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Ja porten prop d’un any en aquest tros de terra. Al 
principi vam començar molt il·lusionats, però a poc a poc 
ens varem decebre un mica, no trobàvem res d’allò per la 
qual cosa havíem viatjat tants kilòmetres. Però hui, hui és 
un dia important perquè després de les troballes desco-
bertes el mes de març passat, ens disposem a començar 
l’estudi per a descobrir d’on procedeixen les restes fòssils 
que han aparegut en les parcel·les 16 i 18 del poble ano-
menat Paterna. 
 
Divendres, 18 d’abril.

1969Expedició paleontològica

Estic emocionat. Molt emocionat. He aconseguit formar 
un grup d’exploradors, més concretament de paleontòlegs 
per a emprendre un viatge cap a un lloc meravellós i 
màgic, ple de molts reptes. Tots estan molt nerviosos i 
inquiets, ja que és un viatge molt diferent a totes les 
aventures que anteriorment hem viscut, però tots ells saben 
que aquesta estarà plena de sorpreses. Ja ens han anti-
cipat que és un lloc que probablement tinga prou restes 
d’ossos i fòssils de dinosaures. Mentre no ho veja no ho 
creuré, però tinc bones vibracions. Si es així descobrirem 
coses que mai vam creure possible.

Ja tenim tota la documentació preparada per poder 
viatjar, així que anem a agafar l’avió que molt prompte 
enlairarà cap a un lloc que canviarà la nostra manera de 
viure i si tot ix de la manera prevista, de pensar. 

1969

Dibuixos de l’expedició

Petjades de Tiranosaure Rex
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El paleontòleg ens ha dit que sí, que són restes de dino-
saures de l’Era Mesozoica que va començar fa 250 
milions d’anys i va acabar farà un 65 milions d’anys. 
Estem tots molt contents. 

Així que hem représ les activitats, després d’un recés que 
ens ha vingut de meravella. Aquesta serà la setmana en 
la qual farem un viatge al passat, això ens ajudarà a 
posar-se en context, li donarà sentit a tota aquesta expe-
dició i coneixerem l’origen de tota aquesta aventura. 

NOTA: Tot s’ha parat, no sabem que ha passat, no ens 
deixen seguir excavant, han vingut arqueòlegs de moltes 
parts del món i ens han retirat els permisos, ens han dit 
que tornem a casa.

Estem desolats, decebuts, ningú ens ha explicat cap cosa. 
És molt trist, però estic segur que algun dia açò conti-
nuarà.

Dilluns 21 de Maig

Sí amics, estem molt a prop d’esbrinar tota la veritat. 
Aquesta vesprada hem quedat amb un paleontòleg de la 
zona, perquè ens corrobore si les nostres teories són certes 
i si ho foren seria un descobriment impressionant, estem 
parlant de dinosaures, estem parlant de criatures de fa 
milers, que dic milers, milions d’anys que van habitar la 
Terra. 

No deixa de fascinar-me que el terreny que hui xafem, 
ací mateix, davall dels nostres peus, estava habitat per 
“Diplodocus”, “Triceratops”, “Apatosaurus”, “Estegosaurios”, 
“Brachiosaurus”, “Velociraptor” o el famós “Tiranosaurio 
Rex”. 

Dimecres 12 de Maig

1969 1969Expedició paleontològica

Dibuixos de l’expedició

Tiranosaure Rex
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Diari d’Amèlia

Ja he arribat, ja estic al poble on va començar tot. Tinc 
moltes ganes.

Primer dia a Paterna, a simple vista sembla un poble tran-
quil i amb bona gent. Segur que podré començar amb l’ex-
pedició que el meu avi no va poder acabar fa 53 anys amb 
el subsòl del que hui es coneix com Plaça Dos de Maig. 

