
es va situar en la part nord del barri de Benicalap, donant lloc a un 
nou districte dins del plànol de València: Ciutat Fallera.

(Ciutat de l’Artista Faller de València. Foto Iván Esbrí.)

La seua història es 
remunta a la mateixa 
fundació del Gremi 
Artesà d’Artistes Fallers 
de València, allà pels 
albors dels 1940 quan 
la directiva encapçala-
da per Regino Más 
considerà idoni alçar 
una ciutat artesana on 
reunir tots els tallers 
de falles dispersos en 
velles alqueries, magat-
zems, cotxeres i, inclús, 
edificis històrics com 
el Col·legi de la Seda o 
l’Hospital General.

Un projecte ambiciós, com no era 
d’altra forma, que encara tardà 
dècades en definir-se i buscar em-
plaçament: Burjassot, Sant Isidre 
i Benicalap, finalment l’espai triat. 
Gràcies a una prompta concessió 
dels terrenys i al finançament pri-
vat, el 17 de març 1965 es posava 
la primera pedra de la Ciutat de 
l’Artista Faller i a mesura que l’obra 
anava acabant, s’entregaven les 
claus per a entrar en els primers 
tallers, construint-se en ells ja les 
Falles de 1967.

(Taller de Julián Puche, Falla Na Jorda-
na 1967. Arxiu família Puche.)

LES APARENCES 
DE LA CIUTAT DE 
L’ARTISTA FALLER
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En el successiu, es construïren els tallers dels carrers Vicent Canet 
i del Foc, s’habilitaren alguns baixos de les noves finques dels 
voltants i també els dits “tallers de falles infantils” annexos a la 
Parròquia de Sant Josep Artesà. Si bé, la Ciutat de l’Artista Faller 
va quedar culminada el febrer de 1993, amb la inauguració de la 
Casa Gremial i el Museu de l’Artista Faller, amb una col·lecció mu-
seogràfica fallera única per la varietat de fons: ninots, maquetes, 
esbossos, etc. 

Museu de l’Artista Faller de València. Fotos Iván Esbrí.

Els 1970, 1980 i 1990 foren esplendorosos amb una activitat del 
100% en els tallers. Estaven tots: Martínez Mollà, Pepet, Manolo 
Martín, Guaita, Vicent Luna, Agulleiro, els germans Ferrer, Gaspar 
Jaén, Barea Rocafull, Alfredo Ruiz, Miguel Santaeulalia, Salvador 
Gimeno Navarro… moldes, cartons, provatures de plantà de falles, 
fustes, etc. copaven els carrers a penes asfaltats.

En els 2000, enmig d’aquell mirall d’eufòria rajolar i grans events, 
des del despatx d’un potentíssim constructor del moment, es 
llançà un globus sonda amb una possible compra dels terrenys de 
Ciutat de l’Artista Faller per a construir gratacles i fer, gràcies a 
les plusvàlues generades, un nou conjunt de naus a l’altra banda  
de la Ronda Nord. També hagueren remors de trasllat a Burjassot 
i Riba-roja.

És cert que en aquells dies, i sobretot a posterior de la bambolla 
immobiliària, va quedar palés l’estat de la Ciutat de l’Artista qua-
ranta anys després d’inaugurar-se: els tallers estaven molt vells 
i el relleu generacional es truncava en preferir molts marxar 
a polígons de pobles, amb naus més grans i equipades. La crisi 
endèmica del propi ofici d’artista faller i el tancament de tallers 
per cessament de negoci o jubilació, aguditzaren el decliu. 

El 2015 els grups municipals l’Ajuntament de València Compro-
mís, PSPV, Partit Popular, Ciutadans i Podem signaren una Pla 
de Revitalizació de la Ciutat de l’Artista Faller. A partir d’este, 
les intervencions en “la City” han sigut la col·locació d’ítems 
d’història, el mural simbòlic dels PichiAvo i la reforma del Museu 
de l’Artista Faller. Poc, molt poc. Igualment el món de la Festa de 
les Falles, Patrimoni Immaterial de la Humanitat (2016), sembla 
sols recordar-se de la Ciutat de l’Artista Faller per a celebrar la 
Nit de la Punxà en juliol, oblidant revindicar-la resta de l’any.

Interveció artística revindicativa de la Ciutat de l’Artista per  
@misterchanga @goldenfamous1 @retrofalles. Fotos Iván Esbrí.

El somni de Regino Más s’esvaeix. A data de redacció d’este text, 
ja s’ha procedit al traspàs d’un taller; cinc estan a la venda/tras-
pàs; i altre tot i que actiu, ja te proposta de compra. Cap dels 
futurs inquilins serà artista faller: vindran magatzems, un hiverna-
cle i un restaurant. Ja hi ha naus dedicades a cotxera de tractors; 
un rocòdrom; un taller mecànic; tres magatzems; una esglèsia 
hindu; un estudi de gravació; i el marionetari de la companyia 
Teatre Buffo (el més lloable de tots els nous usos). Amb este pati, 
ja és impossible aplicar una llei d’usos, més quan sols resten una 
dotzena de tallers d’artistes fallers actius. 

Les últimes notícies entorn a projectes de reviscolar la Ciutat,  
han vingut de la mà d’un estudi presentat per professors univer-
sitaris i gestors culturals en l’abril de 2021, amb un PERTE -Plà 
Estratègic de Recuperació i Transformació Econòmica- que 
proposa la reforma de cartorze tallers de falles, la construcció de 
deu nous i altres vint nous per a altres disciplines plàstiques, més 
obertura de places i carrers, jardins, àgores i elements o escultu-
res monumentals inspirades en falles com a ítems de localització. 
El pressupost és de 42 milions d’euros i, passats els mesos, poc 
se sap d’esta proposta.

Mentres, la Ciutat de l’Artista Faller mor un poc més cada dia.
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Tinc un sentiment estrany a la boca l’estómac. Estic asseguda 
davant d’un personatge amb les dues cares de la moneda, uns 
l’estimen per damunt de tot i altres el desterren també per damunt 
de tot.

Però, jo tant sols escolte emocions que brollen per la seua boca, 
amor, passió, sentiments desmesurats concentrats en un monu-
ment, i no un qualsevol, sinó el que ell enyora cada nit en els seus 
somnis més profunds.

Una copa de Cutty Sark, una botella d’aigua i molts gels, un tot 
per a una xarrada entre amics que em sorprèn. Una cara de felici-
tat absoluta al poder parlar de falles, a la seua manera, sí, però de 
falles, de monuments fallers, de cadafals sense mida, ni en alçaria 
ni en diners.

