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El temps...
Un dels tresors més importants dels que
disposem.... per això, no podem deixar d’agrair
a totes les persones que amb tota la il·lusió
del món han col·laborat en aquest llibret
que romandrà per a la història fallera i serà
testimoni de l’estima i l’esforç de tota una
comissió. El més sincer agraïment, així com el
reconeixement, a la nostra falla per recolzar,
any a any, aquesta publicació. Recordeu:
Les paraules volen, però el llibret queda!
Les nostres col·laboradores i el nostres
col·laboradors:
Alejandro Alfaro , Sofía Simó, Ramón Estellés,
Miriam Simó, Javier Mozas, Mados Zamorano,
Javier Serer, Inma Guerrero, Jose Ferrando, Rosa
Benet, Juan Gabriel Figueres, Eva Ortega, Iván
Esbrí, Montse Català, Mario Gual, Mar Piquer, Joan
Castelló, Laura Gómez, Juanjo Medina, Mari Paz
Cabanes, Rafa Tortosa, Meritxell Simó, Jose Luís
Lagardera, María Serer, Ferrán Martínez, Mariví
Mora, Hugo Morte, Encarna Redón, Miguel Àngel
Gascón, Toñi Ochoa, Xavi Serra, Silvia Esquivel,
Hernán Mir, Laura Juan, Manuel Muñoz, Laura
Ortí, Candreu, Maite Juan, Óscar Tramoyeres,
Alícia Tarazona, Aitor Sánchez, Maria Ángeles,
Arnau Mir, Dori Rodríguez i Emilio García.
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Editorial
Estimat lector,
Les nostres falles d’enguany tracten la climatologia des d’un punt de
vista didàctic i divertit
per als infantils, i satíric
i punxós per als majors.
Això ho hem traslladat
també al nostre llibret. Et
recomanen que el lliges
ara, en calent.
Darrere de cada títol, hi
ha una narrativa divertida i sarcàstica, àgil i suggerent i implicada amb
el clima, com les nostres
falles, càlida o gèlida... És
una oportunitat única i
original fins al moment,
de conéixer tots els aspectes i elements de les
Falles des d’un punt de
vista diferent.

Els nostres col·laboradors,
experts cadascú en el seu
tema, a més de patir els
calfreds per a entregar
els articles a temps, han
suat la gota grossa per a
escriure articles relacionats amb les falles i el clima. Però dóna per a tant
esta relació? I tant! Si no,
no patiríem per la pluja
quan es planten les falles
o fem actes importants al
carrer, els artistes no es
preocuparien d’emprar
materials perquè la pluja no faça malbé la falla
o més fusta per si de cas
el vent fa de les seues, o
buscar alguna nit eixos
forros polars.
També podem llegir quin
clima es respira en les reunions de les comissions,
entre els fallers d’una comissió, la Junta Central

Fallera, les Juntes Locals
Falleres, els mitjans de
comunicació... o el bon
rotllo entre comissions,
eixa germanor fallera
entre comissions quan
s’ajunten per a fer actes
conjunts... o no, quan han
de competir per a guanyar el palet. Una amalgama de situacions que
dóna per a més d’un monòleg.
I quan ixen les falles al
carrer... No t’imagines el
canvi climàtic que han
provocat en la festa. Et
mostrarem els coronaments més temperamentals, els ninots de
l’exposició més calents
i que més han calfat els
ànims, les escenes de falles més estiuenques... un
repertori capaç de calfar
l’ambient faller.

El nostre llibret és un
altaveu per a donar difusió a un tema tan poc
tractat com el clima i la
temperatura,
d’acord
amb els temps actuals
d’implicació i de respecte. Portat a terme per
un equip totalment paritari en la suma total de
l’equip de coordinació i
dels quasi 30 col·laboradors. Respectant el dret
a la igualtat, com per
exemple ajuntant en un
mateix llistat els fallers i
les falleres, reflex d’una
mateixa comissió. I cuidant el llenguatge inclusiu.
No passes com un huracà per esta publicació.
Gaudix de cada racó del
nostre llibret. Bones Falles 2020!

Pepe Ortega Ferrandis
President
A tots els amics SANTROQUERS
A punt de complir el meu primer any com a president, estic
en condicions de dir que estar
al capdavant d’esta meravellosa
falla és una de les millors experiències de la meua vida. Tot i
que l’any ha paregut una muntanya russa, amb moments bons
i altres no tan bons, no canviaria
ni un sol segon dels que he pogut viure, i sols puc dir GRÀCIES
A TOTS els qui heu estat al meu
costat des del minut u, la meua
DIRECTIVA
Una de les raons que han fet
tant bonic este any ha sigut poder compartir-lo amb els meus
acompanyants, Ana, Carmen i
Marcos. He pogut passar moments inoblidables amb moltes
rialles i alguna llagrimeta, però
també forma part de la festa.
Estem a pocs dies de la setmana
que tantes vegades hem somiat,
LES FALLES. Espere que junt
a tota la gran família SANTROQUERA podrem disfrutar tots
junts tant o més del que ja ho
hem fet.

No volguera oblidar-me de la
gent que sense estar dins de la
directiva ha estat treballant perquè tot isquera perfecte. Sols
havia de despenjar el telèfon i
de seguida tenia un SÍ com a
resposta. Sense ells, no haguera
sigut possible este fantàstic any.
En SANT ROC, ens caracteritzem
per ser una falla que està activa
durant tot l’any, i, per això, és tan
important l’ajuda i el treball de
TOTS.
Només em queda desitjar-vos
unes bones falles i convidar-vos a
tots el fallers, col·laboradors i veïnat que vingueu a disfrutar amb
Ana, Carmen, Marcos i jo d’esta
festa tan gran.
VISCA VALÈNCIA, VISCA LES
FALLES I VISCA LA FALLA SANT
ROC
Pepe Ortega i Ferrandis

Ana
Ortiz
Bono
Fallera major

SALUDA
Fallera major 2020

Ana
Ortiz
Bono

“Senyor pirotècnic,
mençar…”

pot

co-

Fallers, falleres, així és l’inici
d’aquest camí, un orgull de poder dirigir-me a vosaltres com la
Fallera Major de la falla que no
s’ha rendit mai i ha lluitat pel tro
de bac, la falla Sant Roc.
A través d’estes línies vull transmetre el meu agraïment a tota
la gent que ho fa possible i que
any darrere any treballa per fer
que de les cendres torne a crearse un monument cada 15 de
març. Perquè ser faller ens dóna
l’oportunitat de convertir-nos en
el que vullguem ser i que d’altra
forma no podria ser possible. Un
faller pot convertir-se en arquitecte creant un decorat, en actor
fent teatre, o en ballarí fent playbacks.
Però, sobretot, un faller de la falla
Sant Roc pot ser família, perquè
eixa és la màgia de la nostra comissió. Tindre la capacitat d’unir
gent tan diferent, com els masclets d’una mascletà que sonen
tots al mateix temps.
També estic molt feliç de poder
compartir els meus trons de bac

d’enguany amb Carmen, Marcos
i Pepe. Som un gran equip i estem aprenent moltíssim els uns
dels altres, perquè no podia haver tingut major sort que creuar
el meu camí amb ells i les seues
famílies.
I, com no, vull agrair des d’ací als
meus amics, els “passats per aigua”, que hagen fet de la nostra
amistat un regal que no pot trencar cap poal d’aïgua amb lleixiu.
Les carcasses ja estan alçantse ben altes, anunciant que les
festes josefines s’aproximen, i és
per això que estarè eternament
agraïda a la meua família per
inculcar-me els valors, els sentiments i l’amor per les falles en
la seua màxima esplendor. Gràcies pel vostre recolzament en
aquest somni.
Preparem-nos, perquè el terratrèmol final ja s’acosta; per això
vos convide a disfrutar a totes les
persones que passen per la placeta a viure amb la mateixa intensitat la festa de les Falles junt
amb nosaltres.
Visca Torrent! Visca Sant Roc!
Visca les Falles!
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Entre Temps
ARTISTes:
Vicent Torres
Jose Enrique Giménez

Aquest any el nostre monument té com a lema “Entretemps”
fent referència a totes les seues definicions.
Des del déu Cronos, que té un lloc privilegiat,
fins a tractar de representar les estacions.
Cronos era el déu del temps per als grecs,
així com Saturn ho era per als romans.
Es diu d’ell que és un déu primigeni.
Vaja! Que va ser dels primers a arribar.
Chronos o Cronos, ja que ningú s’aclareix,
hui en dia seria un pluriempleat.
Ha de comprovar que la Terra s’està menejant,
anar canviant el cel, i fer que passe el temps.
Encara que crec que últimament
de les estacions climàtiques s’ha oblidat,
ja que, a la nostra Comunitat, del banyador
al jaquetó passem sense trellat.
(Bo, al jaquetó, no, que ací som molt fallers
i, quan podem, la parca de la falla ens col·loquem)
En el referent a les falles, Cronos, el temps,
ens ha jugat una mala passada,
ja que tot s’ha anat difuminant,
bé siga per les revetles o pels actes inventats.
I el problema no està amb els tipus de fallers,
en si són millennials o de la generació z,
sinó que la gent s’oblida i no és conscient
de la cultura fallera de Torrent.
Cronos ha fet que a les comissions falleres
els trons de bac ni els coneguen,
i entre això i les ressaques
tres gats a la despertà apareixen.

L’estrofa de dalt rara et sonarà
si de la comissió de Sant Roc eres,
ja que les nostres despertaes plenes de fallers estan
i més d’un tro de bac podrà volar.
En la falla Sant Roc
bons estudiants som,
tots a fer l’examen anàrem
i a la primera el CRE aprovàrem,
Però Cronos no ho ha fet tot mal,
el pas del temps ens ajuda a millorar,
a canviar coses que no agradaven tant
o inclús a innovar.
Respecte a canvis en les falles
hi ha molts temes a tractar,
l’home i la dona tenen altres papers
i la llibertat que qui vulga es pot fer president.

Com a exemple, al president ara se li homenatja
se li aplaudeix i un discurs prepara,
i les pirotècniques, eixes dones amb sang de pólvora,
tenen ja el seu lloc a la plaça.
Ai Cronos, déu del temps,
pare de Zeus i fill d’Urà,
què ens tens preparat per a aquestes falles
des d’allà dalt?
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SEMPRE PLOU QUAN NO HI HA
ESCOLA... TAMBÉ QUAN ES
PLANTEN FALLES
Javier Mozas
Associació d’Estudis Fallers i
Delegat d’Arxiu-Biblioteca de la JCF
Introducció
Les Falles foren, en els seus inicis, un festeig dins del cicle festiu en
honor a Sant Josep. Només duraven un dia, la vespra del sant, perquè la plantà es feia en la nit del 17 al 18 de març i quedaven exposades per als visitants fins la seua cremà en pondre’s el sol, cap a les
huit de la vesprada. Per esta raó rebien el nom de Falles de la vespra
de Sant Josep.
Però, en les primeres dècades del segle xix, les Falles es conformen
com una festa independent del cicle josefí, sense cap relació amb el
sant, més que eren l’antesala del dia gran. En paral·lel, els veïns també penjaven ninots en els balcons, i la majoria faria fogueres.
És en eixe moment quan les falles comencen a ser visibles, donat
que els literats estrangers que visitaven la ciutat s’informaren i ho
publicaren als seus llibres. I, sobretot, que la premsa comença la sèrie
contínua de notícies sobre la festa fins a l’actualitat des de l’any 1848.
Tot i que no serà fins l’any 1849 quan aparegué la primera descripció, la ubicació i la descripció de les falles plantades que “merecen el
nombre de tales”.
La Falla de mitjans del segle XIX es dividia en dos parts. Una base en
forma de prisma quadrangular de bastidors laterals pintats o dibuixats, que amagaven dins el combustible —troncs, mobles vells i fus-

Ninots penjats i falles.
Recreació de la festa fallera en 1895 amb motiu del segon aniversari en 2018
de la declaració de Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO de les Falles.

tes de l’estoreta velleta- per a la cremà. Dalt estava l’escena composta per entre un i tres ninots o figures a tamany natural, generalment
de moviment per escenificar millor l’argument, sent en este cas dos
moviments. El seu interior era de fusta, palla i vestits antics o en algun cas fets a posta. Les cares dels ninots foren inicialment màscares
de cartó però també foren modelades íntegrament en cera, inclús
algunes encarregades a artistes de certa importància. L’altura total
de la falla tenia entre quatre i nou metres. I en les fronteres dels edificis del voltant s’apegava l’explicació de la falla en forma de cartell.
De les balconades dels carrers del barri penjaven banderoles, flocades i gallardets. La comissió fallera —uns deu components- era
acompanyada pels carrers del barri per un grup de tabal i dolçaina
o una banda de música durant la despertà i el passacarrer matutí. A
migdia, es disparava la traca que els més intrèpids corrien per baix.
També durant tota la vesprada, una banda de música tocava peces
conegudes (vals, pasdobles, polques, himnes...) dalt d’una tarima per
a entretindre els visitants, i que durant la cremà també tocava en directe els seus acords, després d’un castell de focs artificials. La majoria dels actes eren comuns a la resta de festes importants de la ciutat
i les festes de carrer.
Sabem que els autors de les falles eren els mateixos fallers en el segle XIX. Normalment, la comissió fallera la componien al voltant de
deu persones, veïns i quasi tots comerciants del mateix carrer. I algun d’ells sempre solia ser el fuster, l’escultor o el pintor del barri i qui
coordinaria els treballs de construcció.
L’argument de les falles al principi eren una crítica satírica al comportament immoral o poc ètic d’algun veí o d’alguna veïna del barri,
que els fallers voldrien exposar en públic perquè se’n penedira. En
l’últim quart de segle, també s’hi havien incorporat temes de caràcter polític, social i econòmic. En definitiva, els fallers actuaven com
una mena d’inquisició o jurat popular.
Evolució
Tots els anys transcorrien amb normalitat festiva, fins que arribà el
mes de març de 1871. Eixe any, com els anteriors, a poc a poc anava
apareixent en premsa la informació de les falles que els veïns dels
carrers i les places volien plantar.
El dia 10 de març anuncià el Diario Mercantil de Valencia que el dilluns 13 la Diputació trauria a subhasta pública l’arrendament de la

Expedient d’arrendament de la plaça de Bous per a organitzar festejos fallers
el 18 de març de 1871. Arxiu de la Diputació de València.

plaça de Bous per a tots els interessats en plantar una falla dins la
vespra de Sant Josep. Segons anuncià posteriorment la premsa, el
guanyador de la puja fou Carmelo García Gascó, qui pagaria per l’arrendament 3.050 reals. S’anuncià una falla que comptaria amb 7 ninots, alguns d’ells de moviment, que representà un assumpte polític
relacionat amb l’illa de Cuba i que reproduïa una caricatura apareguda en el periòdic La Flaca, editat a Barcelona. El castell, obra del
pirotècnic Ignacio Llopis, que donaria peu a la cremà, seria impressionant per la varietat i bellesa dels elements, i inclús per un final amb
nom propi: “bombardeig dels forts de París per les tropes prussianes”.
L’organitzador Carmelo García decidí plantar i cremar la falla el 19,
festa del sant, variant per primera vegada d’esta manera l’immemorial costum. Quina va ser la raó? En la sol·licitud a la Diputació que es
conserva en l’expedient original, ho indica, argumentant el curt termini del qual disposaren els encarregats de confeccionar la falla. Així
ho donà a conéixer el Diario Mercantil de Valencia, i no com el diari
Las Provincias, que intuí que, amb el canvi a diumenge, guanyaria
més diners, donant una versió errònia dels fets. L’any següent, 1872,
augmentà el nombre de falles plantades, i inclús es tornà a plantar
una falla dins de la plaça de Bous. Però totes les falles es plantaren i
cremaren el dia 18, com manava la tradició...
Però en 1873, Eolo no pogué controlar els seus propis vents de la mitologia grega, i prepararen una bona la vespra del sant. Primer, “la
impetuosa lluvia del lunes [dia 17] y la madrugada de ayer [dia 18]”,
i, a continuació, la forta ventolera de primeres hores del matí, van
convéncer els fallers de no plantar les tradicionals falles. El diari Las
Provincias advertia al públic i als fallers de la inestabilitat climatològica, i només el grup de veïns de la plaça del Ferrocarril es llançaren
a l’aventura de plantar la seua falla, i també els del carrer del Repés,
una altra falla de reduïdes dimensions.
Era tan fort el vent que xiulà durant tot el dia, que la falla de la plaça del Ferrocarril tingué problemes perquè “cuyos monigotes derribaba el viento a cada momento, y lo mismo hubiera derribado el
cuadro o tablado, a no haber sido reforzado con algunos postes de
madera”. Al dia següent, el 19, “a pesar de no haberse tranquilizado
el tiempo” se plantaren totes les falles previstes inicialment i algunes
més improvisades, i la gent eixí igualment a vore-les. Per primera
vegada, la totalitat de les falles es cremaven el mateix dia del sant.
La climatologia no deixà treva a la festa fallera, i en 1874 es reproduïren els problemes de l’any anterior. Igual que en 1873, s’anunciava
un temporal, ni el 17 ni el 18 es preveia un canvi en la bona climato-

logia que feia. De fet, les falles es plantaren seguint el costum en la
matinada del 17 al 18 sense cap indici que presagiara un canvi en el
temps.
Però, de repent, “al medio día se metió el tiempo en agua, continuando en el mismo estado durante toda la tarde”. D’esta manera,
l’animació disminuí en els carrers i les places de la ciutat per la contínua pluja que caigué durant unes quantes hores, i la gent preferí
quedar-se protegida a casa. Inclús el Diario Mercantil de Valencia
posà en dubte que les falles s’anaven a mantindre en peu i sense que
patiren cap desperfecte.
Sembla que esta situació provocà que només alguns fallers optaren
per cremar la seua falla a pesar de la intensa pluja. La resta de falles
quedaren en peu tota la matinada del 18 al 19, amb la sort que de bon
matí el cel aparegué “completamente despejado y con una temperatura primaveral”. Al contrari que el dia anterior, la gent eixí al carrer
per vore les falles i gaudir de la festa, encara que “no tanta como en
los años anteriores”. D’esta manera, quasi la totalitat de les falles estigueren a la vista del públic dos dies.
De nou, passà un any fins que arribà de nou al cicle festiu josefí per
a 1875. La premsa anuncià que el temps era normal i que les Falles
tornarien a la seua celebració tradicional de plantar-se i cremar-se
en la vespra del Sant. La premsa del dia 18 dóna per fet que totes les
falles es plantarien eixa matinada i es cremarien eixa vesprada, com
marcava el costum. Desconeixem el motiu, però la falla de la plaça
de Galindo va romandre en peu un dia més que la resta, com avisà el
diari El Mercantil Valenciano: “pues según un cartel fijado en una de
las esquinas [pels fallers] de la citada plaza, se verificará el auto esta
noche [del dia 19]”. El Diario de Valencia del dia 20 confirmà que eixa
falla es cremà a les 19.30 del dia anterior, avançant inclús en mitja
hora l’hora tradicional.
Este va ser l’últim any d’esta primera etapa d’anomalies en el cicle
ritual de les Falles, on la plantà o la cremà es van vore modificades,
sobretot per qüestions climatològiques. En tres dels quatre casos exposats, només una falla estigué plantada els dos dies, la resta només
un. No va ser una decisió adoptada per la majoria, foren més bé decisions aïllades i sense consensuar. Els quatre anys posteriors, la festa,
la plantà i la cremà transcorregueren segons l’immemorial costum
festiu.
Quatre anys passaren sense que la climatologia fóra notícia la vespra
de Sant Josep, només les ganes de diversió i de recórrer la ciutat a la

Gravat que recrea una falla plantada a mitjans del segle XIX,
publicat al Calendario pintoresco, profético, astrológico y lunático
del reino de Valencia para el año bisiesto de 1860.

recerca de les falles plantades... fins 1880. La mateixa explicació que
en l’última ocasió va ocórrer va ser la causant que el festeig de les
Falles s’ampliara un dia més del que marcava el costum ancestral.
Un capritx particular va provocar la decisió unilateral de mantindre la
falla plantada i organitzar actes els dies 18 i 19 de març.
Com sempre succeïa, segons les falles se sol·licitaven en l’Ajuntament, es publicava la corresponent notícia en la premsa local. Però,
els veïns de la plaça de la Reina, que ho havien fet el 8 de març, presentaren un segon escrit el dia 13 per a demanar el permís pertinent
per a allargar la cremà un dia més. Dos dies de música i uns ninots
molt artístics i de moviment avisaven que seria la falla més cridanera.
La falla era una locomotora que intentava obrir definitivament el nou
carrer de la Pau. A més, el dia de la cremà coincidí amb el de la inauguració quasi total de la coneguda casa comercial Singer, situada
front a la mateixa falla plantada.
Però l’exclusivitat de ser l’única falla en estar plantada dos dies va
ser tombada per la falla del Tros-Alt, que anuncià el mateix dia de
la seua plantà que també estaria dos dies en peu —no hem trobat
cap informació que indique si es demanà també permís per als dos
dies—. Esta segona sí que es cremà, però la de la plaça de la Reina
patí un xicotet altercat justament quan es procedia a la seua cremà,
tal i com recull el diari El Mercantil Valenciano el dia següent:

“No llegó a quemarse, pues algún malicioso cortó la cuerda por
dónde había de comunicarse el fuego, y una turba de mozalvetes
se arrojó sobre el catafalco, destrozándolo y llevando sus restos con
ruidoso alboroto.”
Potser, les ganes de falles i l’èxit de públic que tingueren les dos falles l’any anterior van fer que es plantejara de nou l’ampliació per a
1881, i també per partida doble. D’una banda, la societat recreativa
El Iris, amb seu al Skating Ring, decidí incorporar-se a la festa ”para
proporcionar a sus socios toda clase de distracción”. D’esta manera,
plantaren, al jardí de la societat, una falla el dissabte 19 i la cremaren
el diumenge 20 de març a les 18.30 de la vesprada.
D’altra banda, el comerciant Juan García de Vicuña arrendà la plaça
de Bous per a plantar una falla el divendres 18 i ser “fogueada” el diumenge 20 pel pirotècnic Espiau —en lloc del tradicional vocable ‘cremada’, emprat pel diari El Mercantil Valenciano—, oferint un interessant programa de festejos per atraure el públic. Segons el contracte,
el 12% de la recaptació de 3.897,10 pessetes, de les 3.865 entrades venudes, es va cedir a l’Hospital Provincial. I el que és més cridaner: per
primera vegada, una falla estava plantada tres dies.
Els dos anys posteriors es va mantindre sense cap alteració la tradició
de plantar i cremar falles la vespra de Sant Josep. Però no durà molt,
ja que en 1884 hi hagué una excepció a l’antic costum. De les quatre
falles plantades eixe any, ho va ser una per primera vegada, la de la
plaça de Sant Bult, la qual, el mateix dia 18, el diari Las Provincias
anuncià que es cremaria al dia següent.
A pesar que el dia 18 va fer un mal dia, i que el 19 “arreció el viento
Norte, y estuvo lloviendo casi todo el día. Tiempo de invierno, más
desagradable por lo intempestivo”, sembla que la decisió de mantindre la falla plantada dos dies no va tindre res a vore amb la climatologia, ja que el diari El Mercantil Valenciano indica que fou per
causa no prevista. Potser estiguera relacionada amb l’orgull propi
per ser “la [falla] que tuvo más chic”, construïda pel fuster Pascual
Palos i el pintor Ignacio Pérez.
Els anys posteriors, quasi desapareix la festa per l’alt impost que
l’Ajuntament imposà als fallers per plantar falla, taxa que es reduí en
l’any 1887. Eixe any resorgix la festa i, d’entre les quasi trenta falles
plantades, dos d’elles decidiren de nou variar la tradició de manera
unilateral, i sense relació amb la climatologia. La que quasi tots els
anys es plantava dins de la plaça de Bous estigué de nou tres dies

La pluja va fer la seua aparició durant les Falles de 1915.
Falla plantada als carrers de Quart i de Doctor Monserrat.
Fotografia publicada en la revista Mundo Gráfico, del fotògraf Gómez Durán.

en peu, del 17 al 19, amb un nodrit programa de festejos, i a la qual
la premsa li augurà “un lleno completo”. Però també els fallers de
la plaça de Sant Lluís Beltran o Almodí anunciaren que la seua falla
estaria els dies 18 i 19, sense més explicació.
De nou, un interval de tres anys de retorn a la tradició “de la festa, la
vespra”, però que de res serví. Este camí encetat per l’interés econòmic tingué el seu últim episodi mutant per l’interés de la unió dels
tres déus grecs Zeus (pluja), Posidó (tempesta) i Eolo (vent). L’any
1891 va ser un any estrany. Començà el diari Las Provincias errant
en indicar que les falles es plantarien el dia de Sant Josep. Sí que és
veritat que almenys nou de les catorze falles plantades anunciaren
dos dies de falla plantada i festejos, mentre que altres quatre només
oferiren un dia de festa.
El cas és que “durante toda la noche y madrugada [del dia 18] ha
estado lloviendo. Con este motivo no se han levantado las célebres

fallas, causando este contratiempo grandes disgustos entre los falleros, que se han pasado la noche mirando al cielo por si cesaba
de llover. Todo, sin embargo, lo tienen preparado, y apenas venga
un claro plantaran el tablado, dando principio a la fiesta”, com informava el diari El Mercantil Valenciano. “La lluvia de anteanoche
cesó por completo en las primeras horas de la madrugada” del dia
18. Ràpidament, els fallers “vieron el cielo abierto y libre de nubes, a
cuya desaparición contribuyó Eolo, y en un periquete plantaron los
palitroques y el escenario al aire libre con sus correspondientes personajes”. Només la falla de la plaça de les Comèdies fou plantada el
dia 19 pels problemes meteorològics.
Al final, el dia de Sant Josep transcorregué amb “un tiempo nublado
y desapacible, y a intervalos lluviosos”, que no evità el “grande el
concurso de gente en las calles y especialmente en aquellas donde
se habían levantado las epigramáticas fallas”. Sembla que la nova
tradició de plantar el 18 i cremar el 19 es consolidava, ja que era “una
costumbre de pocos años a esta parte”.
I la tradició canvià definitivament en 1892. La premsa encara no ho
tenia clar el dia 18, ja que El Mercantil Valenciano informava que “la
mayor parte de las fallas serán quemadas el sábado”, mentre el diari Las Provincias era més rotund en afirmar que totes es cremarien
el dissabte 19. La climatologia no fou impediment per a exposar les
falles dos dies, amb “un día hermosísimo” en la vesprada. Suposem
que varen ser les ganes d’oferir festa al barri i a la ciutat.
Esta etapa de canvi de la tradició la resumix perfectament el diari Las
Provincias el dia 19:
“Antes todas las fallas se quemaban la misma noche de la víspera
de San José; después se dejaban algunas de ellas para la noche del
Santo; ahora se ha generalizado esta costumbre, y todas las fallas
de ayer continúan hoy incólumes para sufrir esta noche los estragos
del fuego”.
Este va ser el primer any que totes les falles es plantaren dos dies, i a
partir d’ací ja no es tornà mai a plantar i cremar cap falla en la vespra
de Sant Josep. El poble havia mutat la vella tradició en una nova,
sense eliminar res, només afegint un segon dia de festa en honor al
patró Sant Josep.
Tot i que cal avisar al nostre lector que el dia 18 es plantaven i cremaven les ancestrals fogueres, avantpassats d’un origen remot del qual
havia sorgit la festa de les Falles. Costum que era molt més senzill i

Falla plantada a la plaça del Mestre Ripoll en 1915.
Fotografia publicada en la revista Mundo Gráfico, del fotògraf Gómez Durán.

econòmic de celebrar, i sense els maldecaps burocràtics, que es feia
de manera paral·lela a les falles en moltíssims carrers i places de la
ciutat i de l’horta circumdant, però que al voltant de finals d’eixe segle s’extingí, deixant com a única pràctica popular la plantà de falles.
Conclusió
Com hem vist al llarg del tempestuós relat, l’experiment de traslladar
la cremà es posà en pràctica almenys nou vegades en les dos dècades que va durar esta etapa de transició, entre els citats anys de 1871
i 1891.
Com veiem, la nova pràctica d’ampliar o traslladar el dia de la celebració de la plantà i sobretot de la cremà va tindre una casuística diversa segons les circumstàncies, que podem agrupar en dos
principalment: O bé les condicions climatològiques feren impossible
plantar i/o cremar les falles el dia 18 de març, la tradicional vespra de

El vent també va fer aparició en la festa molts anys.
Falla plantada als carrers de Doctor Moliner i de Puerto Rico en 1936.
Fotografia de Cabrelles Sigüenza.

Sant Josep; o bé l’interés particular, sobretot en el cas de les falles
plantades dins del cos taurí de l’antiga ronda de les muralles, per
qüestions purament econòmiques.
Quan el dia de plantà i cremà es traslladà del 18 al 19, els actes també es traslladaren de dia de celebració, encara que mantenint l’hora.
Però quan es tractà d’una ampliació als dos dies 18 i 19 de la celebració, va estar acompanyada, des del primer moment, d’una duplicació
dels actes primigenis programats per cada comissió fallera: despertà, traca correguda i/o concert de la banda de música.
Segons passaren els anys, s’anaren incorporant nous actes al programa de festejos —almenys fins esta època no apareixen a la llum
alguns—. Com, per exemple, els passacarrer (passeig, segons les primeres denominacions) dels fallers amb la banda de música corresponent pels carrers i les places del barri al migdia, el repartiment de

tortaes i biscuitaes als col·laboradors —precedent sens dubte dels
Fallers d’Honor—, o el repartiment de racions de menjar per als pobres. La permanència de les falles plantades dos dies o el caràcter
excepcional de la falla de la plaça de Bous van introduir una certa
estabilitat a la festa, el que possibilità la incorporació d’il·luminació de
llum elèctrica als carrers o les places dels voltants de les falles.
Però, l’ampliació a dos dies (o tres) de la celebració festiva, també
comportà que els veïns que treballaven deixaren de fer-ho no ja el
18, sinó també el 19 de març, i que deixaren de cobrar el jornal dels
dos dies. El diari El Mercantil Valenciano proposava, el 21 de març
de 1892, com a solució, una vegada passada l’experiència de tindre
totes les falles plantades dos dies, tornar a autoritzar només un dia
de falles:
“Para el año próximo proponemos que solo se autorice un día de
fallas, con el objeto que los trabajadores no pierdan como ahora
sucede dos jornales.”
Esta pràctica intermitent d’ampliar un dia de festa propicià que a
partir de l’any 1892 totes les falles es plantaren el 18 i es cremaren el
19, trencant definitivament el costum que estigué vigent des d’almenys el segle XVIII. A partir d’eixe any, s’establí definitivament el
nou costum, que roman en l’actualitat, i que ens dura, de moment,
més de 125 anys. Òbviament, encara li queda molt per igualar la
quantitat de temps de l’anterior.
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Refranys climatològics... i
falles
Juan Gabriel Figueres
Faller de l’AC Falla El Canet

No és que siga ni un expert en climatologia ni tampoc en els refranys,
però ambdues coses em persegueixen. En primer lloc, vaig començar a estudiar Geografia, i la Climatologia va ser la primera matèria
que vaig aprovar, encara que he de dir que amb un cinc raspat, ja que
l’examen era oral, i, a mi, això de parlar en públic no és allò que més
m’agrada. I pel que fa als refranys, l’any passat, el llibret de la falla El
Canet anava dedicat a la relació entre els refranys i la festa fallera, i,
per tant, puc defendre’m un poc amb el tema. Aleshores, el que faré
és relacionar refranys que tracten sobre el clima, concretament del
mes de març, el més faller, i d’alguns fenòmens climatològics amb el
món de les falles. Això sí, de manera satírica...
Podríem començar amb La sardina, pel març, deixa-la anar; per
l’abril, vés-la a buscar; pel maig i per Sant Joan, no tant. Aquest refrany significa que a mesura que la mar va calfant-se, la sardina creix
i s’aproxima a la costa i a la superfície, on es pesca de nit atraient-la
amb fanals. Açò, en el món faller, podríem relacionar-ho amb els mateixos fallers que, tal com va arribant el mes de març, s’arrimen més
al casal, ja que la festa s’apropa, i, una vegada passen les Falles, ja
no els veus aparéixer pel casal. Això és típic de les sardines, perdó,
dels fallers més joves de les comissions, que tenen poques ganes
d’obligacions en el món faller. Dins d’aquesta reflexió, podem trobar
el refrany Pel març, la cabra a l’arç, l’ovella a la pastera i el bou al
ribàs1; és a dir, quan vas al casal, menges el que hi ha i, si no t’agrada,
sempre pots comprar-te tu el teu menjar o portar-te’l de casa; per
tant, Mai plou a gust de tots. També trobem Per la Mare de Déu de
març, trau els xais2 de totes parts; és a dir, si l’exercici s’acaba bé, tal
vegada et trobes un soparet com déu mana en el primer sopar del
1 Marge
2 Corder

nou exercici i, si no és així, no quedarà més remei que conformar-nos
amb el tradicional sopar de pa i porta.
Ara, és hora de centrar-nos en el mal temps, ja que hem citat la pluja
anteriorment; és a dir, el principal enemic dels fallers amb companyia d’algun personatge que et toca com a veí, encara que als fallers
crec que no ens agraden aquests refranys. Per exemple, Si febrer no
febreja, mal març tindrem; en aquest, sí que podem estar d’acord, ja
que si en febrer no fa fred i plou, tal vegada en el mes de març ens
toca portar, més d’un dia, el paraigua darrere. En eixe cas, no podem
fer res; per tant, és aplicable també el refrany Si plou, la deixarem
caure, ja que els fallers no som Harry Potter ni res semblant, i, per
tant, ens toca fotre’ns, siga en la plantà, en cercaviles o en revetles
nocturnes. També podem citar Boira de març, aigua segura i la mar
moguda o Si entre la Candelera i la Mare de Déu de març trona,
quaranta dies més d’hivern; ja que la primavera comença el 21 de
març i, si l’hivern s’allarga, la pluja en Falles pot fer acte de presència.
En altres aspectes, també tenim la pluja com a protagonista, ja que
Cadascú sap en casa seua on plou; el que podem relacionar amb les
comissions en el fet que cadascuna té els seus problemes i no han de
ser els mateixos en totes elles; o Les coses no plouen del cel, perquè
cadascuna de les comissions ha de treballar-se cadascuna de les activitats si vol obtenir un bon resultat.
Pel que fa al vent, element climatològic molt odiat, sobretot pels artistes fallers, ja que és un tòpic sentir refranys com Març ventós, abril
plujós, o també Dia de vent, dia de turment o Vent marçal, fort temporal; perquè, per culpa d’ell, moltes vegades, cauen les peces dels
monuments fallers i també els seus elements decoratius. D’àmbit
general, també trobem altres com Bon vent i barca nova, que es pot
utilitzar en aspectes com quan se’n va de la comissió un membre
problemàtic, o quan puga concloure, amistosament o no, una relació
contractual amb un artista faller. També és conegut Amb bon vent,
tothom navega; ja que, si les circumstàncies durant l’exercici faller
acompanyen, té tota la pinta que aquest siga un èxit. També trobem
dos refranys relacionats amb la propagació de notícies o rumors fallers, com són La mar no es mou sense el vent o Les males notícies,
el vent les porta; com quan una comissió es queda en dèficit durant
l’exercici faller, quan hi ha problemes en el llibret, o quan a un artista
faller se li acumula la feina. Per últim, de cara als xiquets quan juguen
en la comissió, més val que Suat o cansat, no estigues a l’aire parat;
perquè es poden refredar de cara a la festa fallera.
La calor és un dels elements que també predomina en el mes de
març. Els fallers, de vegades, ho agraeixen; encara que, de vegades,
tampoc. Un exemple és El sol de març porta refredats, relacionat

amb l’anterior però que també ens passa, ja que en el cas dels homes, que el vestit és de màniga llarga, les suades son freqüents quan
fa calor, més que José Antonio Camacho en el mundial de Corea i
Japó. De vegades, la calor pot enganyar, donant peu a Pel març, qui
no té sabates ja pot anar descalç; ja que hi ha gent que és molt exagerada en aquest sentit. I qui ens proporciona la dita calor? Doncs, el
sol. Aquest també té un refrany combinable amb la pluja, ja que Sol
i aigua, temps de març; perquè és un mes on es combinen ambdós
oratges, i les Falles, evidentment, no són l’excepció.
Bé, crec que la meua tasca acaba ací, ja que podria utilitzar tot el
llibret per a traure més refranys d’altres fenòmens meteorològics
(boires, tempestes...); però s’ha fet referència als aspectes més importants. La nostra llengua és una font molt rica pel que fa a refranys, ja
no sols sobre el clima, sinó també fent referència a innumerables aspectes de la vida quotidiana. Espere que vos haja agradat i, als fallers
de Sant Roc, els convide que continuen aquest article; per exemple,
promovent una activitat per als més menuts.

Bibliografia
Oficina de Promoció i Ús del Valencià de l’Ajuntament de Godella (2011) Refranyer temàtic.
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Contra vent i marea: la
1
fusteria fallera
Iván Esbrí Andrés
Llicenciat en Història i
membre de l’Associació d’Estudis Fallers

Un art i una festa que es demostren al carrer tenen com a principal
enemic la climatologia adversa. Un episodi de vent o pluja moderats
suposa que no pocs actes queden suspesos o se celebren en un ambient trist al si dels envelats.
La transmissió intergeneracional de fets i anècdotes de la Festa de
les Falles recorda exercicis sota freds extrems, com les Falles de 1953,
19562 i 1973; el 1958, sota el record de la riuada d’octubre de 1957; amb
pluja persistent, con la que desencadenà la tragèdia la Nit de la Cremà -del Foc, llavors- de 1971 a la plaça del Cabdill; la tromba d’aigua
del dia de Sant Josep de 1974; o les constants precipitacions de les
Falles de 1975 i 1979.
Fallers i falleres guarden encara en el seu imaginari les Falles de 1989,
tots els dies passats per aigua i amb un sol radiant el dia vint; o, en
aquestes dos darreres dècades, nits de cremà amb ruixats forts i intensos -acompanyats, en ocasions, pel vent- en anys quasi successius: 2000, 2007, 2015, 2016, 2018 i 2019. Però també en plena plantà
dels monuments fallers, com en 1999, 2001, 2006, 2007, 2011, 2013,
2014, 2017 -un episodi de Gota Freda de llibre- i 2018.
També els i les artistes fallers i falleres poden contar situacions tenses
per causa del vent o la pluja. Segons el grau d’afecció a la seua obra
i el caràcter de cadascú. Per a alguns, la climatologia adversa queda
en simples anècdotes.
1 Contra vent i marea, lema de la falla de Vicent Tortosa Biosca plantada a Félix PizcuetaCiril Amorós, el 1953. Valga com a homenatge el títol d’aquest article.
2 Al febrer es registraren temperatures mínimes de rècord com els -7’2 graus de València,
els -8 de Llíria o els -19 de Vistabella. La mínima registrada a nivell nacional van ser els -32
graus d’Estany Gento (Lleida).