En el temps del meu iaio era un terreny ple de garroferes 
i matolls, fins i tot hi havia un cementeri, hui es una plaça 
amb finques noves, arbres gegants i negocis molt pròspers. 
I la sorpresa més gran que m’he emportat és que en eixa 
mateixa plaça en la que fa 53 anys el meu avi va trobar 
esquelets de dinosaures, hui planten una gran falla que 
s’anomena com la plaça, Dos de Maig.

Sé que no serà una tasca fàcil perquè jo sola no podré 
fer-ho, però, em dispose a trobar al millor equip de paleon-
tòlegs d’aquest poble, de segur que ho aconseguiré.

Divendres, 3 d’abril

Després d’uns mesos recaptant informació sobre tots els 
habitants d’aquesta peculiar població, a la fi he trobat als 
dos millors arqueòlegs del poble.

M’ha costat moltes entrevistes, visites al museu i sobretot 
he suat molta tinta negra. 

Al meu costat, la nostra expedició estarà capitanejada 
pel gran Rodrigo. Que què em va fer decantar-me per ell? 
El seu poder de lideratge, la motivació que pot inculcar-li 
al seu equip i el seu compromís pel projecte, van ser 
decisius perquè ell estiguera al capdavant d’aquesta gran 
empresa.

Al seu costat i de la seua mà, Lydia inseparable com-
panya de Rodrigo. Ella serà la que aporte la calma en els 
moments difícils, la paciència en la presa de decisions i la 
dolçor quan tots estiguem cansats després d’un llarg dia 
de treball. 

Aquestes seran les cares visibles si la premsa em pre-
gunta.

Dilluns, 27 de juny

Apunts de l’expedició paleontològica a Paterna Pla de l’expedició2021 2021

Expedició paleontològica a Paterna
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Fallers, falleres, amics i amigues de la nostra comissió:

Enguany tinc l’honor de dirigir-me a tots vosaltres com 
el vostre President Infantil. Estic molt orgullós de poder 
escriure estes línies, ja que després d’estos dos anys tan 
difícils, sembla que a la fi podrem disfrutar de les nostres 
volgudes falles.

Encara que com tots sabeu, no he nascut a València, això 
no ha sigut un impediment per a viure i sentir la festa 
fallera des de xicotet, ja que la meua família m’ha incul-
cat des que vaig nàixer eixe sentiment i amor per la millor 
festa del món.

Estic gaudint molt amb tot el que estic vivint, presentacions, 
excursions, actes fallers, i per això, anime a tots el fallers 
a que visquen un any faller com a president.

Tinc la sort de compartir esta experiència amb Lydia, Marta 
i Ginés, ens riem i divertim molt quan estem junts.
Vull agrair a tota la família fallera del Dos de Maig per tot 
el treball que realitzen  perquè els màxims representants 
visquem un any realment inoblidable. Tinc moltes ganes que 
arribe març, i amb ell eixa setmana fallera tan esperada. 
Gaudir amb tots vosaltres del que més ens agrada: els be-
renars, els inflables, les despertades... però, sobre tot de 

poder-ho passar en la millor falla del món, el Dos de Maig. 

Per a finalitzar desitjar-vos unes bones falles 2022 inobli-
dables, com ho van a ser per a mi.

Saluda - Rodrigo Gijón - President Infantil 2022 2021 2021

Expedició paleontològica a Paterna

Records de l’expedició
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Estimats fallerets i falleretes,

Estic molt contenta de ser enguany la vostra Fallera Major 
Infantil, estic segura que serà meravellós i ple d’emocions. 
Tinc moltes ganes de compartir-ho amb tots vosaltres, 
amb els meus amics, amb la meua família, però sobretot 
amb els meus companys de viatge: Rodrigo, Ginés i Marta, 
per a nosaltres serà inoblidable, no podria haver triat mi-
llors companys.
Finalment, donar-vos les gràcies a tots per fer un any tan 
especial per a mi . Espere que tinguem unes falles plenes 
de moments especials.