365 dies de taller, 365 dies d’idees, 365 dies d’indicacions, 
de consells, d’inventives, de viatges, sense altra recompensa 
que la que li ofereixen els ulls a l’admirar cada ninot, cada escena, 
cada remat.

No demana res, tan sols que el deixen, mirar, cuidar, vigilar la 
seua falla dia a dia, veient com naix i com creix, com va transfor-
mant-se a poc a poc en allò que ell havia imaginat i que mesos 
abans s’havia plasmat en un tros de paper, un preu molt barat per 
a tot el que ell regala.

Naix NOU CAMPANAR

Segons es fan ressò en les seues cròniques els principals periòdics 
de la Ciutat i les plataformes digitals, allà per l’any 2002 un grup 
d’amics van decidir crear una comissió fallera nova, a l’oest de 
València, en un barri nou situat en l’extraradi de la ciutat, a la qual 
per la seua situació la van anomenar Pediatra Jorge Comín-Serra 
Calderona, però, que per una estranya raó que ningú conta, va ser 
coneguda sempre per Nou Campanar.

La falla Nou Campanar va plantar en 2003 el seu primer monu-
ment, que va competir en Primera A i un any després es van llançar 
a plantar en Secció Especial. El seu president, Juan Armiñana, un 
promotor immobiliari, amant de les falles i dels seus monuments 
i que tenia interessos immobiliaris en aquella zona, i al seu al 

L’AMOR VIATJA EN 
UNA BAMBOLLA
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voltant diferents amics i inversors que es van dedicar a portar 
un barri que no existia, al més alt en la categoria de falles. 

Nou Campanar ha passat a la història per ser la falla que més 
primers premis ha obtingut en Secció Especial en menys temps. 
Durant 6 anys consecutius va obtindre el primer premi en la màxi-
ma categoria, alguns apunten que els diners ho poden tot i pot 
ser que siga cert, perquè els diners que s’invertia en cada monu-
ment plantat, cada vegada era més escandalós, però també cal 
afegir que comptaven amb primeres figures en el món dels artistes 
fallers. Des de Pedro Santaeulalia, que va plantar la falla des de 
2004 fins a 2008, fins a Julio Monterrubio, passant fins i tot per 
Miguel Santaeulalia, o el seu fill Alejandro.

La falla Nou Campanar va aconseguir que un barri que fins llavors 
era desconegut per a tots, es convertira en un lloc de visita obli-
gatori cada any quan arribava el mes de març.

Va ser Monterrubio, l’any 2009, el que va plantar el monument 
més car de la història de les falles, amb un pressupost de 900.000 
euros nominals als quals va caldre afegir extres i complements 
fins a superar el milió d’euros. Sota el lema “Aquesta falla té… 
molta tela” i amb unes dimensions, igual que el seu preu, des- 
orbitades, 30 metres d’alt per 50 d’ample i més de 100 ninots, 
cuidats tots ells fins al més mínim detall, Nou Campanar va 
tornar a alçar-se amb el primer premi de la màxima categoria 
i ja anaven sis primers premis seguits.

Tots volien visitar el monument del milió d’euros i el barri que 
l’acull, turistes, mitjans de comunicació, fallers, grans personali-
tats, tots acudien a fer-se una foto amb el monument per a guar-
dar-lo en el seu record, en aquell moment el barri de Campanar 
es convertia en una de les zones més conegudes de València.

Aquesta falla va triomfar, com totes les anteriors, però aquest 
monument va tindre un abans i un després, perquè també  
va suposar el final d’una etapa de grans pressupostos sorgida 
a la calor de la bambolla immobiliària.

A partir de llavors i a conseqüència de la crisi econòmica que 
s’estava patint en tots els àmbits, els pressupostos de les falles 
d’Especial també van ser a la baixa, uns preus tan minvats, que 
van provocar que molts artistes hagueren de tancar els seus tallers.

A partir d’aquell any també comença el declivi de Nou Campanar, 
els diners que s’invertia en monument, en llums, en espectacles… 
va anar disminuint any rere any, decebent a un públic faller que 
s’havia acostumat als cadafals de grans dimensions, amb estèti-
ques impressionants. En 2013 el mecenes d’aquesta, Juan Armi-
ñana, es va veure obligat a abandonar el càrrec pel fet que la crisi 
també havia afectat els seus negocis, així el poder adquisitiu de 
Nou Campanar va caure en picat.

Els problemes econòmics cada any van ser més acusats i la Falla 
Nou Campanar es va veure obligada a tancar, en principi es creia 
que temporalment, fins que la situació econòmica es recuperara, 
no obstant això, prompte es van adonar que seria definitiu, així en 
2016 la falla Nou Campanar es va dissoldre definitivament.

Això tan sols va ser el miratge d’una cosa molt més gran.

Corria l’any 2002, Pepe Monfort, coordinador de la Interagru-
pació de falles de València, no tenia una altra il·lusió que fundar 
una falla en el seu barri Benicalap-Campanar, un barri que el va 
veure nàixer i on va viure gran part de la seua vida. Amic de Juan 
Armiñana, un empresari immobiliari, es van citar a menjar en el 
restaurant “Chocomeli”, on van degustar una caldereta de marisc 
ben regada per vins de la terra i van parlar de falles, de falles i de 
monuments, però sobretot van parlar de la il·lusió de Pepe per 
muntar una comissió fallera en el seu barri. 

Corria el mes de juliol, ja una mica tard per a començar a crear  
una comissió del no-res, però sobretot era tard per a encarregar 
un monument. Juan no entenia de demarcacions, ni d’estatuts, ni 
de protocols a seguir per a la seua constitució, però Pepe va saber 
persuadir-ho i li va encarregar el que millor sabia fer -Tu enca-
rrega’t només del monument, la resta és cosa meua-. Així amb 
aquestes paraules, Juan Armiñana va caure en les xarxes de Pepe, 
entregant-li el regal més preuat per a ell: EL MONUMENT.