Però, per a altres, han sigut moments demolidors. Grans noms de
l’art faller han vist arruïnades les seues obres per l’aliança meteorològica fatal vent-pluja: Regino Mas, el 1918, amb la seua primera falla a
la plaça del Mestre Ripoll (hui, del Mercat de Russafa); Julio Monterrubio, per la pantanada de Tous de 1982, en el que era el seu debut
en la secció Especial, el 1983, a Convent de Jerusalem; o Paco López
Albert, el 1999, amb la seua primera falla gran, per a la comissió de
l’Avinguda de la Malva-rosa.
La falla, com a arquitectura efímera monumental, obrada amb materials molt lleugers i exposada en l’espai públic, té aquest risc de caiguda que s’aguditza amb la presència de la pluja intensa i del vent
fort. Fins i tot el mestre de Borriana Josep Pasqual Ibáñez ‘Pepet’ se
les ha vistes difícils.
La primera ocasió va ser el 1979, amb la falla de lema La caça, a Convent de Jerusalem, que a la fi valgué el primer premi de la secció
Especial. Per causa dels intensos ruixats dels dies de plantà, l’aigua
havia calat dins de la figura de la Diana Caçadora del coronament,
posicionada en fràgil equilibri unida amb un sol peu al cos central. El
ninot es va començar a unflar de panxa cap a baix i s’hi van haver de
practicar unes incisions perquè brollara l’aigua3.
El 1993, a la plaça de la Mercé, Pepet plantà La inseguretat social,
amb una composició semblat a La caça, però en aquesta ocasió
presidida per un colossal buixot amb trets de sàtir i dimoni. Els dies
de plantà també havien tingut pluja i, per les juntes de les ales de
la figura, entrà tota l’aigua fins la cama que unia el ninot amb el cos
central. L’armadura es va unflar i la cola es va debilitar, la qual cosa va
provocar la inevitable caiguda del bruixot a les 15 hores del dia desset
(Puig, 2016: 72-73).
Malgrat aquests avatars -dos en una carrera que abasta quaranta
anys-, Pepet està considerat com un prodigi de la construcció d’armadures falleres, que han donat sustentació a algunes de les falles
més recordades pel seu arriscat coronament i aguant contra vent i
marea i la pròpia llei de la gravetat.
La fusteria ha gaudit d’èpoques millors però encara resulta imprescindible, malgrat la forta expansió última del ferro (present en les
falles des dels anys 60). Junt a Pepet, Carlos Cortina, els germans
Fontelles, José Barea Sánchez, León Lleó, Rigoberto Zarzo ‘Pajarito’,
els germans Ferrer Jorge, els germans Monleón, Tono Vidal, Antonio
3 Pedro Santaeulalia va tenir tot just el mateix problema amb la figura del seu caçador,
el 2011, també a Convent de Jerusalem i primer premi.

Armadura d’una falla. Foto Iván Esbrí.

García ‘Tonín’, David Cortés, Mario Lleonart, Vicente Torres, Santiago
Rubio, Juanjo García o Manolo García, entre altres, són les signatures
més destacades de la fusteria fallera de tots els temps.
Tota armadura o esquelet intern d’una falla i ninot necessita una
peça imprescindible per al seu correcte enllestiment, com és el sacabutx: cos en forma de prisma quadrangular amb una cavitat o secció
femella per permetre el casament de la part mascle, un cabiró o fusta puntal que fa forta la unió de les peces. Per a la construcció de les
armadures, els artistes fallers han tingut preferència pels cabirons i
les varetes4 de fusta de xop, d’om, de pi suec i pi de Monterrey, per la
flexibilitat, resistència i quasi absència de nucs que presenten.
4 La vareta és un llistó de fusta introduït en les falles en els anys 30 i sobretot en la dècada
dels 40, per a resoldre la construcció dels volums de major envergadura. La precisió del
seu treball als 70, amb les dogues i les costelles i l’ús de llistonets de sols 2 cm d’ample
per 3 mm de gros per definir les formes, està atribuïda a Antonio García ‘Tonín’, qui va
aplicar tècniques del maquetisme apreses com a aficionat aeromodelista (Ariño, 1993:
125-195).

Igualment de necessari, en aquest cas per a l’estabilitat vertical de la
falla, és el cavallet; sent una peanya que suporta la torre o el bastidor
(estructura central), i aquest subjecta els flocs (armadures ixents).
Tornant a Pepet: ell dissenyava la peanya en forma de falca perquè
li oferia major estabilitat. A més, el mestre partia els cabirons per la
meitat i els encolava invertint el sentit de la malla, perquè així l’armadura presentava major oposició a qualsevol moviment.
Per altra banda, en el vessant de la fusteria artística, les dogues i
costelles eren un seguit de perfils horitzontals i verticals que definien
les formes definitives dels volums, i sobre les quals es clavaven les
varetes5. Sobre aquestes es tirava de cartó o s’acoblava el suro.
Per últim, per tal de previndre encara més els efectes perjudicials
d’un clima advers i, en concret de la pluja, als volums i ninots se’ls
dóna de dos a tres mans de massilla -com antany de blanc panet-,
després de la seua talla en suro i de l’empaperat; es pinten amb pintura plàstica; se’ls aplica vernissos impermeables; i, ja en ple procés
de muntatge dels monuments als carrers i a les places, se segellen
les juntes amb espuma de poliuretà i es dóna a tot el conjunt de la
falla un parell de mans d’aigua ionitzada a pistola, la qual ha generalitzat el seu ús arran de les fatals conseqüències de les pluges de la
plantà de 2011.
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5 Veure nota 4.

El problema del clima
Mario Gual DEL OLMO
Artista faller

Em dic Mario i sóc artista faller i, des que tinc ús de raó, he patit en
les meues carns el problema del clima a València quan arriben les
festes de sant Josep.
El clima a la Comunitat Valenciana és molt bord i és molt molt
canviant. Pot fer un dia magnífic i, de sobte, tòrcer-se el clima i posarse a ploure, i parar de ploure en 5 minuts i tornar a eixir un sol radiant.
Sempre, des que tinc ús de raó, a València ha sigut així, i supose que
no deixarà de ser-ho.
Les falles són conscients que la pluja aigualix i deslluïx la festa, i,
en una certa forma, hi ha una cultura de la supervivència que ens
permet sobreposar-nos al clima, siga quin siga i caiga quan caiga.

Quan era xicotet, sempre demanava que no ploguera en falles, i,
d’alguna forma miraculosa, pareix que, durant la setmana fallera,
per fi el clima es calma i ens dóna uns dies de pau perquè poguem
disfrutar les falles. Ja sent adult, sempre he tingut la sensació que
arribaran falles i tot es calmarà, i que el clima ens deixarà disfrutar
de les festes.
He patit en les meues pròpies carns el tema de la plantà amb pluja,
i he de reconéixer que potser serà una de les poques coses a què
tinc por en la meua edat adulta. També sóc conscient que allò que
tems és el que té poder sobre tu, i que és un deure que tinc pendent
l’intent de superar-ho i d’aprendre que hi ha tècniques perquè les
falles no es llancen a perdre per la pluja... Al cap i a la fi, les estem
posant en pràctica al 100%.
Encara hui en dia, segons s’acosta la data de muntar les falles,
continue tenint eixa espècie de fe indestructible que tot eixirà bé
i que, com no tinc cap ferramenta de control del clima, si poguera
triar, triaria un dia assoleiat i calorós en el qual em moleste fins la
camiseta amb el meu logo a l’esquena.
Per més que vullguem, no som capaços de controlar el clima. Així
que supose que hi haurà anys magnífics i hi haurà anys que haurem
de patir un poc. Només espere que eixe patiment no es convertisca
en trauma, i que no m’entre una por terrible de fer falles, per no
poder dependre del fet que faça sol o no perquè les obres lluïsquen
en el carrer.

Falles aclimatades:
canvi climàtic,
contaminació, destrucció
planetària i consciència
mediambiental
Aitor Sánchez Collado
Comissió d’estudis fallers torrentins

La conscienciació dels problemes derivats del canvi climàtic és
bastant recent en l’agenda mediàtica i política del segle XXI,
però en el món de les falles trobem, al llarg de la història, alguns
exemples de reflexió feta falla: cartró pedra i suro per criticar la mà
de l’home, l’explotació de recursos, els canvis en el clima i la carrera
armamentística abocada a l’autodestrucció. Fem repàs de les falles
que al llarg de la història han parlat sobre la destrucció de la mare
natura i que han traçat en l’imaginari col·lectiu una conscienciació
mediambiental de la qual ja no podem defugir.
Falles sobre el clima
Les primeres mostres de símbols relacionats amb el clima en una
falla, a principis de segle XX, no destil·len una consciència global
sobre el canvi en el clima o problemes mediambientals derivats, si
més no fan referències a metàfores visuals relacionades amb el sol,
la neu o la pluja. Una d’estes primeres manifestacions la trobem en
la falla Padilla i Gràcia de 1912, on es pot contemplar un tros de palau
japonés i un gran sol, símbol de l’imperi. Una altra de la qual tenim

més dades és la de Bonavista i Jerusalem, de 1914, obra de José Ferrer
i Enrique Guillot Bulls (Mozas, 2019), que ja apunta anomalies en el
clima per l’excessiu fred d’eixe any:

Sabemos que satirizaba el “excesivo frío” que había
hecho el pasado invierno en Valencia. Alrededor de
un pino nevado, dos jóvenes se deslizan por la nieve
sobre un trineo. A un lado, y junto a una chimenea
con leña en abundancia, una anciana se entretiene
leyendo el periódico. Según la explicación del
llibret en forma de cuento, el ‘sabio’ Gil Sumbiela
hizo un pronóstico del tiempo, primero en el diario
La Correspondencia de Valencia y luego en Las
Provincias, bastante erróneo. Por lo que la falla
satirizaba ese error y el sobrenombre ‘profeta
Chirivía’ con que el populacho conocía al periodista.
La falla no obtuvo premio.1
També trobem un gran sol com a coronament a la pl. del Guerriller
Romeu (1916); en Murillo-Palomar (1931); a la pl. de l’Arbre (1932), obra
de Gimeno; en Francisco Sempere i Dr. Sumsi (1933), que planta un
sol molt paregut al de la plaça de l’Arbre de l’any anterior. Encara que
el més recurrent són les llunes; per això trobem una lluna sobre el
terrat d’una casa en la falla Santa Teresa (1916) per representar la nit,
i on es podia contemplar “Màxim Thous y Barberá, qu’en la casa dels
ruidos consulten lo que será”2. Una altra lluna apareix en la pl. dels
Serrans (1917); en Sant Gil i Guerrero (1921); en Triador i Torn (1927);
Sant Salvador (1928); Luis Morote i Matemàtic Marzal (1928); la pl. de la
Congregació (1928), esta última acompanyada per un sol i coronada
per un Atlantis que unix Espanya amb l’Argentina, que va ser firmada
per Pastor i Castillejos; o Cuenca (1932). En Comte d’Altea-Almirall
Cadarso, també trobem l’astre rei que acompanya la Lluna (1934); o
el gran coronament lunar de Cadis-Dénia (1940), on “Exposen una
per una les vistes que pensen vore en el viatge a la Lluna”3; o en José
Antonio-Pere III (1945), Jordana i Burjassot (1947), Escalante i Pilar
(Cabany, 1947), Trav. Montera (1947) i Organista Plasència i Vicent
Lleó (1948). A partir de la dècada dels 40, una lluna serà un element
bastant recurrent per simbolitzar la nit i els seus perills, o censurar el
comportament de la societat sota la moral del franquisme.
1 Mozas, Javier. (2019): Llibret 125 aniversari Convent de Jerusalem, València.
2 Pensat i Fet, 1916, València.
3 Pensat i Fet, 1940, pàg. 20, València.

Un altre símbol que hem trobat relacionat amb el clima és el
termòmetre, com en la falla Tros-Alt, on dos hòmens esperen que
baixe un senyor de dalt de l’aparell: “Abaixe, senyor Joaquim… i el de
dalt o cau de nassos o se balla un garrotín”4. En 1926, torna a aparéixer
un termòmetre en Corretgeria, obra dels artistes Miralles i Navarro,
que criticaven els enganys de la falla i el barri: “Mos han dit alguns
vecinos que hi ha qui els volgué engañar igual que si foren chinos”5.
I un altre termòmetre en Organista Plasència-Mestre Lleó (1947):
“Termòmetre que si vols marca la temperatura de bollir els fesols”6,
com al·legoria a les relacions maritals.
A finals dels anys 20, evidenciem ja els inicis amb el problema de
la sequera del Túria. Així trobem, en 1929 en Sanchis Bergón, uns
saragüells amb un pitxer ple d’aigua del qual estiren agricultors i
polítics. L’obra de l’artista Galarza diu: “Es un asunt de aigua va. Volen
deixarmos el riu molt més sec de lo qu’está”7. Esta crítica també
es pot contemplar en Santa Teresa (1930), on un llaurador valencià
i un cavaller de l’altiplà lluiten per un poal d’aigua en un pou. Un
cartell indica la pista Madrid-València, i, en les escenes, els agricultors
tiren la collita a un pou sego: “Después diuen que som mals. ¡Si als
valensiáns mos engañen en un gallet de cacaus!”8
L’any 1952, la falla Beatriu Tortosa planta una bola del món referida
al clima, una excusa per parlar d’embolics de faldes: “Que faça fred
o calor al món l’aigua que més èxit té és la de la font de l’amor”9.
Però, com veiem, no es té consciència encara del problema futur que
arribarà amb els desastres naturals, els canvis en les temperatures i
la destrucció de l’home.
Riuada i falles de la gratitud
El 14 d’octubre de 1957 València va sofrir la catàstrofe natural de la
riuada, amb almenys 81 morts, a més de quantiosos danys materials.
El dia 13 es van donar precipitacions de més de 300 mm en bona
part de la conca, que van continuar el 14 amb més de 100 mm. Es van
originar dos ones de crescuda sobre València, la primera de 2.700
m³/s i una velocitat mitjana de 3,25 m/s; la segona, més violenta, de
3.700 m³/s i 4,16 m/s, les quals inundaren la major part del cap i casal.
Des del punt de vista faller, la festa es va refer (Soler i Godes, 1977):
4 Pensat i Fet, 1921, València.
5 Pensat i Fet, 1926, València.
6 Pensat i Fet, 1947, pàg. 13, València.
7 Pensat i Fet, 1929, València.
8 Pensat i Fet, 1930, pàg. 44, València.
9 Pensat i Fet, 1952, pàg. 15, València.

Contra el agua y el barro de octubre de 1957, la
famosa riada, que entre otras coses, parecía que
se había llevado también al mar las fallas. No fue
así; los valencianos se rehicieron del desastre y
agradecieron a toda España la ayuda prestada,
invitando a una representación de cada región
ataviada con su traje típico. En la Ofrenda a la Virgen
fueron muy aplaudidas.10
El cadafal de la plaça del Cabdill d’eixe any va ser obra de Juan
Huerta, i representava una figura de la València caiguda, elevada
per una matrona que representava Espanya, acompanyada de totes
les regions situades en una escalinata que arribaven a socórrer a la
“germana en desgràcia” (Ferreira, 2008):

EI cadafal era racionalista i de dimensions colossals.
El monument el va realitzar en un temps rècord
en uns tallers situats al costat del carrer Visitación,
propietat de l’Ajuntament, perquè els propis de
l’artista, en Jai Alai, també van desaparéixer en la
riuada. En este mateix taller va realitzar una altra
falla, proposta per la comissió de la plaça de l’Àngel,
que va ser regalada a Radio Juventud de Murcia
en agraïment a la subhasta que va realitzar per a
ajudar a València. La falla tenia com a rematada un
pimentó vestit de llaurador i una taronja vestida de
valenciana. En les seues bases es podia contemplar
les figures d’Adolfo Martínez, locutor de Radio
Juventud de Murcia, l’actriu Carmen Sevilla que,
en el moment de la subhasta, va regalar una de les
seues sabates, i el cèlebre ruquet batejat amb el
nom de Platero II.11
10 Soler i Godes, Enric (1978): Les falles de València 1849-1977.
11 Andrés Ferreira, Manuel (2008): Plaça Major 1942-1982: falles en el cor de la ciutat,
València, Junta Central Fallera.

Esbós de la falla Padilla-Gràcia, de José Aparici, Costumbres chinas (1912). AHMV.

Inicis de la consciència mediambiental
Els científics, a principis i a mitjans del segle XX, van donar la veu
d’alerta a la societat sobre este canvi en la naturalesa. Durant
les dècades de 1950 a 1980, es van recollir dades que van passar a
confirmar termes com l’efecte d’hivernacle, les emissions de CO2 i
l’erosió de la capa d’ozó. L’augment de concentracions de diòxid de
carboni en l’atmosfera va passar a ser una preocupació mundial i es
va sol·licitar el compromís dels governs per a prendre mesures que
reduïren les emissions de CO2.
A Espanya, encara no es té una consciència mediambiental ni
climàtica, però sí que podem trobar ja algunes referències en les
falles, on s’albira una certa preocupació. Com el cas de la falla de
la plaça del Mercat de 1958, dels germans Fontelles, sota el lema
El año geofísico (2n premi de la secció Especial)12; en ella, es pot
contemplar un gran sol que mira amb telescopi a la Terra i sobre
el qual descansa una lluna i el déu Mercuri, i diu coses com que
“La lluna en forma de dona i el sol mirant les nostres taques” o “les
moltes exploracions per ser l’any dels geofísics per els més estranys
rincons” 13. La falla critica els problemes dels éssers humans i el seu
pas devastador per la Terra davant la mirada perplexa dels astres.
L’estètica de la falla respon a l’època clàssica, falla redona i amb
barreja de ninots fets de cartó i vestits amb tela. Els artistes fallers,
per a representar la crítica a la modernitat, utilitzen models clàssics,
hel·lènics, de tradició escultòrica, com la presència del déu Mercuri
i l’estètica barroca del Sol. Esta idea ve heretada dels Rumbos del
Nuevo Orden, promulgats al desembre de 1936 pel regidor de
València Martí Domínguez, per a reorientar l’estètica fallera, educar
el gust i “desfer-se d’allò chabacano, un estil basat en la desmesura
barroca, una síntesi pompier entre l’academicisme i el costumisme
pintoresquista que constituïa la dulcificació enganyosa, refinada i
brillant d’aquell folklore superficial que havia caracteritzat la major
part de les falles de les etapes precedents”. (Borrego, 1996, pàg. 98).
El 1960, la falla Visitació-Oriola planta una falla coronada per una
girafa, on l’artista Juan Huerta reflexiona sobre les distintes races
humanes i els seus abusos inhumans14. Huerta realitza esta falla
íntegrament en cartó. Cal recordar que va ser pioner a substituir el
cap de cera i la tela en una figura de la falla Arxiduc Carles-Xiva de
1953, i que establirà com una cosa definitiva en la falla José AntonioDuc de Calàbria de 1955. El 1957, va realitzar el primer ninot indultat
12 Fotos Fallas Bayarri, 1958, pàg. 3, València.
13 Pensat i Fet, 1958, pàg. 13.
14 Fotos Fallas Bayarri. 1960, pàg. 12, València.

realitzat íntegrament amb cartó, però, per desgràcia, l’original es va
perdre en la riuada (el que hi ha exposat actualment al Museu és una
reproducció de polièster obra de José Martínez Mollá)15.
Autodestrucció: bombes atòmiques, superpoblació i guerra freda
En la dècada dels 50, les falles plasmen la realitat internacional
marcada per la guerra freda i la carrera nuclear. Les tensions de la
postguerra, fins la dissolució de la Unió Soviètica (inici de la Perestroika
en 1985, accident nuclear de Txernòbil en 1986, caiguda del mur de
Berlín en 1989 i colp d’estat fallit a la URSS de 1991), van donar lloc
al bloc capitalista i al soviètic amb amenaces i proves nuclears que
van fer visible, per primera vegada, la capacitat d’autodestrucció de
l’ésser humà.
L’1 de gener de 1942, naix l’ONU, com una aliança de 26 països en
la qual els seus representants es van comprometre a defensar la
Carta de l’Atlàntic i a emprar els seus recursos en la guerra contra
l’eix Roma-Berlín-Tòquio. La primera vegada que veiem una falla on
es fa referència a este organisme és la de la falla l’Amistat de 1949, on
les lletres de l’ONU sustenten un món amb un puro sobre el qual es
barallen, en un ring de boxa, les potències internacionals. En la base,
una bomba amb la paraula llatina Pax alerta de la fragilitat de les
relacions. L’any 1959, la falla de la plaça de la Reina i Pau planta un
cadafal coronat per dos gladiadors que lluiten damunt d’una bola
del món que descansa sobre un gelat i una nevera, tot per criticar la
guerra freda representada amb estes relacions gèlides i l’estupor per
la fi del món: “Guerra freda. Quin valor, on van ja tots a trompades.
Serà p’a entrar en calor?” 16
El 1958, el geoquímic Charles David Keeling és contractat per a
supervisar contínuament els nivells de CO2 en l’atmosfera. Amb tan
sols dos anys, constata un augment a l’Antàrtida, i, el 1965, el Comité
Assessor dels Estats Units advertix que l’efecte d’hivernacle és una
qüestió de “preocupació real”. Així, en 1962, José Azpeitia reflexiona
sobre la contaminació i la destrucció humana amb la falla CastellóGeneral San Martín, sobretot sobre la por de la humanitat a les
bombes atòmiques davant la carrera armamentista i les destruccions
mediambientals en aquelles zones de l’oceà on s’han fet proves
nuclears. La falla està coronada per una caixa sorpresa que representa
15 Tejero, Javier (2011): “Juan Huerta, la gracia de un excepcional escultor que se divertía
haciendo fallas”, en El Turista Fallero, núm. 70.
16 Pensat i Fet, 1959, pàg. 26.

Esbós de la falla Jerusalem-Buenavista, de José Ferrer i Enrique Guillot (1914). AHMV.

Esbós de la falla Bosseria-Carda, d’Arturo Villalba i Enrique Vidal, Anem progressant
(1921). AHMV.

el món, del qual ix un ninot de moll que esgarrifa el mateix món: “Si
vols tindre amedrentats [sic] a tots, fes-los el butoni que dóna bons
resultats” 17. En la mateixa línia, va la pl. de Na Rovella i Àngels, que
planta una falla sobre la bomba atòmica, on el món dominat per
Mart (el déu de la guerra) amenaça a tots amb la bomba. Pensat i
Fet ho arreplegava de la següent manera: “Que així va el món per ser
un farol de meló d’Alger i volen la seua llum” 18. Veiem ací un control
(la llum) del món a càrrec de les grans potències mundials, EUA i
la URSS. Estèticament continuem evidenciant coronaments amb
figures clàssiques i eqüestres del gust de l’època.
El 1963, Ricardo Rubert planta una falla a l‘Avinguda de l’Oest, amb
la seua estètica trencadora, per parlar de la mateixa destrucció del
món i de la guerra freda. Sota dos gallines, que coven els ous de la
guerra, i d’un casc militar, ix un pardalet de paper: “Pareix la falla que
açò dels ous i les margarites no tenen bona intenció” 19. La falla de la
pl. del Dr. Collado fa una crítica similar al prendre consciència de la
deshumanització de l’home, en dir que “volem els humans sanar a
civilitzar la lluna i estem nosaltres encara per civilitzar”20.
El 1964, davant de la carrera armamentista i les primeres reflexions
mediambientals, les falles de la secció Especial comencen a tractar
este tema. Juan Huerta, a Convent de Jerusalem, planta la mítica
falla de l’arca de Noé: “Per si són pocs els mortals, ve Noé i al segle
vint desembarca els animals”. Va aconseguir el 1r premi d’Especial i el
premi Círculo de Bellas Artes. En ella, tots els éssers vius del planeta
tracten de fugir d’ell per les malifetes de la mà de l’home durant el
segle XX.
En una línia innovadora, continua Rubert, però amb molta més
crítica, a la plaça del Cabdill, i ho fa amb el gran coet espacial que fuig
per entrar en òrbita, amb una falla suspesa amb fils: “Els intents -que
no han quallat- de trobar uns nous camins de ‘Pau’ a la humanitat”21.
L’artista havia decidit no plantar falles, però després d’una estratègia
de la Junta Central Fallera i l’Ajuntament (amb una firma d’esbossos
en alta mar inclosa) es va fer que tornara a plantar a la plaça la seua
última gran falla:

17 Pensat i Fet, 1962, pàg. 22.
18 Pensat i Fet, 1962, pàg. 22.
19 Pensat i Fet, 1963, pàg. 14.
20 Fotos Fallas Bayarri, 1963, pàg. 10, València.
21 Pensat i Fet, 1964, pàg. 11.

Una falla de complicat muntatge, al subjectar el cos
central a 10 metres d’altura amb cables d’acer, amb
el que no va quedar satisfet ningú, màximament
quan el fort vent la va desmantellar. Rubert, fidel a
la seua personalíssima forma de concebre el disseny
i la falla, eleva, davant de la sorpresa de molts
valencians, un gran coet espacial en l’aire subjecte
amb cables. Al voltant del coet es pot contemplar
un històric dragó que ascendix cap a la cúpula on
està situada una roda de premsa, molt particular
ja que els seus protagonistes, que no són més
que els periodistes que “s’engrunsen” en les seues
informacions, cada professional porta un ocell de
paper en el cap. En la cima del coet, Rubert col·loca
una estranya esfera plena de rostes que representen
els molts problemes que té la Terra. La falla finalitza
amb una curiosa escena dedicada a la hipocresia
dels humans, una sèrie de rostres mostren distints
gestos segons els moments. Sobre ells, l’espasa de
Damocles.22
Rubert, tal i com comenta Borrego, “va saber forjar-se un estil
personal, capaç de defugir del convencionalisme i amb el vistiplau
de la satisfacció de totes les comissions per a les quals treballà, que
tractaren de retindre’l any rere any. […] Amb la seua deserció, projectes
tan interessants com la realització de les falles monocromes, fruit
del descobriment de la producció suprematista de Malevich, és van
quedar en res, i les temptatives d’innovació restaren completament
excloses del panorama festiu”23.
En 1968, la falla Lluís Santàngel-Maties Perelló parla de la
superpoblació del món i avança la seua fi. L’artista Julián Puche planta
este cadafal en la secció Primera amb tres xiquets que aguanten un
món superpoblat coronat per la Torre Eiffel i set cigonyes que porten
més xiquets al món. Pensat i Fet ho arreplega: “Està clar i decidit; de
seguir el món aixina, pot pegar un esclafit”24. El que passa és que, 8
anys abans, la població humana arribà als tres mil milions d’habitants.
22 Andrés Ferreira, Manuel (2008): Plaça Major 1942-1982: falles en el cor de la ciutat,
València, Junta Central Fallera.
23 Borrego, Vicent (1996): “El vessant estètic”, dins d’Associació d’Estudis Fallers, La Festa
de les falles, València, CVC, 91-124, pàg.109.
24 Pensat i Fet, 1968, pàg. 19.

Dècada dels 70: contaminació i defensa del planeta
El 1972, se celebra la Primera Conferència de les Nacions Unides
(ONU) sobre el Medi Ambient, la Declaració d’Estocolm. El canvi
climàtic a penes es registra en el programa, que se centra en temes
com la contaminació química, la prova de la bomba atòmica i la
caça de balenes. El Programa de les Nacions Unides (PNUMA) es
forma com a resultat. En el quart informe d’avaluació de l’IPCC, Grup
Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic, es van posar de manifest
observacions tan importants com les següents:
-Al llarg dels últims 50 anys, ha augmentat la temperatura
mitjana global del planeta.
-Des de 1970, s’observa un major nombre de ciclons i huracans,
propiciat per l’augment d’aire calent en l’atmosfera.
-Els canvis d’estació han alterat el seu ritme.
-La primavera s’avança afectant la florida d’arbres i plantes i
les migracions dels animals.
Precisament, en les falles de 1969, la plaça del Pilar planta en secció
Especial de la mà de l’artista Pascual Gimeno una gran lluna que està
esglaiada al contemplar els humans que van envaint i contaminant
tot amb els seus defectes: la “Lluna, espardalitzà, diu, per quan li
ve de la Terra, Déu que em pille confessà”25. Les falles d’esta època
reflectien la vida “com una comèdia de difícil solució i se li feia front
25 Pensat i Fet, 1969, pàg. 13.

de la millor manera possible. Se li afegí la crítica de les dificultats
econòmiques del moment, les deficiències urbanístiques, penalitats
salarials, l’habitatge, alimentació i transport que hauria de sofrir el
treballador”. (Hernández, 1990).
En les falles de 1972, la plaça de la Mercé signa el monument amb
Salvador Debón i parla sobre la contaminació amb el protagonisme,
al coronament, de Laoconte i els seus fills, que porten caretes
antigàs per sobreviure a la contaminació atmosfèrica, representada
per un gran drac. Com veiem, el model classicista hel·lènic continua
ben patent en les falles: “Que el món, del mal s’emponsonya per la
contaminació (i per la poca vergonya)”26. El 1973, Vicente Giménez
planta a Salamanca-Comte d’Altea una falla sobre la contaminació,
representada per un fantasma i els pardalots de la mala sort.
En 1975, Alfredo Ruiz desembarca a la plaça del Pilar i ho fa amb la
falla dels Hippies, Fes l’amor i no la guerra (valorada en 1.400.000
pessetes i que va obtindre un 3r premi de secció Especial i 2n
d’Enginy i Gràcia), tot un crit contra la situació contemporània del
món, d’escalada de tensió política entre els grans blocs i inicis de
conscienciació mediambiental. El moviment contestatari hippy serà
reflectit en moltes ocasions des d’un punt de vista conservador per
criticar la seua passivitat, els excessos de les drogues i l’amor lliure
com una lacra per a la productivitat del sistema.
26 Pensat i Fet, 1972, pàg. 13.

La pol·lució: primera falla municipal amb consciència mediambiental
En 1979, trobem la primera falla municipal que tracta de manera
íntegra esta consciència global de la contaminació. Serà de la mà
de l’artista Vicente Luna, qui amb tres grans flamencs, amb línies
sòbries i elegants, sense barroquisme vacu planta La pol·lució,
que infecta les ciutats i obliga a les aus flamenques a estirar els
colls en busca d’aire net27. No es d’estranyar, ja que es tracta d’un
any de canvis; la Transició introduïa canvis en la política municipal
(després de falles es feien les primeres eleccions democràtiques).
Tal com podem llegir: “El lema no era gens casual, atés que per
aquells anys de destacats canvis començava a estendre’s la
sensibilitat pels problemes mediambientals entre segments cada
volta més extensos de la població, alguns dels quals començaren a
organitzar-se en associacions reivindicatives de caràcter ecologista.
Les manifestacions públiques contràries a la contaminació urbana
i rural eren contínues, mentre que els governs encara no havien
desplegat línies de protecció contra els processos de degradació
mediambiental. Així les coses, l’ecologisme apareix com a temàtica
fallera durant estos anys”28.
Si prestem atenció a les escenes, podem trobar ja una gran
preocupació per la contaminació de l’aire i dels nostres paratges
naturals (2007):
27 Fotos Fallas Bayarri, 1979.
28 Castelló, Joan (2007): Vicent Luna: L’art de fer falles. Associació d’Estudis Fallers,
Junta Central Fallera. València.

El coronament del cadafal de 1979 tornava a sorprendre pel
gegantisme i perquè eren tres grans flamencs que presidien el
monument i que intentaven obrir-se pas entre la contaminació,
alçant els becs per respirar aire no contaminat. La forma, sens
dubte, resultava del tot original, ja que trencava la tipologia d’un
gran coronament compacte. El tema central es desenvolupava
en diverses escenes on el concepte de la pol·lució prenia distintes
formes. La primera escena presentava un dels temes més polèmics
d’aquells anys: la possibilitat que la contaminació destruïra dos dels
paratges més simbòlics per als valencians i les valencianes, el Saler i
l’Albufera. Una pala trencava els paratges i simbolitzava els projectes
d’urbanitzar la pinada i la flagrant contaminació de les aigües del llac.
En aquells anys, ja s’havia frenat la urbanització del Saler, però encara
continuava l’abocament de substàncies químiques i contaminants a
l’Albufera.
L’escena que participà en l’Exposició del Ninot era la que representava
el so Quelo, personatge simbòlic de la falla de la plaça del Cabdill
des de dècades anteriors, acompanyat per una jove moderna, la
Núria, que li feia tastar un cigarret d’herba. Com a conseqüència,
el llaurador somniava un llit del riu Túria verd. Els dos personatges
anaven abillats amb teles, i la jove amb perruca. Representaven
un contrast entre dos mons perfectament diferenciats. Suposava
un testimoniatge d’un temps de canvis i de grans polaritats entre
una societat oberta als canvis i una tradicional que no entenia de
transformacions perquè no havia sigut educada per a viure tot allò

que li estava tocant passar. La resta d’escenes del cadafal conduïen
cap a diversos temes socials que preocupaven en aquell any i que,
en gran part, eren resultat del xoc de la modernitat i el canvi, d’una
banda, i de la tradició i la immobilitat, d’una altra.
El 1981, el gran Julián Puche es despedix de les falles de gran
envergadura amb un dels sols més icònics de les falles per a la
comissió Bisbe Amigó-Conca (primer premi en la secció Primera A,
un altre primer en Enginy i Gràcia en la mateixa categoria, un altre de
Millor Ninot de Secció) i el seu últim Ninot Indultat: No canvies senda
vella per novella, per a Espartero-Ramón y Cajal29. A partir de l’any
següent, l’artista ja no signa monuments, però seguix en els tallers
ajudant al seu fill, Pepe Puche, i al seu deixeble Luis Martínez Canuto
(Puche moriria dos anys després). La falla ens conta com un gran sol
humanitzat estava trist perquè els fums i fumerals de les indústries
contaminen l’atmosfera30. El coronament estava acompanyat per
grans senyals on es podia llegir “Nuclear No, gràcies”, “Stop incendis”
i “Perill amb les bombes atòmiques”, mentre els pardalets intentaven
fugir per buscar un món millor.
El 1982, Alfredo Ruiz, ja immers en el seu nou gir estètic i de contingut,
planta la falla Naturalea morta a la plaça del Pilar, amb un cost
de 4.500.000 pessetes (6é premi d’Especial i 2n d’Enginy i Gràcia).
Unes gegantesques tulipes presidixen la falla, i han florit malgrat la
29 https://www.distritofallas.com/historia/artistas-falleros-miticos/julian-puche-de-madrid-alas-fallas/
30 Fotos Fallas Bayarri, 1981.

porqueria industrial ambient i les traves ofegadores de l’entramat de
ferro que ens oprimix. En les escenes podem trobar “homes i dones
separats admiren al mascle hispànic, procreador i fidel espòs, que
és una espècie en perill d’extinció. EI home, per a estalviar-se tants
problemes que comporten les dones, decidix casar-se amb una nina
inflable. Han hibernat el iaio, a fi que la ciència trobe el remei per a
prolongar-li la vida […] El món té les entranyes plenes del miraculós
petroli que fa pujar els preus”31.
El 1983, Na Jordana planta La por, de la mà de Manolo Martín
(primera falla en el seu emplaçament actual, a la plaça del Portal
Nou, valorada en 4,8 milions de pessetes i 2n premi d’Especial). On de
coronament trobem un gran món amb bombes atòmiques que s’hi
estavellen, que és coronat per una serp enroscada i humanitzada que
amenaça la humanitat amb la seua pròpia autodestrucció. Martín fa
una crítica a la societat capitalista dels colons que acaben amb les
matèries primeres: colonialistes, petroliers, traficants, polítics, etc.
D’una altra banda trobem una de les primeres referències al món
faller dels productes anomenats transgènics, en concret en una
escena es mostra l’adulteració dels aliments que fan tragar a la gent
sota mentides publicitàries32. El llibret recollia la següent crítica:

La serpent cap a dalt se desmana
alcançant atrevida altitud
al remat va prenint forma humana
de dimoni fornit i cornut.
Representa el Poder, en grans ales,
que domina en el món als demés,
i si no vol a bones, a males,
perquè te la raó dels diners.
Ell maneja el flagell i la Ilança...
Ell provoca els desastres que es fan
Per això du als guerrers sempre en dansa
sobre el llom... lo mateix que la OTAN.
En resumen, que el poder el món copa
imposant-se a la força als humans,
que es el poble, el de baix, “Poca-ropa”,
el que paga el verí dels rufians.33
31 Fotos Fallas Bayarri, 1982.
32 El Turista Fallero, 1983.
33 Llibret Falla Na Jordana, 1983, València.

El coronament va caure la nit de la plantà i entre 39 artistes fallers
(entre ells Ballester, Alfredo Ruiz, Miguel Santaeulalia, etc.34) ajudaren
a col·locar la peça central, després de reparar els desperfectes
ocasionats per la caiguda, causada per les fortes ratxes de vent en el
nou emplaçament.
La pantanada de la Ribera feta falla
El 1983, Convent de Jerusalem planta la falla sobre la catàstrofe
de la riuada de la Ribera, una obra anecdòtica del taller de Julio
Monterrubio que arribava per primera vegada a la secció Especial
amb 29 anys i una catàstrofe. La popularment coneguda com la
Pantanada de Tous va ser la inundació que el 20 d’octubre de 1982
va afectar la conca del Xúquer, mentre hi havia pluges torrencials a
la resta de la Comunitat Valenciana. El taller de l’artista, que estava
a Carcaixent, va sofrir les conseqüències, amb les destrosses que va
comportar per al seu projecte inicial per a Convent: “Per aquelles
dates ja la tenia bastant avançada, va patir les inundacions que van
provocar que l’aigua i el fang destrossaren tot el que s’havia realitzat.
El destí i la desil·lusió es va apoderar de tots, ni teníem falla ni hi havia
temps, en quatre mesos i mig, per a fer una altra nova. Després de
diverses reunions i comptant amb l’ajuda del Gremi prenem la decisió
de fer una nova Falla que tinguera la dignitat requerida. Finalment
va obtindre un 5é lloc que no estava gens malament després de tot
l’ocorregut”35. El projecte d’urgència es va anomenar precisament
La riada, valorada en 3,6 milions de pessetes. “L’artista va col·locar
sobre un artístic pitxer de ceràmica de embravides aigües, la figura
de Thor, el déu de les tempestes, qui trencà el pantà de Tous i va
produir el descomunal desastre als pobles de la nostra Ribera, tan
rics en tarongers [...] cuiners representen els milers de persones que
han enviat aliments als damnificats. Ajudes molt importants han
sigut les de l’exèrcit i la dels països àrabs. L’ajuda dels polítics sempre
té més de pic (cotorra) que de moneda comptant i sonant, que arriba
lenta en la tortuga”36.
El 1984 va ser un dels anys on més es va tractar el tema mediambiental.
D’una banda, en la falla municipal (País Valencià) arriba Mario
Lleonart amb Visita d’altre món, on un platet volant que ha aterrat
a València ha llançat uns globus sonda en forma de grans ulls, per
a vore el que ocorre a la Terra... i arrepleguen l’aire contaminat, el
trànsit impossible, el vandalisme en carrers i jardins, preus abusius,
discrepàncies, conspiracions, etc.
34 Levante, 16 de març de 1983.
35 Yáñez López, Luis (2019): “Artistas”, en Llibret 125 aniversari Convent de Jerusalem,
pàg. 152, València.
36 El Turista Fallero, 1983, València.