Un bes 

Saluda - Lydia Socuéllamos - Fallera Major Infantil 2022 2021

Expedició paleontològica a Paterna

2021Records de l’expedició
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Després d’uns dies de reunions amb els caps de l’expe-
dició, Rodrigo i Lydia, decidim començar a donar-li forma al 
nostre projecte conjunt. No sabíem per on començar, però, 
jo que ja porte uns quants anys en tot açò, els vaig dir que 
havíem de començar per posar-li un nom al nostre projecte 
comú. El nom havia d’identificar-nos a tots i cadascun dels 
components d’aquesta aventura, des del més xicotet fins 
al més gran.

Com no podia ser d’una altra manera la nostra expedició 
es va dir JURÀSSIC FALLA ajuntat així les dues coses que 
ens havien unit, les falles i els dinosaures.

Aquesta nova marxa compta amb el suport, la il·lusió i les 
ganes de treballar d’un equip format pels millors arqueòlegs 
i paleontòlegs del poble.
Igual que en la prehistòria ens dividim per equips, tribus i 
clans, per a poder desenvolupar millor la nostra tasca.

Adjunte en la següent fulla el nom de cada tribu, el seu 
líder i tots els que formen l’equip perquè quede constància 
per a la posteritat, perquè sé que farem història.

Dissabte, 13 de novembre

President

Rodrigo Gijón Martínez. Or 

Vicepresident 1er

Erik Ferrer Sánchez. Or 
   
Secretari

Vicente Ramón Alacreu 
González. Or

Tresorer

Alexis Cano Poveda.
Or

Comptador

Natxo Alacreu González. Or

            

Or

Natxo Alacreu González
Vicente Ramón Alacreu González
Sandra Calatrava Picazo
Alexis Cano Poveda
Rodrigo Castillo Gil
Erik Ferrer Sánchez
Rodrigo Gijón Martínez
María Gimeno García
Diego Jarque Moya
Unai Martínez Calleja
Roberto Martínez García
Shaila Ojer Villena
Sara Sánchez de la Blanca
Izan Verdejo Carratalá

Argent

Rubén Andrés García
Marta Asensio Escuín
Leyre Fernández Pérez
Álex Flores Pérez

Ferrán Jarque Moya
Álvaro Luján Ruíz
Yaiza Martínez Calleja
Jordán Monreal Castillo
Diego Pérez Merino
Mar Picó Ruíz
Laura Rocafort Gázquez
Juani Rodríguez Fernández
Alma Ruíz Zuriaga
Hugo Sánchez de la Blanca
Alba Sancho Peris
Javier Socuéllamos Cabezas
Lydia Socuéllamos Cabezas

Coure

José Luís Abellán Asíns
Sergio Alhambra García
Sergio Buendía Galdeano
Keyra Cámara Rodríguez
Marianela de la Cruz Torres
Pau Gijón Martínez
Rocío Gutiérrez Merino
Hugo Hens Villena

Emma Jiménez Belda
Joel Jiménez Belda
Álvaro Julve Porras
Marco Julve Porras
Diego Líndez Martín
Cecilia Angélica López Acosta
Valeria Luján Ruíz
Rocío Maroto Rodríguez
José Márquez Talón
Naira Navarrete Roa
Joel Ogallar Cerveró
Martín Pérez Merino
Valeria Pérez Merino
Daniel Pérez Moya
Emma Redondo Ruiz
Raúl Riera Rodríguez
Joan Ruíz Gómez
Vega Santos Cortés
Arancha Zafra Riera

Sense Distintiu

Jorge Bernal Alfonso
Hugo Bort Meléndez

Alejandra Campillo Ferrero
Sofía Cano Glazkova
Juan Carlos Carmona Banacloig
Luca Carsí García-Pardo
Enzo Espinosa Gómez
Nerea Fernández Pérez
María Gómez Rayo
Marc Hens Villena
Catalina Anahi López Acosta
Jade Monreal Castillo
Joan Moreno Martínez
Álvaro Palacios León
Sofía Pérez Moya
Martín Picó Ruíz
Sabrina Santisteban Pérez
Ainhoa Talón Romero
Arya Renata Talón Romero
Carla Tarazona Romero