Es van estrenar en Primera A i es van emportar un segon premi, en el 
monument major i un primer en infantil, que els va fer gust de glòria. 
Només 20 amics i fallers van formar aquella primera comissió que 
portava el nom del seu emplaçament Pediatre Jorge Comín-Serra 
Calderona. No van tindre Falleres Majors, Juan no volia Falleres Ma-
jors, error que van corregir a l’any següent, així li ho va fer veure el seu 
amic Julio Torras, després d’incorporar-se a la falla a final d’exercici.
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Els somnis anaven complint-se. A l’any següent van voler fer un 
pas més, pujant el seu monument a Secció Especial. Al principi, 
només volien anar a especial amb la falla infantil i mantindre en 
primera la major, però els va poder més l’ambició i es van anar 
a veure a Pedro Santaeulalia, es van citar en el restaurant “La Co-
narda”, entre plat i plat, la seua conversa girava entorn de plantar 
un monument que poguera ser capaç de guanyar en Secció Espe-
cial i ser la millor falla de València, van començar per 28 milions 
de pessetes, però en aquells moments, Pedro estava a l’espera de 
signar amb Sueca-Literat Azorín, que havia guanyat l’any anterior 
amb un pressupost de 30 milions de pessetes i no podia rebutjar 
aquella oferta. Al final van tancar el tracte Santaeulalia - Armiña-
na per 38 milions de pessetes i un cotxe. 

Per a aconseguir els diners Armiñana va cridar al seu despatx per 
a veure quants pisos li quedaven per vendre en una finca que havia 
acabat d’edificar, en aquell moment li quedaven 40 pisos de ren-
da lliure i els va pujar, a tots ells, 1 milió de pessetes, així li va eixir 
gratis la falla. Això és tal qual ho explica ell.

Molts poden pensar en aquest moment, Juan Armiñana està boig, 
si la veritat és que està boig, però, per les falles.

Molt s’ha especulat sobre la publicitat que feia Armiñana als seus 
solars i pisos de la zona on plantava la falla, la veritat és que és 
aquell moment només tenia el seu despatx en el barri i algun te-
rreny per edificar. Era una zona que no coneixia ningú, no hi havia 
res, per no haver-hi no hi havia ni horta, estava tota destruïda a 
causa de la urbanització de la zona sud de Campanar. La realitat 
és que va nàixer abans la falla que els pisos.

La falla va començar a guanyar primers premis, va començar a 
enlairar sense límit. Va ser en eixe moment quan Juan Armiñana 
es va inventar el sobrenom pel qual coneixem hui en dia la falla, 
Nou Campanar i que, al mateix temps, va donar nom a aquell barri 
emergent de l’oest de la ciutat. Nou Campanar, significa número 
u, significa tindre una vivenda en una zona de números u, signi-
fica poder arribar fins allí amb l’autobús de la línia 67 que porta 
per nom Plaça de l’Ajuntament - Nou Campanar. Quan es diu Nou 
Campanar sona bé. Es va inventar una zona, es va inventar un nom 
i se li va donar un valor.

La passió descomunal per les falles li ve a Juan per la seua inutili-
tat per a dibuixar. Juan des de molt xiquet estava apuntat a la fa-
lla del seu bari, Pintor López-Salvador Trinitaris. Com a bon faller 
no es perdia un acte, despertaes, ofrena, presentació, plantà del 
monument, tot li tornava boig… l’any 1968 i 1969 es van guanyar 
dos primers premis d’especial en la falla infantil, l’artista de la 
qual era Alfredo Ruiz “el chispa”, el pressupost de la qual va ser 
de 25.000 i 30.000 pessetes respectivament.

La falleta la cuidaven els fallers infantils, tots els dies que van 
durar les festes els xiquets i les xiquetes tenien una obligació, 
cuidar la seua falla i Juan la mirava, no parava d’admirar aquells 
ninots que ell era incapaç de dibuixar, era una cosa molt gran. 
D’aquella incapacitat, d’aquella malaptesa per a dibuixar, naix 
la seua passió pels monuments.

Monuments o comissió, per descomptat, monuments per damunt 
de comissió. De la comissió s’encarrega Julio Torras, del monu-
ment Juan Armiñana. Una parella de dos, units, primer per amistat 
i després per la mateixa passió corrent-los per les venes.

Juliol es dedica per complet a la falla, a cuidar als fallers, a tirar 
avant l’economia, a complir els estatuts i protocols que compor-
ten les comissions falleres. I Juan només i exclusivament a vetlar 
pel monument, va tots els dies al taller, menja amb els artistes 
dues o tres vegades per setmana, els insta que creen coses noves, 
que no es queden atrapats sempre en el mateix, té una necessitat 
imperiosa de mostrar al món tot el que el poble valencià sap fer 
amb les seues mans, el seu enginy per a criticar, la seua espurna 
per a fer riure, la seua creativitat per a innovar.

El monument, la falla, és l’únic element que distingeix als valen-
cians de les altres festivitats de qualsevol altre poble.

Quantes falleres Majors, diuen que el que més els agrada de les 
falles és la nit de la plantà? 

Quantes Falleres Majors trien com a actes més importants 
l’ofrena, la crida o la presentació? 
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Cap està orgullosa del seu monument? Clar que ho estaran, 
però no ho pensen.

Són preguntes que es queden en l’aire, cadascun o una que 
conteste el que considere. Què va nàixer abans l’ou o la gallina? 
En aquest cas és clar, la gallina. 

El primer que apareix en les falles és el monument, tot el que ha 
vingut després naix d’ell. El monument és la llavor, aqueixa sement 
que ens van deixar fa molt temps els fusters valencians, i que els 
fallers han transformat a imatge i semblança seua.

El monument que Juan venera, el que li serveix d’alleujament per 
a qualsevol dia dolent de treball, el taller li relaxa, mirar li inspira, 
l’olor provoca els seus sentits. 

Nou Campanar lluita contra Nou Campanar, no contra les altres 
comissions. Nou Campanar lluita sempre per a ser millor que  
l’any anterior i que l’altre, no importa el que facen els altres,  
ells han de ser millors que ells mateixos. Encara que els altres 
pensaren que nadaven en l’abundància, ells naden en idees,  
projectes i aspiracions.

Els pressupostos de les altres falles d’especial van començar 
a pujar, o a dir que pujaven, per a poder estar a l’altura dels des-
comunals números de Nou Campanar. Comissions amb vímets 
veterans que no podien competir en grandiositat i en lluïment, 
això generava mal ambient en el món faller. Encara que tots sa-
bien que era una cosa etèria que no anava a poder sobreviure molt 
de temps, no deixaven d’especular amb els diners que es gastava 
en aquella comissió, però la realitat pura i dura era, que Nou Cam-
panar mancava de l’essència d’una comissió, la veterania d’una 
falla, l’experiència que donen els anys. Que fàcil és apuntar-se 
a cavall guanyador, i quan no es guanya Què? Doncs que es perd.
Va arribar la crisi econòmica mundial que va entrar en totes les 
llars espanyoles, va atacar amb força a tots els negocis del país, 
deguda sobretot al col·lapse de la bambolla immobiliària, tenint 
com a conseqüència principal una profunda crisi de liquiditat. Nou 
Campanar havia continuat situant-se en el primer lloc de les falles 
de València, fins que l’empresa immobiliària de Juan Armiñana es 
va veure afectada, a partir d’ací tot va anar caient a poc a poc.

