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PRÒLEG
...........................................................................

...........................................................................

Un any mes, la delegació de Cultura de la nostra falla aposta per 
un llibret acurat, amb un disseny fresc i actual, prenent com a tema 
central d’estudi els diferents models de falles. Ens centrem en el 
fenomen Ekklesía, un projecte pel qual la falla Nou Campanar 
de València va voler apostar; una forma diferent de falla que 
generà debat a tot el món faller, trobant suports i sobretot moltes 
crítiques. Siga com siga, hem volgut plasmar aquest projecte per 
generar debat i alhora per reconéixer l’esforç d’una falla que tot 
i que aquest any no plantarà monument, d’una manera o d’una 
altra ens ha permés gaudir d’enormes projectes que molts ni tan 
sols haguérem somiat. Tot això, juntament amb les nostres fotos, 
les nostres memòries, els nostres fallers brillants! Gràcies a tota 
la comissió per permetre’ns realitzar aquest projecte, deixar la 
nostra empremta i donar suport a la cultura! Sense tots vosaltres, 
això no seria possible! 

I recordeu: La falla es crema, però el llibret es queda.I recordeu: 
La falla es crema, però el llibret es queda!
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Luis Furió López
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Salutació president
...........................................................................

...........................................................................

Benvolguts fallers i falleres:
 
Per segon any, em dirixisc a tots vosaltres, desde aquesta posibilitat que 
m´oferix el llibret de nostra comissió, element primordial en la festa de 
les Falles, i que és l´empremta que queda per sempre d´un ejercici faller. 
Torne enguany altra vegada, a parlar-vos com a president de Sant Roc, 
ara, en un poc mes d´experiència, pero ni molt menys la suficient, per poder 
engrandir la meua tasca. Es cert, que desde que vaig m´ampendre aquest 
viatje moltes han segut les dificultats que hem trobat pel camí, però crec que 
junt a la gent que realment està al meu costat estem tractant de superarles. 
Les circunstàncies de la nostra Festa, cada vegada son més complexes, 
la burocràcia i moltes coses mes ens restem temps, per poder centrar-nos 
realment en el que les Falles necessiten, però vos puc  asegurar que tot el 
que de mí puga dependre, estarà de la manera que calga.
Les meus primeres Falles com a president, les vaig poder viure amb Alícia i 
Javier com a representants infantils, ella una encantadora xiqueta, que amb 
el seu somriure ens va guanyar a tots, i ell, pese al seu carácter retragut, ha 
estat sempre representant a la comissió que el va vore nàixer. Junt a Àfrica, 
Fallera Major 2015, he vivit cada acte faller duguent el nom de Sant Roc a 
cada racó de nostra ciutat, i ella enguany continúa eixa tasca des d´un altre 
lloc, com a representant de la Cort d´Honor de la Fallera Major de Torrent 
2016, en el meu nom i en el de tota la comissió, moltes felicitats!!!1
Per davant altres Falles, junt a Aitor i Núria, i com no junt a Mamen. Tots quatre, 
estem vivint cada activitat, acte i situació, que el lloc que afortunadament 
tenim, ens oferix, tan sols espere que tingau en mi a un amic al que podreu 
trobar sempre que necessiteu.
Vullc agraïr a tota la gent, que està fent aquest viatje junt a mi, sense ells, res 
sería possible.Sant Roc es una comissió, que si d´alguna cosa pot presumir, 
es de la quantitat d´activitat que te durant tot l´any, i sense gent disposta a 
dur-la endavant, no sería possible, eixa gent, la que treballa día a día, es la 
que fa gran a una Falla com la nostra.
Son molts el amics que col.laboren desinteresadament amb nosaltres, a tots 
i cada ún, GRACIES!!!!
Sols em resta convidar-vos a tots, fallers, falleres, veïns i amics, a que junts 
pugam gaudir d´unes Falles 2016 amb molta alegría i bon ambient.
Bones Falles a tots
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Fallera major
...........................................................................

...........................................................................

Mamen
silla
garrido
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Salutació fallera major
...........................................................................

...........................................................................

Fallers i falleres! ¡El compte enrere ja està ací! Arriba l’olor a 
pólvora, el soroll de les bandes de música i la mascletà; els nostres 
monuments, la germanor i el sentiment faller que depositem en 
la nostra festa:
LES FALLES!
 
En primer lloc, vull dir que des de ben menuda he somiat a 
representar la meua falla i el meu cor batega amb la idea de ser la 
seua fallera major. Ara per fi desperte sabent que eixe somni s’ha 
fet realitat i el meu cor batega més fort encara, desitjant poder fer-
ho bé i estar a l’altura del càrrec. Per això m’agradaria donar-vos 
les gràcies per confiar en mi per a ser la màxima representant. 
 
Des d'aquestes línies vull donar les gràcies a la meua família i als 
meus amics per acompanyar-me en aquest somni i, sobretot, a la 
meua comissió per treballar dia a dia durant tot l’any perquè la nostra 
festa siga perfecta i així puguem gaudir d’unes falles especials . 
 