Delegat 

Rodrigo Castillo Gil. Or

Delegat

Álvaro Lujan Ruiz. Argent

Porta Estendard: 

Diego Jarque Moya. Or

Tribus i líders - Directiva infantil  2022                      Tribus i líders - Fallers infantils                      2021 2021

Expedició paleontològica a Paterna
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Per fi hem aconseguit investigar la procedència 
d’aquests ossos i estem una mica confusos perquè 
semblen provindre de 5 dinosaures diferents, a més 
hem trobat restes tèxtils d’alguna tela del segle XVIII.
D’un costat, Lydia m’ha confirmat que són teles com 
ells criden “de fallera”. Aquestes teles són de seda, 
amb molts colors i metalls, a mi en particular em 
fascinen.

D’altre costat, el grup de Rodrigo ha fet uns es-
bossos per a poder fer-nos una idea de com eren 
aquests dinosaures. Tota la informació recaptada pel 
nostre equip l’adjunte a les següents fulles.

Estic molt contenta amb el treball realitzat!

Dissabte, 11 de desembre

2021 2021

Expedició paleontològica a Paterna

Apunts de l’expedició paleontològica a Paterna Infografia d’estudi del Pterodactil

Minifallers

Sofía Redondo 
Ruiz

Martín Rubio 
Benlloch
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2021 2021

Expedició paleontològica a Paterna

Infografia d’estudi del TiranosaurioInfografia d’estudi del Diplodocus
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2021 2021

Expedició paleontològica a Paterna

Infografia d’estudi del EsteracosaurioInfografia d’estudi del Estegosauri
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Després de celebrar el Nadal entre torrons i sorra con-
tinuem amb allò que és important, la investigació. Abans 
de les vacances vaig parlar en un expert en la matèria i 
m’ha dit que els nostres estudis són certs. El material que 
vàrem trobar fa quasi un any és digne d’exposar-se a un 
museu i a més, ell estaria disposat a escriure un article 
sobre les nostres troballes al periòdic del municipi per tal 
de donar-li més ressò al nostre treball.
Hui li ho he comunicat a tot l’equip, no podrien tindre un 
millor regal de reis.

Ara bé...
Per on comencem?

Com anem a traure i a transportar totes les troballes? 
Perquè és un perill deixar-les a la vista de tot el món, crec 
que hauríem de tapar-les en les teles “de fallera” que han 
eixit en el soterrament i que a més en tenen moltes més 
en la seua falla. No podeu imaginar la quantitat de teixits 
que han portat, ha estat impressionant.
Hem tingut una idea fantàstica, entre el colorit de les teles 
de fallera i les flors que estan plantades al voltant de la 
plaça, hem fet un jardí i la nostra JURÀSSIC FALLA, de mo-
ment soterrada, algun dia vora la llum i lluirà esplèndida.

Dimarts, 4 de gener

Quan contem la història, algú podrà creure-la?

Estic segura que sí, ens hem encarregat de deixar cons-
tància fotogràfica i documentar-ho tot, de manera que mai 
es puga perdre i quede en els arxius del museu de Pater-
na i de record per a tota l’eternitat.

Dijous, 27 de gener

Calendari infantil2022Apunts de l’expedició paleontológica a Paterna

Expedició paleontològica a Paterna

Cremà infantil 2021

2022
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Diari d’Amèlia Calendari infantilCalendari infantil 2022

Expedició paleontològica a Paterna

2022

Signatura del contratcte

Visita a la falla
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Expedició paleontològica a Paterna

Candidatura Fallera Major Infantil

HalloweenDemanà infantil

2022
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Diari d’Amèlia

Hui és el dia que anem a donar els guardons per a tot 
l’equip, així ho han decidit les autoritats. Ens han dit que 
el treball que hem realitzat ha estat tan important per a 
la història del poble i de la humanitat que ens han rebut 
al saló de plens de l’Ajuntament i allí ens han imposat les 
medalles d’or, d’argent i de coure de la vila.