Juan causa baixa en la comissió, si no pot guanyar, no juga. I ací 
s’equivoca, es juga per a ser, es juga per a estar, s’ha de jugar per 
a seguir. No s’és més faller per estimar un monument, no s’és més 
faller per posar més diners per a un monument, no s’és més faller 
que un altre, per situar la teua comissió en el més alt de València. 
Les falles se sustenten de fallers que cobren les quotes o la loteria 
tot l’any, les falles són fallers que juguen amb els infantils, que 
munten grups de teatre o playbacks, que escriuen una presentació 
o un llibret, en la falla tot muscle fa falta, en la falla, cada faller és 
indispensable, fins i tot el que només paga la quota, perquè entre 
tots es forma una comissió. Això ho ha aprés tard Juan, però se li 
va quedar gravat al cervell, quan va veure com s’enfonsava allò 
que va fundar un dia i que va donar tantes alegries.

Des de l’any 2002 fins al 2016 en què va desaparèixer la comissió 
definitivament, hi ha hagut moltes anècdotes.

En 2011, l’any dels atemptats del 11-M, el 25% del “ruedo” de la 
falla es va donar per a l’Associació de Víctimes del Terrorisme. 
A l’any següent van fer Fallera Major a Irene Villa, sí Irene Villa la 
que va patir un tremend atemptat d’ETA i en el qual va perdre les 
dues cames i tres dits de la mà esquerra. 

Irene Villa que hui és periodista, escriptora, psicòloga i confe-
renciant espanyola de premsa escrita i ràdio. Aquella Irene Villa  
a la qual va caldre anar a Madrid a nomenar-la Fallera Major  
i a explicar-li que, els sorolls de les traques i petards de València 
no tenen res a veure amb les explosions de bombes de la banda 
terrorista ETA, que la seua olor és diferent, i que fan gust de glòria 
a les oïdes de la gent. 

La Societat Valenciana es va comportar de deu, tota la seua 
indumentària li la van regalar des dels mitjons i les sabates fins 
a les pintes, passant pel vestit, les manteletes i les sinagües, tot 
en reconeixement a Irene, en reconeixement a totes les víctimes 
de la banda terrorista ETA. 

Aquests “ruedos” es van continuar produint cada vegada que 
Nou Campanar guanyava el primer premi, el 25% de cada “ruedo” 
anava directament a països del tercer món, sovint a través del 
València C.F. Per posar un exemple, les instal·lacions esportives 
i el camp de futbol que hi ha a Moçambic porta el nom de Juan 
Armiñana. A Guatemala es va donar a un cooperant perquè, 
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també a través de la fundació del València C.F. es pogueren 
construir infraestructures esportives, no ho reinvertien en la falla, 
no els feia falta. 

La pregunta seria Per què no els feia falta? Com podien invertir 
tants diners en els seus monuments? I qui diu en monuments, diu 
en llums, festes, invitacions…

Nou Campanar va donar a la ciutat de València uns anys fallers 
extraordinaris de vistositat, de nom, d’atractiu, les falles estaven 
en boca de tot el món. No es tornaran a tindre uns anys tan espe-
cials, eixa és la veritat, no obstant això, també van ser anys durs 
per a molts fallers, per a molts artistes, per a moltes comissions. 
Els pressupostos de les falles van haver de pujar per a poder estar 
al nivell de Nou Campanar, però les circumstàncies, els moments 
econòmics que es vivien van fer que els preus dels monuments 
baixaren considerablement, els artistes creient que la pluja de 
diners mai s’anava a acabar, van invertir en naus més grans, en 
més personal, en unes instal·lacions que després, quan la bambo-
lla va explotar no van poder aguantar i molts d’ells van haver de 
tancar els seus tallers, tancar unes portes que tantes alegries 
i treball havien donat als valencians. Es van perdre molts treballs 
i el cercle es va anar tancant sobre la festa. 

Malgrat tot, les falles, com sempre al llarg de la història, van saber 
mantindre’s, conservar la seua essència, van saber cuidar les tra-
dicions, protegir les seues bases, els seus vímets, als seus fallers, 
totes menys una, Nou Campanar, que va desaparéixer del món de 
les falles igual que va arribar, sent el tema de murmuració de tot 
el món. Una llàstima.

Falla Nou Campanar 2006

Falla Nou Campanar 2007
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Falla Nou Campanar 2011

Falla Nou Campanar 2009
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Falla Nou Campanar 2013
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DAVID SÁNCHEZ LLONGO

MIRATGES
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A la meua volguda família fallera:

No en tindria mai prou paraules per a dir tot el que m’agradaria 
expressar en aquestes línies.

Tornar a ser la màxima representant de la meua comissió, per a 
mi en aquests moments és un regal que m’ha fet la vida quan ho 
necessitava.

Ser Fallera Major per segona vegada et dona la perspectiva de 
la maduresa per a esprémer l’experiència al màxim, per a valorar 
més encara el treball que aquesta comissió realitza, per a sentir 
més la calor de les mostres d’estima des del moment en què vaig 
ser anomenada. Però, si d’alguna cosa em trobe orgullosa és de 
com aquesta comissió ha continuat lluitant després d’aquests 
anys tan durs i amb tanta incertesa. Tot açò em va donar la força 
necessària per a no dubtar tornar a ser la vostra Fallera Major.

I si és al costat d’un home com Ginés, és més fàcil. Persona sempre 
disposta a ajudar, bolcat amb la comissió, ho ha demostrat en 
aquests anys, que t’agafa de la mà i no et solta mai, ni a mi a Ro-
drigo ni a Lydia, peces fonamentals perquè aquest any siga redó. 
Rodrigo amb una personalitat incontenible, però seriós quan cal 
ser-ho i Lydia, la sensibilitat feta personeta, emocionada en cada 
acte. Ells fan que el meu any estiga complet.

No puc acabar sense donar les gràcies a totes les delegacions 
i als seus vicepresidents al cap, perquè sé que, malgrat les 
circumstàncies que ens envolten estan treballant de valent.

Gràcies a tota la meua família fallera, perquè sé que fareu tot el 
possible perquè aquestes falles siguen inoblidables, això és el que 
vos desitge a tots des del meu cor.