D’una altra banda, la pl. de la Mercé va plantar L’hora de l’extermini, de
la mà del gran Pepet (4 milions de pessetes), on un gran despertador
marcava l’hora de la fi del món, a causa de la contaminació i la tensió
política entre blocs, representats pel drac de tres caps: el capitalisme,
les armes i l’església. Sobre este, destacava el déu Cronos, amb la
dalla i el polvoritzador matainsectes, “perquè la humanitat és com
un gran formiguer”37. En les escenes, podem observar com en la
gran balança de la vida pesa més el poder i la riquesa que un parell
d’ous (el valent, el masculí), i, d’altra banda, el tren polític conduït per
Felipe González arrossega els deu milions de vots, amb la majoria
absoluta. Alfonso Guerra tira carbó a la locomotora i Solchaga està
de pedrapiquer i destruïx els Alts Forns de Sagunt, mentre Fraga
acciona la palanca de canvi de via a la dreta.
Una de les escenes de la falla Bailén-Xàtiva de 1984, de M. Santaeulalia,
mostra un pastor, un llaurador i un ecologista que miren atemorits la
contaminació de l’aigua del mar. En 1986, Agulleiro planta a la plaça
del Pilar La lluita per la supervivència (amb 7 milions de pessetes, 17
metres i 55 ninots), per fer crítica de la contaminació del fons marí,
representat per un gran galió encallat en els corals: “Tot i l’esforç dels
ecologistes, els estats superindustrialitzats continuen contaminant
els mars”38. La pol·lució està representada per un fum humanitzat
que serà protagonista en moltes obres posteriors d’Agulleiro i d’altres
artistes, gràcies a la tècnica del refregit, i que suposa la presència
d’esta temàtica en nombroses falles al cap i casal i als pobles.
37 El Turista Fallero, 1984, València.
38 Fotos Fallas Bayarri, 1986.

Anys 80 i 90: futur apocalíptic i consciència de canvi climàtic
El 1975, la població mundial arribà als quatre mil milions, el mateix
any que el científic estatunidenc Wallace Broecker posa el terme
“calfament global” en el domini públic amb el títol d’un article
científic. El 1987, al Protocol de Mont-real, es va acordar la restricció
dels productes químics que danyen la capa d’ozó. Encara que no s’ha
establert amb el canvi climàtic en la ment, este acord va tindre un
major impacte que, en les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle,
el Protocol de Kyoto. El 1988, l’Organització Meteorològica Mundial
(OMM) i el Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP)
creen el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic
(IPCC). En esta època, és quan a les falles es reflectix la consciència
mediambiental de manera més evident. Trobarem cadafals que
continuaran parlant de la contaminació, però amb un gir temàtic
i estètic, ja que es comença a tractar l’eventual evasió a altres
planetes per la destrucció planetària causada per la contaminació,
les emissions de gasos i la tensió política entre els dos grans blocs.
El 1988, la falla de la plaça de la Mercé planta Històries de guerra i
pau, on el món està representat per una gran magrana sobre la qual
domina el drac de la guerra que sosté la columna i el carro triomfal
de Diana, amb la paloma de la pau. Este disseny clàssic i hel·lenístic
és obra de José Soro, que planta l’escena més comentada de Reagan
i Gorbachov, que es llancen tota classe d’artefactes en l’anomenada
Guerra de les Galàxies, per les tensions polítiques entre el bloc
capitalista i el de la URSS (abans del seu desmembrament).

Este futur apocalíptic també el plasma Ramón Espinosa en La
història abominable (secció Primera), on una ciutat futurista
instal·lada en l’espai ha de sobreviure al cataclisme nuclear universal.
Amb esta falla, Espinosa marca una línia nova centrada en el món
del còmic eròtic, fosc i underground, on podem observar una
estàtua de la llibertat cadavèrica enfonsada, com a mostra de la
destrucció del món occidental. Este nou disseny el portarà a guanyar
el 1r premi d’Especial amb Eroticrònica (1989) i continuarà amb
Lluites de sempre (1990). En este any, també trobem un cadafal
dedicat íntegrament als problemes ecològics; serà a l’encreuament
d’Almirall Cadarso-Comte d’Altea, on Paco Mesado planta en secció
Primera (2,4 milions de pessetes) la falla Ecologia, coronada per una
enorme balena que nada sobre una xicoteta palangana de la qual
ix un raig d’aigua sobre el qual se sostenen, en una bassa, animals
en perill d’extinció a causa de la contaminació dels boscos i oceans
i de la caça furtiva. En 1989, José Soro planta a Bailén–Xàtiva La
vida és un cendrer, on un Robin dels boscos veu com queden cada
vegada menys arbres, i, amb un flit, intenta matar tots els paràsits
que estan destruint l’hàbitat ecològic (4,4 milions de pessetes i 5é
premi d’Especial).
El 1990, l’IPCC produïx el Primer Informe d’Avaluació. Arriba a la
conclusió que les temperatures han augmentat en 0,3-0,6 ºC durant
l’últim segle, que les emissions de la humanitat estan agregant-se al
complement natural de l’atmosfera de gasos d’efecte d’hivernacle
i que s’espera que la incorporació provoque més calfament.

Precisament en este any, Paco Mesado torna a tractar el tema de
la contaminació en Almirall Cadarso (1r premi de Primera), amb un
gran botafumeiro replet d’angelets que intenten descontaminar
l’aire, al voltant dels quals tots els coloms van amb màscares antigàs.
En 1991, Agulleiro es fa amb el 4t premi a la falla del Pilar amb Este
gos món (valorada en 12 milions de pessetes), on un samurai intenta
lluitar contra la tecnologia moderna que destruïx l’ecologia. La falla
és presidida per un gran pequinés, en representació de totes les
grosseries que els humans estan fent-li a la Terra. En la mateixa línia,
va el primer premi d’Especial d’eixe any, obra d’Espinosa, qui torna
a un estil tradicional amb Contes xinesos (12,5 milions), coronat per
un déu oriental que porta l’au depredadora que pot acabar amb el
colom de la pau occidental.
El 1992, a la Cimera de la Terra a Rio de Janeiro, els governs estan
d’acord en la Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic. El seu objectiu
fonamental és “l’estabilització de les concentracions de gasos d’efecte
d’hivernacle en l’atmosfera a un nivell que impedisca interferències
antropogèniques perilloses en el sistema climàtic”. Els països
desenvolupats es comprometen a retornar les seues emissions als
nivells de 1990. Na Jordana centra el seu cadafal en el Somni verd
(12,7 milions i 2n premi), obra de M. Santaeulalia, on un arbre trist
sosté un sàtir, una bruixa i un àngel apocalíptics que anuncien la fi
del món. En les escenes, veiem la contaminació de l’Albufera, la pluja
àcida i la construcció d’un coet espacial, Noé II, per mudar-nos a una
altre planeta.

En esta línia d’escapisme futurista, Convent de Jerusalem inicia en
1992 una trilogia de la mà d’Agustín Villanueva, amb El temple de
l’home, que va capgirar el concepte de falla amb unes noves línies
futuristes, estil robòtic, grandària, joc de llums i so, que la convertiren
en l’epicentre de la falla espectacle, fins que arribà una Mantis Viajera,
1r premi de les falles de 1992. L’artista representa, amb esta mantis,
una nau “que intenta escapar fins altres mons, degut a la situació
devastadora i catastròfica, amb l’atmosfera totalment deteriorada
i gran part de la naturalesa fossilitzada”. Villanueva tanca el trio de
falles amb Retrobament en Convent, el bessó blau, on els dinosaures
campen en un nou planeta blau paral·lel al nostre (tirant del fil de la
fama de Jurassic Park) i “símbol de la virginitat que l’home no hauria
de mancillar [sic] i deteriorar”39. Tres falles que són un autèntic cant a
la consciència mediambiental i que continuarà en 1997 amb Un mar
de futur, en el mateix emplaçament, per reflexionar sobre la visió de
València i el seu mar.
En 1993, José Luis Pasqual Nebot planta L’Antàrtida tirita (5é premi
d’Especial) a l’Av. de l’Oest, representada per la tassa d’un gran vàter
on es mesclen els interessos polítics dels països econòmicament
39 Fotos Fallas Bayarri, 1995, València.

forts. La morsa, reina dels gels, veu com el seu paradís, l’última reserva
verge del planeta, ha començat el seu compte enrere. Els àrabs, reis
del petroli i de la calor, estan preparant que el sol forade la fina capa
d’ozó i l’Antàrtida es convertisca en un desert de la seua propietat.
Un enviat del cel vetla perquè ningú no estire la cadena que inicie
el desastre ecològic. Un cap d’elefant, el més gran trofeu de caça,
representa la batalla tristament perduda pels ecologistes40. En 1995,
Àngel Gómez planta en l’Antiga El futur, una altra visió futurista del
planeta Terra per tal de reflexionar sobre la corrupta civilització i
les catàstrofes naturals. Un monstre de la futura raça sosté al ferit
planeta Terra, del qual escapen per un passadís els humans cap a
una nau espacial. Este futur distòpic, que ja inaugurà Villanueva en
Convent, es torna a replantejar, en este cas, matisant la falta de valors,
els forats negres de la societat, el materialisme i la falta d’idees. L’estil
del còmic undergound tornava a l’Antiga i li va valdre un 5é premi.
I és que, en este any, l’IPCC publica el segon informe d’avaluació
que suggerix “una influència humana discernible” en el clima de
la Terra. Esta va ser la primera declaració definitiva que els humans
són responsables del canvi climàtic, i, des d’aleshores, serà un tema
recurrent que s’inserix en l’agenda política i mediàtica.
El 1997, es firma el Tractat del Protocol de Kyoto. Els països
desenvolupats es comprometen a reduir les emissions en una
mitjana del 5% en el període 2008-12, amb àmplies variacions en els
objectius per a cada país. El Senat dels Estats Units immediatament
declara que no ratificarà el tractat. En este any, la falla Malva-rosa
planta Zoo-il·lògic de València, on una gran arca de Noé partix en
busca d’un món millor, i l’home, explotant els beneficis que els
animals li reporten, acaba pagant per tot allò roí que ha fet. Un gran
núvol amb tres angelets diluvians estaven en l’aire, sense cap punt
de recolzament amb el bastidor central: només eren sostinguts
per tensors a les façanes. Esta consciència animalista li va valdre a
José Puche el primer premi de Primera i el reconeixement públic
del ninot aportat a l’exposició: uns fallerets que abraçaven la girafa
Motetes, que acabava de faltar a l’antic zoo de Vivers. El conjunt no
va ser indultat, davant l’enfadament de la comissió, que va decidir
salvar-lo de les flames i exposar-lo en les instal·lacions del zoo.41 Si
parlem de ninots amb consciència mediambiental, hem de destacar
la figura de Jacques Costeau que van presentar Latorre i Sanz per la
falla de la Mercé, i que els va valdre l’indult, per la seua factura tècnica
i per l’estima del públic a este divulgador del medi marí en els seus
documentals.
40 Fotos Fallas Bayarri, 1993, València.
41 Hernández i Martí, Gil Manuel (coord.) (2005): L’Indult del Foc, Vol. III (1982-2004),
ADEF, València.

Dècada dels 2000: disminució de consciència mediambiental i
climàtica
Amb l’entrada al nou mil·lenni, el monument faller travessa un
període de despolitització i d’alleugeriment de la crítica; comença
la gran explosió de les falles blanques, on es premia l’acabament
artístic i la riquesa dels detalls en detriment de la sàtira, arrossegats
per l’efecte grandiloqüent de Nou Campanar. Vorem com, de manera
gradual, comencen a desaparéixer els temes de la contaminació, o
mediambientals, amb què eren tan incisives les falles en la dècada
dels 80 i 90.
L’any 2000 desperta amb la nova identitat de canvi de segle i de
reflexió. Moltes falles tracten l’entrada en esta nova era: com Benicalap
en 2000, amb 2000landia, i 2001, amb Una odissea en Benicalap; la
Mercé, en 2001, amb El futur està servit; o Regne de València-Mestre
Serrano, el 2000, amb El 2000: passat, present i futur; però sense
tractar el tema que ens ocupa.
Serà Na Jordana la més incisiva, en proposar, l’any 2000, unes
divertides Mutacions (2n premi d’Especial), de la mà de Manolo
Martín i Ortifus, com a conseqüència d’una explosió nuclear. El
punt de vista serà humorístic i centrat en el joc de noms i metàfores
visuals dels nous animals que critiquen aspectes de l’actualitat. En
2003, tracten en profunditat el tema del canvi climàtic amb el qual
aconseguiran el 1r premi d’Especial amb Natura Mare, de Latorre i
Sanz (disseny de Ramón Pla), amb un pressupost de 177.299 euros. En

este any, la falla celebrava el seu 50é any plantant en secció Especial.
Al coronament, la representació de la Mare Natura portava al seu
braç un bebé i un ximpanzé, i estava voltada de cries d’altres espècies
animals. Entre les escenes, es tractaven temes com el canvi climàtic,
la manipulació genètica i els aliments transgènics: “Els problemes
de l’equilibri ecològic [...] la mare natura està envellida. La seua pell
està cada vegada més arrugada. Les espècies animals disminuïxen.
Algunes desapareixen i altres estan en perill d’extinció”42. Per últim,
cal recordar que el ninot indultat també el guanyaren, amb una
peça dedicada a l’associació Per l’Horta, on es podia vore un iaio que
ensenyava a cuidar una tomaquera al seu net, “escena costumista
amb intenció de reivindicació nostàlgica, proecologista i en defensa
de l’horta amenaçada valenciana. Realitzada en polièster per
l’escultor Ramón Penadés”43.
En 2006, l’ajuntament planta Imagine, de Ramón Espinosa, on una
escena està destinada a parlar de la contaminació del mar, amb un
Neptú trist envoltat de residus. El 2007, Convent recupera la figura
de les falles futuristes i apocalíptiques i mostra, en No hi ha mar que
per bé no vinga (2n premi), una distòpia on, en l’any 7002, “degut al
calfament global i el canvi climàtic els polos s’han derretit, els mars
s’han desbordat i la Terra s’ha submergit sota l’aigua. Els humans
han desenvolupat brànquies per poder sobreviure i tots tenen cara
de peix. València és una ciutat submarina”44.
42 El Turista Fallero, 2003, València.
43 Àlbum de Ninots Indultats, Museu Faller, 5a edició, Publicacions Bayarri, València.
44 El Turista Fallero, 2007, València.

Este mateix any, Emilio Miralles planta Salve’s qui puga per a l’Antiga
(11é premi), un al·legat ecològic que denunciava l’especulació
urbanística: Un grup d’animals de la selva tracta de guanyar la
batalla a una excavadora. En les escenes, es critica esta requalificació
de terrenys, la contaminació dels nostres paratges i l’aparició de
noves espècies desestabilitzadores a conseqüència del canvi del
clima45. Podem comentar que la falla consistorial d’eixe any tractava
la Copa de l’Amèrica, amb el coronament d’un déu Eolo i la mar. En
2010, Convent de Jerusalem planta Rumb al paradís (1r premi), de
Paco López, que mostra les quatre estacions com un cant a la mare
natura. El 2012, Pere Baenas planta Floreal en Cuba-Literat Azorín (2n
premi), on destaca una escena en la qual imaginem un món sense
flors perquè no hem cuidat el planeta.
El 2013, es publica la primera part del cinqué informe d’avaluació
de l’IPCC, on es diu que els científics estan al 95% segurs que els
éssers humans són la “causa dominant” del calfament global des
45 El Turista Fallero, 2007, València.

de la dècada de 1950. Precisament, serà este any quan Sueca-Literat
Azorín plantarà una falla completament dedicada al clima. José
Lafarga, amb disseny de Carles Corredera, aconseguix el tercer premi
amb Meteorologia de la vida. La crítica diu: “El nostre planeta està
ple de fenòmens meteorològics. Però també en la nostra pròpia
vida es desenvolupen estos fenòmens: problemes que ens cauen
com una gran tempesta, o situacions que ens deixen gelats com la
neu. L’opulenta Gea (deessa Mare Terra) descansa en la base, amb
tota la seua riquesa natural, plena de vida. Sobre ella, Urà (déu del
Cel) desplega el seu mantell estavellat. Junts donaran lloc a tots els
fenòmens atmosfèrics coneguts. El fred Emperador de les Neus i
la càlida Reina del Tròpic, sobirans dels diferents climes terrestres,
així com la família “irreal” afectada per la crisi. Els cicles vitals de la
pubertat, maduresa i vellesa”46.
Al desembre de 2015, se celebrarà a París la 21ena edició de la
cimera del clima, amb l’objectiu principal de limitar l’augment de
la temperatura global a menys de 2 ºC, i que establix mesures per a
la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle a través
de la mitigació, l’adaptació i la resiliència dels ecosistemes a l’efecte
del canvi climàtic, tot suggerint, també, que el col·lapse del casquet
antàrtic és irreversible47.
Al 2017, nous estudis defensen que les emissions antropogèniques
provocaran grans impactes en la temperatura i estats del temps
extrems; estos esdeveindran a un ritme més accelerat que el que es
preveu per l’IPCC en 2014. L’administració Trump (EUA) abandona
l’Acord de París. En este any, la falla Gravador Esteve planta, de la mà
de Vicente Llácer, La mar de neta (1r premi de Primera), on un vell
llop de mar “aporta el seu granet d’arena a la neteja i regeneració
dels mars i dels oceans contaminats. Neptú ho agraïx”48.
Nova consciència global i fallera: COP24 2018
El mes de juliol de 2018 és el tercer més càlid en la història moderna
amb anomalia de +0,78 ˚C, comparat amb la mitjana del període 19511980. Els últims tres mesos de juliol són els més càlids des de 1880.
Es publica, a l’octubre, l’informe especial de l’IPCC sobre els impactes
del calfament d’1,5 °C per damunt dels nivells preindustrials, i les
rutes d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. Al final d’eixe any,
se celebra a Katowice la cimera sobre el clima, en la qual els països
van recalcar “la manca d’ambició per a poder garantir els esforços
46 El Turista Fallero, 2015, València.
47 https://www.concienciaeco.com/2015/08/21/la-historia-del-cambio-climatico/
48 El Turista Fallero, 2017, València.

de mitigació i adaptació més alts possibles de totes les parts”49; però
que va suposar un gran pas avant per a posar en marxa l’Acord de
París (de desembre de 2015), que té per objecte limitar el calfament
global molt per davall de 2 graus centígrads i l’establiment de nous
objectius de finançament a partir de 2025, així com avaluar els
avanços en el desenvolupament i la transferència de tecnologia.
Precisament eixe any, Ximo Esteve planta Calfament global per
a Andrés Piles-Salvador Tuset, on “un os polar amb ulleres de sol i
samarreta hawaiana es dedica a pescar perquè el canvi climàtic ha
deixat sense gel els glaciars. Els animals protesten pels plàstics que
es vertixen [sic]. Jesús Calleja demana respecte pel medi ambient i
Donald Trump s’oposa a reduir les emissions de CO2”50.
Passades les falles comença la guerra al plàstic. El 18 de maig de
2018, veu la llum el Reial Decret 293/2018 sobre reducció del consum
de bosses de plàstic per reduir la contaminació en el mitjà aquàtic.
Per eixe motiu, mesos després, Ricardo Alcaide, en Sant Vicent de
Paül-Diputada Clara Campoamor, planta 500 milions, en referència
als anys que tarda este material en desaparéixer de la Terra. El cos
principal de la falla era una cua de peix que es submergia en un
oceà net, i es va realitzar amb tres estructures de fusta recobertes
amb una pell d’escates de dos colors per a simular la lluentor de
l’aigua sobre el peix. Utilitzaren la fusta com a material sostenible.
El perímetre de la falla era un oceà amb botelles, garrafes i plàstics
seccionats que suraven al voltant del peix. La falla Exposició plantà,
de la mà de Sánchez Llongo, una falla sobre el mar Mediterrani i els
vents. Passeig de l’Albereda plantà Ai mare Nostrum, d’Iván Martínez,
sobre la brutícia al fons del mar; el mateix tema que planta Pepo en
Sant Vicent-Amparo Iturbi o Loren Fandos en Av. de Manuel de Falla,
i Jesús Liñana en Pobla del Duc-Benipeixcar.
Les pròximes falles de 2020 vénen amb la mateixa ona; potser siga
pel repunt de consciència climàtica de l’efecte Greta Thunberg, la
xiqueta sueca de 15 anys que va portar fins a la cimera de Katowice
la protesta adolescent contra la inacció enfront del canvi climàtic.
Este ressorgiment de la consciència sobre el clima i la cura del
medi ambient en la societat vindrà de la mà de la infantesa en la
falla infantil de Ripalda-Beneficència-Sant Ramon, on l’artista Julia
Navarro plantarà Un lloc en la tribusfera, per reflexionar com els
xiquets tenen accés al discurs públic i amb la seua veu tracten de fer
vore als majors que este progrés egoista basat en la competitivitat
està destruint la vida en el planeta. En la mateixa línia va la falla
d’Alfara del Patriarca-Periodista Gil Sumbiela, on Vicente Vendrell
49 https://www.un.org/es/climatechange/cop24.shtml
50 El Turista Fallero, 2018, València.

plantarà Mira! Aire! per donar cabuda al missatge que cada dia
estem més conscienciats en les energies verdes o renovables, però
que no estem pensant en el major perill del segle XXI, el plàstic. O la
falla Riu Bidasoa-Comte de Torrefiel, que plantarà Salvem la Terra,
de Cristian García Carrasco, l’any 2020.
L’evolució de temes, tendències i arestes del problema mediambiental
i climàtic queda en la conscienciació del faller i la societat. Els
missatges estan clars. Ara queda que el foc purifique, en la nit del 19
de març, allò que no ens agrada i puguem ressorgir amb una ment
més verda i amb les 5 R: Reduir, Reparar, Recuperar, Reutilitzar i
Reciclar. No hi ha altre pla. No tenim pla(neta) B.

Ninots que encenen la
sang
Joan Castelló Lli
Periodista i
codirector de la Revista d’Estudis Fallers
Les falles han utilitzat habitualment l’erotisme com una forma més
de plasmar la crítica social i política. En la segona meitat del segle
XIX, apareixen falles de temàtica eròtica, la majoria d’elles de contingut anticonjugal que tractaven el tema de les relacions dins i fora del
matrimoni, la seducció i les relacions sexuals. Aquest tipus de continguts eren considerats “escandalosos” per la premsa més conservadora, perquè suposava un atac a la moral establida.
Entre les falles que utilitzen metàfores sexuals, trobem una dona
amb un pardal a la mà (Carrer de Gràcia, 1850), o El conill, Vicenteta
i don Facundo (Plaça de l’Almodí, 1855), amb magnífics versos explicatius de Bernat i Baldoví:

Pálpelo usted don Facundo
¡Mire que pell tan prima!
¡Ah y ninguno del mundo
li ha puesto la mano ensima!
Una altra falla significativa amb aquests continguts és La creu del
matrimoni (Plaça de la Trinitat de Xàtiva, 1866), que aparentment era
una crítica de l’adulteri, però que en realitat era una dura crítica a la
visió puritana de la sexualitat. El contingut es pot resumir en aquests
versos inclosos en el llibret editat en la impremta de Blai Bellver:

Vinga el dimoni
y a poc a poc
al matrimoni
peguenli foc
Un erotisme, academicista però pujat de to per als ciutadans dels
anys seixanta del segle XX, van ser les dones nues que van aparéixer
en el coronament de la falla Va bola, de Vicente Luna (Mercat Central, 1963). Aquestos nus, tan innocents com artístics, cal contextualitzar-los: En un país on imperava la censura més fèrria i la sexualitat era
un tema tabú, era un atreviment mostrar uns nus (encara que foren
púdics) de sis dones que remetien a les formes de l’escultura europea del segle XVIII d’artistes com Canova, Thorvaldsen o Falconet. La
falla va aconseguir el primer premi de la secció Especial.
Una altre monument amb polèmica va ser La eroticrónica, de Ramón
Espinosa (l’Antiga de Campanar, 1989), que també va conquistar el
primer premi de la secció Especial. El coronament representava una
escena lèsbica amb dues dones que feien l’amor, que eren contemplades per un sàtir amb expressió complaent. Era la primera vegada
que una falla mostrava una escena de sexe explícit i va causar bastant revolada. Les figures estaven inspirades en la il·lustració Seduction, de Chris Achilleos.
Una altra polèmica notòria va ser la protagonitzada en 1996 per la
falla de la plaça de l’Ajuntament, encarregada aquest any a l’artista
borrianenc José Pascual Ibáñez ‘Pepet’. Originàriament, De València
i dolces tenia com a figura central un cavall encabritat de grans dimensions, muntat per una parella d’agricultors que arrancaven un
taronger d’un hort, ja que el seu cultiu no era rendible pels atacs que
patien els camions espanyols que portaven la fruita a Europa i per la
importació massiva de cítrics de països del nord d’Àfrica. Entre juliol
i desembre de 1995, Espanya assumia la presidència del Consell de la
Unió Europea i les autoritats li van demanar a Pepet que suavitzara
la crítica per a no molestar els socis europeus. L’artista va substituir
els agreujats agricultors per dos innocents xiquets vestits amb indumentària tradicional valenciana a la gropa del cavall. La substitució
dels personatges diluïa la crítica.
Superada aquesta censura encoberta, acceptada per l’artista, es va
presentar un altre inconvenient. Durant la setmana de Falles, els reis
Juan Carlos i Sofía van visitar València i van presenciar la mascletà

del dia 14 des de l’Ajuntament. El cavall del cos central de la falla, de
més de 14 metres d’envergadura i amb les potes davanteres alçades,
deixava a l’aire els seus potents atributs sexuals. De nou, unes autoritats timorates (el PP governava la ciutat i Rita Barberá era l’alcaldessa) van considerar que era poc decorós que els reis contemplaren el
penis i els testicles del brau corser. Perquè això no ocorreguera, van
posar una grua davant amb la canastra que tapava els òrgans sexuals i, sobretot, perquè la reina Sofía no s’angoixara.
L’escàndol sí que va arribar en 2001 a l’Exposició del Ninot. Aquesta
vegada van ser els responsables de la Junta Central Fallera els que
van demostrar tindre una ment obtusa sense capacitat d’entendre
que la crítica política i social també es pot realitzar a través de la
provocació i l’erotisme. Manuela Trasobares, com a artista de la falla
Avinguda de la Plata-Hort de Sant Valer, va presentar la figura d’una
dona nua amb un plàtan en la entrecuixa, una representació que van
considerar de mal gust.
Per a alguns dirigents de la JCF, la figura presentava trets semblants
a l’alcaldessa Rita Barberá, per la qual cosa van considerar improcedent la seua exhibició i participació en l’Exposició del Ninot. Els fallers
de la comissió no van recolzar al seu artista trans i van destruir la
figura en els mateixos baixos del mercat de Russafa, on se celebrava
l’exposició. En defensa seua, Trasobares va comentar que qualsevol
semblança amb la realitat era pura coincidència, i que igual que li
havien trobat semblança amb Rita Barberá podria haver sigut amb
Montserrat Caballé, per exemple. Va recalcar que el ninot en discòrdia volia representar una dona amb poder de comandament.
La polèmica va estar també present en l’Exposició del Ninot de 2006,
aquesta vegada per un grup amb connotacions sexuals. La representació jugava amb la innocència del personatge més jove (una
novícia), l’experiència de la persona de més edat (la monja tornera) i
el disgust de qui exerceix l’autoritat del grup (la mare superiora), tot
això amanit amb el doble sentit d’algunes icones que connectaven
amb la tradició bròfega de les falles.
Aparentment, l’escena, protagonitzada per tres monges, no podia
ser més innocent: la tornera, una monja entrada en anys i amb molta experiència, obri un paquet que s’ha rebut en el convent. En el
seu interior hi ha un consolador que causa una enorme sorpresa i
estupor en la novícia, mentre que la superiora arrufa les celles com
a mostra de disconformitat pel que sembla ser una broma elevada
de to.

Ninot de la falla Barri de Sant Isidre per a l’Exposició del Ninot de 2006.

De nou, i estem ja en el segle XXI, va aparéixer el llapis roig de la censura prèvia per considerar que el grup era un atac a la religió catòlica
i podia escandalitzar els visitants de l’exposició, sobretot els xiquets.
L’artista, Toni Fornés, va formular una pregunta que es va quedar
sense resposta: Per què s’anava a escandalitzar el públic per la sorpresa d’unes monges en contemplar un consolador i no per la figura
del vaquer amb dos penis o amb l’home que s’afaita els testicles, que
també estaven en l’Exposició? Com va dir don Quixot: “Amb l’Església hem topat, amic Sancho”.
El regidor de falles, Félix Crespo, va demanar als artistes que preservaren “el bon gust” en les seues creacions i que mantingueren el respecte a les diverses creences religioses.
Van ser nombroses les veus que, des de diferents estaments socials
i polítics, es van manifestar en contra d’aquesta censura per considerar que coartava la llibertat de creació artística. Fins i tot el Consell
Valencià de Cultura, organisme assessor de la Generalitat en matèria
cultural, va demanar públicament que es mantinguera la crítica religiosa en les falles.

Malgrat la pressió social, la JCF va obligar l’artista a modificar la seua
obra. El consolador, que era l’element que donava sentit a l’escena,
va ser substituït per un cast ciri. Vist hui el ninot, i sense conéixer el
context, ningú pot explicar-se de què se sorprén la novícia en veure
el ciri (quan hi ha desenes d’ells en els altars de les esglésies) ni per
què la superiora posa cara de pocs amics... llevat que algú pense que
les monges utilitzen els ciris per a altres menesters...
El 15 de març, una vegada finalitzada l’Exposició del Ninot, els fallers
i les falleres de la comissió, que van acatar però no van compartir la
censura de la JCF, van anar a la carpa de Nuevo Centro a retirar la
seua figura... vestits i vestides de monja. Va ser la seua manera d’expressar públicament el rebuig a la censura que havien patit.
Uns anys abans, el mateix artista ja havia provocat una certa polèmica per mesclar sexualitat i forces armades. Seguint eixa tradició
provocadora tan pròpia de les falles, Toni Fornés va presentar en l’exposició de 2003 una eixida d’armari d’un guàrdia civil, que formava
part de la falla El pas del temps, realitzada per a la comissió de Trinitat-Alboraia. Encaixonats dins d’un xicotet armari de dues portes,
l’artista va situar un home amb un tricorni, amb el mig cos superior
amb camiseta de tirants i que besava en la boca un altre home d’aspecte hippy amb cabells llargs i barba, amb mig cos nu i pantalons
de color rosa amb flors. El grup va ser triat per la revista Actualitat
Fallera per a il·lustrar la portada del mes de març de 2003 com a ninot més satíric de l’exposició.
Al desembre de 2002, la revista Zero incloïa una foto en primer pla
de l’agent Joan Miquel Perpinyà amb el titular “Soc guàrdia civil i
gai”, que va suposar tot un terratrèmol dins d’una institució armada
tan tradicional i conservadora com la Guàrdia Civil. Va ser aquest fet
noticiós el que inspirà a Toni Fornés a realitzar la seua proposta per a
la falla Trinitat-Alboraia de 2003.
En aquesta època, alguns artistes i polítics van decidir fer un pas
avant i reconéixer públicament la seua homosexualitat, una actitud
valenta que en els mitjans de comunicació va rebre el nom de “eixida
de l’armari”, com a expressió de traure a la llum un aspecte de la seua
vida que fins a aquest moment estava amagat. Algunes d’aquestes
persones que entre els anys 1999 i 2002 van admetre públicament
la seua homosexualitat van ser els polítics socialistes Miquel Iceta i
Jerónimo Saavedra, el presentador Jesús Vázquez, l’actor Julio Bocca
o l’escriptor José María Mendiluce.

Ninot de la falla ‘Els Generals’ per a l’Exposició del Ninot de 2011.

Una escena també homosexual, però aquesta vegada amb una major càrrega d’erotisme, va ser la que va presentar l’artista Jordi Palanca en l’exposició de 2011 com a part de la falla El que ho prova, repetix,
realitzada per a la comissió de General Llorens-Marco Merenciano.
Era una recreació naturalista de dos homes completament nus agafats pel muscle de manera afectuosa. El de més edat i altura mirava
de front i mostrava un penis de grans dimensions; l’altre, més jove i
una mica més menut, estava de costat però amb la mirada al capdavant.
El grup (i sobretot la dimensió del penis) va causar admiració, va provocar enveges i va ser objecte de comparacions (quasi sempre odioses) i, a més, d’alguna crítica per part de les ments més puritanes,
que van arribar fins i tot a demanar a l’artista que tapara els genitals
amb una fulla d’arbre. La veritat és que la figura es va exhibir sense
cap censura, tant en l’exposició com en la falla.
Aquests són només alguns exemples de ninots de falla que, complint amb la seua missió de crítica més o menys sarcàstica, també
han fet encendre la sang dels espectadors i les espectadores que els
han contemplats.

Falles (in)sostenibles
Juanjo Medina i Bonilla
Revista CENDRA

D’un temps ençà, bàsicament des que la cremà de les falles deixà
de vore’s i passàrem a contemplar columnes de fum negre i espés
que emboiren les nits de Sant Josep, s’han alçat veus que demanen
una renovació, regulació, o prohibició, o tot alhora, dels materials que
s’empren per a fer falles.
Al llarg dels temps, estos materials han anat canviat, com és lògic.
Alguns que ara es gasten per fer un ninot ni s’havien descobert quan
es començà a plantar falles. D’esta manera, s’ha passat del paper
amb què es vestien els ninots -que simulava les robes, i tapava i decorava els cadafals que alçaven l’escena representada- junt a les carasses de cartó que bastament els donaven expressió, al poliestiré
expandit que servix hui per hui per a conformar la majoria de les
figures, escenografies i grans volums de les falles. Enmig estarien la
cera pintada a l’oli -per a mans i cares-, la roba -bé siga vella o bé feta
a mida per als ninots- i, finalment, el cartó faller i les fibres com la de
vidre, que ompliren els obradors des dels anys trenta -el primer- i els
setanta del segle XX -les segones-, i que van canviar els processos
constructius en cada producte.
En diaris, programes de ràdio, debats o soliloquis, s’aposta per tornar al cartó, recuperar la vareta, o inclús tornar a la cera i la roba per
a rematar les figures. També, en els últims anys, saluden l’aparició
de nous materials resultants de l’aprofitament de residus provinents
del camp, tot adduint que contaminen en menor grau que el suro
blanc, i que, per tant, haurien d’implantar-se, canviant -de nou- la
manera de fer falles.
Tenim clar que el fi de tots estos materials sempre ha passat pel foc
i que els derivats d’eixa combustió, ara més que mai, estan baix la
lupa; per la lògica preocupació, de tota la societat, davant les conseqüències per al medi ambient i les persones que comporten els
residus de la crema d’estos materials, especialment el poliestiré, que,
al ser un derivat plàstic del petroli, alça més fum... mai millor dit.

Però, és això així? Quins són els materials més o menys beneficiosos
per al medi? I per a l’economia dels tallers? Anem a vore si podem
respondre a estes qüestions relacionades amb els materials que poden acabar fets falla.
Materials tradicionals: fusta, paper, cartó, roba i cera.
Com ja he apuntat, les primeres falles estaven conformades per un
cadafal que formava un escenari, damunt del qual, un ninot, o excepcionalment dos o tres figures, representaven l’escena de la falla en
una única lectura frontal, ja que les falles es plantaven arrimades a
les parets de les cases, fins que un edicte del Corregidor de la ciutat,
en 1781, exigia separar-les-en per tal d’evitar problemes en la cremà.
Segons les cròniques d’eixos anys, especialment d’alguns viatgers
estrangers que descriuen la festa fallera de principis del segle XIX, els
materials amb què es construïen eren fusta, palla, paper i cartó. Un
dels que fa una descripció més detallada és Alexandre de Laborde al
seu llibre Voyage pittoresque et historique de l’Espagne, quan descriu les falles que va conéixer en la seua visita a València:
«Se trata de figuras de tamaño natural, vestidas con la ropa
adecuada. Su estructura interior es de madera muy ligera,
su cara una máscara de cartón, y los vestidos, peinado y
adornos son de papel, a veces hechos con mucha destreza.
Las figuras están sobre una gran pira, oculta por un espeso
circulo que la rodea, formado por falsos adornos dispuestos
artísticamente, que presentan, con cierta propiedad la figura de un teatro.»
Com s’hi veu, tots els materials eren més o menys naturals, com el
primer que vingué a afegir-se, la cera verge, que va introduir Antonio
Cortina en la falla del carrer Alt de 1863, per aportar major naturalitat
als ninots i una expressivitat i força estètiques inèdites fins llavors. La
cera va estar present als ninots fins els anys quaranta, compartint
espai temporal amb el cartó, i es pot apreciar en els primers ninots
indultats quan es visita el Museu Faller1.
El major problema d’este material seria l’alt cost de la cera verge -si
volem fer uns ninots més ecològics-, ja que té un preu mitjà d’uns
30€ per quilo. Però si mirem per ajustar els pressupostos i volem utilitzar cera de parafina, més assequible pels seus 5€ per quilo, ens
trobem que la parafina és un derivat del petroli, i, per tant, ens to1 En concret, en les figures que van des de l’any 1936 al 1958, exceptuant el ninot de
1956, fet en cartó, i aquells que, per diferents motius -com la riuada de 1957-, patiren
desperfectes o es perderen completament. El que es pot vore a l’exposició és una
reproducció amb tècniques diferents a la cera, com el de l’any 1953.