Ha estat la cosa més emocionant i commovedora a la que 
he assistit, em vaig satisfeta amb el meu treball, però, tor-
naré a aquest poble, Paterna, m’ho emporte en el cor.

Dilluns, 14 de febrer

Recompenses Junta Central 
Fallera

Or

Sergio Buendia Galdeano
Rocio Gutierrez Merino
Ferran Jarque Moya
Álvaro Lujan Ruiz
Rocio Maroto Rodríguez
Laura Rocafort Gazquez
Alma Ruiz Zuriaga
Hugo Sanchez De La Blanca
Alba Sancho Peris

Argent

Cecilia Angélica López Acosta
Valeria Lujan Ruiz
José Márquez Talón
Álvaro Palacios León

Recompenses Junta Local 
Fallera

Or

Sergio Buendia Galdeano
Rocio Gutierrez Merino
Ferran Jarque Moya
Álvaro Lujan Ruiz
Rocio Maroto Rodríguez
Laura Rocafort Gazquez
Alma Ruiz Zuriaga
Hugo Sanchez De La Blanca
Alba Sancho Peris

Argent

Cecilia Angélica López Acosta
José Márquez Talón
Álvaro Palacios León

Esmaltada

Alejandra Campillo Ferrero
Luca Carsí García-Pardo
María Gómez Rayo
Jade Monreal Castillo
Pablo Quiroga García

Insignia d’argent de la 
Comissió

Marianela De La Cruz Torres
Leyre Fernandez Perez
Alex Flores Perez
Valeria Lujan Ruiz
Rocio Maroto Rodriguez
Jordan Monreal Castillo
Diego Perez Merino

Coure 
 
Alejandra Campillo Ferrero
Enzo Espinosa Gomez
Marc Hens Villena
Jade Monreal Castillo

2022 2022Insignies i recompensesInsignies i recompenses

Expedició paleontològica a Paterna
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Ací acaba la nostra expedició i com no podia ser 
d’altra manera, amb ella, s’acaba un any difícil, de 
reptes, de ressorgir de les cendres, de tornar a 
fer allò que més ens agrada.

Fent la vista enrere i tenint en compte tot el que 
he aprés amb Lydia i Rodrigo, sé que les Falles 
són molt paregudes a la nostra feina. Treballar 
units i sense descans, és el que ens caracterit-
za i ser forts en els moments més complicats 
també.

Jo estic molt contenta amb el meu equip i de 
segur que ells també ho estan de mi.
Espere xicotet lector que guardes aquest 
quadern durant molt de temps amb la mateixa 
estima amb la que jo l’he escrit i sigues capaç 
de contar la nostra història als teus fills, o tal 
vegada, als teus nets.

Gràcies per acompanyar-nos en aquesta increï-
ble aventura, i us deixe en el dibuix que hem 
realitzat perquè quede constància de la nostra 
JURÀSSIC FALLA.

Amèlia.

Com va dir Howard Carter en obrir la cambra mortuòria de 
Tutankamon, enguany fa cent anys, “Veig coses meravello-
ses”.

Amèlia, la nostra amiga exploradora es va trobar unes 
romanalles molt antigues que per a ella eren, i són, coses 
meravelloses i les volia transformar en un parc temàtic.

En les diverses capes d’excavació van aparéixer restes 
i vestigis de diferents moments de la història del nostre 
planeta Terra. Coses que d’inici no encaixaven unes amb 
altres, però que la imaginació de la nostra exploradora va 
aconseguir acoblar perfectament.

Per una banda, en les capes superiors, les més properes 
al nostre temps, va trobar llavor de diferents varietats ve-
getals que de seguida va plantar per tal d’esbrinar l’espècie 
a la qual corresponien. Així va plantar i conrear el que va 
resultar ser un tapís de flors, un meravellós verger.