Una abraçada molt forta plena dels millors desitjos.

FALLERA MAJOR 2022MARTA CERDÁN MARTÍNEZ
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Creença, Continuïtat, Valentia, Esforç i Patiment.... situacions 
que amb responsabilitat s’ha d’enfrontar un president. 

Han sigut dos anys durs per la circumstància que tots coneixem 
i desgraciadament no s’ha posat un punt i final. 

Temps durs, molt durs.

Les falles la nostra gran passió i la lluita diària perquè la nostra 
comissió seguisca el seu camí ascendent i innovador dins del 
nostre municipi.

Encara que hàgem viscut un any al 50%, el que se’ns ha permés, 
la meua més sincera felicitació a totes les delegacions per conti-
nuar i als seus caps per tirar d’ells. Felicitar a tots els fallers perquè 
han sigut anys complicats, però, així i tot, hem fet créixer la nostra 
falla.

Anunciants, fallers d’honor i col·laboradors, darrere d’ells hi ha 
persones amb un gran cor que a poc a poc han anat contribuint 
en la nostra festa, gràcies.

Marta, dona valenta on n’hi haja, sense saber que oferia el futur 
vas donar un pas endavant, eres l’amor de la nostra festa. 
Correcta decisió presa perquè la teua comissió no li faltara una 
de les peces principals, t’estarem molt agraïts, sempre!

Lydia i Rodrigo, acabeu de posar una caixa de records i vivències 
a les vostres vides, que espere que estiguen sent els més bonics 
i que acabeu coneixent la nostra cultura valenciana.

No desitjaré que tinguem unes bones falles, etc... 
Els fallers del dos maig, ja sabem el que són unes bones falles, 
només diré que tots nosaltres només coneixem el treball, 
i el treball porta recompenses acompanyades de grans èxits. 

Seguirem així sempre i més units que mai per la continuïtat 
d’aquesta gran comissió.

Visca el Dos de Maig
Una abraçada

PRESIDENT
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CREMÀ SETEMBRE
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DEMANÀ
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SIGNATURA 
CONTRACTE
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VISITA AL TALLER
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Delegació de Foc:  David Lozano 
Delegació d’Esports: Alberto Pérez Santisteban
Delegació de Cavalcada:
Delegats:  Cristina Valero Gil, Pablo Bleda
Grup de Treball: Zona Wifi y Hooligans
Delegació de Merchandising: Francisco Núñez Bailén, 
María Dolores Calatrava Fos

ÀREA ECONÒMICA
Tresorer: Carlos del Ojo Gonzalo García
Comptadora: María Jiménez Jiménez
Pressuposts: Carlos Cerdán Martínez
Delegats de Loteria: Nel·la Barrones García, Carlos del Ojo Gonzalo
Pagos Loteria: Francisco Valero López
Delegat Quotes Majors: Antonio Sánchez Burriel
Delegada Quotes Infantils: Paquita Tabla Blanco

ÀREA DE RELACIONS PÚBLIQUES 
Juani Tarín 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, Paula Alham-
bra Calatrava, Agustín Alhambra García, Sheila Oller Gallardo.
Delegació Xarxes Socials: Paula Alhambra Calatrava, Juan Antonio Domé-
nech Francés, María Dolores Calatrava Fos, Patricia García Ocaña.

ÀREA D’INFANTILS 
Delegada: María Dolores Moreno Collado
Sud-delegats: Manuela Villena Martínez, María Solá Moreno, Encar- 
na Tabla Blanco, Antonio Sánchez Burriel, Sandra García Montó, 
Sandra Merino Parreño, Alberto Pérez Santisteban, Almudena 
Carrasco Esparcia, Juan Manuel Cuenca Lozano, Miriam Peña 
Gallardo, Inés de Diego Gabarda, Alba Guzmán Marín, Paquita 
Tabla Blanco.

DIRECTIVA 2022

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 4º Àrea d’Infantils
Julio Ojer Jorge
Secretària
Diana Talón Salvador
Vicesecretàri
Benito Márquez Jiménez
Porta Estendard
Francisco José Verdejo Márquez
Porta Senyera
Juan Vicente Sancho Mínguez
Delegada Junta Local Fallera
Nel·la Barrones García

ÀREA DE FESTES
Delegació de Monuments: Ginés Rubio García, Tony Jiménez Jiménez, 
Elena Martínez Guillem, José Campillo Quiles.
Delegació de Play Back Infantil i Major: Olga Cantero Mínguez,  
Juan Vicente Sancho Mínguez, Rosa María Roa Barrones, Patricia 
García Ocaña.
Delegació de So: Alberto Pérez Santisteban, Tony Jiménez Jiménez
Delegats de Festejos: Roberto Martínez Iglesias, Javier Martínez Iglesias, 
Francisco Jiménez Jiménez, Beatriz García Martínez.
Grup de Treball: Sparmayos And Girls
Delegació de Presentació:
Delegats: Elena Martínez Guillem, Juan Antonio Doménech Francés
Delegat de Decorats: David Lozano García
Grup de Treball: Roberto Belda Romero, Olga Cantero Mínguez, Carlos 
Cerdán Martínez, Cristina Cifre Avendaño, Juanma Cuenca Lozano, 
Vicente Devís Ortega, Patricia García Ocaña, Rafa Giner Martínez, 
Johana Gómez Rayo, Sara López Sebastián, Sheila Oller Gallardo, 
Miriam Peña Gallardo, María Sola Moreno, Rosa Roa Barrones, 
Mayte Triviño Vizuete, Amparo Zuriaga Benlloch. 
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Eduardo Rubio Sabugal
Lorena Ruíz Mínguez
Amparo Sánchez Cazorla
Miguel Ángel Sánchez Millán
Gregoria Santisteban Hidalgo
Jorge Soler López
Enrique Soriano González
Teresa Valero Gil
Elisabeth Verdejo Márquez
Yolanda Villora Ruíz

Argent
Sandra Castillo Cabañas
José Vicente Castillo Martínez
Miriam Coronado López
Carlos del Ojo Gonzalo
Juan Antonio Domenech Francés
Sonia Font Vázquez
Laura Gázquez Martínez
Pepa Gázquez Martínez
Lucas Genovés Rueda
Lydia Gómez Ramírez
Montse González Rodríguez
Marta Huerta Peñalver
Silvia Lombardero Barroso
Iratxe Martínez Navarro
Francisco Javier Martínez Iglesias
Ana Mª Navarro Aibar
Beatriz Rodríguez Blanco
Anabel Ruíz Triviño
María Solá Moreno
Encarna Tabla Blanco
Mayte Triviño Vizuete
Milagros Vicente Pérez