Falla II Aniversari de la Declaració de la Falles com a Patrimoni Immaterial de la
Humanitat realitzada amb tècniques tradicionals. Arxiu Juanjo Medina.

petaríem amb un material més inadequat per al medi ambient. No
obstant, els processos de combustió, sempre que siga completa2,
produïxen els mateixos derivats en els dos casos, cera i parafina, CO2,
en una quantitat molt menuda, i vapor d’aigua.
Clar que, si es construïren les falles amb un plantejament similar
a quan la cera donava vida a les figures, esta s’hauria de combinar
amb materials com la roba, el cartó o el paper, i els residus de la seua
combustió.
Els materials tèxtils com el cotó, les llanes o el polièster, produïxen al
cremar-se residus gasosos com el monòxid i el diòxid de carboni i el
sulfur d’hidrogen (SH2), així com hidrocarburs volàtils com el metà,
2 La combustió completa es produïx quan la presència d’oxigen permet la crema total
d’un material i, per tant, l’oxidació de tots els seus components. Mentre que si l’oxigen es
reduïx o s’acaba, la crema del material no serà total i les partícules resultants no estaran
dissociades en la seua totalitat, per la qual cosa es parlarà de combustió incompleta.

Cremà falla II Aniversari Declaració de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la
Humanitat, confeccionada amb materials tradicionals. Arxiu Juanjo Medina.

l’eté o etilé i el benzé, i semivolàtils, dels quals es troben en major
proporció el naftalé, l’acenaftilé i l’estiré, en diferents percentatges i
fins arribar a més de noranta composts. A més, produïxen unes cendres de color negre o blanc, en funció de la temperatura i la quantitat
d’oxigen presents en la combustió de matèries com el cotó. Tot açò,
sens comptar amb els tints que donen color a les fibres.
El paper i el cartó produïxen, si la combustió és completa, CO2 i vapor d’aigua, i, si no ho és, a més s’alliberen monòxid de carboni (CO) i
cianuri d’hidrogen (CHN)... sempre que parlem de paper i cartó nets
i sense cap additiu, com les coles adhesives, i les tintes o les pintures.
Però, hui per hui, podem trobar que en alguns obradors s’utilitzen
papers i cartons molt entintats provinents de fullets publicitaris, que
poden afegir els residus de la combustió de les tintes a les emissions
durant la cremà.

Cal aclarir que el denominat cartó faller tenia un primer ús en les
pescateries, per a absorbir l’aigua i el líquids orgànics provinents dels
peixos, i que, al deixar d’utilitzar-se per part de les pescateries, es destinà la seua producció exclusivament als obradors fallers; però que
era de tot menys un material net i poc contaminant. Utilitzat des de
quasi sempre en la creació de falles, ja que els primers ninots tenien
carasses de cartó que damunt d’un esquemàtic cap de palla els donaven vida, el cartó comença a imposar-se als altres materials -cera
i roba principalment-, quan els subtituïx o es combina amb ells per
a donar forma a caps, mans i robes, en l’època que els cossos basts
de fusta i palla es vestien de cartó i es modelaven les robes damunt,
o es creaven ninots després de muntar peces de les diferents parts
anatòmiques amb este material. Però en 1954 per a la falla Arxiduc
Carles-Xiva, Manuel Viguer i Juan Huerta modelen íntegrament un
bomber amb cartó, usant per a positivar-lo un motle buidat d’un
model de fang, tot canviant la manera de fer falles. El cartó no permet els grans volums que facilita el menor pes, en principi, del pàntex, però facilita la reproducció a partir dels motles de les figures, i
permet que s’aprofite durant més temps el treball dels escultors, la
qual cosa revertix positivament en l’economia dels obradors. Això sí,
queda marcat per l’etiqueta del refregit, encara que esta reutilització
de figures, inclús de falles senceres, està a l’ordre del dia en les digitalitzacions que es fan de ninots i coronaments.
Però com el fi era el foc, el cartó faller es fabricava amb la pitjor qualitat i contenia infinitat d’afegits que no aportaven gens de bo a
l’hora de la cremà. Es podien trobar restes de ràfia, plàstics, grapes,
fil d’aram, draps provinents de tallers mecànics que aportaven olis o
gasolines, i, fins i tot, quan va desaparèixer la pesseta, una part dels
bitllets acabaren triturats entre els ninots de moltes falles. I caldria
sumar-li a tot açò les coles i els engruts, el blanc de panet, la pintura
i els vernissos que donaven acabat a les figures i escenografies, i que
feien de la cremà una cosa no tan neta com el romanticisme ens ven.
Esta problemàtica d’un cartó brut pot haver-se acabat, en part per
l’ús de diferents tipus de cartó com el corrugat en algunes falles innovadores, principalment, que sí que és un producte net, i, per damunt de tot, pel tancament, el 31 de desembre de 2016, de La Papelera de Sant Jordi, l’única fàbrica de cartó faller que encara el produïa. I és que la baixada de les vendes, de fins un 90%, propiciada
per la massificació de l’ús del suro blanc, comportà una caiguda de
la producció; la qual, a finals del segle XX, era d’unes 500 tones, 300
d’elles per a fer falles. Havia baixat, en el moment de tancar-se la fàbrica de Bunyol, a 50 tones, quedant-ne només 30.000 kg destinats
a la producció fallera.

Cremà de la falla Av. Peris i Valero-Cuba de 1975, amb figures i cos de cartó.
Arxiu Mariví Medina Bonilla.

Totes estes circumstàncies han fet que el Gremi d’Artistes Fallers
haja buscat un nou cartó, que s’ha nomenat cartó de modelar, com
a substitut del tradicional, però que s’ha trobat fora de la Comunitat.
Entre les seues característiques té que, al buidar-se un motle en este
cartó, el ninot resultant té una major duresa, però també un major
cost econòmic derivat dels processos constructius -perquè necessita
més passos-, a pesar del menor cost del kg del nou cartó de modelar
respecte al tradicional.
L’últim material faller clàssic, i que ens servirà per enllaçar amb els
moderns, és la fusta, que s’ha usat, des dels inicis de la Festa, per a
formar les estructures de cossos centrals i figures, a més de la construcció de les bases, normalment de contraxapat, i que en algunes
ocasions ha servit quasi com a únic element de la falla. A més, està
posant-se de moda i està valorant-se molt per part del públic i de
la crítica l’acabat amb la tècnica de la vareta de grans peces, que

donen un resultat molt vistós, i que no deixa de ser un aprofitament
d’un dels passos productius de les falles, ja que quan els grans volums es modelaven en fang, per a extraure un motle, eixe modelat, la
consolidació del motle d’escaiola i la subjecció del buidatge en cartó
es feia damunt de l’estructura de fusta formada per la vareta, que
solia quedar amagada, quan no era eliminada, per la peça definitiva.
Els derivats de la combustió de la fusta són, majoritàriament, partícules de matèria d’ínfima grandària i composta per contaminants
que s’envolen adherits a la cendra i al carbó, i que poden acabar
als pulmons de qui respira el fum resultant: el monòxid de carboni;
l’acroleïna (C3H4O), formada al cremar-se fusta, tabac o petroli, i que
resulta molt irritant al ser respirada; hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP), que se formen en la combustió incompleta de qualsevol
matèria orgànica, com l’antracé, el benzoapiré, el naftalé o el fenantré. També es produïxen composts orgànics volàtils com el benzé i
les dioxines, que, com tots els anteriors productes, tenen efectes cancerígens si ens exposem a dosis elevades.
El que sí que és cert, si fem cas dels qui demanen una cremà visualment neta, és que en estos materials es té una millor visió de les falles mentre cremen, i que la cremà té una major duració, el que ajuda
a revitalitzar el ritu primigeni de la Festa.
En este punt, caldria preguntar-se si és més respectuosa amb el
medi una falla de fusta, en funció d’on prové eixa fusta. Perquè si
estem cremant fustes de boscs arrasats per la indústria, tampoc no
contribuïm a una major conservació del espais naturals. Es pot utilitzar fusta ecològica, que ha d’estar certificada amb el segell FSC
(Forest Stepwardship Council o Consell d’Administració Forestal),
un distintiu que significa que el material prové de boscs de gestió
responsable; és a dir, d’explotacions en què es reforesta el bosc de
manera progressiva per a no desequilibrar l’ecosistema, que ha de
ser mantingut d’acord amb l’entorn. A més, ha de ser una fusta de
proximitat, autòctona, i sense cap tractament químic per a evitar el
seu deteriorament, el que també reduiria les emissions de productes
nocius en la cremà.
A açò li podem sumar els materials que imiten la fusta -encara que
tenen un ús principalment per a decoració-, que estan fets amb restes de borumballa d’arròs o de plàstic reciclat, tot i que esta última
no seria la millor opció per a cremar. Estos materials eviten la tala
d’arbres i reutilitzen residus industrials, com ja està començant a ferse amb alguns dels materials que a poc a poc van introduint-se en
les falles.

Cremà de la falla de la Plaça de l’Ajuntament de 2016, feta amb fusta.
Arxiu Cendra Digital.

Nous materials: porexpan, palla d’arròs, senill, canyes...
Etiquetar com a nou material al suro blanc o poliestiré expandit pot
ser atrevit, ja que ve gastant-se en xicotets detalls, escenografies i
part de ninots des de principis dels anys setanta, inclús en alguns
dels indultats d’eixos anys, i, de forma habitual, des de finals dels huitanta, com en la falla Espartero-G. V. Ramón y Cajal de 1988, La mar
de falles, de Vicente Almela -en un 80%, segons ell mateix, de pàntex-, i massiva des de mitjans dels noranta, com El verí del teatre, de
Miguel Santaeulalia Núñez per a Na Jordana, que, en 1994, va ser la
primera falla completa de poliestiré en la secció Especial. A dia de
hui, el pàntex ocupa quasi el total de la producció fallera, exceptuant
cadafals de molt baix pressupost, que encara s’omplin de figures i
coronaments de cartó, extrets de vells motles, i algunes excepcions
d’artistes que fugen d’este material amb la idea de tornar a aquells

que ja hem vist i que se suposa que tenen manys capacitat contaminant.
En 1831, es descubrix l’estiré, un líquid transparent que provenia d’un
arbre. Actualment l’estiré s’obté calfant etilbenzé, un líquid que de
forma majoritària està present en el carbó i el petroli, que és la raó
de la seua mala fama. En 1911, se sintetitza a Alemanya, per polimerització d’estiré amb l’afegit de catalitzadors, i s’obté el poliestiré, i,
a finals dels anys cinquanta, la firma BASF, baix la direcció del Dr. F.
Stastny, produïx un aïllant per a la construcció denominat Styropor,
que és el poliestiré expandit o suro blanc que coneixem hui en dia.
L’estiré es presenta en perles que són expandides amb un agent expansor, el pentà, un hidrocarbur saturat i vapor d’aigua, que acabarà
conformant el 98% del volum del pàntex, davant d’un 2% de material
plàstic.
Donades les seues característiques de durabilitat i les seues propietats físiques, la més rellevant de les quals és l’aïllament tèrmic que
proporciona, s’ha emprat en moltes indústries, des de l’alimentació,
per a transport, conservació i higiene de productes alimentaris com
el peix o el iogurt -els potets en què el comprem i consumim estan
fets de poliestiré-, pel fet de no ser un nutrient per als microorganismes; o en construcció, per a aïllar i com a base d’elements decoratius, i, també, com a protector en l’embalatge i el transport.
Però el que ens interessa és la combustió del suro blanc. En una
combustió completa del poliestirè, els únics elements resultants serien diòxid de carboni i vapor d’aigua, i el problema radica que en
una cremà normal no s’arriba als 1000⁰C necessaris per a la completa combustió d’este material. Açò provoca que el carboni no reaccione completament i es produïx follí, que, en suspensió, és tot eixe
fum negre que veiem pujar des d’una falla en la nit de la cremà. A
més, es generen fins a prop d’un centenar de hidrocarburs policíclics
aromàtics, alguns dels quals ja he comentat abans. Estos hidrocarburs són els nocius per a la salut, encara que és cert que la nit de la
cremà es reduïx a un curt espai temporal i que, normalment, si les
condicions climatològiques son adequades3, les columnes de fum,
cendres i hidrocarburs es dissipen ràpidament. No obstant, s’han de
considerar els alts pics de contaminació que s’hi arriben a donar, i
que l’efecte verí augmenta amb l’exposició a l’agent causant. S’ha
de valorar la gran quantitat de suro blanc que es crema de manera
3 Circumstàncies climàtiques com la que es va donar la nit de la Cremà de 2015, quan una
combinació de pluges i vent provocà que les aigües residuals de la ciutat no pogueren
ser tractades adequadament en la depuradora de Pinedo, i que s’abocara al mar aigua
sense tractar, el que va fer que restes materials de la cremà acabaren en algunes de les
platges del Parc Natural de l’Albufera, amb tots els riscs que açò suposa per a l’entorn.

Cremà de la falla de la plaça de Jesús de 2016, construïda amb pàntex.
Arxiu Juanjo Medina.

incompleta eixa nit, el que suposa que uns 5.500 m² de suro blanc4
tinguen una combustió incompleta.
Això sí, les falles de porexpan tenen un temps de cremà més curt;
sempre que els bombers o els servicis de neteja no apaguen les falles
a mitat de cremar-se, com ha passat en moltes ocasions, fent que
una bona part de la falla quede quasi intacta, sense vore’s afectada
pel foc. Este material crema més ràpidament, de forma menys lluïda,
però sense allargar, com passa en els casos del cartó i la fusta, els
temps d’expulsió de residus tòxics produïts.
A tot açò, li hem d’afegir la quantitat de residus sòlids que, als tallers,
provoca la producció de falles amb porexpan, al ser tallat i rascat, i els
excedents de les planxes que s’han de tirar en no poder aprofitar-se;
4 Referència de 2004. No he trobat cap mesura més actualitzada de la quantitat de suro
blanc que s’utilitza en la construcció de falles.

Falla Carabasses-En Gall de 2018. Rodrigo Núñez. Exemple de falla de volum mitjà feta
amb pàntex. Arxiu Cendra Digital.

a pesar del procés de digitalització que intenta minimitzar l’excedent
de producte, que sol acabar en els abocadors o escampat pel vent en
milions de boletes blanques.
Tots estos excedents provoquen un cost que entra en els pressupostos de les falles, tot assumint les pèrdues els artistes fallers, que
veuen com es llança, en part, al fem un producte que han pagat;
la qual cosa, unida al major volum que tenen les falles des que es
gasta el suro blanc en la seua confecció, ajuda a acabar amb el mite
que este producte les fa més barates; ja que, encara que és cert que
simplifica alguns dels processos, pel fet d’evitar el buidatge en fang
de les peces, n’ha provocat de nous o de més especialitzats, com la
fusteria que ara necessita un cos de falla o un coronament, i també
ha implicat canvis en els dissenys, com ara el disseny per ordinador i

el modelatge 3D amb programes com el ZBrush5. Tot açò encarix la
falla, ja que s’ha d’empaperar, massillar, i, com no, pintar cada peça
esculpida en poliestiré expandit. I això quan una falla de secció mitjana es fa amb uns 80 m² de pàntex, amb un cost aproximat de 500€,
només el suro.
A més, els artistes han de patir l’efecte de treballar escatant, tallant
o calfant este material, que en tots estos processos també expel·lix
partícules nocives, que els treballadors, sense una bona protecció,
acaben inhalant, com ja succeïa en els anys en què les fibres de polièster i vidre es feren un lloc en els tallers fallers, amb nefastes conseqüències, en forma de greus malalties per als qui les manejaven.
Acaben els nous materials que estan investigant-se amb tots estos
maldecaps tòxics?
Sembla ser que sí, ja que la majoria estan extrets de residus orgànics
derivats de plantes; als quals es vol atorgar una nova possibilitat d’ús
i una vida més enllà de la seua destrucció, una vegada aprofitada
per al seu ús habitual la planta d’origen, com és el cas de l’arròs; o bé
donant-li eixida a plantes invasores com el carrís o senill, una gramínia semblant a la canya; o fins i tot el PLA o àcid polilàctic, que és un
derivat del midó de dacsa, que és biodegradable i en fondre’s fa olor
a menjar i pot usar-se per a recipients d’ús alimentari, una vegada
modelat, com a filament plàstic, per una impressora 3D.
Estos materials, palla i corfa d’arròs, serradura o senill, solen barrejarse amb aglutinants químics, i convertir-se, resumint els processos,
en una pasta que, com el PLA, pot ser bastament modelada en estat
fluid per una impressora 3D, o convertida en planxes més semblants
a les que coneixem de poliestiré. Amb la impressió 3D, es reduirien
dràsticament els residus ocasionats al modelar les peces, ja que estes estarien pràcticament esculpides per l’ordinador, i només faltaria
un últim repàs i els acabats tradicionals.
La palla i la corfa de l’arròs portaria afegit el benefici d’acabar amb la
crema o abandonament de les més de cinquanta-mil tones d’estos
5 ZBrush és un software de modelat 3D, escultura i pintura digital, que constituïx un
nou paradigma dins de l’àmbit de la creació d’imatges de síntesi gràcies a l’original
plantejament del seu procés creatiu. ZBrush començà como un original programa
que permetia crear pintures digitals a més d’insertar en elles objectes 3D, que podien
ser simples primitives originades en el mateix programa, o podien ser importades en
format “obj”. El descobriment de ZBrush como un software capaç d’esculpir detallats
models d’una manera semblant a pintar en els mateixos facilità la seua popularització
entre els artistes 3D de les indústries del cine, videojoc i il·lustració. Açò ha espentat els
desenrotlladors de l’aplicació a posar èmfasi en esta faceta en cada actualització del
programa.

Ninot d’Iván Martínez per a Menorca-Luis Bolinches. Arxiu Cendra Digital.

residus que deixa el cultiu d’este cereal en l’entorn del Parc Natural
de l’Albufera de València. Estes cremes de la palla es prohibiren justament per les grans columnes de fum que produïen, encara que el
remei quasi va ser pitjor i la palla es podria als camps, contaminant
l’aigua a causa dels productes químics que duia adherits i que eren
provinents d’insecticides i d’adobs industrials, la qual cosa acabava
provocant una gran mortaldat de la fauna del llac. Des de 2016, les
cremes es tornaren a autoritzat i es van reprendre els problemes
d’elles derivats.
Alguns dels productes que intenten aprofitar estos residus han sigut
investigats per dos grups de la Universitat Politècnica de Valencia,
encara que només un, el compost per Miguel Sánchez, José Ramón
Albiol, Xavier Mas-Barberà i Rubén Tortosa, s’ha trobat amb la repercussió mediàtica i amb l’espenta suficients per part de les autoritats
municipals.
Ninots fets amb estes tècniques s’han pogut vore en la plaça de
l’Ajuntament de València en 2017, o bé en la falla Menorca-Luis Bolin-

Barraca de palla d’arròs plantada i cremada en 2018 en la plaça de la Mercé.
Arxiu Juanjo Medina.

ches en 2018, quan Iván Martínez fa una barreja de tècniques i quasi
d’èpoques, i, des d’un model de plastilina, trau un motle de silicona
que després positivarà en pasta de palla d’arròs, per a acabar el ninot
mitjançant els processos habituals d’empaperat, emmassillat i pintat. O en 2019, quan un drac de foc cremava la falla infantil municipal
de València... drac que havia sigut realitzat amb palla i corfa d’arròs
per l’equip de la UPV.
L’equip conformat per Ana Blasco i Tomás Llorente començà buscant eixe nou material de palla d’arròs, i va fer alguna prova cremant
una barraca junt a la falla de la plaça de la Mercé en 2018, i ha acabat,
amb el nom d’Hyperin®, com a material aïllant tèrmic i acústic i de
gran resistència al foc per a la construcció, impulsat pel projecte Lanzadera avalat per Juan Roig.
Estos materials, que, com ja he apuntat, quasi no deixen excedents
quan es manufacturen, per les seues característiques, es comporten

Ninot de la falla Sant Joan d’Alzira, de 2019. Arxiu Blas Iborra.

de manera similar al suro, pel que fa a la duresa i a la mal·leabilitat, i
en els processos de modelat, tallat o raspat, i també es poden esculpir en una impressora 3D. A més, en tot cas, els residus poden tornar
a triturar-se i tornar a entrar en el cicle de producció, la qual cosa
comporta un nou benefici per al medi.
Quant al senill o carrís, l’artista pegolí Dani Bertó va utilitzar-lo per
tal de, una vegada triturat algunes vegades i aglutinat, donar forma a un borreguet, fet amb planxes d’este material recollit al terme
de Carrícola, i que va plantar en la falla Sant Joan d’Alzira. Un altre
ús d’este material permetria netejar rambles, barrancs o rius d’esta
planta invasora, restablint en part l’equilibri ecològic de les zones en
què s’arreplegara.
També és destacable, si pensem en l’economia dels obradors, que
estos materials són bastant barats, ja que les matèries primeres -si
exceptuem el transport- quasi tenen cost zero, per ara... Això sí, tenen, de moment, un alt cost de producció, ja que es fabriquen en
xicotetes quantitats per les seues particularitats. Però si s’arribara a
una producció suficient, i mantiguera un preu raonable d’acord amb
l’origen d’eixa primera matèria, podrien repercutir positivament en
els pressuposts de les comissions i, per damunt de tot, dels artistes
fallers.
Amb estos materials, s’eviten grans quantitats d’elements nocius per
al medi i la salut en la seua incineració; això sí, sempre que esta es
realitze en unes condicions d’humitat baixes, en l’entorn del 5%, com
seria el cas dels ninots, ja que la palla estaria seca. Amb esta humitat
per cada quilo de palla, es generen 776 gr. de CO2, front als 835 que
son alliberats amb una humitat del 20%. A més, amb la palla més
humida, les partícules en suspensió es multipliquen per quatre respecte a la palla més seca, segons estudis de la Universitat Politècnica
de València (UPV) i l’Àrea de Seguretat Alimentària de FISABIO-Salud
Pública, realitzats en 2014. A més, com passa en tots els materials,
esta combustió ha de ser completa, en la qual es produïxen CO2 i
vapor d’aigua; si no, al tindre un alt component de cel·lulosa, també
s’allibera monòxid de carboni, que sí que suposa un greu problema
ambiental i sanitari. Només caldria pregar perquè no ploguera molt
en Falles.
Materials per acabar: pintures, vernissos, purpurines...
I açò no acaba ací. Les falles es massillen, es pinten, es decoren i
s’acaben amb vernissos que afegixen productes químics a la cremà.
Si parem atenció a les pintures, les ecològiques, que no contenen

dissolvents tòxics i tant les bases com els pigments estan elaborats
amb productes naturals, com olis vegetals, cera d’abelles, corfes i fulles d’arbres, i inclús productes reciclats com pigments a base d’òxid
de ferro, estarien dins del grup de productes que podríem acceptar
en una cremà. Però, el seu cost es dispara, i encara que algunes falles s’han pintat amb pintures d’esta composició, son molt més cares
que les pintures habituals. Això sí, i gràcies als canvis en els estils artístics, han passat, en la gran majoria, de pintar-se amb pintura a l’oli,
que necessita emulgents i dissolvents -com l’essència de trementina
o l’aiguarràs, que no és més que d’una destil·lació d’un hidrocarbur
o de resina de pi-, a pintar-se amb productes el medi dels quals és
l’aigua, com a base i com a dissolvent, el que ja elimina una part important d’elements perniciosos de la cremà. Clar que els pigments
habituals provenen d’òxids minerals, i s’utilitzen, per als blancs, alguns com el diòxid de titani (TiO2), l’òxid d’antimoni (Sb2O3), l’òxid i
el sulfur de zinc (ZnO i ZnS), o el sulfat de bari (BaSO4). Per als colors
bàsics, es gasten pigments com l’òxid de ferro (Fe2O3), per al groc,
roig o color terra; l’òxid de crom (Cr2O3), per al verd, i l’òxid de plom
(Pb3O4), també per al color roig. Alguns cromats de plom, zinc, estronci i níquel s’aprofiten per a fer distintes gammes de grocs i ataronjats.
Cal apuntar que estos productes, pintures i dissolvents només es poden comercialitzar baix una forta regulació tant nacional com europea, i que molts productes que venien usant-se en la seua fabricació
han sigut eliminats. Vos imagineu quins productes podrien resultar
de la combustió, segurament incompleta, de pintures amb estos
components? Fa por, pensar-ho.
No valdria la pena reduir els temps de cremà amb falles de materials
que es consumiren ràpidament? Dit en altres paraules: Què és millor? Una cremà neta, bonica i llarga o una més lletja, invisible i més
curta? Després de tot el que hem vist: Estem segurs que la cremà
d’una falla de cartó és més respectuosa amb el medi si dura tres vegades més que la d’una feta amb suro? Quina és més perillosa per
a la salut dels qui les vivim en la fila zero? S’acabarà per prohibir la
cremà com ha passat amb el tro de bac? Farem falles hologràfiques?
Té o tindrà sentit una festa que prové d’un ritual igni i que amb tots
estos condicionants pot acabar per canviar el seu ritu final?
Massa preguntes, no totes amb fàcil contestació, ja que la cremà de
tots estos materials produïx gasos inconvenients per al medi i per al
públic. Per si fa falta, he de dir-te, lector pacient, que hi ha un ampli
catàleg de màscares antigàs a preus bastant assequibles. Jo vaig a
anar consultant-lo...
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Nota: Gravats realizats per Antonio Rodríguez Onofre (1801).
Col·lecció del Museo Nacional del Prado.

Vestit regional? Vestit tradicional? Vestit popular? Vestit folklòric?
Moltes formes per a denominar un mateix concepte: el vestit que
representa o pretén representar una Comunitat Autònoma, inspirat
en un tipus d’indumentària ja en desús però que, en algun moment,
fou portat pels seus veïns, i que el temps i les modes anaren deixant
arrere.
Alguna de les peces van ser guardades pel seu valor intrínsec o sentimental i, amb el pas dels anys, serviren per a compondre nous models, extemporanis però curiosos i, sobretot, entranyables a pesar
d’estar allunyats de la realitat.
Els moviments regionalistes de finals del segle XIX utilitzaren com
un dels seus símbols la roba, ja que és el primer que es percep quan
es mira una persona.
Eixe aspecte canviat i canviant pretenia ser la icona regional, la diferenciació entre uns llocs i altres, definint una personalitat però sense
importar la puresa de l’estil de l’època, i inclús, mesclant diferents
peces, complements i pentinats. I així quedà cristal·litzat el conjunt.

Este fenomen no sols ocorregué a València. Els moviments socials
solen simultaniejar-se en diversos llocs. I amb més o menys diferència en el temps, s’anaren consolidant, basant-se en el mateix motiu,
moltes vegades, de les indumentàries regionals i locals espanyoles.
A pesar d’això, la forma d’actuar no fou la mateixa en totes parts. En
llocs allunyats i menys accessibles tant físicament com per les influències de la moda, la roba antiga s’havia conservat millor i en major
quantitat.
És possible que haguera continuat utilitzant-se generacionalment, i
any rere any, en esdeveniments religiosos o costumistes, de la mateixa manera que el que havia ocorregut amb el material i la roba d’església o litúrgics... i d’ací ve la seua conservació en arques i caixons.
Es pot comprovar, si es recorren comarques pirinenques o zones
que, fins fa poc temps, estaven més aïllades del centre de la península, que les vestimentes corresponents aporten traces molt especials.
Ansó, Roncal, La Alberca, Lagartera... per citar-ne algunes, ensenyen
un mostrari de peces reals inclús d’origen medieval. Joies d’altra època, artesanies pròpies o pentinats autòctons transmesos, sense interrupció, de mares a filles.
Gràcies a ells, podem vore com eren les basquinyes del lloc, quasi
medievals. O adornaments que nasqueren en el segle XV. I altres meravelles que, per descomptat, cal respectar i protegir.

Desgraciadament, açò no succeïx en altres molts llocs. Els vestits regionals solen ser fruit de mescles d’elements diversos, col·locats sense molt de control i amb poc d’estudi, als quals ens hem acostumat i
hem convertit en estereotips.
I este fet ocurre, en la majoria dels casos, en situacions similars i en
els llocs més desenvolupats i més rics, quasi sempre propers a la costa; o que han tingut més accessible la comunicació i la relació amb
altres comarques, regions i inclús amb l’estranger.
Si aprofundim en l’estudi de totes estes indumentàries, entre les que
es troben les valencianes, veiem que existixen grans paral·lelismes
i similituds entre elles quant al seu patronatge i la seua elaboració.
És a dir, al conjunt en si, però amb les diferències que marca la climatologia que, a la seua vegada, influïx en la producció de matèries
primeres properes indispensables per a la confecció dels vestits.
Robes fetes per ells mateixos, sobretot induments de llauradors,
obrers, artesans i, en general, les classes populars, que són les que
vestixen amb una certa personalitat.
Eixes diferents formes de vestir allunyades de les modes, i al llarg
de la geografia, apareixen per primera vegada reflectides en una sèrie d’imatges arreplegades per artistes que intuïen la seua pròxima
desaparició i que representaven els últims vestigis, pròxims a ser absorbits per la industrialització i pel progrés que dominaria el segle
posterior.

A finals del XIX i inicis del XX, els pintors i els gravadors plasmaren
imatges de persones de la vida real, amb els seus oficis i actituds, de
situacions i llocs diferents, però que podem analitzar en el seu conjunt i traure’n les nostres pròpies conclusions al mateix temps que
aprenem a interpretar i resoldre dubtes sobre la roba, que necessàriament se’ns plantegen cada dia.
Són col·leccions de vestits representats minuciosament.
Gravadors com Rodríguez, o Ribelles i Helip, Gamborino i altres més
eren valencians formats en l’escola de Sant Carles. Amb el seu art,
reflectiren gran part de la indumentària espanyola del moment. Un
altre artista indispensable és Cano y Omedeta, contemporani dels
anteriors, les col·leccions de vestits del qual han constituït una enorme aportació a la indumentària, i en el nostre cas a la valenciana.
Esta informació, i en certa manera intercanvi, és un fenomen que
no sols ocorre a Espanya, perquè coneixem col·leccions semblants a
França, Itàlia i inclús nacions centroeuropees. I en totes elles veiem
clarament les diferències entre les classes socials, la naixent influència de la moda internacional i el començament de la desaparició dels
elements autòctons.
I eixe és el moment en què comença a considerar-se típica la nostra
indumentària.
Així, ens referirem a les arrels i els canvis, tant en la indumentària
femenina com masculina valencianes, però incidint en aquells elements més comuns i francament generalitzats, a causa del seu ús,
fruit d’una vida laboral i familiar molt semblant en diferents localitzacions.
Molt estesa era la utilització del lli, del cànem i de l’espart.
Les dos primeres matèries servien per a la confecció de la roba interior més pròxima al cos. Camises i sinagües eren les peces que es
confeccionaven des de temps llunyans amb estos materials i amb
patronatges simples basats quasi al complet en línies rectes. Adornant aquells espais que quedaven més al descobert i, per tant, eren
visibles als ulls dels altres. Curiosament, en qualsevol lloc, ens trobem
amb peces semblants en què, només pel tipus d’ornamentació, podem ubicar la seua procedència; brodats simples, o més treballats
amb motius locals, que trobarem repetits en altres peces de roba.

En algunes zones, l’ornamentació ens trasllada a orígens remots o
d’inspiració àrab. En eixos casos excepcionals, sí que trobem unes
clares diferències amb la cultura local que s’ha conservat.
En el cas de les sinagües, els treballs d’embelliment consistien en la
col·locació de volants i la manufactura de complicats plecs o acabaments en forma de puntes o ones. Si de cas, algun treball manual de
punt de ganxo per a la subjecció de costures. I un efecte molt repetit en qualsevol cultura és la superposició de diverses sinagües que
partien arreplegades des de la cintura, i que enlairant el seu vol formaven capes per a aconseguir l’efecte de volum desitjat en cada cas.
L’ús de l’espart per a la fabricació de calçat s’estén a quasi tota la
península i, des de temps remots, com ho demostren les nombroses
troballes de peces antigues. En les nostres latituds, no existia dificultat per a trobar abundant matèria primera, sobretot en comarques
del sud de València més seques o àrides. Amb ell, s’elaboraven les
soles i inclús tota la peça, transformant-la en un calçat utilitari tant
per a homes com per a dones que resultava pràctic per a les labors
del camp.
En combinació amb el cànem, s’ha mantingut la fabricació d’este
calçat quasi fins als nostres dies en què la carència d’artesans ha fet
disminuir la seua producció a pesar de la demanda per part, sobretot, dels grups de recuperació.
Localitzem alpargatas o espardenyes molt disseminades en tota la
nostra geografia ibèrica, encara que per les regions del nord, i donades les inclemències del temps, la fusta substituí alguna de les seues
parts a causa de la seua impermeabilitat.
A partir d’estes descripcions d’elements molt comuns, vorem que,
encara que els vestits siguen d’estructura semblant, es van diferenciant sobretot en virtut dels materials emprats, que són els que més
visualment marcaran les diferències.
En la dona, el conjunt més important és el compost per falda i cos separats entre si. Falda amb ampli vol col·locada sobre la superposició
de sinagües, ja citada.
Al contrari, els cossos s’ajusten al bust amb peces desmanegades o
amb mànegues curtes o llargues que s’utilitzaran en diferents situacions o en distintes èpoques climàtiques. Evidentment, en zones
fredes, valencianes o no, el més corrent era vestir amb mànegues no

sols per comoditat sinó també per pudor. El mateix que la col·locació
d’un mocador sobre els muscles i el bust, perquè ocultava el pit a la
vista dels altres.
Tot açò, més la col·locació d’un davantal que protegira la part davantera de la falda, és quasi repetitiu en quasi totes les indumentàries
populars espanyoles.
La necessitat de cobrir el bust, el mateix que la necessitat de cobrir-se
el cap, crea eixa similitud -no igualtat- entre, per exemple, l’ús de barrets, bé foren rodines, barrets de catite, munteres o inclús xambergs,
que podem trobar disseminats per tota Espanya; amb peculiaritats,
però al mateix temps molt semblants entre si.
Qualsevol descripció en veu alta d’una persona vestida a la manera
antiga, sense més especificació, podria servir per a la majoria dels
homes o les dones de la geografia espanyola d’una mateixa època.
Es diferenciarien per la seua matèria, pel seu color, per la seua decoració o per la forma de portar-se.
Fins a tal extrem, que en tota l’àrea mediterrània es dóna una imatge
molt pareguda de la roba. Des de Grècia a Algesires és fàcil trobar
zaragüelles blancs, tots seguidors d’una mateixa arrel àrab.
Està clar que esta descripció serviria per a la majoria dels vestits populars espanyols. Insistim: són els materials i els detalls personals de
manufactura els que marcaran les diferències.

En zones d’interior, s’utilitzaren materials robusts i resistents amb
predomini de la llana procedent de les ovelles que hi pasturaven.
Colors sobris com el seu paisatge i el seu caràcter. I ornamentació
d’acord amb les circumstàncies del seu ús, donant ací certs trets de
color en els mocadors, els llaços i altres complements que aportaven
una certa notorietat i alegria al conjunt en moments molt especials
de la vida quotidiana.
Els homes, a pesar de la reiteració en l’ús del negre i el marró, també poden permetre’s la llicència del color en alguns jupetins, faixes
i mantes d’adorn. Estes últimes, usades com a peces d’abric fins al
moment en què passen a ser un mer element colorista.
La introducció del teixit de cotó va fer variar moltes de les peces usades fins llavors i s’alleugeriren les vestidures pesades que es portaven en qualsevol època de l’any i de les quals només es desprenien
en l’àrea domèstica, tot protegint-se així de la calor. Sempre pràctic
i sempre útil.
Continuem insistint en la importància de la matèria primera que
majoritàriament es compon de lli, cànem, llana i, en èpoques mes
pròximes, cotó.
Però deixem a banda la seda. Eixa matèria tan rellevant al llarg de tot
el Llevant des de Catalunya fins a Andalusia, amb especial incidència
a València, que era el centre més important no sols en la seua producció sinó en la seua elaboració i el seu ús.

Des de l’Islam, el cultiu de la morera, i l’ús de les seues fulles per alimentar els cucs que fabricarien capolls de seda, feren que València
fora el principal centre seder peninsular en el segle XV, i de nou en
el segle XVIII.
En este últim, la producció i la manufactura de teixits de seda va tindre rellevància internacional, creant teles que a pesar d’estar inspirades en les sederies lioneses van arribar a adquirir personalitat pròpia,
amb dissenys exquisits procedents de l’escola de disseny de flors,
d’artistes de Belles Arts de l’Escola de Sant Carles.
No és d’estranyar que, en un moment d’auge d’esta indústria, la gent
vestira les seues gales de seda, seda de diferents qualitats i preus, i,
per tant, usada per la noblesa, la burgesia i per les classes populars. A
estos últims, que eren els llauradors i els productors, la manufactura
domèstica els proporcionava matèria per als seus vestits de més luxe.
És, en este moment, quan incidix en la societat el fenomen de la
moda, i es popularitzen els teixits més industrials. És el punt de partida per a començar a considerar el que s’havia viscut i vestit com a
indumentària tradicional, la pèrdua de la qual ja era irreversible: la
vestimenta quedaria en el record. Només els romàntics gravadors la
immortalitzarien per al futur.
D’ací ve el culte a la seda i la importància de la seua permanència
en faldes, gipons, jupetins, inclús vestits masculins, i innumerables
detalls, i que, afortunadament, hui, es reproduïx amb major o menor
encert, amb el suport de la festa de les falles, que han col·laborat en
la seua continuïtat.
No és d’estranyar que quan es parla de vestits regionals es qualifique
com el més vistós i colorista el valencià, afirmació que és certa si s’observa la seua qualitat, el seu color, la seua lleugeresa i la seua elegància. Encara que no cal oblidar que, en els temps antics, pocs serien
els qui posseïrien eixa riquesa ornamental que veiem ara, i que la
senzillesa en el disseny i l’elaboració seria el més comú, encara que
destacaren la lluminositat en el color i la frescor, que contrastaria
amb les vestidures d’altres llocs més o menys pròxims.
A finals del segle XIX, els pintors costumistes plasmaren de nou, en
les seues obres, els usos rurals de festes i seguicis. Totes estes obres
han servit de transmissores de tradicions familiars i inclús domèstiques. Agrasot, Benlliure, Pinazo... Sorolla.
Este últim ens llegà una importantíssima informació en els seus quadres existents a dia de hui en la Hispanic Society de Nova York. Eixes

Visions d’Espanya en les quals València també està representada, i
amb la incomparable “Fiesta del pan”, on es pot considerar plasmat
tot el centre peninsular. És un document d’enorme importància on
es tracta d’observar, i en el nostre cas comparar, gran part dels vestits
tradicionals espanyols.
A banda del vestit, un altre element definitori, per a distingir les indumentàries regionals, són les joies i certs complements que en cada
lloc cristal·litzaren de manera diferent, i que així s’han anat transmetent fins als nostres dies.
En la indumentària valenciana, el complement més indispensable,
únic, i per tant icònic, és la pinta de metall que es col·loca en el cap i
sobre el pentinat. En cap altre lloc trobem este tipus d’adorn (derivat
d’una simple pinta utilitària). Només esta peça definix tota la imatge
valenciana, i, gràcies a ella, es pot identificar exactament una persona vestida a la manera tradicional. Per descomptat, este objecte no
s’ha usat només a València, perquè amb les pintes s’arreglen els cabells i es complementa un tocat. Però, com la coneixem, amb la seua
forma corbada, acabament de cullera, clavills i particular i simbòlica
decoració... només a València.
Hi ha altres peces que servixen de distintiu. Les joies són unes d’elles,
perquè s’han usat en qualsevol cultura com a diferenciació, com a
prova d’amor o com a símbol de poder.
En general, qualsevol d’estos objectes ha servit d’inspiració de joies
més importants i inclús cortesanes. L’adaptació a les circumstàncies
va fer que els diamants s’imitaren amb guixos i les maragdes amb
símils de vidre. A pesar d’això, la bellesa interpretativa ha sigut innegable.
La proximitat geogràfica de les regions de l’oest de la península amb
Portugal, va fer que les peces d’orfebreria d’adorn foren molt paregudes. Mentre que, en les nostres latituds, la influència francesa fou
més visible, amb l’afegit de la relació amb la cort borbònica que s’establix a Espanya, amb la qual es tenia més fàcil comunicació.
En l’arc mediterrani, l’ús de xicotetes perles de perlita, o de corals, ens
emparentava amb països com Itàlia, en especial amb Nàpols i Sicília,
tan lligades a Espanya i tan pròximes a la nostra cultura.
Com a conclusió, podem dir que és molt difícil fer distincions, i molt
complicat fer comparacions. El meravellós de la nostra diversitat és,

precisament, el respecte i l’estima entre cultures que han derivat en
branques diferents, a pesar de tindre una mateixa arrel. I el suport
entre elles és el que pot fer comprendre eixa màgia irrepetible del
passat que és el que ha fet nàixer una personalitat en cada una de les
seues parts. Per sort per a nosaltres, la valenciana.