D’altra banda, en l’excavació va rescatar de l’oblit, teixits 
de seda, randes, flocs, fils i cordons de llana. Els colors, 
dibuixos, estampats i daurats de tots aquests materials 
la van seduir d’exposar-los a la contemplació de curiosos i 
aficionats.

Per últim, en les capes més soterrades d’aquelles coorde-
nades que el seu iaio li va deixar, va desenterrar restes 
d’animals prehistòrics. Sí, restes de dinosaures que durant 
el juràssic van caminar per aquestes terres del Dos de 
Maig.

I què podia fer amb tot allò en un emplaçament amb tanta 
història com la plaça del Dos de Maig de Paterna? Com 
anava a continuar l’excavació en un lloc que és la llar d’una 
falla històrica de la vila? Només hi havia una solució: conju-
minar l’essència de les dues tradicions, la paleontologia i les 
falles. De quina manera? Exposant al carrer les troballes 
de l’excavació convertides en una falla infantil, on la màgia 
faça possible l’impossible.

Es van posar a la feina. Amèlia i tot el seu equip van posar 
el seu entusiasme i les seues ganes a erigir un cadafal ple 
d’història, historietes, color i alegria. Així es plantà “Juràssic 
Falla”, la qual ens proposem descriure amb paraules perquè 
aquells que hui són xiquetes i xiquets puguen recuperar la 
memòria d’aquesta falla llegint als seus descendents el que 
ací es va cremar el 19 de març de 2022.

Apunts de l’expedició paleontológica a Paterna Explicació de la falla2022 2022

Expedició paleontològica a PaternaBorja Lorente Castillo
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JURÀSSIC FALLA

Com si es tractara d’un gran parc d’atraccions, l’ambient 
general es planteja com una illa al bell mig d’un estany. Bé 
podria tractar-se d’una albufera on la natura triomfa sense 
remissió.

Ací i allà els animals i la vegetació campa a les seues am-
ples dotant de colorit l’estampa principal de la falla.

Una primera ullada ens transporta a temps passats. Ul-
trapassats podem dir, juràssics tal vegada. Tot és qüestió 
d’imaginació.

TRICERATOPS MAJOR

Al centre de la mateixa una gran Triceratops ens mostra 
la seua “immensa bellesa”. Se’ns mostra coqueta, qua-
si vergonyosa davant aquells que la contemplen. Però se 
sent bella perquè les xiquetes i xiquets l’han convertit en 
una gran fallera, la fallera “major”. Major que ella, tant per 
grandària, com per edat, és difícil trobar a cap. I és que 
lluïx amb molta elegància una manta morellana sobre el 
seu gran cos, al mateix temps que exhibeix un gran tocat 
de senyora confeccionat amb una seda fallera, rematada 
amb serrells i borles. Un parell de xiquetes, abillades amb 
sengles vestits regionals s’obstinen a adornar-la amb les 
més belles flors. Una d’elles s’aplica a embellir el tocat 
amb flors, mentre l’altra li confecciona uns preciosos 
braçalets florits.

Heus ací la Triceratops major
amb un vestuari captivador.

Llueix un tocat que sembla un espolí
amb serrells i borles que el fan molt fi.

BRONTOSAURUS VESTIDOR

Tanca l’escena per l’esquerra el Brontosaurus Vestidor, 
espècie autòctona que aprofita la gran envergadura del 
seu coll per a acostar els rams a la part més alta dels 
enreixats preparats per a albergar els rams de l’ofrena. En 
un prodigi de la indumentària tradicional el nostre Bronto-
saurus llueix una manta morellana rematada amb plomalls 
d’or. Garlandes de flor engalanen el seu coll, anellat amb 
cordons tèxtils dels quals penja un esquellot amb el propò-
sit d’avisar dels moviments d’una mole de més de quinze 
tones i vint-i-dos metres de llargària. Tan gran és que en 
la falla només albira part del seu coll, sobre el que cavalca 
un genet faller, un altre vestidor que aprofita el seu amic 
saure per a arribar al més alt enlairant un meravellós ram 
de flors. Els dos personatges, saure i faller, comparteixen 
la joia del moment.