Coure
Paula Alhambra Calatrava
Ana Berruga Quesada
Mireia Bort Lorente
Ana Bort Valero
Esther Cabezas Arguedas
Andrea Cano Herrera

Almudena Carrasco Esparcia
Ángela Castro Frontera
Alejandro Catalá Valero
Dionisio Cerdán Soriano
Cristina Cifre Avendaño
Alejandro Córdoba Gambetta
Inés De Diego Gabarda
Raquel De La Montaña Martínez
Natalia Esteve Pescador
Gabriel Fernández Rubio
Celia Fuentes García
Hipólito Gijón Rodríguez
Rafael Giner Martínez
Johana Gómez Rayo
Alba Guzmán Marín
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
M.ª del Mar Navarro Rico
Eric Nicolás García
Julio Ojer Jorge
Miriam Peña Gallardo
Bárbara Pérez Tomás
Raquel Pérez Usagre
Aroa Portillo Gigante
María Romero Ramírez
Nuria Saiz García
Andrea Sancho Fernández
Carime Verdejo García
Francisco J. Verdejo Márquez
Manuela Villena Martínez
Ainhoa Yedra Ruíz

Sense distintiu
Claudia Alacreu González
Claudia Albert Morillas
Juan Alcarria Badillo 

COMISSIÓ MAJOR
Brillants
Eva Mª Abellán Enguídanos
Pedro Berruga Masó
Ernesto Cano Atienzar
Ernesto Cano Benlloch
Mª Victoria Carrasco Guillén
Manuel Carrasco Guillén
Beatriz García Martínez
Benito Márquez Jiménez
Roberto Martínez Iglesias
Francisco Núñez Bailén
Amparo Riera Gallent
Iván Ruíz Martínez
Cándido Ruíz Sobrino
Jesús Ruíz Sobrino
Antonio Sánchez Burriel
Cecilia Sanchís Alcañiz
Diana Talón Salvador
Juani Tarín Bernabéu
Manolita Triviño Pascual
Francisco Valero López

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
Raquel García Martínez
Sandra García Montó
Cristina Gil Martínez
Rafael Jarque Soriano
Antonio Jiménez Jiménez
María Jiménez Jiménez
Óscar Luján Hernández
Leonor Márquez Jiménez
Elena Martínez Guillem
Ana Martínez Iglesias
Ana Moya Moreno

Raquel Moya Moreno
Carmen Porras Martínez
Ginés Rubio García
Carolina Ruíz Martínez
Noelia Ruíz Ruíz
Lidia Ruíz Triviño
Sara Sánchez Esteve
Juan Vicente Sancho Mínguez
Paquita Tabla Blanco
Consuelo Valero Gil
Cristina Valero Gil
Amparo Zuriaga Belloch
Raquel Zuriaga Díaz

Or
Juan Ramón Andrés Benavent
Roberto Belda Romero
Lorena Benlloch Alfonso
José Daniel Campillo Quiles
Olga Cantero Mínguez
Vicente José Catalá García
Lidia Catalá Valero
Carlos Cerdán Martínez
Marta Cerdán Martínez
Paqui De la Blanca González
Félix Gallardo Sánchez
Manuela García Brisa
Patricia García Ocaña
Eva García-Pardo López
Estefanía Gómez Ramírez
Ana Mª Iglesias Añón
Silvia Latorre Martínez
Elena Mª López Tarín
Mª Carmen Martínez Manzanero
Mª Dolores Moreno Collado
Débora Muñoz Cuñat
Mª Teresa Navarro Rico
Sheila Oller Gallardo
Juan Vicente Pérez Palacios
Alberto Pérez Santisteban
Francisca Periche Chinillach
Rosa Mª Roa Barrones
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RECOMPENSES JUNTA CENTRAL FALLERA

Brillants
Raquel Moya Moreno
Consuelo Valero Gil
Raquel Zuriaga Diaz

Fulles
Sandra Castillo Cabañas
Paqui De La Blanca González
Beatriz Rodríguez Blanco
Milagros Vicente Pérez

Or
Esther Cabezas Arguedas
Antonia Cazorla Bonillo
Sonia Font Vázquez
Marta Huerta Peñalver
Francisco Jiménez Jiménez
María Solá Moreno

Argent
Mireia Bort Lorente
Julio Ojer Jorge
Raquel Pérez Usagre
Aroa Portillo Gigante
Nuria Saiz García
Manuela Villena Martínez

María Bao Cabezos
Alberto Brinville Salvador
Lucas Cano Herrera
Gabriel Cano Tébar
Alejandro Cantero Del Rey
Antonia Cazorla Bonillo
Ester Cerveró Avellán
Juan Manuel Cuenca Lozano
Lía De Diego Gabarda
Vicente Devís Ortega
Anabel Escuin López
Samuel Fernández Medina
Andrea Ferrer Sánchez
Jonathan Frimpong Martín
Daniel Galindo López
Lucía García Navarro
Jose Luis García Sanz
Francisco Gato Nieto
Paula Grau Gómez
José Ramón Herrera Beltrán
Ángel Huerta López
Maite Jiménez Ogallar
Aroa Líndez Martín
Nayara Martín Lucas
Judith Martínez Fernández
Ester Martínez López
Jose Vicente Martínez Jiménez
Laura Moragón Gato
Alanis Morera García
Sara Muñoz Castro
Pedro Navarro Franco
Jorge Navarro Meri
Diana Carolina Palacios Montoya
Ana Mª Peñalver Serrano
Mª Amparo Pérez Ortega
Patricia Picazo Ramos
Erika Portillo Gigante
Mireia Portillo Gigante
Esther Ródenas Romero
Cristian Romero García
Andrea Rubio Abellán
Sara Ruíz González

Eva Del Mar Sánchez Martínez
Raquel Saurí Gimeno
Aroa Serrano Muñoz
Raquel Serrano Rius
Alejandro Soriano Almazán
Judith Tavira Cuevas
Elena Vázquez Leal
Pedro Vega Rosas

Col·laboradors: 
Vicente Ramón Alacreu Perelló
Vanesa Asins Martínez
Jéssica Belda Díaz
Harold Boncanca Batapa
Sergio Campos Castillo
María José Gálvez Simarro
Juan Francisco García Solá
Jose Antonio Gil Alfaro
Teresa Gil Pons
Manuel Gisbert Marí
Javier Maroto Esteve
Guillermo Martí Ribeiro
Blas Ogallar Verjillos
José Pérez Flores
Jorge Picazo Aleixandre
Ana Isabel Poveda Gabaldón
Ana Mª Quesada López
David Rodríguez Sáiz
Enrique Ros Guillem
Ángel Sánchez García
Iván Santisteban Jiménez
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FALLERS D’HONOR