Indumentària fallera del
segle XXI.
De quan bruses i mantes
han deixat de calfar i
folRos polars i parques
engendren identitat
Rafa Tortosa Garcia

Un record d’infantesa que retinc a la memòria és aquell dia de 1989
que mon tio Vicent acudia al casal amb una pantalla de serigrafia
on s’albirava l’escut de la falla. Els membres de la comissió eren convocats per plasmar, amb la tècnica popularitzada per Andy Warhol,
l’anagrama de la comissió en la seua brusa negra. El dibuix amb
pintura groga que definia els símbols de la falla havia estat el nou
substitut d’aquelles teles encartonades on es brodava l’escut i d’on
sobreeixien per sota dos cintes amb els colors de la senyera.
Amb el temps, aquella destresa practicada pel Mestre ha estat un
punt de partida de la nova indumentària utilitzada per les comissions falleres. Les noves tècniques d’estampació tèxtil, junt a l’ampli
mercat de negoci desenvolupat, han fet una contínua ampliació de
peces de roba i accessoris en la indumentària de les comissions falleres. Lluny queden ja aquelles bruses negres —a més de les ratllades
o de flors, segons modes—, que, junt al mocador de quadres blaus,

conformaven l’única peça indentificativa dels fallers i les falleres en
aquelles hores que no es programaven els actes oficials.
Aquelles bruses han estat, a poc a poc, substituïdes per suadores
amb estampacions per serigrafia de l’escut de la falla o de rètols que
indiquen un caràcter commemoratiu, amb els noms i les imatges
de les falleres majors o amb indicació dels anys d’aniversari de la comissió. La facilitat en la confecció, junt al baix cost d’esta, han fet que
este tipus d’indumentària augmente considerablement i, junt a la
suadora, s’hi troben jaquetes, parques, impermeables, samarretes de
mànega curta i llarga a més dels folres polars, que en qualsevol latitud fallera són la peça de roba estrela. A més a més, els complements
hi són diversos: bosses, renyoneres, gorres, diademes, bandoleres,
bufandes... inclús, sabatilles.
Talment podem comprovar que, hui en dia, per a qualsevol època de
l’any, i segons la situació meteorològica, les falleres i els fallers tenen
a l’abast una gran varietat d’indumentària. Així és que ploga o neve,
faça calor o fred, inclús si comencen unes molestes ratxes de vent, de
ben segur que hi trobem la peça adequada a l’armari.
A tot este seguit de roba, cal afegir el mocador, el qual s’ha convertit en l’objecte identificatiu del membre de la comissió fallera, amb
l’estampació o el brodat de l’escut de la falla a un dels seus cantons.
En este sentit, ni cal dir que tot este conjunt de peces de roba comporten un caràcter identificatiu. La combinació de colors entre les
distintes peces, així com la serigrafia, ha fet crear una nova forma
cromàtica indentificativa. Com si es tractara d’un equip de futbol, les
comissions falleres han creat els seus propis colors fins al punt que
els seus membres hi són ràpidament identificats.
En tot este canvi d’indumentària, com anem dient, el caràcter identificatiu, amb el fet de marcar una distinció de la resta, ha estat el
primordial. Este fet diferenciador ha propiciat que la identificació
haja passat de la globalitat del col·lectiu faller a la particularitat d’una
comissió fallera. Amb l’ús de bruses negres, ratllades o de flors, i de
mocadors de mostres amb justificacions d’indumentària tradicional,
les falleres i els fallers conformaven una identitat única. Diguem-li
fallera, valenciana... inclús, tradicional. Hui en dia, amb l’ús de robes
amb materials, formes i colors més actuals —i més habituals—, esta
identitat s’ha particularitzat i, en certa mesura, ha fet perdre els valors que s’hi pogueren transmetre en matèria de valencianitat, de
poble... fins i tot en allò que anomenem fer país.

Cal incidir en este fet, perquè les falles són una gran contenidor
festiu per conrear cultura valenciana. I en este aspecte es troba la
indumentària. Recuperar, innovar, reflexionar, respectar, conéixer,
analitzar... utilitzar. Com en molts altres aspectes dels valencians, la
utilització és la principal activitat per fomentar la indumentària i tot
allò que comporta.
És evident que no cal posar-se la brusa —amb mocador, faixa i espardenyes de careta—, per anar a recollir la falla al taller de l’artista
faller o per fer una excursió a Xelva que haja estat organitzada per la
comissió, atés que ens estem referint principalment als dies de falles,
en aquelles hores on no hi ha programats actes oficials, als quals cal
posar-se el vestit tradicional valencià del segle xviii o xix.
Així doncs, l’ús adequat i continu de la indumentària és primordial
per mantindre viva la seua funció de recuperació i, perquè no, d’identitat. Perquè, si no ho fem, haurem de donar-li la raó a Joan Fuster i
tot allò que va escriure el 1962 en la guia turística El País Valenciano,
en al·ludir la indumentària fallera a la pàgina 53 i considerar que «las
muchachas se disfrazan a la primera ocasión con cualquier traje
típico que tengan en mano». Cal tindre en consideració allò de disfressar-se, i, per a no fer-ho, caldria normalitzar —normativitzat ja ho
està segons estatuts i modes- l’ús de la indumentària, no només en
actes oficials destacats sinó en altres presents als programes de festejos, o inclús amb iniciatives particulars o personals, i vestir-se fent
ús de la indumentària valenciana tradicional a qualsevol hora dels
dies fallers. En la indumentària tradicional referida, de ben segur, trobem qualsevol peça que pot fer ben bé la funció de les utilitzades
actualment.
Amb tota esta consideració de vestir-se en lloc de disfressar-se, posem èmfasi amb un clar exemple com és l’ús de la manta per part
dels fallers. Molts dels usuaris d’esta peça de roba d’abric desfilen
portant-la plegada en un dels muscles, faça fred o calor. Té sentit si
no tenim fred, però, si en tenim, caldrà usar-la adequadament de forma que s’enrotlle per ambdós muscles tapant esquena i pit. A més a
més, si estem a l’interior d’un recinte —on hi ha una exaltació fallera,
per exemple—, no té cap sentit desfilar amb la roba d’abric, bé siga
una manta —morellana, feta a Agullent o a qualsevol indret de les
comarques centrals valencianes—, o una capa acompanyada per un
bon capell.

Començàvem este escrit amb una experiència particular però hom
ha pogut comprovar que ha servit per explicar el canvi que ha comportat la indumentària. La unió de brusa i serigrafia va estar un híbrid, el principi d’una evolució. El final d’esta la podem comprovar a
qualsevol dels indrets fallers del País Valencià en passejar-nos algun
dia de falles prop d’un barri faller.
En definitiva, la indumentària fallera, la usada en hores sense cap
acte oficial, ha sofrit un canvi, on l’ús de peces del dia a dia ha substituït residus d’indumentària tradicional de fa cinquanta, cent o doscents anys. No obstant això, encara s’hi troba un reducte d’entusiastes fallers i falleres amb la capacitat de normalitzar l’ús d’unes peces
de roba en perill d’extinció. Llarga vida a la diversitat de bruses, mocadors idonis, faixes que ajusten els lloms i peculiars espardenyes de
careta.

El clima en les falles de
València
Ramón Estellés Feliu

El clima va per barris. El resultat de les recents eleccions municipals
a la ciutat de València ha marcat un important canvi del nostre
microclima local faller.
La passada legislatura, l’equilibri de forces en el consistori dibuixava
la situació més ajustada esquerra-dreta de la nostra història política
des de la Transició… i la més oberta, amb sols un regidor de diferència
entre opcions i l’aparent diversitat d’escenaris que, davant d’eventuals
friccions internes entre els membres de l’equip de govern, podia
introduir la vocació de frontissa manifestada públicament pel grup
de C’s.
La cada vegada més enrarida atmosfera política, provocada pel
seguit de casos de corrupció que li han esclatat en les mans al Partit
Popular després de 24 anys de govern de la ciutat, la no acceptació
d’un resultat electoral que els havia condemnat a estar en l’oposició
tot i ser el partit més votat, i el creixent recurs a la via judicial per a
resoldre qualsevol diferència política havien determinat una pressió
frontal i constant contra el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset,
per part del principal partit de l’oposició, ben acompanyat pel grup
municipal de C’s. La tronada era constant.
Estos trons venien “habitualment precedits” pels llamps -cosa
teòricament “natural” però que en esta situació no deixava de
ser curiosa- d’un cert grup de dirigents fallers, majoritàriament
arrenglerats en posicions de dreta i amb una presència important
del “blaverisme” més punyent, que senyorejava una de les entitats
falleres amb més capacitat de concitar entre el fallers actituds de
militància: la Interagrupació de Falles de València.
La falsa revifada de la marginalitat blavera, arrecerada i dòcil, per
pura conveniència de mínims, a l’aixopluc dels governs municipals
del Partit Popular, i ara aparentment òrfena, la va fer eixir del cau que
li havien dissenyat en els anys 90, i va protagonitzar, sobretot els dos

primers anys de legislatura, una llarga tronada seca molt violenta.
Les eleccions l’han tornada al cau.
El resultat recent, amb la victòria de Compromís, ha provocat un
clar efecte depressiu als qui han hagut de passar de la perspectiva
d’un canvi afalagador imminent -perquè el govern de l’esquerra era
considerat una pedregada episòdica- a una altra on el desitjant bon
temps s’ajornava com a mínim 4 anys. Tot ha fet que s’instal·le entre
ells una certa incomprensió i la desorientació subsegüent… una
densa boira.
El retró electoral ha tingut la virtut aquella segons la qual “després
de la tempesta ve la calma”, ha alçat els núvols i ha esmorteït
considerablement la mar grossa que batia permanentment les
costes i la figura, sempre ben abillada a la valenciana, del regidor.
L’equilibri del grup de govern resultant, on l’opció fallera de la
regidora socialista Pilar Bernabé no s’ha concretat, i el mateix reforç,
dins de Compromís, d’un Pere Fuset renovat guanyador de les
primàries i una altra vegada al front de Cultura Festiva, tot incloent la
Junta Central Fallera… han acabat sufocant amb calor mediterrani el
sentiment glaciar amb el qual els qui es consideraven representants
inqüestionables del món faller han seguit les activitats de l’equip
d’esquerres.
A més, la nova directiva de la JCF, que ha incorporat més elements
–ja en tenia– clarament identificables amb la dreta, ha rebolicat la
percepció climàtica dels oponents del regidor, que senten com si la
rosa del vents se’ls haguera marejat… no sols ho senten ells.
Últimament, però no finalment, el canvi de l’equip dirigent de la
Interagrupació de Falles i una certa erosió patida durant 4 anys pels
dirigents heretats (ells pensen que en són els hereus…) de la festa
ha reblat el clau d’esta nova climatologia, que serà segurament
inestable com totes.
Per a acabar, dins de la geografia fallera de la capital, un dels àmbits
privilegiats de debat (no l’únic ni el més emprat… curiosament)
podria ser la sala de plens de la Junta Central Fallera. Ací, els 78
delegats de sector nomenats pels presidents i les presidentes de
les 382 comissions censades en la Junta Central Fallera van viure en
un recurrent mal oratge durant bona part de la primera mitat de la
legislatura passada. Afortunadament, la maror va anar amainant, i, a
hores d’ara, tot és calma, pansiment i abúlia… la mateixa que sembla
regnar en l’Assemblea.
Vorem.

MARÇ MARCERO, CARASSERO.
MICROCLIMA FALLER
Imma Guerrero Bolinches

La seu de la Junta Central Fallera és un microclima molt peculiar. És
a dir, va a la seua bola. És un fidel reflex del temps atmosfèric que fa
als casals de totes les falles. Som així els fallers, rara avis.
Però, tornant al tema que ens ocupa, la JCF i el seu particular oratge
tan volander i carasser com el mateix mes de març. Igual és perquè
es contagia de l’histrionisme, la joie de vivre i el dramatisme del seu
veí, el Palau de les Arts. Potser també influïsca la proximitat del riu, de
la mar, de la ciència, dels jutjats o del centre comercial El Saler. Tota
pedra fa paret i ajuda que, al seu si, l’atmosfera es comporte com un
adolescent en un concert dels Gemeliers: igual t’estima bojament,
que t’odia amb totes les seues forces; igual t’abraça, que plora.
Siga com siga, quan es juguen bé les cartes i tota l’atmosfera conspira al teu favor, estar en la JCF és una experiència inoblidable. Dóna
el mateix que, al carrer, faça un fred de mil dimonis o que ploga tant
que, en compte de l’autobús 95, hages d’agafar un ferry, si dins de
l’edifici brilla el sol.
I això es nota només posar un peu i sentir les veus dels alumnes de
cant d’estil que assagen a la planta baixa. La veu dolça de la mestra
Marisé i la seua colla són capaços de menjar-se d’un mos qualsevol
cumulonimbe que hi haja. No importa massa que l’ascensor no funcione; amb eixe combustible, tens energia per pujar l’escala com una
exhalació.
Les baixes pressions que patim al treball es diluïxen quan es respira
l’atmosfera del segon pis.
El vent de llevant, el de ponent i inclús algun altre vent de mestral o
llebeig, es diluïxen amb les olors del berenar que hi ha a secretaria,
amb les rialles i amb el so del teclat dels ordinadors.

Protocol: 25 graus.
Promoció exterior: Anticicló.
Festejos: Núvols i clars.
Esports: Vent càlid amb màxima evaporació.
Cultura: Ponentà.
Secretaria: Temps sec i certificat.
Incidències i Solidaritat: Donen fe de l’estabilitat. Màximes hores de
sol.
Secretari General: Avís de tempesta amb aparell elèctric. En esta
part del pis, sempre hi ha alerta taronja, però després es queda en res.
Ara bé, si puges al tercer pis, es on vertaderament demostres de quina pasta estàs fet. Eixe lloc és només per a valents. Riu-te tu de Roald
Amundsen o del doctor Livingstone... És terra de contrastos. Terra àrida però fèrtil alhora. On pots degustar una bona copeta d’aire calent
(saharià) a l’estiu i aire fred (siberià) a l’hivern.
Ací és on s’emmagatzema tota la memòria històrica de les falles, dels
fallers i dels pobles del voltant. Quasi res. Sembla una cova de les meravelles farcida d’homes savis i dones sàvies que guarden el secret
de la festa. Les imatges i la memòria d’allò que vàrem ser. D’allò que
som i serem.
Perquè el secret de la felicitat, del bon temps faller, està dins de cadascun de nosaltres. L’oratge favorable és una decisió. I això, de vegades, se’ns oblida.
Així que: Visca el barrejat meteorològic! Visca el sol i l’olor a terra mullada! Visca la temperatura suau i la llum valenciana! Visca els vents
favorables! Visca l’anticicló i, per damunt de tot, visca les persones
valentes i arriscades que el fan possible.

La tempesta que colpeja
la festa de les falles
José Luis Lagardera Ventura
Periodista

Ni la tempesta més cruenta amb rajos, trons i aigua a borbolls en
plena tardor apocalíptica es pot comparar amb la tensió que moltes
vegades es produeix quan s’ha de prendre decisions que impliquen
al col·lectiu faller i que poden no agradar a gran part del mateix.
Vos ho dic des de l’experiència. Sóc faller i vicepresident de la meua
comissió, però abans he format part, durant quatre anys, de la Junta
Local Fallera de la meua ciutat. La calma que presideix les relacions
entre falles i Junta, la germanor fallera que tant anem predicant entre amics, companys i visitants, s’esvaeix en el moment en què entra en joc un conflicte d’interessos. I és directament proporcional al
nombre de falles a les quals afecta.
No sé si a Torrent, o la resta de municipis en què se celebra la festa fallera, es funciona de la mateixa manera. Al meu municipi hi ha dinou
comissions falleres que escullen un president de la Junta Local Fallera cada dos anys. Aquest crida algunes persones per a formar part
de la seua junta directiva, i, entre aquest organisme i totes les falles,
es constitueix l’assemblea de presidents, l’òrgan en el qual es prenen
les decisions al voltant de les falles. No al 100%, clar està, perquè a
banda hi ha una regidora de falles que funciona com a intermediària
entre el col·lectiu faller i l’Ajuntament, i també està l’alcalde, qui
deté el càrrec de president nat de la Junta Local Fallera. Resumint:
l’assemblea de presidents -fent un ús democràtic- pren les decisions,
i la Junta Local Fallera les executa i vetlla perquè es complisquen.
En certa manera, l’exercici faller sol transcórrer sense massa incidents, entre actes i actes que comencen a amuntonar-se a partir
del mes de setembre i fins passar la setmana gran al mes de març,
però, de vegades, algunes situacions que se n’ixen del guió establert

provoquen un cert malestar i tensió. Per posar-vos alguns exemples:
una falla que retarda l’eixida en la cavalcada -i que fa retardar-se a la
resta-, baralles entre membres de distintes comissions -moltes vegades, provocades per la massiva ingesta de begudes alcohòliques-,
l’incompliment d’alguna base en algun concurs, que s’ha de sancionar... són moltes les combinacions possibles per fer viure un autèntic maldecap als membres -i especialment al president- de la Junta
Local.
Però hi ha un element que s’emporta la palma respecte a la tensió al
món de les falles, i que és capaç d’enfrontar a les persones i inclús a
tota una comissió: els premis. Sí, aquestos palets amb números que
s’entreguen durant la setmana fallera -alguns inclús abans- i que
premien el monument, la decoració, la crítica, les activitats realitzades al llarg de l’any o elements com el llibret. Quants de vosaltres
heu discutit amb altres falles -o amb membres de la Junta Local- per
no haver guanyat el premi que tant esperàveu? Sens dubte, darrere
d’un concurs, hi ha moltes hores de treball sense contraprestació de
cap tipus, amb l’única finalitat d’emportar-se una recompensa en
forma de banderí. Però cal tindre present sempre que açò no deixa
de ser una competició en la qual entren en joc altres agents, i que es
pot guanyar, però també es pot perdre.
Evidentment, cal destacar que aquest problema no és únicament
de caire faller. S’ha d’extrapolar a altres àmbits com el laboral o el
social, malgrat que és cert que a la nostra festa es pot escenificar de
manera clara.
Les falles viuen temps marcats per la tensió, amb artistes que no es
poden veure els uns als altres, amb comissions que tracten d’erigirse en vencedores com siga, encara que s’haja de passar per damunt
de la resta; amb acusacions creuades i tirs acusatoris que acaben
impactant en els gestors de la festa. De veritat creieu que podem
seguir així per molt de temps?
Nosaltres passarem, però la festa perdurarà. I el rumb que prenga en
el futur depén sols de les decisions i les accions que prenem cada dia
en els nostres casals, en els nostres barris i en els òrgans de govern
que regeixen les falles. La competència i l’afany de superació han de
continuar existint, però sempre de forma sana. Si no acabarem podrint les arrels que sostenen una festa que tant ens va costar que es
convertira en Patrimoni de la Humanitat.
I aquesta sí que serà una tempesta que no podrem suportar.

DEMÀ, SOL I BON TEMPS
Ferran Martínez

En l’actualitat, un anticicló es troba sobre la majoria de les Juntes
Locals del nostre territori.
Cels clars, bon temps i agradables temperatures és la tònica actual
en les relacions. Enrere queden els moments de fortes tempestes
vingudes principalment des de la Ribera o la Safor, a principis dels
noranta del segle passat, i que es venien repetint amb una certa
freqüència durant diverses dècades, com si de la gota freda es
tractés; amenaçant amb fortes pluges, vents d’altes velocitats i
desbordaments de rius i barrancs, i que plantejaven enfrontaments
i ruptures davant la totpoderosa Junta Central Fallera. La diferència?
La comunicació, principalment, i el tractament per igual, encara que
alguns continuen amb la seua particular visió local del clima.
Els últims cinc anys s’ha provocat, per part de la Delegació de
Juntes Locals i Associacions Falleres de la Junta Central Fallera,
la comunicació entre les Juntes Locals més enllà dels contactes
habituals de poblacions veïnes, en què també hi havia algunes
tempestes. Però tots sabem que el bon temps no pot ser etern i que
una borrasca de tant en tant fa que, quan torna a lluir el sol, aquest
es valore de millor manera. En l’àmbit de les relacions, borrasques hi
ha per proximitat al Cap i Casal, ja que, encara que en alguns casos
llancen el missatge de “la meua és tan important com la del Cap i
Casal”, el barregen amb un altre clàssic com és “nosaltres som tan
fallers i tan valencians com els del Cap i Casal”, i amb una forta obsessió
de ser partícips de tot allò visible en matèria fallera... siga el balcó de
l’Ajuntament en la mascletà, l’assistència a l’Exaltació de les Falleres
Majors de València o diverses processons i saraus. Això sí, com si es
tractés d’un dret adquirit i sense valorar-ne les possibles obligacions.
En aquestes situacions, millor que t’agafe amb l’impermeable a la
mà, que amb total seguretat el xàfec cau.
Altres tempestes es donen en la setmana fallera. La diferència és que
en aquest cas no saps mai en quina comarca caurà; però amb tota
seguretat es donen, i amb forta descàrrega elèctrica. Són les que

generen els jurats de falla, que, malgrat que hom pose la màxima
cura, sabem que alguna es generarà.
El difícil per als meteoròlegs, en aquest cas, és endevinar on caurà.
Em permet incidir especialment en les tempestes provocades pels
veredictes dels jurats, ja que, assumint que la seua desaparició
és molt difícil, sí que es podrien suavitzar els efectes d’aquesta, ja
que les Juntes Locals no són valentes en aquest aspecte, perquè
prefereixen que siguen altres els responsables de decidir quins seran
els seus jurats i, d’aquesta manera, es renten les mans davant d’una
d’aquestes tempestes en lloc de realitzar un sistema propi i estudiarlo, cosa que implicaria assumir-ne la responsabilitat. Però, més enllà
d’aquestes tempestes similars a les que sempre tenim a l’estiu, la
climatologia de les Juntes Locals, en termes globals, és de cel clar,
bona temperatura i assolellat. Però no ens confiem, que la tempesta
es pot generar quan menys ens ho esperem.

Quina “ponentà”
de llibrets  
hugo morte
Efectivament, el clima als llibrets fallers és molt sa en termes relatius
i, al seu torn, competitiu. I diria que és bo, ja que et fa millorar any
rere any, amb productes innovadors, inèdits i “llegibles”. Una mostra
del bon clima és que algunes de les falles que més aposten pel llibret
s’uneixen per a premiar, a través d’una federació, a altres falles que
fan llibret. És el cas de la Federació de les Lletres Falleres i, en particular, les falles El Mocador de Sagunt, La Malva d’Alzira i Portal de
Valldigna de Tavernes.  
Els concursos fan que les comissions falleres presenten una edició
molt acurada i amb moltíssima qualitat. Al ja conegut concurs de la
GVA a la promoció i ús del valencià, hem d’afegir, des de fa 8 anys,
els molt valorats premis de les Lletres Falleres, que han aportat innovació, un caràcter multidisciplinar i un motiu de participació a les
falles. Aquests premis són com una brisa suau i fresca a la vora de la
mar en estiu.  
Les noves tecnologies i les xarxes socials també han ajudat al bon
clima, i han fet que les relacions entre les falles i els responsables
de llibret siga més pròxima i que puguen fer intercanvi d’opinions i
experiències.  
Després d’aquesta introducció general a l’oratge llibreter, al nostre
cas en particular, fer llibret ens ha permés conéixer persones de
molts pobles del territori valencià, intercanviar impressions amb totes elles, idees, experiències i fins i tot col·laboracions literàries, com
és, ací, entre Sant Roc i Mocador. Tot un luxe per als apassionats de
les falles i els llibrets.  
Però no sempre plou al gust de totes i tots, i, aleshores, la rivalitat pot
dur a males interpretacions. Les falles no premiades, al seu paréixer,

poden dur a un mal oratge, i no cal dubtar que algunes falles pensen
que açò dels concursos és la Champions o, pitjor encara, una situació
de vida o mort. S’ha de tindre tranquil·litat i perspectiva. Cal millorar
i fer autocrítica. Culpar al món sempre és l’opció fàcil, però tindre autocrítica és el camí més encertat al meu paréixer.  
Cal destacar la Mostra de Llibrets de Gandia, que se celebra anualment al mes de maig, com un anticicló que duu sol i una bona ocasió per a conéixer altres treballs i continuar aprenent sobre matèria
llibretera.
I, per descomptat, la Festa de les Lletres Falleres, un dels esdeveniments més esperats de l’any, com si fos l’estiu per als infants, on es
donen a conéixer tots els premis amb un ambient faller, irònic i festiu.  
Concloem que el clima entre els llibrets és com un estiu de relaxació
i descans; és a dir, d’una alta qualitat humana, entre els responsables
llibreters en general. És constructiu, d’intercanvi i de col·laboració.

CLIMA FESTIU I
D’AGERMANAMENT.
LA PIONERA PRESENTACIÓ
CONJUNTA DE LLIBRETS A
SAGUNT.
Rosa Benet Carot
Fallera de l’AC Falla el Mocador

Mentre el febrer de molts fallers és un mes relativament tranquil, on
apareixem pel casal algun cap de setmana del mes a fer-nos una
cervesa o menjar paella, la meua agenda fallera i l’agenda d’alguns
frikis del llibret s’ompli d’actes de dilluns a divendres durant tot el mes,
ja que el segon mes de l’any acumula els actes de prefalles, i, sense
cap dubte, és el mes per excel·lència de les presentacions de llibrets.
Unes presentacions de llibrets on, de vegades i malauradament, no
assisteix una gran massa de públic, i on només assistim els quatre
entusiastes del llibret, perquè molts fallers les veuen com un acte
avorrit d’una hora i mitja on sempre parlen les mateixes persones.
Per situar-vos en el context, diré que la Federació Junta Fallera de
Sagunt la composen trenta comissions de la comarca del Camp de
Morvedre. Trenta comissions on any rere any es veu una aposta clara
pel llibret de falla, millorant les temàtiques, captant col·laboradors de
prestigi d’arreu del territori valencià i cuidant la maquetació i el disseny.
Uns llibrets publicats per les comissions de la comarca morvedrina
que milloren any rere any, sent el vehicle de comunicació entre les

falles, la societat i el barri, on es publiquen treballs d’investigació i
de divulgació de la festa de les Falles. Autèntiques obres d’art que
coeduquen els infants, i transmeten la cultura valenciana arreu del
món.
A més a més, quan una comissió fa una aposta clara pel llibret, vol
donar-lo a conéixer en una presentació pública on qualsevol ciutadà
del territori i, per descomptat, qualsevol friki del llibret puga vore de
primera mà el projecte.
Amb l’auge dels llibrets a la comarca, i amb trenta comissions, febrer
no té dies naturals per arribar a totes les presentacions del llibrets. Així
que imagineu quin era el panorama... Trenta presentacions de trenta
llibrets de falles, on hauria assistit poca gent i amb un denominador
comú: transmetre a la societat la cultura del llibret a Sagunt.
És per això que huit comissions d’esta Federació decidírem presentar
els nostres llibrets conjuntament en una Festa on teníem clar que la
cultura i el bon humor serien els protagonistes, ja que havíem de
llevar del cap dels fallers l’estereotip de presentació de llibret avorrida
i monòtona. Per cert, enumeraré les huit comissions, perquè no se
me n’oblide cap: Falla La Palmera, Falla El Mocador, Falla Els Vents,
Falla Doctor Palos, Falla La Marina, Falla Plaza Rodrigo, Falla Eduardo
Merello i Falla La Vila.
La idea, que ja es venia rumiant anys per algunes comissions de la
comarca, pareixia bona. Sota el lema “Fem llibret, som cultura”, huit
falles de Sagunt ajuntaríem esforços celebrant la presentació dels
nostres llibrets de manera conjunta, amb un clima de germanor i
d’humor en una festa que tindria el llibret faller com a protagonista.
Un acte històric, amb l’objectiu de compartir amb el món els treballs
desenvolupats en matèria de llibrets i mostrar al territori valencià
que les falles de Sagunt fem i som cultura.
La festa se celebrà al Centre Cultural Mario Monreal de Sagunt, i
començà en una mostra dels llibrets que tot seguit es presentarien,
on tots el assistents van tindre l’oportunitat, durant mitja hora, de
palpar-los, fullejar-los i escodrinyar els col·laboradors de cadascun
dels projectes.
Amb l’auditori de gom a gom quan començaren les presentacions,
conduïdes per Kalebarraka, que li posà la nota d’humor, cadascuna
de les comissions, per ordre de sorteig, van presentar el seu projecte
cultural en forma de llibret d’una forma divertida i curta, transmetent
al públic un missatge clar i concís en un parell de minuts.

Una festa pionera i oberta, on es respirava un clima de germanor
entre les comissions, que donàrem a conéixer a la ciutadania que
les falles són cultura, fan llibrets i són capaces d’unir esforços per fer
més soroll. Un acte inèdit que pretenia i va aconseguir potenciar, en
el món, els llibrets de falla saguntins.
A més, la festa fou un exemple de col·laboració fallera, amb un clima
innovador, on es demostrà que és possible fer un esdeveniment amb
un clima festiu, literari, cultural i d’agermanament, on el protagonista
no és la falla, la fallera major o el faller, sinó els llibrets.
En la meua opinió, un èxit de festa, amb un plantejament senzill i
estructurat, on gaudírem, a Sagunt, vora dues-centes persones
d’arreu del territori valencià, dels llibrets de falla i de la cultura festiva.
Una festa coordinada, amb una gran il·lusió, per companys que som
persones amants de les lletres i dels llibrets, i que, amb recolzament
de totes i tots, facilitarem el projecte.
Una aposta a Sagunt per un projecte pioner creat per huit falles
que de segur creix any rere any en nombre de falles participants
que aposten pel llibret en el seu projecte anual, i que, en un futur,
segurament, també arribarà a estendre la idea a pobles del territori
valencià, que clarament tenen una aposta pel llibret, la cultura festiva
i les tradicions valencianes.

Per la senda de la
informació

Juan Meneses, director de Don Falleret
El blanc, eixe moment on la ment intenta centrar-se en una idea i
plasmar-la sobre la pantalla blanca de l’ordinador. L’inici blanc. Com,
darrere la nevada, es pal·lia el so i els sentits semblen freds i ensopits.
El temor al blanc. El vertigen de trencar el blanc.
El cap està ple d’idees, de recursos, d’una memòria repleta d’informació que codifica, analitza i gestiona per què puga ser transmesa.
Comunicar el missatge. Beneïda comunicació. Transmetre el missatge com un raig la seua força.
Com una inesperada plugeta, els dits àgils, inquiets, comencen a escriure en el teclat. Espurneja arrítmicament, creixent la intensitat a
poc a poc. Cada vegada s’accentua el ritme d’escriptura. S’acosta una
tromba d’idees. L’inici de l’article es vertiginós, fresc, obtús i enèrgic.
La pluja incessant d’idees ha trencat la blanquinosa pantalla. Va agafant forma.
Stop. Falten dades, per arredonir l’article, a mesura que avança, es
dóna compte que falten més dades. És un moment d’aturada. Aguaita la tempesta. Un lleuger vent passa per la nuca i anuncia tempesta. La ment es paralitza i intenta buscar més recursos. És necessari
verificar algunes declaracions dels protagonistes, contrastar certes
afirmacions i confirmar alguns desmentits. Tot es paralitza.
Torna a repassar tot per analitzar el que falta, més contingut. Un negre núvol turmentós amenaça l’escriptor que busca una solució per
poder continuar. El temps apremia i l’entrega s’acosta.
Idea. Agafa amb energia el mòbil. Clic. El grup online de companys li
pot ajudar a solucionar el seu problema. És, sens dubte, una solució
davant d’esta situació de bloqueig. Amb nerviosisme, escriu el seu
problema. Després d’enviar-ho, ja espera una ràpida contestació, un
check és el seu missatge enviat. Silenci.

La creació literària no dista de qualsevol creació. “Qualsevol home
pot fer història, però només un gran home pot escriure-la”, deia Oscar Wilde. I encara que el nostre tema siga més quotidià, la creació
no deixa de ser un procés tortuós fins arribar al lloc desitjat.
Silenci. Encara no han contestat. És el moment just que precedix la
tempesta. Olor a terra humida. El vent es para. El mòbil comença a
sonar, comencen a parpellejar els primers missatges en la pantalla.
Primer, algun missatge dispers, però se van accelerant. Ràpidament,
l’escriptor, expectant, obri el grup online per llegir la incessant tempesta d’idees que els seus companys propicien.
Idees, contraidees, comentaris, enllaços a recursos, fotografies, textos, opinions, contraopinions, una tempesta que inunda el cap de
l’escriptor, que intenta canalitzar perquè no es desborde l’intens cabal d’informació que li acaba de caure damunt.
La tromba d’idees es convertix en un pausat col·loqui. D’estos que
s’assimilen, amb raonaments inclosos. L’escriptor està agraït a tots.
Han sigut una font molt important per poder acabar l’article que roman parat en la pantalla.
Reprén l’escriptura, a bon ritme, decidit a realitzar un bon treball.
Darrere queden els núvols negres que es van dissipant. Un vent fresc
ompli la cara i oxigena la ment. L’escriptura no para, mentre en l’horitzó de la pantalla llostreja un radiant sol, càlid i amable. Bufa Llevant.
Darrere d’una revisió final, dóna per conclosa la redacció de l’article.
Abans de la seua publicació, vol compartir amb els seus companys,
tan bojos per les Falles com l’escriptor, el resultat final. El compartix
en el grup online demanant-los opinió. Mentre espera les contestacions, es prepara per a la publicació en la pàgina web. Textos, fotos,
etiquetes, alguna cosa de SEO... la comunicació online és un poc més
divertida que la maquetació per a la impressió en paper.
Es respira tranquil·litat. Brilla el sol que ens anticipa la Primavera. Brollen missatges d’enhorabona des del mòbil. No pot estar més agraït.
Satisfet, esgotat, relaxat i feliç, l’escriptor publica l’article a l’espera
de ser llegit pels impacients lectors del seu mitjà de comunicació
faller. La immediatesa d’internet fa que de seguida reba resposta. El
lector, al final, és el nostre interlocutor, el final de la nostra senda de
la informació.