Aquest és el Brontosaurus vestidor
orgullós, ben plantat i ple de flor.

Feliç en la seua cavalcadura
al falleret l’ofrena el transfigura.

GALLIMIMUS USURPADOR

Al damunt d’una arquitectura fictícia es troba un exemplar 
d’Ornitomimus. Es una femella que guarda amb cura els 
ous que ha posat i els compta una vegada i una altra per 
comprovar que no falta cap. Per la seua expressió sembla 
estar amb la mosca darrere de l’orella.

Just davall d’ella un exemplar de Gallimimus ix corrent 
mentre mira de reüll la Ornitomimus. Què dimonis amaga 
aquest dinosaure amb cara de pillet? És un ou! Porta un 
ou que ha usurpat! On va tan de pressa amb aquest ou? 
Ah, caram! Ja està clar, va corrent cap al poble que es veu 
a llunyania, pel menudet que és, a oferir ous a les Claris-
ses perquè hi haja bon oratge en Falles.

Ací el Gallimimus usurpador
a les Clarisses porta l’ou millor.

Si reacciona com un gall salvatge
és perquè vol en Falles bon oratge.
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ESTEGOSAURUS PESCADOR

Dalt d’una barca que sembla un albuferenc un xiquet alça 
la xarxa plena de peix. L’esforç que fa és important. Ha 
adquirit el compromís amb els amics de la comissió de 
portar suficient material per a esmorzar. De tota manera 
si no són anguiles, seran llobarros, si no són llises, seran 
samarucs, tant es val. Tot aprofita per a fer-se un all-i-
pebre o una torrà de peix en les graelles. L’únic problema 
és la curiositat del “menudet” dels dinosaures que vol 
ajudar a pescar, i entra en la barca amb el perill de desni-
vellar-la, fer-la bransolejar i acabar per enfonsar-la amb el 
seu passatger en ella. 

Ací l’Estegosaurus menudet
vol ajudar a pescar al xiquet.

Mentre el xiquet estira de la xarxa
l’animalet va a la seua marxa.

TIRANOSAURUS REX DE REX

No podia faltar en la falla el rei dels dinosaures: el Tirano-
saurus Rex. I ací el tenim ben guapet amb les gales d’un 
faller. Jupetí de brocat i una faixa de bona qualitat. És el 
rei de la falla. 

El rei de la falla? Ara s’entén tot. Clar que sí! El rei de la 
falla... xe, sí! Ja sabeu, eixe que s’ho menja tot. Eixe al qual 
coneixeu d’esmorzars, dinars, berenars i sopars. Eixe que 
només veieu quan algú convida a menjar. Eixe que sempre 
porta la boca plena, siga l’hora que siga, de qualsevol dia, 
de qualsevol mes... Eixe que només l’heu sentit grunyir. Que 
no li coneixeu el to de veu. Eixe que s’autoanomena el rei 
perquè no fa rex de rex.

I mira que el falleret ho intenta educar. Intenta tancar-li la 
boca i moure’l perquè faça alguna cosa que no siga menjar 
sense parar, però no hi ha manera, el faller- dinosaure no 
es mou rex de rex.

El Tiranosaure no fa rex de rex
que no siga menjar sense complex

El dinosaure sembla aquell faller
fartaner, golut, i malfaener.

I ací termina la Juràssic Falla que volem romanga en la 
memòria com aquell JURASSIC PARK famós, però que ho 
faça purificant-se al foc de les falles que és la millor for-
ma de viure una ficció com si fora realitat. 

La JURÀSSIC FALLA està acabada
amb l’esperança de ser recordada.
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Estudi gràfic dels dinosaures

Ara és el teu torn de completar aquest quadern!

Ix a explorar Paterna i omple-ho amb descripcions i 
dibuixos dels sorprenents dinosaures i animals que 
trobaràs!

2022
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