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 Ojer – Villena
Família Ojer - Morón
Família Cerdán – Martínez
Família Giner – Martínez
Família Lila – Martínez
Família Barrios – Lila
Família Calatrava – Martínez
Família Navarro – Franco
Família Soler – Uchan
Família Peñalver – Miravalls
Família Sales – Alegre
Família Giner – Cerdán
Família Triviño – Vizuete
Família Diez – Campos
Família Sevillano – Pérez
Família Martínez – Baeza
Família Gijón – Martínez
Família Martínez – Navarro
Família Giménez - Gasca
Ramón Navarro López

Gabriella D’Anton Valchev
Juani Tarín Bernabéu
Elena Mª López Tarín
Teresa Espinosa Andreu
Fernando Moya Motilla
Hermanos Riera 
María Jiménez García 
Isabel Leiva Bernal 
Salvador Nabas Beltrán 
Mª Ángeles Salvador López
Conchin Franco Bailén
Marisa Ferre Cortés
José Vicente Riera López
Jorge Ochando Cantero
Jorge Ibáñez Benlloch
Eloy Rojas Sanchis
Juan Manujel Ramón Paul
Christopher Carrion Pérez 
Sandra Gallardo Tabla
Esther Cabezas Arguedas
Nel·la Barrones García
Jose Antonio Gil Alfaro
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PROGRAMA 2022
GENER
Dissabte, 29 de Gener
Presentació Llibret. 22.00 h

FEBRER
Diumenge, 6 de Febrer 
Homenatge al Major a l’Auditori 
Antonio Cabeza. 18.00 h

Diumenge, 13 de Febrer 
Dia infantil amb inflables, jocs 
i globotà. Organitza Junta Local 
Fallera.

Divendres, 18 de Febrer   
Concentració al Casal de tota 
la Comissió Major. 20.30 h

Solemne Presentació i Exaltació 
de la nostra Fallera Major MAR-
TA CERDÁN MARTÍNEZ i la seua 
Cort d’Honor, en les Escoles de 
Sant Josep a València. 22.00 h 

Dissabte, 19 de Febrer 
A l’Esplanada del Coetòdrom 
mascletà manual nocturna. 
23.30 h. 

Diumenge, 20 de Febrer 
Concentració al Casal de tota 
la Comissió Infantil. 09.00 h

Solemne Presentació i Exaltació 
de la nostra Fallera Major  
Infantil LYDIA SOCUÉLLA-
MOS CABEZAS i la seua Cort 
d’Honor, en les Escoles de Sant 
Josep a València. 11.00 h  

Vi d’Honor oferit per la nostra 

Fallera Major Infantil LYDIA 
SOCUÉLLAMOS CABEZAS  
i el nostre President Infantil  
RODRIGO GIJÓN MARTÍNEZ  
a tots els xiquets i xiquetes  
de la comissió. 14.30 h

Dimecres, 23 i Dijous, 24 de Febrer 
Lliurament de Ninots per a 
l’Exposició al Gran Teatre Anto-
nio Ferrandis.  20.00 a 21.00 h 

Divendres, 25 de Febrer
Sopar d’aixellet i penjada 
de banderes. 22.00 h 

Sopar homenatge als nostres 
Fallers d’Honor a l’Hotel Valen-
cia Congress. 22.00 h

Dissabte 26 de Febrer
Vi d’Honor oferit per la nostra 
Fallera Major MARTA CERDÁN 
MARTÍNEZ a tota la Comissió. 
22.00 h 

Diumenge, 27 de Febrer 
Entrada de bandes. 13.00 h 

Dinar d’aixellet per a la  
Comissió Infantil. 13.30 h

Dinar d’aixellet per a la  
Comissió Major. 14.30 h

Concentració al Casal per 
acudir a la CRIDA. 18.00 h

Inauguració Exposició del 
Ninot en el Gran Teatre Antonio 
Ferrandis i lectura del premi al 
Ninot Indultat. En finalitzar l’ac-

te eixida de la comitiva des del 
Gran Teatre pel carrer Conde 
Montornés fins a l’Ajuntament. 
18.30 h

Des del 27 de febrer fins al 9 de març
Ll’Exposició del Ninot estarà 
oberta al públic en el Gran 
Teatre Antonio Ferrandis.
CRIDA 2022, des del balcó 
de l’Ajuntament. 19.30 h

MARÇ
Dissabte, 5 de Març  
Replegà tant Major com Infantil.
11.00 h

Concentració al Casal per 
acudir a la Cavalcada del Ninot. 
15.00 h

Concentració de les comissions 
als carrers: Av. Blasco Ibáñez, 
C/ Marià Benlliure, C/ Poeta 
Zorrilla. 16.00 h

CAVALCADA DEL NINOT. 17.00 h

Recorregut: Av. Blasco Ibáñez, 
C/ Comte Montornès, Plaza 
Enginyer Castells, C/ Mèdic 
Ballester, Plaça Major, C/ Ma-
jor, C/ Vicent Lerma.
En finalitzar la Cavalcada es 
farà la lectura de Premis dels 
Concursos de Presentació 
i Fi de festa, 
Cavalcada del Ninot i Lliura-
ment dels Premis d’Esports, 
a l’Esplanada del Coetòdrom. 