Helena

Eva Ortega Barón
Our Passion Les Falles
En la calma de la meua llar, en la meua atmosfera, tranquil·la i amb
absència de qualsevol fenomen meteorològic que trenque en mi
esta quietud, em faig el meu llistat mental. Reflexione i prepare el
material necessari per a l’acte de l’agenda que marca hui.
Per a la inauguració de l’exposició del ninot m’emporte càmera,
targetes de memòria, bateries, flaix i piles. Tots estos materials són
imprescindibles ja que l’acte d’inauguració transcorre en diferents
escenaris amb diferents ambients lumínics, però tots són ambients
d’interior. Pense si portar el trípode, però finalment decidisc que no.
He de moure’m com un llamp, ràpida i veloç, ja que el recorregut no
és fix.
Pense si farà fred; és febrer a València, i encara que la gent diga que
a València no fa fred, sí que en fa. Fins i tot, diria que febrer és un dels
mesos amb la temperatura més freda. Les dades em donen la raó: la
temperatura mitjana d’esta jornada és de 9,8 °C .
-Meeec! Primer error. Et recomane que no et deixes portar per la
temperatura que marca el termòmetre tenint en compte que és un
acte d’interior. Res més arribar ja em molesta l’abric, la motxilla i totes les andròmines que porte. Comence a notar que la meua sensació tèrmica i la humitat m’incomoden a causa de l’alt valor de l’índex
d’indument. O, el que és igual, per culpa de la meua vestimenta massa hivernal.
Mentre m’aclarisc amb la parca i acabe com la Geperudeta amb la
motxilla plena de capes i capes, veig cares conegudes dels mitjans
de comunicació fallera digital, que sempre estan, ploga o trone, en
tots els actes de tot l’exercici faller. La seua presència em causa un
anticicló; és a dir, la sensació d’un dia assolellat i tranquil. Algunes
d’estes persones són Vicente, Sergio, Paula, Pablito, Antonio, Alicia,
Miguel, Nuria…

-Meeec! Un altre error. Comencen a aparéixer nous companys -en
este cas, de grans cadenes de televisió- que mai els havia conegut.
Vaja, home! Vaja, dona! Jo que em trobava en un clima estable, i ara
comencen a generar-se intervals ennuvolats.
-Tranquil·la! Em dic a mi mateixa. Prove la llum del flaix, i faig els balanços de blanc, encara que al final sempre els acabe seleccionant
en TTL, o, cosa que és el mateix, automàtic. Això sí, la manera de disparar sempre manual. Tot un repte per a mi.
Per als discursos de les autoritats que presideixen, i que donen inici
a l’acte d’inauguració, als mitjans de comunicació ens formen de la
següent manera: els de foto estem a baix, i els de vídeo estem a dalt
en la tarima enfront del faristol.
Pense que o n’hi ha massa llum o jo no arribe, però ací tothom està
en el seu lloc i això és positiu. No fa fred, ni calor, ni llevant, ni ponent,
res de vent. Vaig tocant i retocant els paràmetres del flaix, però Ar-

Foto: M.A.

mando s’adona i m’aconsella que rebote la llum, en lloc de dirigir-la
directa als protagonistes. Em dóna este consell, ja que no dispose de
la pestanya que realitza esta funció.
-Xe! Sí que dóna resultat orientar el cap articulat del flaix! I això que
creia que estava massa lluny la paret, i molt alt el sostre.
-Gràcies, Armando!
De tota manera, nota mental: Necessite un difusor com quan el cel
s’ompli de núvols baixos del tipus dels estrats, que és la llum perfecta, sense ombres dures i amb una il·luminació uniforme, suau, difusa i sense contrasts, que fa més natural el volum i més versemblant
l’escena.
Primer assalt, superat; però no puc cantar victòria. Arriba el moment
de la foto del tall de cinta protagonitzat per les falleres majors.
-Bo, ja està tot controlat! (pense per a mi mateixa).
-Meeec! Tercer error.
Sergio, amb el seu mapa d’isòbares, em prevé del canvi de pressió
atmosfèrica que porta la tempesta elèctrica.
Jo pensava: “Què exagerat!” Però, en zero coma, es produeix la gran
estampida i que se salve qui puga. Com deiem de xiquets: “Panoli
l’últim!”
A causa d’esta situació, em quede sense la foto gràcies a este cumulonimbe que ha impedit que jo, baixeta de mi, no haja pogut obtindre el meu lloc. Val, val... m’explique. Amb el terme “cumulonimbe”
apunte al núvol de desenvolupament vertical format per columnes
d’aire càlid i humit culpable de les calamarsades, que tant de mal
fan.
Ja a l’interior de la localització, es produeix la tercera fase. Mentre les
autoritats corresponents fan el seu recorregut, nosaltres els fotògrafs
i operadors de càmera fem el que ens és propi... seguir-los. Si t’espaviles i eres ràpid com un llamp, pots captar moments i gestos per a
emmarcar. Però, de nou, no estem a soles; la veritat està ací fora i, si
no em porte una sèrie de precipitacions de colzades, no sóc persona.
A continuació, em trobe amb Pablito, un dels companys de premsa,
qui es fixa i fotografia un ninot infantil que representa un dinosaure
que ix de la closca. Ninot que, per cert, li comente que a la fallera major infantil també li ha agradat molt. Cosa curiosa: esta foto, temps

Luis Castelló

després, serà la seua foto de perfil de WhatsApp durant tot l’exercici
faller.
La borrasca Helena, per la seua part i fent de les seues amb fortes
ratxes de vent d’uns 90km/h, ens deixa sense l’espectacle pirotècnic
que s’anava a realitzar en l’exterior com a colofó a esta inauguració.
No obstant això, el present relat no pot tindre millor final feliç que
l’aparició dels artistes fallers, que em semblava com vore l’Arc de
Sant Martí.
Per fi vaig vore la llum multicolor després de la pluja d’este temporal.
Tots els colors es van personificar amb la presència d’alguns artistes
fallers. Així es dóna un bon final després d’una sèrie de fenòmens
climatològics adversos.
Finalitze la meua producció de hui, despentinada, adolorida i esgotada, però molt contenta perquè tinc les meues fotografies i m’he
adaptat a les baixes i altes pressions. Un altre dia explique això de la
postproducció... que eixa ja és una altra història…

VOCABULARI CLIMÀTIC
FALLER
Miguel Àngel Gascón Rocha
PREFACI.
Les falles viuen de manera permanent dins del seu propi microclima,
moltes vegades alié a la realitat que les envolta. Este microclima
genera una parla específica quant als termes climatològics que
calia definir, i per això vos proposem el vocabulari climàtic faller, on
replegue algunes definicions que varien com la nuvolositat variable
de les generalment acceptades.

A.
Anticicló. Efecte meteorològic faller que es manifesta el 20 de març
quan les cendres de la falla acaben de desaparéixer. Abans s’envolaven
al vent, ara hi ha una màquina excavadora, però el concepte és el
mateix. Esta sensació atmosfèrica de calma i tranquil·litat mentre els
fallers descansen dura fins a la primera junta general.
Arc de Sant Martí. Recurs reincident dels artistes de les falles infantils
per a omplir l’espai. Apareix amb qualsevol motiu i ocasió sense cap
pretensió adoctrinadora.
Alta pressió. Sensació de marejol que provoca inestabilitat anímica
en el cap del president d’una comissió fallera.

B.
Baixa pressió. És la sensació que patix el faller en el moment precís
que acaba d’enrotllar-se la faixa al voltant de la barjola. La pressió
és inversament proporcional al tamany de la panxa. La baixa pressió
augmenta amb el pas del temps, especialment es fa notar en la bufa
i l’esfínter que van creixent amb l’espera.

Basca. Sensació de calor d’origen ambiental i humà que es provoca
durant l’espera que comence la mascletà de la plaça de l’Ajuntament
del Cap i Casal. Com tota espera, també afecta a la bufa i l’esfínter.
Boira. Acumulació de partícules de pólvora que crea un núvol dens
que impedix la visibilitat. La densitat és proporcional a la quantitat de
pólvora emprada i a la velocitat del vent. Este fenòmen climatològic
apareix acompanyat d’una olor característica que embriaga els
fallers i les falleres especialment.
Borrasca. Oratge habitual durant la celebració de les juntes generals.
A vegades els fallers bufen tant que acaben envolant-se les taules i
les cadires, encara que açò només passa en episodis temporals.

C.
Calfor. Sensació provocada per la penetració en les capes més
baixes de l’atmosfera fallera dels núvols de cassalla o derivats.
Calina. Capa brumosa que apareix en els casals durant les llargues
nits de la festa fallera i que s’acumula durant la matinada. La
seua composició està formada per una varietat de vapors etílics i
evaporacions humanes.
Canvi climàtic. Situació emocional que patixen les persones que
exercixen la presidència i que evoluciona des de la situació anímica
de normalitat cap al calfament creixent a mesura que s’aproximen
les falles.
Cel. Sensació d’elevació espiritual en el moment de conéixer que
s’ha guanyat el primer premi, encara que siga en el concurs de borles
individual secció B.
Ciclogènesi. Fenonem atmosfèric que es produïx durant la nit de la
cremà quan s’arreplega el major volum de plors de fallera major per
metre quadrat.

D.
Desèrtic. Estat de soledat en el qual es queden els tallers dels
artistes fallers després de la plantà. No hi queden ni les rates, que en
més d’una ocasió han acabat plantades en alguna demarcació com
si foren un ninot.

Diluvi. Accident pluviomètric que tracten d’evitar totes les falleres
majors durant els dies de falles, especialment quan han d’eixir en
l’Ofrena de Flors a la Mare de Déu. Este autèntic canvi climàtic faller
es provoca fent una ofrena diferent; en este cas, d’ous a les monges
clarises. Elles, a canvi, fan dolços d’un tast inigualable. A tot açò, el
sector ouer queda encantat amb esta tradició climatològica.

E.
Estiu. Època de descans faller que incomprensiblement no aprofiten
els veïns per a fruir de la seua llar, sinó que peguen a fugir com els
fallers i les aus migratòries buscant espais de menys calor.

F.
Firmament. Constel·lació de quadres, fotografies i estampes diverses
que pengen de les parets dels casals amb les cares de les falleres
majors de tots els anys de vida de la comissió fallera donat-li llum i
esplendor com a autèntics estels.
Fredor. Sensació tèrmica que patix el president i l’encarregat del
monument quan visiten el taller de l’artista faller a principi de març
i els ninots encara no tenen la primera mà de gotelé. La sensació de
gelor augmenta si l’artista pronuncia la frase “està tot controlat”.

G.
Gelada. Congelació de la sang de qualsevol faller provocada per les
decisions dels jurats quan no ens lliuren cap premi.

H.
Humitat. Presència de vapor aigualós en la zona engonal de les
falleres després de caminar durant hores vestides amb davantal,
falda, alçador, sinagües, pantalons, faixa, bragues, salva-slips
amb randes i qualsevol altre complement que posen de moda els
indumentaristes.
Huracà. Moviment quasi estrambòtic del personal d’un taller faller
quan arriba el mes de març i es troben amb un bou més gran que el
que vigila les carreteres.

I.
Isòbara. Línia fictícia que dividix els fallers entre els qui tenen drets
i deures i els qui només tenen drets. És això, fictícia, però molts la
veuen real com una barrera infranquejable.

L.
Llamp. Descàrrega elèctrica que es produïx durant l’apoteosi de la
presentació en el moment en què la fallera major es deixa vore amb
tota la seua esplendor, esplendor que deixa sense vista tot el públic,
al temps que li produïx espasmes a manera d’aplaudiments.

M.
Marejol. Moviment accentuat de l’esperit faller traduït en certa
aflicció i agitació pròpies de la nit de la cremà, excepte per al
president, que eixa nit té un estat d’ànim inversament proporcional
al de la resta de la comissió.

N.
Núvol. Acumulació de gotetes de cassalla que apareix darrere de la
barra qualsevol nit de junta general en el casal.

O.
Oxigen. Element químic gasós que necessita ser inoculat des de
l’atmosfera, per via intravenosa o pels nassos, en el cos dels pares de
la fallera major infantil quan comproven la factura del regnat de la
seua filla.

P.
Pedregà. Antigament, pluja de pedres arran de terra que provocava
el trencament dels trons de bac en contacte amb matèria sòlida.
Ponentà. Corrent d’opinió embafós provinent d’aquells que es posen
una càmera al coll i no han pagat ni una quota en sa vida però que
són els que més saben de falles fins al punt de creure’s doctors en la
festa i cum laude en el modelat de ninots.

Q.
Quimiosfera. Altura a la qual als fallers els agradaria que arribara la
falla, per la qual paguen quatre duros, encara que siga una merda
“punjà” en un pal.

R.
Reixiu. Capa d’aigua amb gotes molt menudetes procedent de
la condensació del vapor d’aigua en suspens en l’atmosfera que

es diposita damunt d’eixos fallers que, per alguna estranya raó,
preferixen estar de matinada contemplant el rotgle de la falla a
aguantar el got ecològic de cubata dins del casal o carpa.

S.
Secà. Mancança prolongada de pluja de premis. L’estat climàtic més
temut pels fallers de quota.

T.
Tempestat. Fenomen climàtic produït per les variacions de
temperatura corporal, el volumen de la cridòria i brofegades verbals
que apareixen en les juntes generals de totes les comissions falleres.
Estes tempestes solen ser l’embrió de noves comissions falleres i,
per tant, encara més tempestes. Ausades que són un fenòmen a
estudiar per la ciència.
Tramuntana.

Vent gelat septentrional que ho vol fer tot seu.

U.
Udògraf. Pluviògraf que mesura els plors de les falleres majors per
acte quadrat.

V.
Ventijol. Com març diuen que és airós, el vent màxim que desitgen
els artistes fallers per a poder plantar la falla, i perquè eixugue els
ninots que necessiten pintura ràpida per a ser plantats.

X.
Xaloc. El mateix vent que l’anterior, però provinent del sud-est.

Z.
Zèfir. Encara que sempre s’ha dit que “de ponent ni vent, ni gent”,
qualsevol aire com este provinent de terres endins de la península
serà benvingut pels artistes quan han de torejar el bou del taller en
forma d’eixugament de pintura.

Disposició Addicional Transitòria.
Queda aprovat este vocabulari faller a 9 d’octubre de 2019, en el 781
aniversari de la capitulació de la València musulmana a les tropes de
Jaume I, el primer ninot de falla més d’una any indultat.
Disposició Final.
Queda a la seua disposició per a possibles reguinys, bufes de pato i
pedregades diverses l’autor d’estes enrònies, Miquel Àngel Gascón
i Rocha, conegut en el món faller com a ‘Tofolet’, hipocorístic de
Cristòfol, que significa també home ignorant i ordinari del món rural,
però com la ignorància no eximix del compliment de la llei, ni té
excusa ni la coneix.

La calor del
#SomPatrimoni

Montse Català
Periodista de Cultura À Punt Mèdia
Exvicepresidenta de Comunicació i
Promoció de Junta Central Fallera
Calor sufocant és el que van patir els redactors de l’expedient de la
candidatura UNESCO. Portàvem mesos, anys, treballant en la idea
però finalment cinc valents segueren davant d’un ordinador per tal
d’escriure, i descriure, en les poques pàgines que demanava l’organisme internacional, la nostra festa. Vos imagineu contant (a algú
que no en sap res de res) què són les Falles en unes 200 paraules
només? Impossible, veritat? Però ho aconseguiren... amb l’ajuda de
litres i litres d’orxata, clar. Treballar un document tan important per
al futur de les pròximes generacions de fallers amb la calor de l’estiu
en una terrassa del centre de València afecta menys amb orxata i
fartons. Això és incontestable.
I tots sentírem boira als ulls en apropar-se la data de la reunió de la
UNESCO. Havien triat Addis Abeba, la capital d’Etiòpia, per dirimir els
nous Patrimonis, i nosaltres pensàrem fer un últim impuls conjunt a
la capital del Túria. Fallers de tot el territori clamant al món que les
Falles mereixien eixe títol des d’un altre Patrimoni de la Humanitat,
la Llotja de la Seda de València. I això va passar el 28 d’octubre de
2016. Més de 400 convidats, els versos d’Estellés ressonant entre les
columnes helicoïdals, un nou llibre fotogràfic i multilingüe que veia
la llum eixe dia (i que seria el primer d’una trilogia) i la incertesa (i
també les apostes entre els amics) sobre quin dia seria el nostre, el
que faria les #FallesUNESCO una realitat… Ulls amb boira durant eixa
vesprada de tantes emocions!
Els dies passaven i la rosada blanca a causa de les baixes temperatures arribà a Brussel·les. Feia fred però el 14 de novembre allà estàvem

Pere Fuset, Raquel Alario i una servidora per fer les últimes reunions
al Parlament Europeu. Calia que les institucions europees també
feren costat a esta declaració universal de Patrimoni Immaterial de
la Humanitat. Nosaltres fa anys que la teníem clara però el planeta
devia conéixer la grandesa de les Falles. Vam passar allí, a la capital
d’Europa, 48 hores fredes amb converses més que interessants contant les implicacions econòmiques, socials i culturals que té la nostra
festa.
Als pocs dies, el 25 de novembre, a la plaça de l’Ajuntament de València s’instal·lava la gran etiqueta #FallesUnesco i l’allau de persones,
falleres o no, valencianes o no, que desfilaren per davant d’ella i es
feren la foto de suport va ser aclaparador. A l’Instagram de la Junta Central Fallera no donàvem l’abast per a publicar-les totes! Més
de 140 imatges en collages de 9 fotografies estan encara al perfil si
mous el dit cap al 2016… Quin goig tornar a vore-les mentre escrivia
este article. Quin comboi més bonic vam fer entre tots…
Ai! I el gran tornado arribà el 30 de novembre. Una breu telefonada
em demanà que anara ràpidament a l’Ajuntament. Podia ser el dia!
Vaig cridar a la Fallera Major de València, i sí, també vaig ser concisa:
-Raquel, en 20 minuts t’arreplegue!
Al taxi l’èxtasi de les dos se n’eixia per les finestres. Al Saló de la Xemeneia va passar tot: premsa, autoritats, connexions informàtiques
amb Etiòpia que fallaven, més premsa… I, a la fi, amb un Facebook
live va arribar la gran notícia i a continuació els crits, els abraços, els
flaixos i el champagne! EREM PATRIMONI DE LA HUMANITAT!
Eixa mateixa vesprada eixia al carrer la falla del Patrimoni, feta de vareta per l’artista faller Juanjo García, a imatge de la campanya gràfica
del dissenyador Ibán Ramón. Va ser plantada a la plaça de la Crida,
davant de les Torres dels Serrans, i fins allí arribaren vents del nord,
del sud, de l’oest… Fallers de tot arreu que es comboiaren en poques
hores (des del migdia que es va conéixer la notícia fins a boqueta de
nit) per participar en la plantà al tomb d’eixa columna que feia pujar
al cel la nostra alegria. Fins i tot el mestre Pepet de Borriana ajudà a
dirigir... Després del crit “Amunt!” es va fer un silenci ensordidor a la
plaça. Vam contindre la respiració... i gran ovació. Quin goig per als
sentits, quina alegria compartida. No ens imaginàvem encara, a eixa
hora de la vesprada, que seria la falla que més dies passaria plantada
en la història.
Per què? Per la pluja. Les celebracions estaven preparades per al 4
de desembre, només 4 dies després del nomenament. Les visites a

Atenent els discursos de la Crida a la Humanitat acompanyada de la directiva de JCF.

la falla havien sigut continuades, tot estava a punt per a la multitudinària Crida a la Humanitat. Una Crida extra en eixe exercici faller
que era un regal per a tots, però la precipitació súbita d’eixe cap de
setmana de desembre va permetre només fer l’acte institucional al
Palau de la Generalitat i es suspengueren els actes a l’aire lliure. Era
impossible tot i les nostres ganes. Els cables de llum estaven submergits completament en l’aigua, era un autèntic perill encendre
milers de vats. La celebració hagué d’esperar.
Però no molt. L’11 de desembre lluïa sobre les Torres dels Serrans de
València la lluna més brillant. Milers de fallers acudiren als peus
d’este monument icònic per a la festa. Com ho fem sempre, si que és
cert, però este esdeveniment era únic, irrepetible, històric. Representants fallers de tot el territori (el famós G8) estigué sobre el cadafal,
una altra fita històrica. També hi hagué un discurs en moltes llengües: l’alemany, l’italià, el basc o el xinés! Raquel i Clara contagiaren
l’emoció. I com no podia faltar en qualsevol acte faller que tanca un
cicle, pólvora i foc per cremar la falla i tancar els anys de treball de la
candidatura UNESCO.
La calor del #SomPatrimoni es va sentir amb les flames d’aquella nit
i durant tots eixos dies. Des que minuts després del nomenament els
informatius de tota Espanya obriren amb la notícia fins a la cremà,
tot van ser missatges de valencians que, des del territori o des de
fora d’Espanya, tenien el cor en flama per la seua terra i la seua festa.
Quina sort haver viscut el camí de les Falles cap al Patrimoni de la
Humanitat i quina sort recordar-ho i compartir-ho hui amb tu, lector
d’este llibret.

TOTS ELS ANTICICLONS
PASSEN PER LA MEUA
COMISSIÓ
Un faller refredat

Era el meu primer any. M’havia apuntat a la comissió fallera perquè
un parell d’amics ens havia convençut a la resta per apuntar-nos i
gaudir de la festa des de dins, de les activitats que es feien i dels
actes tradicionals. Mai no podria haver-me imaginat la successió de
fenòmens meteorològics a nivell faller que vaig viure.
Primer anticicló: l’elecció de President. És el primer ritual que fem
cada comissió quan comença el Nou Any Faller, triar la persona que
durant un any pilotarà el nostre particular vaixell.
Havia escoltat que el president de l’exercici anterior deixava el
càrrec perquè portava molts anys i havia demanat que altres
persones donaren el pas de posar-se al capdavant de la comissió.
La sorpresa saltà quan començà aquella nit de reunió extraordinària:
es presentaren dos candidats, a més, components de la directiva
de l’any anterior. Una boira començà a instal·lar-se al casal. Res bo
no presagiava eixa nit... Ara entenc per què hi havia tanta gent a la
reunió, quan m’havien comentat que no solien haver-hi més que la
meitat de la comissió.
Primera baralla de la nit: la decisió de qui havia de parlar primer per
demanar el vot als presents. Que si per ordre alfabètic de nom, de
cognom, o del nom del color del seu jupetí preferit... Al final, el faller
amb més trajectòria posà calma en proposar que parlara primer qui
primer s’havia proposat com a candidat a la General.
Després de parlar el primer candidat a president, l’ambient
s’encapotà com si estiguera nuvolat. Però, després de parlar el segon,

a l’ambient aparegueren les nuvolades. Pensava que la germanor
fallera era un concepte molt estés. Però la quantitat de trons, llamps i
llampecs que repartí el déu Júpiter entre els dos candidats per tal de
desmuntar el contrincant va ser del calibre de les pitjors tempestes
d’alta mar.
I com després de la tempesta ve la calma, l’home major demanà de
nou la paraula per baixar la pressió atmosfèrica i demanar que la
gent apuntara el nom del seu candidat al paperet que ens donarien
a continuació. S’efectuà la votació i el posterior recompte. No recorde
el nom del candidat que guanyà, però sé que a continuació tragueren
la cassalleta per celebrar-ho i tots tan contents. El canvi climàtic
generacional en la presidència de la comissió s’havia consumat.
Segon anticicló: l’elecció de la Fallera Major. Tot funcionava amb
normalitat. La cordialitat entre els fallers, la germanor, estava present
entre les reunions. Fins que arribà al mes següent una altra reunió
extraordinària important per al futur de la nostra comissió: conéixer
quina fallera ens representaria durant tot un any. Perquè la cosa no
estava clara...
Es presentaren tres candidates. Les tres molt falleres, ja que havien
nascut al mes de març del mateix any, i també les apuntaren a
fallera alhora. Per tant, el criteri d’elecció segons el reglament intern
no servia. Calia buscar alternatives... Com en una pluja d’idees, cada
candidata proposà els seus criteris més favorables: pel número de
cens, per la distància de la casa al casal i per la quantitat de botelles
de cava a què convidaria a la comissió (una era la filla del propietari
d’un celler de caves...).
Es notà el calfament per moments. La borrasca que s’havia format
a l’inici de la discussió es transformà en una tromba d’aigua. Quasi
arriben a les mans... L’aiguat que hagué d’aguantar el president fou
d’aquella manera. Al final, el mètode tradicional de la votació decidí
qui havia d’ocupar el càrrec. En anunciar el veredicte, el casal se
silencià. A un cantó, la sensació de gelor s’apoderà de la candidata
que no havia escoltat el seu nom. A l’altra part del casal, la sensació
tèrmica havia pujat per a la candidata guanyadora. Immediatament,
una riuada de fallers i falleres desfilaren en un curiós besamans per
fer-li la pilota a la nova Fallera Major. Total, serà temporal perquè l’any
següent hi haurà una altra ocupant el seu càrrec...

Tercer anticicló: la votació del pressupost. Pensava que la germanor
fallera havia quedat patent en les dos principals reunions anteriors, ja
que la resta que se celebraren després les podria considerar normals
i tranquil·les. Però arribà setembre, i, de sobte, els entraren les presses
als de la directiva per tal de concretar els actes i activitats per a la
Setmana Fallera, eixa marató d’hores sense parar que acabaria amb
la cremà. Ens citaren a tots els membres de la comissió en la primera
reunió de setembre.
M’explicaren que allí es plantejaria què anàvem a fer els dies principals
de la festa. El president començà a llegir el programa de festejos
aprovat la nit anterior en directiva. Jo notava com les cares d’algunes
persones anaven canviant de color segons avançava la lectura, com
si el poc espai lliure al casal provocara una pujada de pressió. Vaig
entendre que la citada reunió de la nit no havia estat calmada...
Tots a l’hora, els delegats de Festejos, Infantils, Seniors i Activitats
Disverses començaren a alçar la veu per intentar explicar, al mig del
guirigall format, les seues demandes amb la corresponent pujada del
pressupost de la seua delegació. De nou, el faller amb més trajectòria
s’alçà i demanà ordre. Els delegats alçaren el seu braç per demanar
la paraula, i el president els la va donar seguint el seu propi interés.
El de Festejos demanà una pujada del seu pressupost per poder
contractar la millor orquestra i una marca bona de ginebra; el de
Juvenils, per a contractar tots els dies una discomòbil i una marca
bona de whisky; el d’Infantils, per a unfables per a totes les edats i
una marca bona de cervesa... per als pares; el parell d’empestats que
sempre aprofitaven per demanar unes falles més grans...
Al final, arribà la Setmana Fallera, i tant el nou President com la
Fallera Major, com els fallers i falleres, s’alegraren més quan veieren
que arribava a la nostra carpa el camió de la beguda que quan van
arribar els primers ninots de la falla... ací vaig entendre el veritable
sentit de germanor fallera.

Història d’un despropòsit:
La perversió de les
presentacions d’esbossos
Xavier Serra
creador de malaltdefalles.com

Acte públic on es donen a conéixer les Falles que els artistes plantaran
al carrer a l’inici de la festa fallera. Això és una presentació d’esbossos.
O hauria de ser-ho.
Als inicis del segle XXI és el moment en què cal situar el naixement
d’aquests esdeveniments. El tret de sortida es localitza temporalment
al desembre de l’any 2000 quan la Federació de Falles d’Especial
de València decideix organitzar un acte conjunt de descoberta
d’esbossos i maquetes sota el nom d’Especi@líssims. Amb el temps
esdevindrà Una festa per a tots complint, en 2019, 20 edicions.
A partir d’aquest moment i de manera progressiva, aquest
esdeveniment cala en el món faller com gota d’aigua que va filtrantse per les muntanyes. Al caliu de les imatges i la repercussió en
premsa de la celebració d’algunes d’Especial, les comissions van
incorporant la presentació d’esbossos a les seues agendes com un
ritual més dins de cada exercici.
L’aparició dels mitjans de comunicació digitals també suposa un
impuls capital per a l’efervescència d’aquests actes. Fins a la primera
dècada dels 2000 la informació fallera estava monopolitzada per
l’oficialitat (Junta Central Fallera i fallera major) i per les comissions
més poderoses. Difícilment les entitats més modestes ocupaven
molt més espai que no fóra un breu. Açò canvia radicalment amb
l’aparició dels espais digitals fallers. Totes les associacions falleres
tenen dret al seu racó. Arriba la democratització a la informació de
la festa.

La presentació d’esbossos (i maquetes en alguns casos) passa a la
categoria d’acte tradicional, tot i ser una de les darreres incorporacions
al calendari faller. En aquest moment, la presa desborda i el que
pareixia un fet contingut es converteix en una massificació. La
presentació d’esbossos esclata. Per a mal.
La intenció inicial d’un acte on es pose la mirada en l’obra de
l’artista faller i es valore la seua figura passa a ser una pura il·lusió.
El fallermajorisme envaeix aquest espai i el fa seu convertint-lo en
un acte més on lluir els vestits i les gales. Naixen les presentacions
d’esbossos col·lectives d’agrupacions, que en realitat són exaltacions
de falleres majors encobertes on allò important és la foto de les
representants i l’esbós, teòric protagonista, passa a un segon pla i ja
no apareix en les instantànies tapat per espolins i ramells de flors. Tot
un despropòsit.
Però més enllà d’un acte desvirtuat en el seu sentit original (un més
en el món de les falles i van…) hi ha tota una sèrie de conseqüències
que han sigut, són i a aquest pas continuaran sent molt negatives
per a l’artista faller, cridat inicialment a ser el protagonista de la
presentació dels seus esbossos.
L’aparició de l’esdeveniment ha creat una necessitat i una exigència:
cal presentar un producte bonic, cal crear un dibuix que lluïsca en
el cavallet després de ser destapada la manta morellana de torn, cal
dur una maqueta el més detallada possible. Tot per l’acte.
El que haurien de ser eines de treball de l’artista, esbós i maqueta,
passen a convertir-se en productes a vendre en un casal faller durant
una convocatòria pública que tindrà una determinada (dubtosa)
repercussió. Falleres i fallers volen omplir-se com un paó per presumir
de qui la té més gran i més fermosa davant de la resta del col·lectiu
faller. De què va la Falla? Quin és el missatge que vol transmetre
l’artista o quines han estat les inspiracions? Això té absolutament
igual. L’únic que volen escoltar els membres de l’entitat fallera és que
el professional de l’art efímer els prometa un bon premi per poder
estacar en qualsevol ninot després de la recollida de palets.
El fet que l’esbós s’haja de publicar en mitjans digitals, en premsa
escrita o fins i tot en peces informatives televisades de dubtosa
qualitat, fa que l’artista faller haja de preparar alguna cosa a propòsit
per a la presentació. Ja no valen les quatre ratlles que li servien
de guia per a distribuir volums. Ara ha d’esforçar-se en crear una
il·lustració-dibuix-disseny amb colors cridaners, formes tancades i
que s’aproxime molt al que serà la Falla, reduint a la mínima expressió
el marge de maniobra que podria tindre.

En el cas que el responsable de signar la Falla tinga habilitat per dur a
terme aquesta petició, no hi haurà problema, més enllà de la pèrdua
de temps i hores (i, per tant, diners) que puga suposar-li la realització
de l’esbós. Ara bé, la realitat és una altra. Una nova figura apareix per
ocupar aquest negociat: el dissenyador.
L’artista recorre a l’expert en dibuix en tableta digital perquè aquest
li oferisca un producte acabat i presentable per al moment de donar
a conèixer en societat la Falla. Aquesta necessitat, aquest nínxol de
mercat, ha estat ràpidament ocupat per professionals (i no tant) que
han vist en açò una lucrativa oportunitat de negoci, i que han arribat
fins i tot a convertir-se en protagonistes per damunt del signant de
la Falla, és a dir, del pobre desgraciat de l’artista faller.
Fins a tal punt ha arribat aquesta situació que molt abans del
moment de mostrar com serà l’obra de l’artista, en el moment de la
contractació, les comissions exigaquestn als artistes anar de la mà de
determinats dissenyadors per poder plantar a la seua plaça.
L’artista s’ha convertit en un esclau de l’esbós. Per accedir a
determinades ubicacions, sap que haurà de pagar un peatge en forma
de percentatge del pressupost dedicat a la partida del dissenyador. O
té una altra opció: perdre l’oportunitat i tindre dificultats per tancar
els ingressos necessaris per dur endavant el taller durant l’exercici.
Clar i català, un concurs d’esbossos en tota regla.
No només es tracta de supervivència. Els egos i l’escalafó també
juguen un paper important. Omplir de likes els comptes 2.0 de
l’artista, rebre palmadetes virtuals a l’esquena en forma de comentaris
de l’estil “Brutal, fallón, gran projecte…”, i anar pujant en les seccions
també passa per contractar un dissenyador (o dissenyadora) de
moda que et faça un dibuix bonic i que et catapulte a la fama de les
Falles. Encara que siga a costa de deixar-te la butxaca en l’intent…
Probablement hi haja més factors que contribuïsquen a aquesta
lamentable
situació:
competència deslleial entre artistes,
contractació mercenària per part de comissions, caterva de
personatges vividors… Segurament, tots han afectat de manera
important. Però, sense cap dubte, l’acte de presentació d’esbossos
i la perversió del mateix han contribuït molt negativament en el
moment tan crític que viu el professional de la creació de Falles.

Pluja d’idees
Sergio Alcañiz
Artista faller

Va arribar el dia! Ets l’artista de la Falla Sant Roc i aquesta vesprada
presentes la falla que vas a plantar al 2020!
Els primers raigs del Sol impacten la teua persona, t’acostes a la finestra, l’obris com si d’un cicló es tractara i veus que fa un Sol de
justícia. Tot eixirà bé... portes tot un més de raigs, trons i centelles al
teu cap buscant el millor projecte... La positivitat per davant. Penses
que no hi haurà xàfecs al camí. Quins nervis! Sents inestabilitat en tu.
Ixes de casa: el Sol ja no escalfa tant, els núvols entelen l’ambient i
sents humitat. Comences a suar, els nervis es palpen com corrent
en doll. La temperatura puja en adonar-te que se t’han oblidat els
apunts que volies presentar. Quina pluja gelant se t’ha creat al cap ...
Com una ràfega de vent tornes a casa i reprens el camí cap al casal,
on possiblement trobes vents huracanats. Arribes mitja hora tard...
Horari Honorífic Faller.
Arribes al casal... L’ambient es preveu clar; però no, allà m’esperaven
asseguts tres fallers directius, com si de núvols d’evolució es tractara... Encara faltaven per arribar dos fallers més i el president. La calma avança una miqueta sobre tu. Com fronts càlids s’apropen, anhelants per saber què els tens preparat.
Comencen a arribar els que faltaven i veus com els núvols baixen i
comencen a deixar boira i boira... Tots et miren, atents. Ells confien
en tu. L’aire s’escalfa, puja, s’expandeix per la pressió.
Ensenyes el projecte. Has fet el que has vist convenient, el que t’ha
vingut de gust, t’has huracanat el teu cap amb alguna cosa original
i que entra dins del pressupost que t’ofereixen. El vapor d’aigua calenta xoca amb una massa d’aire fred, les gotes es condensen ràpidament i, amb el contrast, es formen tempestes...

Paraigües en la mà; de sobte, neva al Casal. A un de la directiva l’has
deixat fred: s’esperava un poc més. Potser s’esperava una falla del
mar o del camp. Com una caiguda de gota freda. Un altre s’esperava
una cosa un poc més tradicional, més autòctona, de cartró potser. Al
teu cap comença a pedregar. Les descàrregues elèctriques es manifesten amb intensitat. Un altre directiu veu el projecte escàs, potser
li falten 3 ninots més... Les pluges localment fortes inunden el casal.
Entre ells es troba el pare de la Fallera Major... Arriben els llampecs. Et
diu que si podries afegir-li a la “falleta” un ninot de la Pepa Pig.
Es calma el temporal. Parla i posa seny el president. Et dóna el beneplàcit i et diu que endavant amb el projecte. Li encanta, el fascina, és
molt fan teu. Es comencen a percebre alguns raigs de Sol, els núvols
es van dispersant, les gotes de la tempestat es van assecant. Ell és el
que mana. Et fa saber que li encanta la teua feina, que confia i que
anem a arrasar. I que disculpa pel vendaval que has rebut. S’aclareix
el temporal, els ocellets canten i els núvols s’aixequen. Que sí, que
no... Barbaritat de falla!
No sempre plou al gust de tots, és clar, però és molt important conéixer i respectar l’atmosfera de l’artista, sense forçar altes pressions, i
confiar en la seua previsió creativa i artística si no vols que es produisca finalment una ciclogènesi explosiva res recomanada i se’n vaja tot
a prendre vent... Feliç ratxa a tots!

SUOR UNIVERSAL
Hernan Mir

En estampar-se contra el pis formaven constel·lacions d’estreles
de diferents grandàries i formes. N’eren tantes que ben bé es podia parlar d’un univers d’elles. Centenars de gotes de suor davallaven del front del director, així com de tots els d’aquells companys
que s’afanyaven a enllestir l’escenografia que amb tanta cura havien
preparat durant més de dos mesos. L’ardent sentiment d’enuig era
coral. No hi havia dret a malbaratar la il·lusió i el treball de tants per
una imposició destrellatada. Aquest era, i no altre, el sentiment que
a l’interior d’aquells fallers cremava, i molt, l’ànim.
Per acabar-ho d’adobar, el canvi climàtic es palesava a l’ambient
d’aquell primer diumenge de novembre, amb una temperatura més
típica de l’estiu que no de la tardor. Malgrat el funcionament de l’aire
condicionat, el nivell de calor entre caixes era extrem, implementat per l’acceleració amb què es treballava a l’escenari. La calor dels
cossos superava de llarg la dèbil sensació d’alleujament que la maquinària de refrigeració subministrava sense descans.
Tot va començar mesos enrere, quan l’atzar havia tornat a jugar amb
la sort reservant per a l’última extracció el paperet amb el número
adjudicat a la nostra comissió. De nou tancaríem el concurs. De nou
havíem de posar el punt final, el fermall d’or, a un concurs de teatre
infantil en llengua valenciana. En aquesta ocasió la notícia no havia sigut motiu de desgrat, ja que el calendari semblava ajustar-se
a unes condicions mínimament lògiques per a tots els grups, sense haver-hi excessius salts, ni buits, en la programació del concurs,
com sí que havia passat en anteriors edicions. A més a més, el fet
d’adjudicar hores d’inici a les diferents representacions també ajudava a programar, convidar i atreure els amics, mestres i companys dels
protagonistes, així com els familiars i espectadors al dia de l’estrena.
El trellat semblava haver-se instal·lat per fi en l’organització.
Però tot allò, tota aquella bona sensació s’havia aigualit com el gel
dels darrers glacials i havia estat arrossegada com les canyes dels
barrancs per la darrera gota freda amb la recepció d’un correu electrònic amb un avís de canvi en la programació, que només afectava
unes poques comissions. La nostra entre elles.

Primera imatge de la representació “I tu què pintes?”, a càrrec de Duc de Teatre Infantil.
Fotografia: Vicente Mínguez.

Per motius no massa ben explicats, per dir-ho d’una forma elegant,
la programació d’obres en una mateixa matinal passava de dos a tres
en aquell cap de setmana de tres dies. No s’alterava l’ordre d’actuació
però si les condicions, ja que el temps de canvi i muntatge es reduïa
extraordinàriament amb el consegüent i més que possible retard en
l’inici de les segones i terceres representacions. La mitjana de la temperatura que mesura el malestar col·lectiu de la comissió va pujar
tant com la mitjana de temperatura dels mars mundials en l’última
dècada.
I això no va ser res arribat el dia de la representació. Els pitjors presagis es confirmaren. I tant. La representació estava programada per
a la una de migdia, just quan els nanos de l’anterior representació
rebien els merescudíssims aplaudiments de fi de l’obra, a la qual no
pogueren assistir, ni participar, tots aquells que, valents i disposats
a veure els nostres nanos, portaven més de mitja hora bellugant els
ventalls mentre esperaven al hall del teatre, ja que les portes de la
sala estaven tancades durant la representació. Arran de l’ovació va
vindre la sessió de compliments, felicitacions, pessigolles a les galtes i selfies teatrals mentre el desmuntatge de les quatre cadires, un
llit, un penjador i una tauleta es deturava més enllà del necessari. Al
mateix temps l’encarregada de la sala, encesa com una massa d’aire
calent provinent de l’Àfrica, s’apressava a buidar el pati de butaques
per segona vegada en aquell matí, caldejant l’humor dels pares i de
les mares dels protagonistes. La neteja de l’escenari i l’inici del nostre

muntatge, sense temps ni per a mirar-se i encara menys per a pensar-s’ho, es va realitzar simultàniament, com una DANA (Depressió
Aïllada en Nivells Alts) que ocupara l’espai del qual moments abans
s’ensenyoria una onada de calor.
Ara passaven alguns minuts de les dos de la vesprada i encara no
s’albirava el final del muntatge. Tot i a pesar de fer-se l’hora de dinar,
cap dels implicats mostrava indicis de tindre la més mínima sensació de fam. A les catacumbes del teatre, les mares s’apressaven amb
els vestuaris de les menudes actrius i dels inquiets actors. L’índex
d’humitat a l’ambient era proporcional a l’índex d’humanitat, per
la qual cosa no resultava gens fàcil embotir dins dels vestits alguns
d’ells, totalment amerats com estaven pels nervis i les hores de jocs
que portaven a les entranyes del teatre mentre feien temps esperant el seu torn. Els vestidors bullien, com fumaroles volcàniques,
d’escalfor humana que feia complicada la tasca de les maquilladores vocacionals, les quals utilitzaven les tovalloles i els mocadors per
rentar-se la suor pròpia més que per netejar les cares que tenien entre mans.
Tal era la roentor magmàtica que es patia allà baix, que els lectors
tèrmics instal·lats als satèl·lits geoestratègics estatunidencs van disparar les seues alarmes fins al punt d’alertar el govern de l’estat espanyol de la imminència d’una erupció volcànica localitzada al barri
de Sant Marcel·lí de València. L’alerta va expirar ràpidament quan
l’encarregada d’emergències de València va rebre la telefonada advertidora a la qual va contestar:
-Tranquils! Tranquils! No passa res. No passa res. Això és pels ànims
dels participants en el concurs infantil de teatre de la Junta Central
Fallera. Res de nou!
Efectivament, la normalitat va tornar de seguida en fer-se amunt el
teló i donar llum a les bateries. Un calorós i eloqüent aplaudiment va
premiar aquella primera imatge que el públic va percebre. La llum
dels focus i l’escalfor del públic van ser com una bafarada de tardorenc aire fresc que va temperar l’ambient i va relaxar els ànims, perquè, per fi, podien gaudir de la passió pel Teatre.