Diumenge, 6 Març 
Concentració de les comissions 
per al repartiment de pólvora 
entre el carrer Major i la Carre-
tera de Manises. 07.30 h 

DESPERTÀ pel l’itinerari habi-
tual fins a la plaça de l’Enginyer 
Castells. 08.00 h

Dimecres, 9 i Dijous, 10 de Març 
Recollida de Ninots de l’Expo-
sició del Gran Teatre Antonio 
Ferrandis. 20.00 a 21.00 h

Divendres, 11 de Març 
Sopar per a la Comissió Major. 
22.00 h

Dissabte, 12 de Març 
Concurs de Paelles, organitzat 
per Junta Local Fallera al Parc 
Central.  12.00 h

Concurs de Paelles al nostre 
Casal patrocinat per TAPIOCA. 
21.30 h 
Aquesta nit tindrem l’honor 
de rebre al nostre Casal a Junta 
Local Fallera de Paterna, 
les Albaes arribem a honrar 
a les nostres Falleres Majors 
i Presidents

Diumenge, 13 de Març 
Excursió Falleres Majors 
i Presidents de totes les co-
missions del Poble, eixida des 
de l’Esplanada del Coetòdrom. 
11.00 h 
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Dilluns, 14 de Març
Sopar d’aixellet per a la 
comissió major. 22.00 h

Excursió nocturna per a veure 
les falles de València en auto-
bús pagat a escot. 00.00 h

Dimarts, 15 de Març
Esmorzar d’aixellet per 
a la Comissió. 11.00 h 

Dinar d’aixellet per a la 
Comissió Infantil. 13.30 h 

Dinar d’aixellet per a la 
Comissió Major. 14.30 h 

Sopar de la Plantà del nostre 
Monument Infantil. 20.30 h

Plantà Infantil. 21.00 h

Sopar de la Plantà del  nostre 
Monument Major. 22.30 h 

Plantà Major. 23.30 h  
Discomòvil . 00.00 h

Dimecres, 16 de Març
Començarà el recorregut el 
Jurat de Monuments. 09.00 h 

Esmorzar d’aixellet per  
a la Comissió. 11.00 h

Concentració al Casal de 
la Comissió Infantil per a anar 
a visitar els monuments de 
les falles de Paterna. 11.00 h
Concentració al Casal per 
a acudir a la lectura de premis. 
13.30 h
Lectura de premis des de la 
porta de l’Ajuntament. 14.00 h 

Dinar d’aixellet per a la 
Comissió Infantil. 14.00 h

Dinar d’aixellet per a la 
Comissió Major. 14.30 h

Concentració al Casal de tota 
la Comissió per a acudir al 
lliurament de premis. 16.30 h

Concentració de totes les 
comissions del Poble en el C/ 
Major, Ctra. De Manises i C/ 
Vicent Lerma. 17.15 h

LLIURAMENT DE PREMIS. 
18.00 h

Sopar per a tota la Comissió 
Infantil, patrocinat pel Bar  
La SED-e. 20.30 h

Sopar  per a la Comissió Major.
22.30 h 

Concurs de disfresses i ball. 
00.30 h

Dijous, 17 de Març 
Despertà per tota la barriada.
08.00 h

Esmorzar d’aixellet per  
a la Comissió. 11.00 h

Jocs Infantils. 11.00 h

Concentració al Casal per 
a anar a l’Ofrena. 15.30 h 

Concentració de les comissions 
a l’Av. Vicent Mortes. 16.15 h

Recorregut: Av. Vicent Mortes, 
C/ Major, C/ Sant Antoni, C/ 

Sant Salvador, C/ Sant Vicent, 
C/ Sant Pere, Plaça del Poble.

OFRENA DE FLORS. 17.00 h
Recorregut: Av. Vicent Mortes, 
C/ Major, C/ Sant Antoni, C/ 
Sant Salvador, C/ Sant Vicent, 
C/ Sant Pere, Plaça del Poble.
Sopar per a la Comissió Infantil 
21.30 h

Sopar per a la Comissió Major.
22.30 h

Animació i Discomòvil. 00.30 h 

Divendres, 18 de Març
Despertà per tota la barriada. 
08.00 h

Esmorzar d’aixellet per 
a la Comissió. 11.00 h 

Dia Infantil. 11.00 h

Dinar per a tota la Comissió 
Infantil. 14.00 h

Dinar per a la Comissió Major. 
15.00 h 

Berenar per a la Comissió Infan-
til. I Ball de disfresses. 18.00 h 

Sopar Comissió Infantil. 21.00 h 

Sopar per a la Comissió Major.
23.00 h

Gran Nit del Foc al Parc Central.
23.59 h

Animació i ball. 00.30 h

Dissabte, 19 de Març 
Despertà per tota la barriada.
08.00 h

Esmorzar d’aixellet per 
a la Comissió. 11.00 h

Parc Infantil. 11.00 h

Solemne Missa en Honor al Nos-
tre Patró Sant Josep a l’Església 
de Sant Pere Apòstol. 13.00 h 

Eixida de la comitiva  14.00 h 
per el C/ Mestre Canós, Plaça 
Major, C/ Major, Av. Vicent 
Mortes, Av. Tir de Colom, 
C/ Rei En Jaume,  fins arribar 
al Parc Central.  
Mascletà en el Parc Central. 
14.30 h

Dinar per a tota la Comissió. 
15.00 h

Parc Infantil. 16.00 h

Berenar per a la Comissió 
Infantil. 18.00 h

Sopar per a la Comissió Infantil.
20.30 h. 
Cremà del Monument Infantil 
22.00 h

Sopar per a la Comissió Major. 
23.00 h

Cremà del Monument Infantil 
de la Plaça de l’Ajuntament. 
23.00 h

Cremà del Monument Major 
de la Plaça de l’Ajuntament. 
23.30 h

Cremà del Monument Major.
00.00 h
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ANUNCIS
NOTA INFORMATIVA: LA CREMÀ DELS PRIMERS PREMIS OBTINGUTS 
PER ELS MONUMENT INFANTILS EN LES DIVERSES CATEGORIES 
SERAN A LES 20.45 H.,  21.30 H., 22.15 I ELS DELS MONUMENTS MA- 
JORS 00.30 H., 01.30 H., 02.30 H. AQUEST HORARI ESTARÀ SUB- 
JECTE A CANVIS SEGONS DETERMINEN ELS BOMBERS.

LA COMISSIÓ DE LA FALLA DOS DE MAIG I VOLTANTS DE PATERNA 
NO ES FA RESPONSABLE DEL CANVIS D’HORA I ORGANITZATIUS 
DELS ATES ORGANITZATS PER LA JUNTA LOCAL FALLERA.

ELS HORARIS DELS ACTES INTERNS DE LA NOSTRA COMISSIÓ 
PODEN SER MODIFICATS, COMUNICANT-LOS DE LA MANERA 
OPORTUNA AL NOSTRE CASA.
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FELICES 
FALLAS

Les deseamos unas

De parte de todo el equipo de

Paterna y Alfafar

En PATERNA En ALFAFAR
Tel.: 960 592 121  

Email: paterna@bauhaus.es
Horario: de lunes a sábado de 7:00 a 22:00 h.
Drive-in: de lunes a sábado de 7:00 a 22:00 h.

Tel.: 960 590 590 
Email: alfafar@bauhaus.es

Horario: de lunes a sábado de 07:00 a 22:00 h.
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MIRATGES

No és or 
tot el 

que relluïx