S’ACOSTA UN CICLÓ

Mar Piquer Muela
Membre de l’Associació d’Estudis Fallers i
fallera
Són les 20:00h d’un dilluns que es preveu amb temperatures variables. Com alguns dilluns de l’any hi ha junta general a la falla. Emma
i la seua colla de joves han quedat un poquet abans per fer-se unes
cerveses i parlar de l’estratègia de la imminent junta. El vent bufa
a favor, tenen a tota la joventut i a la majoria dels pares recolzant la
seua proposta.
Arriben les 21:30h. Entrepà en mà, tots els fallers es disposen a sopar;
el president i la seua directiva observen que hi ha més gent del normal, ja saben que la nit va a ser mogudeta.
Acaba el sopar… café, punyet per a veure qui els paga, i “al lío”.
La sessió comença com tantes altres: Es llig l’acta anterior, el president informa de diferents assumptes i dóna pas a les delegacions
perquè informen dels actes i de les diferents decisions preses.
Torn de festejos. La delegada, Emma, demana la paraula i trau “el
tema”.
- Volem parlar de quants tiquets de cubates tindrem estes falles, perquè l’any passat ens quedàrem curts, i, clar, en altres falles sabem
que tenen 30 cubates i no ens pareix just perquè nosaltres també
paguem la quota.
- Sempre igual! - va dir el president en un to calentet- vosaltres
vos penseu que les falles, el casal o les activitats per a xiquets son
debades? Les vostres quotes, com les dels altres fallers, es destinen
a moltes coses.
- Però si no podem divertir-nos en la nostra falla, acabarem anantnos-en a una altra, o a cap… Per a no tindre beguda gratis, ens n’anem
a una revetla bona.
- El problema ací és que no vos importen res les tradicions, només
voleu bufar-vos. L’endemà d’una discomòbil només es vesteixen 3
joves per a la recollida de premis. No teniu estima per res.

- Jo sempre vaig a la recollida de premis, perquè són els valors que
m’ha ensenyat mon pare, faller de tota la vida, com jo.
- Sí, Emma. Però quants més ho fan? A tota la gent jove que no s’ha
criat amb eixos valors li té igual els actes tradicionals de la falla. I el
que no anem a fer és donar-los més cubates perquè vinguen ací els
amics a bufar-se gratis i mentrestant la falla s’afona.
- Crec que vos heu oblidat que un dia fóreu joves. Que vinguen amics
és bo. Així s’apuntaren fa uns anys Pablo i Cristina i van reviscolar la
joventut de la falla.
- Tens raó però no crec que la solució siga donar més cubates gratis,
sinó trobar alternatives d’oci per a la gent jove. No podem permetre’ns
perdre més valors fallers en esta comissió, ens n’anem a pic.
- Però si no ens deixeu participar de les preses de decisions importants, ni formar part de la directiva, com voleu que continuem amb
eixos valors?
El presi va callar. Potser aquella discussió havia canviat de terç i
Emma començava a tindre una certa raó.
Pel seu cap arribaven records de la seua joventut, quan tenien força,
quan sentien bullir la sang, com deia el seu estimat Serrat. Va recordar eixe sentiment de voler tombar el poder i demostrar que ell i el
seu grup de joves estaven més que preparats per a dur la falla, eixes
converses al bar del barri on es queixaven dels senyors que portaven
la falla i no aceptaven cap proposta dels joves. Possiblement, és cert,
s’havia oblidat que ell un dia va ser jove.
L’ambient de la junta es va calmar. El president va reprendre la paraula.
- Xics, xiques, en certa manera teniu raó. Ens hem oblidat que fa anys
nosaltres estàvem al vostre lloc i la frustració que suponia rebre contínuament un no a totes les iniciatives o propostes. Està clar que la
gent jove fa la sensació de ser irresponsable, sempre amb el cubata
en la mà; però, nosaltres també donàvem eixa sensació, i va arribar
un dia que ens deixaren demostrar que érem capaços, i ara ja fa 20
anys que portem la falla endavant. Tal vegada siga moment de començar a ensenyar-vos com es gestiona una falla i que demostreu la
vostra vàlua. Com a primer pas, la proposta serà acceptada.
La cara d’Emma es va il·luminar com un raig de sol de març. Per fi
havia aconseguit ser escoltada; a partir d’ara, suposava un punt i seguit en la història de la falla, perquè, després de la tronada, sempre
arriba la calma.

La temporada dels
huracans

Manuel Muñoz
Historiador de l’art, Expert en Falles i
Creativitat
Tot el personal que es dedica a l’estudi de l’oratge determina que la
temporada d’huracans se situa entre les acaballes d’agost i principis
d’octubre a la zona centre d’Amèrica i el Carib. Un fenomen que
per a nosaltres és poc usual. Tot i que tenim una cosina germana
seua anomenada ciclogènesi explosiva. És a dir, tempestes de poca
duració però amb una virulència extrema.
I sembla que al casal, al setembre, amb la tornada a l’activitat i en
posar en marxa el compte enrere de cap als dies grans, s’encetà un
huracà, en efecte, com els dels americans. I tot per una disputa entre
senyes identitàries pròpies o americanes.
Com en cada junta de la falla des que els més joves es feren amb la
directiva de la comissió, hi ha una calma, però ben tensa. Per una
banda, els vells llops de mar (faller) defenestrats de les seues tasques
directives es troben a l’espera que, per altra banda, els novençans
vulguen fer algun canvi per encetar la tempesta. I això semblava que
anava a passar en breu.
Després de tot el protocol de rigor, on es parlà de la pausa vacacional,
de fer les quinieles, de quines xiquetes i dones poden ser en uns dies
les integrants de la cort, de l’expectació per conéixer els projectes
de la categoria reina... començaren a arribar els núvols. Núvols d’un
gris clar, signe d’algun ruixadet sense importància, quatre gotes mal
caigudes -que diuen- al camp.
Els punts del dia anaven tirant endavant amb més o menys disputa...
algun tro s’escoltava, però res amb importància, ja que al setembre

aquestes coses solen passar: estem en estiu encara i una tempesteta
estival no ve mai de nou. Algunes discrepàncies amb l’artista faller
escollit, sobre la conveniència de fer una revetla o una discomòbil
durant els dies grans de la festa... ja se sap que mai no plou a gust
de tots.
I arribà el que ningú volia que passara. L’anticicló mínimament alterat
que estava sent aquesta junta canvià per una borrasca quan es passà
a parlar d’un punt que l’equip directiu havia amagat minuciosament
en l’ordre del dia. Dins del calendari d’actes interns es volia innovar
amb festes temàtiques, ja que si d’alguna cosa es queixaven els més
joves de la falla era de la poca originalitat de les festes i l’obsessió
per la valenciania. Un sopor, per a més d’una i més d’un, propi de la
canícula estival.
Els trons, les ràfegues i la destrucció començaren en el mateix
moment d’escoltar la paraula Halloween. Els més vells es preguntaven
que quin invent era aquest, altres els responien que era la festa de
Tots Sants però feta pels americans. Alguns altres ho recordaven per
una nota de veu que li passaren per algun grup en el qual una dona
felicitava aquesta festa amb una pronunciació un tant estranya i, fins
i tot, alguns parlaven del fet que a l’escola dels nets s’hagueren de
disfressar amb ells. Quin desficaci!
Aleshores, des de l’ombra aparegué el palleter de torn, o conegut
pels altres com l’antic president, a parlar sobre la importància
de mantenir les nostres tradicions. S’havia arribat a l’ull d’aquest
huracà de la categoria més alta dins de totes les possibles, el terror
s’apoderava dels dos bàndols.
Els joves atemorits veien com el cel es feia negre, com una nit d’hivern,
el temor que hi haguera un motí a bord i es tornara a l’antic règim
era real. Al de sempre, a aquell en què un diumenge al mes toca la
paelleta, les quatre cassalles i la partideta dels quatre de sempre al
truc. Els vells, tres quarts del mateix: ja es veien de vampirs, bruixes
i altra fauna terrorífica, fent una replega de caramels pel barri, i
-com no- escoltant reguetón i altra música del moment que els fa la
mateixa por.
Qui anava a dir que una festeta de res amb ànims de cohesionar
més la gent de la falla acabaria com el ball de Torrent? La tempesta
perfecta s’havia desencadenat, i els comentaris despectius dels
“nous inexperts que volen carregar-se la falla” vers els “estos quatre
uelos malcarats mai ens deixen fer res” apareixien.

Però, després de qualsevol tempesta sempre arriba la calma, i sembla
que després de molt de bregar, de dir-se de tot menys bonics, els
rajos del sol tornaven a aparéixer quan de sobte es trobà una solució
que agradà a joves i vells. La fórmula del sopar de cabasset a canvi de
barra lliure per a tots acontentava tots els sectors.
I la calma i el sol dels darrers dies de l’estiu tornaven a regnar en el
casal. Els joves se n’havien eixit amb la seua, els majors ja els donava
més igual disfressar-se. La temporada d’huracans havia passat, sols
quedava la de la gota freda, la de les gelades hivernals, les tempestes
de març i la calor exagerada els dies de la plantà.

QUAN FA CALOR…
SOBRA LA ROBA
Carles-Andreu Fernández

La setmana fallera, en les seues dates més comunes (és a dir, del 15
al 19 de març), cau en una època d’oratge boig, perquè és quasi, quasi, primavera. Moltes vegades, massa, plou, fent tradicional la plantà
passada per aigua i per tant els artistes cabrejats; alguns anys fa un
fred polar que fa que les rondes falleres nocturnes acaben en rondes de cassola per a escalfar-se, i en altres fa tanta calor que donen
ganes de fer l’Ofrena en camell. En qualsevol cas, faça fred o calor,
sempre trobarem algun ninot calorós que porte poca roba en alguna
falla. Però tota la vida no ha sigut així, ja que hem tingut èpoques de
governants tan puritans que li hagueren posat calçotets al David de
Miquel Àngel.
En efecte, en la prehistòria de la nostra festa no hi havia cap problema en este sentit, ja que la falla era una simple foguera de fustes
i poc més, com les de cuinar una paella. Però quan començaren a
posar ninots la cosa va canviar, ja que hi hagué gent (de vegades els
que governaven, que és pitjor) a qui li incomodava alguna falla pel
seu contingut. Per exemple, el sexual.
Doncs sí, sembla mentida però la falla eròtica va ser una de les primeres en sorgir. Encara que ben pensat no és tan estrany, ja que si
a València hi ha literatura libidinosa en teatre i novel·la des del segle
XIII, és fàcil que eixa “calentor” es trasllade a l’argument d’una falla,
i més quan inicialment tenien una estructura molt teatral (un escenari alt sobre el qual col·locaven ninots que representaven escenes).
Ara bé, una cosa és que tocàrem temes apujats de to i una altra que
les figures anaren amb poca roba, ja que la fèrria censura del segle
XIX i principis del XX ho impedia. Per eixe motiu, els veïns que dissenyaven la falla feien metàfores sexuals amb productes de l’horta (figa,
llima, meló ) i amb animals com el conill. I de vegades ni això, com
demostra la coneguda falla de La Margot (plaça del Doctor Collado,
1912), qualificada com a “picant i pícara” en la seua època quan la cupletista que la protagonitzava anava completament vestida, i ensen-

yava només part dels braços; fins i tot un regidor de l’Ajuntament de
València va demanar que li posaren més roba. Anys abans, en 1906,
l’alcalde de la ciutat, Sanchís Bergón, va demanar que allargaren la
falda d’una ballarina que hi havia a la falla del carrer de Murillo.
Està clar que aquells no eren temps d’ensenyar cos en els ninots. No
obstant, una falla amb banyistes va obtindre un premi extraordinari!
Va ser la del carrer del Mar de 1917, patrocinada pel Cercle de Belles
Arts, on apareixien uns xics que miraven a través de la tanca unes xiques amb vestit de bany, tan emocionats que un no va notar que un
gos es pixava en els seus pantalons. I això que les xiques no anaven
amb biquini tanga, sinó amb aquells incòmodes i pudorosos vestits
de bany de principis del segle XX que ho deixaven pràcticament tot a
la imaginació. No obstant, en eixos anys despertaven l’erotisme dels
homes ja que es conformaven amb poca cosa.
Eixos banyadors que semblaven vestits actuals amb falda eren la
màxima expressió de la nuesa a principis del segle XX. Ni en la República, on hi havia més llibertat, van mostrar-se figures amb menys
roba en les falles, ja que la moral imperant (i els seus guardians en les
institucions públiques) ho impedia. No cal enganyar-se per les cròniques antigues on parlen de “frescura” i “pornografia” en les falles
de 1921, ja que els censors no deixaven ensenyar massa als ninots. I
què dir del franquisme, que només deixava passar la reproducció
d’alguna escultura clàssica amb homes musculosos, ja que amb les
de dones hi havia més problemes per si excitaven el personal... una
mentalitat típica del masclisme imperant. Passaven coses com que a
la falla Bosseria-Tros Alt de 1957, dedicada al tancament de locals de
prostitució, tenia una dona quasi despullada al coronament segons
l’esbós que fa de portada en el llibret i després, en la falla plantada,
apareix completament vestida. En la d’En Bany-Torn de l’Hospital de
1956 també hi havia una dona amb poca roba, només tapada amb
una xicoteta túnica a l’altura de l’entrecuix i amb els braços amagant
el pit, però el seu paper no era de sex-symbol, perquè estava molt
entradeta en carns. Potser per això va passar la censura.
Afortunadament no faltava massa per a una certa apertura sexual.
En els anys seixanta va començar una certa permisivitat, sempre que
la cosa no se n’eixira de mare. L’auge del turisme a Espanya va fer
que les platges s’ompliren de visitants amb biquini, i això és reflecteix
en les falles de l’època. En 1960, la falla gran de Carretera de MadridCreu Coberta ja toca el tema del turisme, i ho fa des d’un punt de
vista crític, com la de Guillem Sorolla-Recaredo de 1961, que planteja ja en eixe any que hi ha massa turistes (no sabien el que vindria
dècades després). I amb ells arriben els biquinis a les platges, com
reflecteix la falla En Sendra-Plaça de Coll d’eixe 1961, que mostra el

“frescor” dels visitants que arriben a València amb figures amb biquini i banyador, ja sense complexos en el cas de les femenines.
L’estiu i les platges comença a ser un tema faller que sorgeix de tant
en tant, com en el cadafal de Cieza i Archena de 1964, el lema del
qual era “Escenes de platja”. Com és lògic en eixe ambient, en ell es
veien tant homes com dones amb banyador, encara que una, a pesar
que anava de bany no ensenyava massa, perquè portava la moda
de 1900. El mateix any, la comissió de Lluís Oliag-Mariola-Granada
insistia en el mateix assumpte amb “En l’estiu qui paga, viu”, falla
de l’artista Àngel Azpeitia on un grup de dones es banyaven en una
piscina i el coronament eren dues boniques sirenes amb la part de
dalt del biquini (la de baix no la necessiten perquè tenen cua de
peix). L’any següent, 1965, tenim una altra falla fresqueta en Carretera d’Escrivà-Lorenzo Salom, com indica el seu lema “Quatre cançons
junt al mar”. L’artista Joaquín Dolz va posar una dona amb biquini
al coronament, la indumentària més adequada per a estar al costat
del mar. La de Na Jordana de 1966 (una falla de Julià Puche titolada
“Passades per aigua”) continuava amb els banys, en este cas nimfes
en una piscina, i la de Mercat Central del mateix any (“El zoològic valencià”) igual; en este cas tornava a la platja i les turistes. En la falla de
Duc de Gaeta-Pobla de Farnals de 1971 torna a eixir una piscina; sota
el lema “Quan ix el sol”, l’artista León Lleó col·loca quasi tots els ninots
amb roba de bany, sent la majoria xiques amb biquini.
Però les dones amb biquini no només apareixien en les falles perquè volien donar-se un bany, ja que començaren a fer-se ninots on
la poca roba era una justificació masclista segons la mentalitat de
l’època. No és que fóra una novetat temàtica, ja que des del segle
XIX hi ha falles on la dona apareix al servici de l’home o com a “desgràcia” per a ell, en especial en el matrimoni. El que sí que innova és
mostrar-la amb roba de bany (o amb una altra indumentària escassa) innecessàriament des dels anys 60, emfasitzant el missatge masclista. És el cas de la falla de Carrera de Sant Lluís de 1965, que té com
a figura principal una xica amb biquini que maneja els homes com a
marionetes. En este exemple, la lleugera forma de vestir no està justificada amb l’acció que realitza, igual que en la falla Nador-Miraculosa
de 1972, en la qual hi ha una xica amb biquini sobre un caragol amb
cara d’home, que simbolitzava que li havia posat les banyes (les del
caragol en este cas). En este any tenim dos exemples més: la falla de
Sant Vicent-Empar Iturbi, que parlava del trànsit, simbolitzava este
concepte amb una xica amb biquini (no té sentit, ni tan sols en el
trànsit marítim), i la de Joaquim Costa-Comte d’Altea, en la qual una
dona que també portava biquini està sobre una panolla que simbolitza els diners, i que la falla dóna a entendre que és l’important
en l’amor. Més clara en la imatge que vol donar de la dona va ser

la falla d’En Plom-Guillem de Castro de 1971, que a pesar de tractar
del turisme, la dona amb biquini no apareix perquè vaja a banyar-se,
sinó per a mostrar-la com a un “monument” més de la ciutat. En tots
estos casos, la dona sofreix una hipersexualització injustificada -només explicada per la mentalitat masclista habitual d’aleshores- que
continua repetint-se any rere any.
En els últims anys de la dictadura de Franco, les autoritats encara van
fer-se més permissives (amb sexe al cap, la gent no pensa en política) i fins i tot van anar llevant-los el biquini a les ninotes de les falles.
Així, els artistes fallers comencen a col·locar dones completament
despullades, ja siga dins del guió de la falla o simplement com a
part decorativa, que convivien amb altres amb biquinis cada vegada
menys justificats perquè la novetat del turisme ja s’havia passat (ara
bé, encara es plantava de tant en tant alguna falla amb este tema).
Curiosament és destacable l’any 1975, ja que van proliferar les falles
amb biquini o sense res, com si ja es presagiara que huit mesos després Franco passaria a millor vida i canviarien els temps.
En efecte, eixe any hi havia amb biquini una fornera (Yecla-Cardenal
Benlloch) i una diablessa (Ramir de Maeztu-Humanista Furió), indumentària estranya a pesar que no falta calor en els seus ambients de
treball. Més impactant és la vikinga amb biquini de J. J. Dómine-José
Aguirre, perquè en el seu lloc de procedència si va així vestida es mor
de fred. I què dir de la dona que en la falla “Contaminació” de la plaça
del Doctor Collado, amb màscara antigàs i insecticida Flit en la mà,
va sense raó també amb biquini. I ja sense res que les tape, en 1975
hi ha una dona que desperta pel matí en el coronament de la falla
de la plaça de l’Àngel, i, com a decoració, en Na Robella-Avinguda
de l’Oest (unes papallones en la falla “La nit de noces” de Martínez
Mollà), en Onésimo Redondo-Guillem Ferrer (dues xiques nues que
sostenen un espill) i en Exposició (altres dues dones sense roba que
sostenen damunt una gerra).
A partir d’estos anys els exemples d’ús de la imatge de la dona com
a decoració o objecte sexual són molts utilitzats en falles de totes
les categories. De fet, entre les de menor pressupost de vegades
s’incloïa en alguna escena una xica jove amb biquini perquè sí, com
una mena de recurs per a omplir una escena; va ser un ninot habitual
que es cremava i ressuscitava any rere any com el pirata o el punky
que tants anys ens han acompanyat en els monuments fallers. La
Transició va ser una època de l’alliberament sexual de les dones que
també es reflectia en les falles, encara que sovint com a crítica, ja
que contrastava amb el masclisme heretat del recent franquisme.
Esta moralitat feia que fóra també habitual mostrar la dona com a
element desitjat, i més per l’aparició del “destape”.

No obstant, també va haver-hi casos en què el cos despullat de la
dona estava més justificat pel guió, com en la falla de Ribera-Convent de Santa Clara de 1977, realitzada per l’artista Mario Lleonart i
titolada “El destape”, que tenia una vedet pràcticament nua (que era
com es quedaven realment en l’escenari) en el coronament. I què
dir de la famosa “Eroticrònica” de l’Antiga de Campanar de 1989, una
falla dedicada a l’erotisme obra de Ramón Espinosa. Un tema on
els cossos despullats i fins i tot amb actituds de plaer eren obligats;
no obstant, tampoc no eren els més abundants entre els ninots del
cadafal, perquè estaven només quan eren estrictament necessaris.
Era en efecte una falla molt ben dissenyada i executada, tant que va
aconseguir el primer premi de la secció Especial, el primer any en
què la comissió militava en la màxima categoria.
Però els temps canvien i la normalitat amb què s’utilitzaven els ninots de dones amb biquini, amb poca roba o sense ella, va entrar en
decadència als anys huitanta. A banda de passar de moda el “destape” a Espanya, l’ús desmesurat del cos de la dona en els ninots va
començar a percebre’s com una actitud masclista. La mentalitat dels
valencians canviava, i a poc a poc el sentiment feminista es feia més
general, impulsat precisament per l’auge del turisme en els anys
seixanta i setanta i també pel desenvolupament econòmic d’eixos
anys, que va permetre a la dona a poc a poc recuperar drets perduts en el franquisme i aconseguir-ne de nous. Però eixe canvi de
mentalitat va anar molt lentament en el món faller, tradicionalment
dominat pels homes. De fet, ja no es veuen tantes dones amb biquini o roba similar en les falles com en els anys setanta, però encara
se’n poden tornar a vore cada any i de vegades de grans dimensions,
com en la falla d’Almirall Cadarso-Comte d’Altea de 2011. L’Informe
d’anàlisi de les falles de la ciutat de València des d’una perspectiva
de gènere, elaborat per la Universitat de València en 2019, adverteix
d’hipersexualització femenina en els ninots de falla, encara que apareix de forma molt diversa, no sempre ensenyant cos (augmentant la
grandària del pit, vestits insinuants, etc.). Així que hui en dia, a pesar
que fa més calor que als seixanta o setanta, hi ha menys biquinis en
les falles.

El faller infiltrat
Óscar Tramoyeres
Humorista

En un lloc de València, el nom del qual no vull recordar... Bé, sí que
me’n recorde; concretament, era... una falla.
Anem allà. Agarreu-vos... les borles, que vaig a contar-vos el meu pas
pel món faller.
Tot va començar, com gairebé totes les històries, per amor. Em vaig
enamorar d’una fallera fallera, de les que viuen les falles amb tant de
sentiment que et contagia.
Recorde quan, un dia, asseguts en una cafeteria, em va mirar als ulls
i em va dir:
- Et podies apuntar a la meua falla.
- Per descomptat -li vaig dir-. No conec molt les falles per dins, però…
Què pot eixir malament?
A partir d’aquí, la meua vida va canviar. No vaig tornar a ser el mateix,
mai.
Jo sóc d’un poble xicotet de València, i, malgrat ser valencià, no és
un poble molt faller, així que no coneixia el món de les falles des de
l’interior.
Quan em vaig apuntar amb la meua cari a la falla, va ser un dia que
feien un “sopar de germanor”, i, clar, m’agermaní (ja dejé, dejeve tu
dejeve seviunowa ...) amb tothom. Allò era un ambient festiu tot el
temps; fins i tot, quan veien que afluixaves, sempre venia algú de la
falla i t’oferia una beguda espirituosa molt similar a la poció màgica
d’Astèrix i Obèlix, anomenada cassalla.
Això ha de portar pólvora o alguna cosa, perquè, amb només un gotet de colpet, em venia de gust tirar petards com més grossos millor.

A la tercera cassalla, volia apuntar-me per ser el president de la falla.
A la cinquena, volia ser fallera major, i, a la setena, em van haver de
portar a casa, és clar. La falta de costum -em van dir-, però crec que a
això no t’acostumes mai.
L’endemà em van venir a buscar, perquè no sé en quin moment de
la nit havia quedat amb els delegats de festejos per a esmorzar. Jo no
ho recordava, és clar. Ni això ni moltes altres coses que després vaig
veure en fotos. I si he de dir alguna cosa positiva, és que em vaig integrar com el que més, des del primer dia. Allò del que no tenia moltes
ganes era de dinar, però va tenir raó el refrany que diu que “la taca
de la mora amb una altra verda es trau”. Doncs això, que a la segona
cassalla (l’arrancaora, li deien) em vaig demanar un entrepà -en un
baret dels de culte a l’hora de dinar que es deia La Pascuala- de blanc
i negre amb tomateta frexida… que no vaig tornar a menjar sòlids
fins a tres dies després, i vaig tenir ardor durant dues setmanes.
A partir d’aquest moment, vaig decidir aprendre un poc més els seus
costums, el seu idioma… Més que res perquè no m’agafés desprevingut, ja que em vaig veure amb possibilitats de morir rebentat com
un masclet.
Vaig començar per l’idioma. Com saluda un faller? El més simple i
breument possible: Ie!
Un ie que t’ha de nàixer de dins. Segons la seua durada, significarà
una cosa o una altra:
-Iee! = Com va?
-Ieee! = Com va? Com estàs?
-Ieeee, fill de puta! = Com va nano? Com estàs? I la família? Tot bé?
M’alegre un muntó de tornar a vore’t.
Per acomiadar-se també tenen el seu crit: Aaau!
I, e, a, o. No utilitzen ni consonants.
-Bé, això serà fàcil (vaig pensar erròniament).
Després, al mig, simplement, amb posar un “Tira-li”, i un “Xe, nano”, ja
ho tens; pots desenvolupar-te en el seu món.
Si et pregunten si vols una cervesa, contestes: -Tira-li!

Si han anat a per cervesa, i no te n’han portat: -Xe, nano!
Si hi ha alguna fent-li ullets a un amic teu i no es decideix: -Xe, nano,
tira-li!”
En fi, que ja tenia la base de l’argot faller.
Ara tocava infiltrar-se en les altes esferes, així que vaig acudir a una
de les seues reunions o aquelarres de fallers, on decideixen, no sols
el que van a fer ells durant l’any, sinó el que van a dormir els veïns,
quan van a poder aparcar i quan no… Un munt de variats problemes
que a mi em semblaven grandiosos, però que a ells no pareixia ni tan
sols afectar-los.
En la reunió a la qual vaig assistir, es va votar des de quants tiquets
per a cubates li corresponia a cada faller per nit, fins quantes festes
“tradicionals” s’havia de celebrar aquest any en la falla. Festes com
halloween, l’octoberfest, la fira d’abril, o, fins i tot, una fira hawaiana;
que “això sempre està de categoria”, segons va comentar el president. Tots van votar que sí a tot.
És clar, després em vaig assabentar que aquestes festes no són tradicionalment valencianes; però m’ho va explicar el de festejos, perquè
ho entengués:
-Xe, nano, hi haurà alguna cosa més valenciana que celebrar-ho tot?
I ací em vaig haver de rendir a l’evidència: un faller és l’amo. Perquè, en cada festa que es realitzava, cada nit que tornava a passar
en aquell local anomenat casal, m’adonava de com d’especial, gran i
poderós pot arribar a ser un faller.
Que ve un cotxe i vol passar pel carrer de la falla? Es posa una tanca groga, amb la paraula DACSA escrita al mig, i, amb el major dels
somriures i una sang freda acollonant, se li diu al cotxe, encara que
conduïsca el mateix Papa amb Sant Pere de copilot:
-No pots passar, que estem en festes! Ie!
De moment, aquesta és la història de la meua falla. Seguiria contant
més coses, però ho sent molt, perquè ara tenim una reunió per no
sé què de la loteria, una altra vegada, i, com m’han fet vicepresident,
que és el mateix que el president però treballant el doble i sense
portar-te el mèrit, me n’he d’anar.

Així que: -Valencians en peu alceu-se!
Aneu replegant les cadires, que aquesta nit tenim sopar de germanor… i s’ha de tallar el carrer... Au! PEIM!
P.D: No vos he parlat dels petards, perquè encara no m’he recuperat
del primer masclet que em van tirar, en plan de broma. Que ara ja
em ric, però amb les dues primeres operacions de timpà estava un
poquet acollonat… la veritat!
Continuarà.
I recorda que, si tot falla, sempre ens quedarà la cassalla.
Fi

RACO
infantil

Hola, amics i amigues; ja fa un any des de
la nostra última cita, des que la música i la
pólvora acampaven als carrers de la nostra
gran ciutat, Torrent, i els fallers i les falleres
disfrutàvem de l’elixir de la nostra festa.
Enguany, tenim un nou repte, i no es altre que
fer un poc més atractiva i cridanera la part
infantil del nostre llibret, el Racó, destinat a
la gent més exigent de la nostra comissió, els
xiquets i les xiquetes.
Volem apropar-los a un vessant poc conegut
per a ells de les Falles, però volem d’igual
manera que siga d’una forma fàcil, interessant
i divertida. Una il·lusió renovada i tal vegada
ambiciosa, però que no pretén més que fer del
“Racó infantil” un apartat accesible i instructiu.
No volem sols que siga la història la que
estiga present, sinó que tots siguem capaços
d’imaginar com van ser els inicis d’estos llocs,
edificis i personatges de la nostra ciutat. Fem
un exercici de creativitat, i, basant-nos en el
que ens vagen contant, fem un dibuix mental
d’això.
Esteu preparats? Voleu conéixer coses noves?
Aprendre és una superaventura… Vos en
veniu?

EL PAS DEL TEMPS
Hola! Sóc “el pregoner” de Torrent. Que què és un pregoner?
Un pregoner era antigament, a
Espanya i als virreinats espanyols,
l’oficial públic que, en veu alta,
feia públics i amb notorietat els
pregons a la població. La figura
del pregoner té el seu precedent
en els praecones romans, però
l’evolució en la societat ha fet
que la rellevància del pregoner
s’hi minore notablement.
Hui, tinc una missió, acompañarvos en este passeig per la nostra
ciutat, Torrent. Per cert, sabeu
d’on ve el nom del nostre poble?
No se sap de ciència certa d’on
prové el nom de la ciutat, encara
que es remenen diverses hipòtesis.
Podria tindre el seu origen en els
antics ibers. Prenent l’arrel ibè-

rica tor (tossal allargat) i el sufix
-ent, s’origina torenti o torrenti,
que recorda el nom actual de la
ciutat, i que podria ser una referència al Vedat. També podria
derivar de l’arrel torenti (altura), ja que hi havia un poblat en
l’Edat de Bronze valenciana
En llatí, ens trobem amb dos
famílies de paraules en què
podria integrar-se. Per un costat,
tenim la família de turris (de la
qual deriva el castellà torre) amb
l’adjectiu de segona declinació
turritus (torrejat, fortificat). Este
nom podria ser degut a la torre
que ens trobem en el nucli urbà i
a l’antiga fortificació que teníem
al voltant. També s’especula
que el nom derive de la família
de torrêre (assecar, cremar), de
la qual deriva torrens-torrentis
(ràpid, impetuós, violent), pel fet
que prop de la ciutat es troba un
barranc.

Ambdues
teories
tenen
arguments sòlids a favor seu,
però el cronista Vicent Beguer i
Esteve considera que la segona
teoria és més factible, encara
que es pregunta per què es va
dir antigament Torrent a esta vila
en concret, si el barranc discorre
per uns quants pobles més de
la comarca. El cronista Silvino
Beneyto i Tasso asegura, en
canvi, que el nom deriva sense
cap dubte de la Torre.
El senyor J. Costa, estudiós arabista, creu en canvi que el nom
deriva del barranc, ja que va descobrir que el riu Torrens del qual

parlen alguns textos llatins és,
precisament, el barranc que passa per la ciutat.
El primer document en què apareix el nom de Torrent és un document de Jaume I d’Aragó que
data de 18 de febrer de 1232, en
el qual dóna les terres en què es
troba la vila als Cavallers Hospitalaris de Sant Joan de Jerusalem:
“pero propium alodium, iberam
et francum castra e Vilas de Torrent et de Cilla, que loca sunt
in termino regni Valencia”. Este
document indica que, des d’anys
abans, ja es coneixia la vila com
a Torrent.

A finals del segle XVIII, l’obra
d’Antonio José Cavanilles (1795)
es referix a Torrent com a Torrente. El nom Torrent perdura
fins que, en una Reial Ordre del
24 de febrer de 1860, s’ordena
que en totes les poblacions en
què es parlen altres llengües es
traduïsquen els noms al castellà.
Llavors es va afegir una “e” al final del nom per a castellanitzarlo, i el nom oficial va passar a ser
Torrente, però la població per
costum va continuar utilitzant el
topònim Torrent.
Durant el segle XX, a causa de
l’augment considerable de la
població i la seua castellanització, va començar a utilitzar-se
més el nom Torrente. Durant la
Transició, es va iniciar un moviment ciutadà a fi de recuperar

el nom en valencià de Torrent, i,
en 1979, es va cursar una petició
al Govern de Madrid amb 4.000
firmes de veïns. En el Consell de
Ministres de 2 de febrer de 1979,
es va aprovar el canvi de denominació, passant Torrent a ser
el nom oficial. No obstant això,
Torrente és l’única denominació correcta en castellà. Entre la
població, es continua emprant
el topònim Torrente; encara
que, inevitablement, quan sentim pronunciat Torrente, ens
ve al cap aquella campanya de
l’ajuntament en 2016, en què fins
i tot Santiago Segura ens deixava
clar que l’únic “Torrente” era ell,
a més d’accions que el mateix
consistori ha promogut per tal
de potenciar i conscienciar a tots
que el nom oficial de la nostra
ciutat és Torrent.

Bo, i una vegada que ja vos he
posat un poc en antecedents,
volguera presentar-vos dos companys molt especials que junt a
mi van a fer este recorregut tan
interessant.

Carmen i Marcos. Ells dos seran
testimonis de les xicotetes històries que tenim preparades, curiositats que ens faran aprendre
un poc més d’història torrentina.
Però, si vos pareix, anem a conéixer primer els meus companys…

MARCOS EXPÓSITO I JUAN
President INFANTIL

Volguts fallers i falleres, amics
i amigues de la falla Plaça
Sant Roc; aquest any, em toca
dirigir-me a tots vosaltres com
a President Infantil de la nostra
comissió.
És per a mi un orgull poder
representar, per tot Torrent,
una de les comissions infantils
que més es fa SENTIR al nostre
poble; perquè no hi ha concurs
o activitat fallera on no estem.
Per este motiu, vull agrair l’esforç
realitzat per tots els qui formeu
esta GRAN FALLA i també per
l’esforç de la directiva que fa tot
el possible perquè tot vaja de la
millor manera.
Amics, esta sent un any molt
intents i l’estic gaudint amb
tots
vosaltres,
especialment
amb les meues companyes de
viatge, Carmen i Ana, que tots
els dies m’ensenyen alguna

cosa d’aquest fantàstic món de
les falles, i amb Pepe, sempre
preocupat perquè estiguem bé,
i amb qui compartisc la meua
passió pel futbol.
Sé que portem de cap les
nostres famílies, que fan tot el
que poden perquè tot isca de la
millor manera possible, quadrant
activitats diàries extraescolars
amb l’activitat fallera. Per esta
raó, vull agrair-los públicament
el seu esforç.
Sols em queda dirigir-me a tots
vosaltres, fallers i falleres, amics
i amigues, veïns i veïnes, per
convidar-vos a gaudir de les
falles de 2020 amb tots nosaltres.
Espere que vos ho passeu molt
bé!
Un abraç.
Marcos Expósito Juan

Carmen
furió
gómez
Fallera major infantil
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CARMEN
FURIÓ
GÓMEZ

Benvolguts xiquets i xiquetes,
amics, i, com no, fallers i falleres
de la Falla Plaça Sant Roc:
És un honor i un privilegi poder dirigir-me a tots vosaltres
des d’aquest raconet del llibret
d’enguany com a la vostra Fallera Major Infantil.
Els que em coneixeu, sabeu el
que per a mi significa haver aplegat a ser la màxima representant
infantil de la meua comissió, la
que fa 11 anys em va vore nàixer,
i en la qual he anat creixent i formant-me com a fallera.
Sé que és una tasca molt important representar a aquesta
comissió, amb més de 50 anys
d’història fallera a Torrent; però
em sent una afortunada, perquè
la comissió infantil és un dels
pilars fonamentals en una comissió fallera, donat que som el
present i sobretot el futur de la
continuïtat de la nostra volguda
festa.

ca vivència, Marcos, Ana i Pepe,
l’Equip 2020! Amb ells i les nostres famílies hem compartit rialles, moments únics i algun que
altre moment d’emoció. Ara,
quan s’acosta ja la gran setmana
fallera, sols ens queda per viure
el colofó d’un regnat impressionant.
M’agradaria que ens acompanyàreu en tot el que les Falles
2020 ens van a oferir, en cada
acte, en cada festa, en cada despertà! Especialment, anime tots
els fallerets i totes les falleretes.
Que, com ja vos he dit, som el futur, i hem de prendre bona nota
de com portar la nostra festa
endavant. No és una tasca fàcil,
però hem de començar des de ja
mateix, col·laborant des del nostre lloc com a infantils amb tota
la il·lusió i l’energia que la nostra
gran falla mereix.

Ser santroquera es porta al cor, i
a mi és el que m’han ensenyat al
llarg de la meua vida, i, damunt,
aplegar a portar la banda de Fallera Major Infantil és un regal
meravellós.

Sols em resta agrair la dedicació
de tota la gent que haveu treballat perquè tot isquera com cal.
A la meua família i amics, infinites gràcies per aquest meravellós regal: aplegar a ser Fallera
Major Infantil de la meua falla,
la millor falla de Torrent, la Falla
Plaça Sant Roc-Gómez Ferrer i
voltants.

Junt a mi, tinc tres persones que
comparteixen aquesta màgi-

Un fort abraç.
Carmen Furió i Gómez

Comencem la nostra ruta torrentina?
La primera parada la farem a la Torre, edifici emblemàtic de la nostra ciutat, i que és testimoni d’una multitud d’esdeveniments socials,
culturals i festius, veritat Carmen? Tu que estàs a totes les festes possibles, pots donar fe que al voltant de la protagonista de la nostra primera parada hi ha activitats esportives, solidàries, religioses, falleres…

-Carmen: Sí, en done fe. La Torre,
a principis del mes de febrer, és
testimoni de l’Entrà de la Flor; a
finals del mateix mes, és el lloc
emblemàtic on les Falles donen
la treta d’eixida amb la Crida; pel
març, observa els pasacarrers i
les desfilades cap a la plaça de
l’Església per tal d’anar a l’Ofrena;
pel mes d’abril, primer plora
i després riu amb l’alegria de
l’Encontre Gloriós; al maig, cada
processó passa propet d’ella i
cada castell de focs la inclou en

el seu espectacle; quan aplega
juliol, és primer mora i sempre
acaba cristiana; en agost, pareix
que la deixen un poc descansar,
per tal d’agafar forces per a l’inici
de curs; al setembre i a l’octubre,
és l’epicentre de les celebracions
del 9 d’Octubre i algun “rosari”
de les 21:00 h; pel novembre, és
el teló perfecte per als premis
Carta Pobla, i, en desembre, el
Nadal torrentí l’envolta pels quatre cantons.

Total, que als arxius gràfics
torrentins,
en
un
gran
percentatge, apareix la nostra
Torre.
La Torre de Torrent és una construcció pertanyent a l’antic castell, i, en l’actualitat, està situada
a la plaça Major del municipi valencià de Torrent.
El castell de Torrent va ser construït, possiblement, al segle XIV,
encara que hi ha dubtes sobre si
el seu origen és musulmà o cristià. Unes proves de Carboni-14
han indicat que la Torre (l’únic
element que es conserva) és
d’origen musulmà. La fortalesa
formaria part del cinturó defen-

siu de la ciutat de València juntament amb altres fortificacions.
El castell va ser oficialment cedit
a l’Orde de Sant Joan de Jerusalem per Jaume I d’Aragó en 1238,
en el context de la Reconquesta
del Regne de València.
La Torre ha sigut usada com a
presó, i va servir com a refugi als
diputats de la Generalitat Valenciana en 1494 durant una epidèmia de pesta a la ciutat de València.
Alguns esdeveniments de la
revolta de les Germanies van
tenir com a escenari el castell
de Torrent. Al segle XVI, es van
enderrocar els seus murs i, al

XVIII, després de l’autorització papal obtinguda per Carles IV per a la
venda de béns dels ordes militars, va ser venut pel rei a Manuel Sixto
Espinosa, conseller d’estat.
En 1847, la Torre va ser comprada per l’ajuntament per tornar-la a
utilitzar com a presó i per establir els jutjats del recentment fundat
partit judicial.
En el segle XVII, s’hi afegiren porxes que albergaven distintes parades de venda per a carnisseries i pescateries. Estos porxes també
eren el lloc triat pels jurats a l’època foral per a fer retre comptes públicament, en finalitzar l’any del seu càrrec; acte al qual solia acudir
el comanador o el representant, qui utilitzava este lloc per a prendre possesió del càrrec, i, com a senyal de possessió verdadera i real,
obria i tancava les portes de la casa i del castell de la senyoria.
És l’element que es conserva de l’antic castell, les últimes restes del
qual van ser enderrocades en la dècada de 1970. En 1973 i en 2009 va
ser objecte de rehabilitació.

Ha sigut declarada Bé d’Interés
Cultural del Patrimoni Històric
Espanyol. És propietat municipal
des de 1847, i s’utilitza per a activitats culturals, com ara les dos
sales d’exposicions que alberga.
En 2009, van concloure les obres
de restauració que van tornar
a la Torre el seu aspecte original després de l’eliminació de la
capa d’arrebossat que presentaven els seus murs. Durant els treballs, es van posar al descobert
25 restes corresponents a finestres sageteres que havien estat
tapiades en els segles anteriors.
La realització de proves de Carboni 14 ha datat la construcció
de l’edifici en l’any 1070, amb un
marge d’error de 25 anys. Com a
conseqüència de la restauració,
han quedat al descobert diversos elements defensius, com ara
matacans i voltes originals, així
com les finestres sageteres. Amb

les excavacions fetes, es posà al
descobert el sistema defensiu:
la Torre tenia una clara funció de
refugi per als veïns i el seus béns
davant de qualsevol eventualitat.
La Torre de Torrent és una construcció de planta quadrada de
13,35 m per 13,90 m i una alçària
de 22 m. L’estructura interior és
senzilla, formada per cinc plantes i cobertes, integrada cadascuna per tres sales paral·leles
amb volta de canó semicilíndrica. El terrat té quatre pinacles,
un en cada cantó, coronats amb
la creu de l’orde hospitaler de
huit puntes com a representació de les benaventurances. La
porta principal està emmarcada
per grans pedres i es troba al primer pis; la que hi ha hui es feu
amb motiu de la restauració de
l’edifici, l’any 1973.

Sabies que…
-Marcos: Podràs dir-nos, senyor pregoner, quan realment va nàixer la
falla que es planta al costat de la Torre, no?
Exacte! Als peus de la Torre, naix la falla de la plaça del Cabdill, l’any
1942, nom que adquirix de la plaça que porta en eixe moment eixe
nom. Va ser la primera falla que es va plantar a Torrent. Sis anys després, plantaria també un monument infantil. L’any 1957, va sofrir “la
Tombà” de les falles, i fins a 1968 no tornaria a plantar-se falla al costat
de la Torre; però ja amb el nom de la coneguda, per tots nosaltres,
com Falla de la Plaça.

Carrer
Baviera

Carrer
Cervantes

Plaça
del
Raval

Carrer
San Cristòfol

Passegem per Torrent?
Sí, prenem la Torre com a punt
de partida. Podem conéixer
la part antiga de Torrent. Per
la façana que dóna a l’actual
mercat, arranquen els carrers de
Baviera i de Cervantes, tots dos
amb final a l’estació del trenet,
actual MetroValència; el carrer
de Baviera està precedit per una
placeta, la de Colom. Donada la
remodelació urbanística de la
zona, el carrer de Sant Antoni
Abad està dins de la mateixa

plaça, i pel mateix apleguem a
la plaça de les Fonts. És el carrer
Major el que creua per l’altra
façana de la Torre, carrer que ve
des de la plaça del Raval i carrer
del Mestre Giner i que pel seu
final connecta amb el carrer
del Frare Lluís Amigó. Des del
carrer Major, irradien carrers
emblemàtics com els de Sant
Cristòfol, Sagra, Marco, Rei En
Jaume i, ja en el del Mestre Giner,
l’estret carrer de Ros i el carrer
del Carme.

-Carmen: Escolta, qui és eixe home que apareix pel carrer del Carme? Què porta?
És el Granerer! Vosaltres no heu conegut esta professió. Era el fabricant de graneres, corria tots els carrers dels pobles, encara que la
recaptació no els donava per a massa gasto; per això, sempre tenien
una altra ocupació complementària. Anava de carrer en carrer amb
una sària, o bossa d’espart, a l’esquena, guarnida de pell de conill
perquè no se li escorxara, plena de palmes de margalló preparades i
amb les seues eines.

L’ofici de granerer, com quasi
tots, es transmetia de pares a fills
al si d’una mateixa família. Eren
els mateixos granerers els qui es
proveïen de les matèries primeres, ja que anaven a tallar les palmes, o el mill, als terrenys erms,
així com les canyes per al pal, i ho
transportaven tot fins les seues
cases on ho emmagatzemaven.
D’ací anaven proveint-se del material necessari per a realitzar el
seu treball.
Eren molt famosos els granerers de Torrent, que recollien les
seues palmes en l Palmar i per
la Devesa, on abundava el margalló, i creuaven l’Albufera des
del port de Catarroja. Tallaven
les palmes amb les corbelles, els
treien les punxes amb el falçó i

les estenien i les assecaven perquè no agafaren floridura, i després les carregaven en carros per
portar-les al poble. Cada un tenia
la seua cambra en la qual podia
emmagatzemar les palmes durant tot l’any i anar fabricant graneres.
En sa casa, fabricaven amb la
palma les graneres que després
eixien a vendre, i els pinzells del
mateix material. Els pinzells que
s’elaboraven antany servien, en
molts casos, per pintar les parets
de les cases amb calç viva. No es
podien utilitzar les mans perquè
te les cremaves. Amb les palmes
que es rebutjaven de les graneres, es fabricaven després estes
brotxes.

Quan el granerer arribava al poble, per vendre les seues graneres o
apanyar les fetes malbé, solia passejar-se pels carrers cridant allò de
“El granereeeeeer! Dones, empalme graneres!” També podía imitar una mica al pregoner, fent sorolls amb una trompeta per cridar
l’atenció del veïnat. Però, de vegades, quan alguna dona tenia alguna
granera per fer, solia ocórrer a l’inrevés; és a dir, era la dona qui treia
la granera de casa i, ara, era ella la que cridava al granerer, el qual, al
bellmig del carrer, la desfeia, la tornava a muntar amb palma nova
ben lligada amb cordell d’espart que tensava amb l’ajuda dels peus, i,
quan creia que estava ben rematada, li lliurava l’encàrrec a la mateixa
porta de ca la clienta.

A Torrent, l’ofici de granerer va
ser molt representatiu. Molts
varen ser els hòmens torrentins
que s’ocuparen en este ofici. A la
vostra comissió, es va rendir homenatge a un dels oficis torrentins per excel·lència, en la III Setmana Cultural, en desembre de
2010; sent Falleres Majors, en eixe
exercici, María de los Desamparados Zamorano i Meritxell Simó.
-Marcos: Carmen, per aquell any,
tu i jo érem ben menuts, eh!
-Carmen: I tan menuts! Bo, tu un
any i algun mes més que jo…

En aquella exposició, hi havia
aparells i ferramentes originals,
documents i fotografies aportades per descendents de famosos granerers de Torrent, com
Baltasar Silla, ‘el Mut’, nascut en
1927, que vivia al carrer de Sant
Blai.
Vídeo de Victoriano Castellano,
últim granerer a Torrent.

Sabeu que en la avinguda al
Vedat, a l’altura del parc infantil,
es va ubicar un monument al
Granerer? Sí, una escultura de
Rafael Pí Belda, un escultor
nascut a València, al barri que
envolta la Catedral. Va estudiar
Belles Arts i les seues obres han
sigut generalment de caràcter
imaginatiu. En 1999, va crear
l’escultura al Granerer, de bronze
i amb una altura de 2,20 m.

-Carmen: Sí. A més, cada 19 de
març, es realitza un xicotet acte
davant d’esta escultura, com a
homentge als fallers, i les Falleres
Majors de Torrent fan una ofrena
d’una corona de llorer.
Exacte! Així és!

-Marcos: Escolte, senyor pregoner, ací no berenem? Jo tinc
fam de tant de passejar!
-Carmen: (S’en riu) Ja m’extranyava a mi que no demanares
menjar!
Bo, tenim dos opcions ben
torrentines, un gelat o un
xocolate calentet…
Sí, sí, no em mireu d’eixa
manera! Els dos productes són
molt torrentins. Gelat com el
d’Helados Tomás, no en tastareu
en la vida. La història d’esta mítica
gelateria,
ja
desapareguda,
ve de molt lluny: Tomàs, el
precursor dels millors “cortes de
mantecao” que es berenaven a

Torrent, al principi anava amb el
carret dels gelats repartint per
tot el poble. Anys i generacions
posteriors continuaren amb
l’ofici, amb establiments al
carrer de Ramón y Cajal número
17, i a la denominada, aleshores,
avinguda del País Valencià, al
número 15 i el número 72. Així
ho corrobora una publicitat en el
llibre de Setmana Santa de l’any
1980.
L’orxata, l’aigua civà, els gelats
de nata i vainilla i d’altres sabors
tradicionals donaven pas a
l’hivern al xocolate calentet
amb xurros d’aquella famosa
màquina que hi havia a l’entrada
de l’establiment que feia cantó
amb el carrer de Virgen de la Paz.

-Carmen: Això del xocolate
ho tenia més clar, però jo eixa
gelateria no l’he coneguda!
Pregunta en casa Carmen. De
segur que el teu iaio et conta mil
històries i quedades que es feien
a este lloc tan representatiu de
la vida social de Torrent, d’una
època que la gent recorda amb
molta estima.
Però, si hi ha un berenar ben
torrentí, és el xocolate! En
qualsevol de les seues formes: el
redonet, a la tassa… Sols pensar
en ell, em fa la boca aigua.
Ummm…
El xocolate de Torrent té gran
renom, i és famós per la seua

producció tradicional, que es remunta a mitjans del segle XIX.
L’any 1856, hi van sorgir les dos
primeres empreses xocolateres
de tradició familiar.
Posteriorment, en les últimes
quatre dècades del segle XIX,
van aparéixer un mig centenar
de noves empreses que es
dedicaven al dolç ofici de
processar el cacau fins convertirlo en un xocolate deliciós.
Empreses
xocolateres
de
Torrent que van marcar història:
Grans empreses xocolateres
de Torrent han deixat d’existir
amb el pas dels anys; no obstant
això, els seus noms continuen

presents en la memòria de la
ciutat.
Hi destaquen la fàbrica de xocolate de Salvador Ríos, la Fama
Llevantina; la de José Puig; la de
Mariano Gonzalvo; la de Pascual
Miguel; la de la família Tormo,
i moltes altres que van ser una
peça central perquè la tradició
xocolatera de Torrent li guanyara
la fama de ser una de les ciutats

amb el millor xocolate de tota
Espanya.

Xocolateres de Torrent que superen el pas del temps:

Barretes redones de xocolate,
la icona xocolatera de Torrent

En
l’actualitat,
a
Torrent
continuen operatives només
una mitja dotzena d’empreses
dedicades al xocolate, com la de
Pascual Andreu Alberich, que
actualment regenta el seu fill,
José Andreu Silla, i rep el nom de
Productos Andreu.

La manera tradicional de fer els
xocolates de Torrent era en forma
de barres redones, un xocolate
summament deliciós i molt fàcil
de fer, o almenys així ho feien
veure els mestres xocolaters que,
amb una pedra per a moldre i un
corró, feien màgia, i el resultat era
el xocolate torrentí més deliciós.
Xocolates amb tradició i fama
mundial
La tradició xocolatera de Torrent
és de fama mundial, i infinitat de
visitants de tot arreu d’Espanya i
del món hi acudeixen a degustar
un
dels
millors
xocolates,
que han gaudit de tradició i
reconeixement al llarg dels anys.

-Marcos: Xé, quin berenar! Al
casal, un bon xocolate calentet sempre va bé per als matins
gèlids de falles; però un “bollet”,
quan esperem al carrer de Sant
Tomàs per tal d’eixir al Trasllat,
mai no cau malament!
-Carmen: És curiós les fórmules
secretes que es gasten perquè
el punt del xocolate siga el perfecte: Que si el xocolate es Maroto, tal proporció de llet i no sé

quina de xocolate en pols; que si
el d’Andreu es fa d’una altra forma; que va una i et conta que li
posa aigua per fer-lo “cundir”, i
aplega la més dolça i et recomana afegir-li llet condensada! És
una equació brutal, i el resultat
digne d’estudi.
Ara que veig que ens hem
apropat a la vostra placeta, li fem
una ullada al monument?

-Agafa jaqueta, que encara fa fred. Acaba’t la poma i anem al carrer.
-Em diu el iaio abans d’eixir.
La iaia em dóna la mà per a creuar a la plaça d’enfront de casa i
és ací on em conta que en eixa fàbrica de conserves és on ells es
conegueren. Jo li dic que eixa història ja me l’ha contada, però ella
sempre diu que és bo recordar el nostre passat perquè no s’ha
d’oblidar.
Aquesta és una fàbrica amb un gran fumeral de pedra i un cartell
que, encara que no sé llegir molt bé, diu To-rren-ti-na, “La Torrentina”
és el que està escrit.
Continuem passejant i passem per una plaça que què estranya és la
vegada que una festa no n’hi ha... Aquesta plaça està prop del meu
cole, però mai no recorde el seu nom... Com era? El meu iaio, quan

passem per ací, sempre diu alguna cosa d’un gos... Ell sempre està
dient refranys i me’n recita tants que alguns se m’obliden.
Ja hem deixat la plaça i arriba el millor moment del passeig amb
els iaios. Crec que aquesta setmana m’he portat bé i que sí que em
compraran algun dolcet. Com la xocolatera és amiga de la meua iaia,
sempre que passem a visitar-la em compra xocolate de “bollo”, i, si
a la vesprada van a vindre els meus cosins, comprem xocolate a la
tassa per a berenar i entrar en calor.
Com anava mig afavada menjant-me el xocolate i no me n’he adonat,
ja hem arribat a l’avinguda amb el gran arbre del principi -‘ficus’, crec
que es diu-. Sempre pense que seria genial fer ací una gran cabana
com a les pel·lícules, per a jugar amb els meus amics; però el iaio diu
que, per a això, ja n’hi ha parcs, i que el que cal fer és cuidar molt bé
aquest ficus perquè és una insígnia del poble.

Apujant per l’avinguda, el iaio, que ja s’ha posat a parlar de plantes,
em conta que ací es fan les graneres d’una manera molt especial.
S’agarren unes plantes que es diuen margalló i amb les seues fulles
seques es fan les graneres. Jo li he preguntat quina planta és eixa, i
m’ha dit que un dia farem una excursió a la Serra de Perenxisa i que
me les ensenyarà.
Parlant-parlant, hem arribat fins a “Helados Tomás”, i pareix que
s’acaba ja el poble perquè només es veuen camps de tarongers. Com
encara no és època, no parem a fer-nos un gelaet; a més, ja estic un
poc cansada... crec que ja hem passejat prou. La iaia, que m’ha vist la
cara, m’ha dit: -Vinga, que ja donem la volta!
Comencem a baixar i creuem cap al cole dels meus cosins. A mi
m’agradaria anar a classe amb ells; però, al ser xica, no puc. No sé bé
el perquè.
Arribem a la plaça, però no a la del principi del passeig... a una altra;
en aquesta, està el mercat on els iaios solen comprar. M’agrada anar

els divendres, a l’eixir del cole, a comprar; perquè sempre em trobe
per allí el pregoner, i em fa gràcia com conta les coses... És com un
cantant de notícies.
Aquesta plaça és molt important. Té enmig una gran torre de
color marró, quadrada i alta; això sí, les persones que visqueren allí
malament ho passarien, perquè té unes finestres molt xicotetes.
Sabeu de quina plaça vos estic parlant?
Ens hem assegut en un banc a descansar, i la iaia m’ha contat que
abans el mercat estava baix de la torre i que hi havia fins una figuera
que eixia de les parets. El iaio diu que encara sort que començaren a
conservar-la, que és un dels símbols de la ciutat.
I per què vos estic narrant el meu dia? Perquè, després d’aquest
passeig i vore tot el que Torrent -el meu poble- té, he decidit contarho; perquè, com diu la meua iaia, allò que no es conta no es recorda,
i el que no es recorda s’oblida.
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-Marcos: Què ens queda per
conéixer, senyor pregoner?
Ups! Torrent té moltíssima
història. En este passeig, sols
vos n’he contat una xicoteta
part d’oficis emblemàtics, un
poquet d’història del monument
més característic de la ciutat,
l’origen del nom de Torrent, i,
per tal de finalitzar el recorregut
d’enguany, vos contaré un
poquet què hi havia al final del
carrer de Vora Sèquia, l’actual
carrer de Gómez Ferrer, just al
cantó de la carretera de Picanya
amb el carrer de José Navarro.
Sí, sí, on ara hi ha una placeta
amb edificis i, just al mig, hi ha
un fumeral molt alt del qual tal
vegada ni vos haureu preguntat
què és o què ha sigut. Doncs és
el que queda de la fábrica de

conserves “La Torrentina”, de la
qual va ser creador José Carratalá
Chuliá.
El fumeral data de 1900. Es
tracta d’una ximenera octogonal
construïda amb rajola, en forma
de piràmide truncada, més
ampla en la base que en la part
superior, on es fa més estreta. Els
escassos repertoris ornamentals
es concentren, com és habitual,
en el punt de transició entre
la base quadrada i el tronc
octogonal, i en la rematada
superior. Com a coronament del
cos inferior, es va construir una
cornisa amb dentells, reforçada
per unes mènsules. En la part
superior, trobem una corona
on es torna a repetir el mateix
repertori decoratiu basat en la
cornisa dentada i les mènsules.

Esta fàbrica va donar treball a
molta de la població torrentina d’aquell moment, amb unes
condicions laborals que res
tenen a vore amb les actuals.
En aquells temps, la situació
de postguerra determinava extremadament les condicions
laborals precàries. La fàbrica exportava els seus productes, i va
alcançar un nivell industrial molt
important per a la ciutat.
La creació de polígons industrials als afores de la població i
el desenvolupament del sector
van fer que, al cap de molts anys
d’activitat conservera, la fàbrica
desapareguera d’aquella ubicació.

L’edifici de grans proporcions
va aplegar a ser d’ús municipal,
per tal de ser un lloc multiusos;
tant que, fins el 1988, el parc de
bombers de Torrent s’ubicava en
la antiga fàbrica de conserves.
El mal estat de les instal·lacions
i una orde d’evacuació per perill
d’afonament van obligar a
traslladar el servici de bombers
a la piscina del Vedat, on van
romandre durant tres mesos de
manera bastant precària, com
recorden alguns dels bombers.
L’edifici va ser enderrocat en
1996.

-Carmen: Vaja! Quina història
tan interessant! Promet fixar-me
bé en la ximenera quan passe
prop d’ella
Això espere, volguda Carmen:
Que, tant a vosaltres dos, com a
la resta de xiquets i xiquetes que
enguany han llegit este “Racó”
del llibret, els pique la curiositat
per tal de saber un poquet més
de la nostra gran ciutat, Torrent;
la qual, encara que s’ha fet molt
gran, encara conserva l’essència
de poble en alguns raconets.

Vos invite a investigar. Pot ser
divertit. Hui en dia, hi ha moltes
formes de fer-ho: les xarxes socials, els buscadors, i, com no,
els llibres i els testimonis. Totes
poden ajudar-vos a saber un poquet més de la vostra història, de
la història de la vostra ciutat, de
la història de Torrent.
Fins la pròxima!
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RECORDANT
LES FALLES
DE 2019

Inauguració com un llamp de la

Amb xaloc vam passar les falles. S

nostra setmana cultural. S

Amb fredor vam viure la nostra

Com una borrasca va desaparéixer

proclamació. S

l’arròs! S

Encara que amb calfor, vàrem
disfrutar a l’asil amb els més grans! S

Amb calina disfrutàrem del

Amb reixiu acabàrem amb el

passacarrers! S

menjar. S

Amb canvi climàtic seguírem amb el
nostre cant de l’estoreta. S

Baixa pressió van provocar els nostres fallers amb la seua actuació... S

Una borrasca va recórrer la nostra
carpa amb Santi, Jose i Serer. S

Amb una certa humitat gaudírem de

Al secà quedàrem a la festa a la

la paella! S

placeta... S

Millor disfrutar de la germanor a
l’estiu torrentí! S

Els nostres infantils lluïxen com un
Arc de Sant Martí! S

Un anticicló va sentir la nostra

La isòbara sobrepassaren els

comissió al visitar la seua falla! S

nostres fallers/artistes! S

Oxigen ens donen els més menuts al

El firmament varen tocar els nos-

ser el futur prometedor de la festa! S

tres xíquets veient la falleta! S

Obrint el cel arriben els responsables
de la nostra festa! S

L’udògraf va medir l’emoció al vore la
gran carrossa acabada! S

Amb ventíjol però valents varen

La tempestat no va poder amb

cuinar els nostres fallers! S

l’ànim dels nostres fallers! S

Una tramuntana van provocar els
millors artistes de Torrent! S

Ni un diluvi podria parar estos
artistes! S

Ni una pedregà para els nostres

Amb núvols vàrem dinar dins del

cuiners! S

nostre casal. S

Una gelada provocaven cada vegada
que jugaven (i guanyaven!) S

La fredor va arribar amb ser els
primers classificats! S

Ni la boira parava els nostres artistes i
la seua actuació! S

Ni un diluvi pot parar els nostres

Encara que amb ponentà, a

cuiners. S

nosaltres no ens paren. S

Un huracà de sensacions varen

Ni la fredor para el bon ambient a la

causar amb la gran actuació. S

nostra comissió. S

Encara que hi haja borrasca, els
nostres fallers sempre estan a punt. S

Gelats ens van deixar amb eixa

El cel es va obrir amb estos cuiners i

mirada a la presentació... S

els seus all i oli i all i pebre. S

Fins el firmament arribarien per tal

Amb fredor van posar les

de cuinar i tastar-lo. S

banderoles. S

Com un llamp va destacar el nostre

Un huracà de felicitat va provocar el

ninot infantil a l’exposició. S

nostre ninot gran. S

Ni la basca va deslluir la nostra gran
falla de 2019. S

Com l’Arc de Sant Martí va destacar
la nostra falla infantil de 2019. S

XXXX S

Alta pressió formen quan es junten
els nostres infantils. S

Ni la fredor pot separar els nostres

Amb diluvi o sense ell, a la nostra

representants de 2019. S

carpa gaudirem. S

Encara que amb calfor, els més
valents no fallen als actes. S

Com un ventíjol, arreplegàrem tos els
nostres premis de 2019. S

Els nostres infantils creen una
quimiosfera envejable. S

Els passats per aigua creant un canvi
climàtic a la plaça. S

La ciclogènesi que formen els nostres
fallers és espectacular! S

Nou oxigen incorporen els flamejats
amb els nous fallerets. S

Encara que hi haja fredor, ells no ens
fallen. S

Tempestat creen al juntar-se tots els
nostres fallers! S

Un estiu d’alegria aporten els més
jovenets. S

Encara que tinguen pedregà, els
nostres directius mai no paren. S

Calfor buscàven els xiquets amb la
cremà de la falleta. S

Amb calina cremàrem la falla infantil
de 2019. S

Ni un diluvi ens separa per a celebrar
la nostra festa. S

Les famílies són la millor atmosfera
per a nosaltres. S

Ni amb ventíjol pararíem la nostra
cremà gran. S

Encara que la cremà fa núvols...
nosaltres mai no us oblidarem! S

Fallers brillants falles 2019

Un any més, continuem amb
la tradició dels anys anteriors.
Dediquem un raconet del
nostre llibret a fer un xicotet
reconeixement a aquells fallers
i a aquelles falleres que durant
el passat exercici van obtindre
el màxim emblema que es
pot rebre en el món faller, les
Insígnies d'Or amb Fulles de
Llorer i Brillants.
En 2019, a Julio José Silla i
Martínez li van atorgar el Bunyol
d’Or amb Brillants i Fulles de
Llorer.
Part important del món faller
és la música, i esta és la que
envolta Julio com a faller i, a
més, en altres aspectes de la
festa torrentina, com a capità
moro. La seua vinculació a la
falla li ve de família, pels seus
pares i per les seues germanes.
Ell continua aportant el seu
granet d'arena per a engrandir
esta festa i, especialment, esta
falla. Participant i guanyador
del concurs d’all i pebre i all i oli,
cavalcades i Setmana Fallera.
Des de xicotet, s'involucrava
en tot, donant pas a un faller

constant. La seua recompensa
està en la insígnia rebuda.
José Manuel Ortí i Muñoz va
rebre la Torre d’Or amb Fulles de
Llorer i Brillants i el Bunyol d’Or
amb Brillants i Fulles de Llorer.
Per la falla, conegut com “el
Forner”, malnom heretat del
seu pare Pepe ‘el Forner’.
La seua trajectòria fallera el
porta a pertànyer a un grup
de fallers que, des de xicotets,
es van unir, arribant a quallar
una gran amistat que perdura
fins als nostres dies, i van crear
també la penya "Biberó", que va
celebrar les passades falles 25
anys. Col·laborador en activitats
vàries com cavalcades, algun
acte culinari i apropòsits fallers
on posava la seua peculiar
nota d'humor. Forma part de
la història de Sant Roc com a
president infantil de 1989. Hui
continua formant part d'esta
comissió al costat de la seua
dona i les seues dos filles, que
continuaran els passos del seu
pare.

A Marisol Serrano i Juan també
li van imposar la Torre d’Or amb
Fulles de Llorer i Brillants i el
Bunyol d’Or amb Brillants i Fulles
de Llorer.
Encara que porta anys de fallera,
el seu primer contacte amb la
falla va ser com a dona i mare
de fallers. Forma part del grup
de dones que col·laboraven en
tot el que podien, sempre en
"segona fila", per a tirar avant
i fer de la falla una de les més
capdavanteres de Torrent. En el
nostre insigne estendard, queda
reflectit i marcat el cognom
Requena, del qual se sent molt
orgullosa; perquè l'estendard
que subjecta els nostres escuts,
tant infantil com major, va ser
treballat i tornejat pel volgut
Eugenio Requena, el seu marit.
Hui continua sent mare i àvia de
fallers, i també el seu vincle, amb
orgull, amb la falla Sant Roc, com
a fallera.
Francisco
Javier
Royo
i
Giménez va rebre la Torre d’Or
amb Fulles de Llorer i Brillants
i el Bunyol d’Or amb Brillants i
Fulles de Llorer.

També és conegut pels més
pròxims com "Kawi", sobrenom
que li ve per la trajectòria
motorista de la família Royo, que
continua, en la nova generació,
el seu fill Javi, ‘Javito’, amb una
prometedora carrera en el motor.
Descendent de fundadors de
la nostra falla, una gran família
fallera. Com no recordar "el
Torrentí”, el seu avi, cantaor
d’albaes, i el seu successor,
Rafa Royo, el seu pare. No és un
faller d'activitat, però ha crescut
envoltat de les nostres festes. El
seu entorn familiar li ha creat el
sentiment faller, i no poden faltar
el seu tractor i ell en les nostres
cavalcades o en qualsevol acte
on faça falta. Al costat de la seua
dona M. Ángeles i del seu fill Javi,
formen una gran família fallera.
A tots i totes, fallers i falleres,
els fem arribar les nostres
felicitacions, i, a vostés, els
emplacem fins un altre raconet
que el llibret del pròxim any ens
oferisca per a parlar de "fallers i
falleres brillants."

Premis
falles 2019

2n premi VII arròs del senyoret
1r premi V Concurs fideuà de poble
Millor presentació XV Concurs de truita amb creïlla
3r premi XXIX Concurs de play-back infantil
2n premi V Concurs d’arròs amb calamars i alls tendres
2n premi V Concurs de pollastre amb alls
Premi d’Enginy i Gràcia VII Concurs de Curtmetratges
Millor Actor VII Concurs de Curtmetratges fallers
2n premi VII Concurs de Curtmetratges fallers
Millor Actriu Concurs de Curtmetratges fallers
2n premi XXXVII Concurs d’all i oli
1 premi VI Campionat de Futbol faller
1r premi Concurs de Declamació modalitat C
3r premi Concurs de Declamació modalitat C
2n premi Concurs de Declamació modalitat D
1r premi Teatre obra curta
Premi al Millor Actor secundari
Premi al Millor Actor
Premi a la Millor Direcció
1r premi Concurs d’Aparadors grans
1 premi Concurs d’Aparadors infantils
1 premi Jocs Florals infantils categoria A
3r premi Carrossa confeccionada per la Comissió
2n premi Crítica Local FAC
2 premi Crítica Local Cavalcada del Ninot
3r premi a la Millor Comparsa a la Cavalcada del Ninot
1 premi a la Falla gran secció Primera
Premi d’Enginy i Gràcia de la secció Primera a la Falla gran
Premi al Millor Ninot gran de la secció Primera
3r premi a la Falla infantil de la secció Primera
31 premi a la Promoció i l’Ús del Valencià al Llibret de Falla
atorgat per la Generalitat Valenciana

PROGRAMA
D’ACTES

CALENDARI faller 2020

Febrer

Març

23

7

08:00h
Cavalcada del ninot
infantil.
Per la vesprada
Berenar infantil.

29

14:00h
Dinar a la falla.
20:00h
Cavalcada del ninot
infantil.

11:30h
Concentració al
casal amb xaranga i
mascletà a València.
21:00h
Nit de gala.
A continuació
Discomòbil.

CALENDARI faller 2020

Març
8

12:00h
Visita a la Residència
de Santa Elena.
14:00h
Dinar.
18:00h
Berenar infantil.
A continuación,
entrega de les
recompenses als
membres de la
comissió infantil.

15

20:00h
Plantà falla infantil.
21:00h
Sopar plantà
comissió infantil.
21:30h
Sopar plantà
comissió major.
23:15h
Plantà falla major.
A continuació,
discomòbil amb
Moya DJ.

16

07:30h
Despertà.
A continuació,
primer desdejuni.
11:30h
Entrega
premis concurs
d’engalanament de
carrers organitzat
per la nostra
comissió.
14:00h
Dinar a la falla.
18:00h
Concentració al
casal per acudir
al trasllat de la
Mare de Déu del
Desemparats.
22:00h
Sopar a la carpa.
A continuació,
discomòbil amb DJ
residents Óscar i
Conca.

CALENDARI faller 2020

Març
17

07:30h
Despertà.
A continuació, segon
desdejuni.
Seguidament,
lliurament de
premis.
14:00h
Dinar a la carpa.
18:30h
Concentració al
casal per a anar a
l’Ofrena de flors a
la Mare de Déu del
Desemparats.
22:00h
Sopar a la carpa.
A continuació,
discomòbil nit de
jóvens i karaoke
amb nit de famosos.

18

19

07:30h
Despertà.
A continuació, tercer
desdejuni.

08:00h
Despertà.
A continuació, quart
desdejuni.

12:00h
Concurs de paelles
i disfresses amb la
temàtica Sèries de
TV.
A continuació,
tardeo remember
amb DJ Fran.

10:30h
Missa en honor a
Sant Josep.

22:00h
Sopar a la carpa.
A continuació,
discomòbil Traca
final.

21:00h
Cremà falla infantil.

14:30h
Mascletà conjunta
en honor a Gil Bono
i Castellano.

24:00h
Cremà falla major.

*Tots els horaris poden
ser canviats. Estaran
actualizats al tauler
d’anuncis del casal.
Bones falles!

Himne comunitat valenciana
Per ofrenar noves glòries a Espanya
tots a una veu, germans, vingau.
Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!
Pas a la Regió
que avança en marxa triomfal!
Per a tu la vega envia
la riquesa que atresora
i és la veu de l’aigua càntics d’alegria
acordats al ritme de guitarra mora.
Paladins de l’art t’ofrenen
ses victòries gegantines;
i als teus peus, sultana, tons jardins estenen
un tapís de murta i de roses fines.
Brinden fruites daurades
els paradisos de les riberes;
pengen les arracades
baix les arcades de les palmeres.
Sona la veu amada
i en potentíssim, vibrant ressò,
notes de nostra albada
canten les glòries de la Regió.
Valencians en peu alcem-se.
Que nostra veu
la llum salude
d’un sol novell.
Per a ofrenar noves glòries a Espanya
tots a una veu, germans, vingau.
Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!
Flamege en l’aire
nostra Senyera!
Glòria a la Pàtria!
Visca València!
VISCA! VISCA! VISCA!

Himne de torrent
José Ortí Soriano, música.
Jesús Huguet Pascual, lletra.
Conjugats passat i esperança,
el ràfol, el Mas, el Vedat,
reviscolen l’esforç d’una terra
ragada amb suor i llanura de mans.
Units férem de la pedra verd,
gents i ambicions conjugàrem.
Sobre el barranc escrivírem la història
que de Cabrera a la Torre reeix,
i bastírem els anhels d’un poble
que futur sens límit a l’home ofereix.
Units férem de la pedra verd,
gents i ambicions conjugàrem.
Davallarem al pretérit i traurem
dels avantpassats els espers cercats,
que Torrent els ofrena en imatge
de conquesta tenaç per vigor constant.
Units ferém de la pedra verd,
gents i ambicions conjugàrem.
Tota l’Horta, mà a mà, forma anell
que dansa envoltant l’essència del poble,
i esclata fulgent en un crit vibrant:
Honor als seus homens
VISCA TORRENT!
VISCA TORRENT!

Himne falla sant roc
Tenim en Torrent
la falla de molt voler
és la falla de Sant Roc
a la que tots admirem
Quan li cante a “la falla”
és perquè li tinc voler
és la Falla de Sant Roc
la de major moviment.
Tornada
És la falla de Sant Roc
la que sempre dóna el cor
una de les bones falles
que l’admira qualsevol
Son les teues falleretes
molt sinceres i lleials
els cantaré mentres visca
i les voldré sempre igual
Final
És la falla de Sant Roc
la que sempre dóna el cor...

CENTRE D´ESTÈTICA

C/. Pintor Ribera, 10
Telèfon 961 558 422
46900 TORRENT (València)

Calle Germanies 64 Bajo · Teléfono 673 68 90 27 · estreletaeducacioninfantil@gmail.com

Estimulación temprana desde los 4 meses
Amplios Horarios · Escuela Bilingüe
Cursos de Matronatación (gimnasio Herca)
Comida casera · Gabinete Psicopedagógico
Escuela de Verano, hasta los 8 años

L´Estreleta

AV Mediterraneo (Pl Mediterraneo), 10
Tel. 961345476
46550 Albuixech
VALENCIA

¿ESTÁS TRABAJANDO? ¿ESTÁS DESEMPLEADO?

TENEMOS CURSOS GRATIS PARA TI

FORMACIÓN SUBVENCIONADA
• Formación SUBVENCIONADA para AUTÓNOMOS,TRABAJADORES
Y DESEMPLEADOS
Formación especializada en:
• Administración
• Comercial
• Informática
• Turismo

•
•
•
•

Hostelería
Economía Social
Dependencia
Etc...

Titulación Oﬁcial expedida por el SEPE y el SERVEF
No consume créditos de la Fundación Tripartita

Cursos financiados por

Para más información visita www.eace.es o llámanos al 961 295 790 - C/ Valencia 18 Bajo, 46200 Paiporta (Valencia)
A 100 metros de la parada del metro de Paiporta.

Diseño &
#Programación
WEB PROFESIONAL
C/ Valencia 18 Bajo
46200 Paiporta (Valencia)
www.msweb.es
96 129 57 90
info@msweb.es

149€

Web + APP

425€
Visita Virtual 360º
Street View

SC indumentaria
Tel: 691 71 81 87

Aquestes falles la
millor paella es
fa amb el millor
pollastre
Torrent

C/ San Fermín, 15
tlf: 96 156 64 80
C/ Azorín, 50
tlf: 96 156 54 66
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C/ Sagra, 13
tlf: 96 156 09 65
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C/ Comercial Las Américas, 13,
(al costat del pàrquing). tlf: 96 156 08 85