A més a més, sóc afortunada per poder compartir aquest somni 
fet ja realitat amb Luis, Núria i Aitor. És un privilegi somniar 
junts, i espere viure moments increïbles i, amb vosaltres, poder 
recordar aquesta experiència que ben segur que serà inoblidable. 
 
Res més. Sols em queda invitar-vos a tots a compartir amb 
nosaltres la festa fallera.
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cens faller major
...........................................................................

...........................................................................

Begoña Aguado i Silla  
CORT D´HONOR
Felipe Alabajos i Chisbert  
VOCAL
Virginia Alabajos i Chisbert  
CORT D´HONOR
Rafael Alabarta i Cuevas  
VOCAL
Silvia Alejandro i Campos  
CORT D´HONOR
Juan Vicente Alejandro i Iborra  
VOCAL
Iván Alejos i Zomeño  
VOCAL
Alejandro Alfaro i Moratalla  
BARRA
Ana Almerich i Chulia  
CORT D´HONOR
Tamara Amador i Puga  
CORT D´HONOR
Elvira Anchel i Andreu  
CORT D´HONOR
Michel Anchel i Andreu  
VOCAL
María Anchel i García  
CORT D´HONOR

Carla Arenas i Mil  
CORT D´HONOR
Natalia Arenas i Mil  
CORT D´HONOR
José Arroyo i Arias  
VOCAL
Arabia Aviñó i Sánchez  
CORT D´HONOR
Mª Jose Baldoví i Orquín  
CULTURA
Maite Bañuls i Tarrega  
CORT D´HONOR
Salvador Barberá i Lahiguera  
VOCAL
Santiago Barberá i Lahiguera 
VOCAL
Merche Barea i Carrascosa  
CORT D´HONOR
Mª Ángeles Belenguer i Santos  
CORT D´HONOR
Teresa Beneyto i De Haedo  
CORT D´HONOR
Felipe Besó i Martinez  
VOCAL
Enrique Besó i Mendoza  
CULTURA
Nieves Blasco i Navarro  
CORT D´HONOR
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David Bono i Lluch  
VOCAL
Mª Amparo Bono i Lluch  
CORT D´HONOR
Mª Jesús Bono i Lluch  
FESTEJOS
Mª Paz Cabanes i Vázquez  
CORT D´HONOR
Francisco Cabrera i Cabello  
VOCAL
Alicia Calabuig i Conejeros  
CORT D´HONOR
Amparo Calabuig i Conejeros  
CORT D´HONOR
Salvador Juan Calatayud i Porcuna  
VOCAL
Mª Vicenta Cañas i Muñoz  
CORT D´HONOR
Fco. Javier Cardona i Antonino  
VOCAL
Emilio Cardona i Caballero  
VOCAL
Alejandro Carrión i Domingo  
VOCAL
Begoña Casaban i Daries  
CORT D´HONOR
Mª Carmen Casaban i Daries  
CORT D´HONOR
Fernando Casaban i Tordera  
FESTEJOS
Mª Desamparados Castillo i Vila  
CORT D´HONOR
Laura Cerdán i Duque  
CORT D´HONOR
Juan Carlos Cervera i Carratalá 
VOCAL
Jose Luis Chaparro i Martinez  
VOCAL

Toni Coy i Delcampo  
VOCAL
Mª Carmen Daries i Anchel  
CORT D´HONOR
Ainhoa Esquivel i Ochoa  
CORT D´HONOR
Silvia Esquivel i Ochoa  
CORT D´HONOR
Antonio Esquivel i Ramírez  
BARRA
Pedro Expósito i López  
VOCAL
Ismael Fabia i Calatayud  
VOCAL
Amparo Faus i Sansó  
CORT D´HONOR
Daniel Fernández i Chaparro  
VOCAL
Mª José Fernández i Chaparro  
CORT D´HONOR
Mª Ángeles Ferris i Gil  
CORT D´HONOR
Sergio Fides i Duque  
FESTEJOS
Luis Carlos Furió i López  
PRESIDENT
Bárbara Gallardo i Sánchez  
CORT D´HONOR
Felipe García i Alpuente  
VOCAL
Cristina García i Anchel  
CORT D´HONOR
Sergio García i Anchel  
VOCAL
Jose Luis García i Benito  
VOCAL
Esther García i Espinos  
CORT D´HONOR
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Natalia García i Ferris  
CORT D´HONOR
Oscar García i Ferris  
VOCAL
Emilio García i González  
CULTURA
Gema García i Guerrero  
CORT D´HONOR
Raúl García i Moreno-Mora  
VOCAL
Javier Garrido i Ramírez  
VOCAL
Luis Manuel Giménez i Lara  
VOCAL
Andreia Aparecida i Gomes  
CORT D´HONOR
Eva Gómez i Pedros  
CORT D´HONOR
Laura Gómez i Pedros  
VICE-PRECIDÈNCIA
Antonio González i Millán  
VOCAL
Blanca González i Peris  
CORT D´HONOR
Carmen González i Peris  
CORT D´HONOR
Rebeca González i Rodríguez  
CORT D´HONOR
Guillermo Gran i Miñana  
VOCAL
Paula Gran i Miñana  
CORT D´HONOR
Jose Herraiz i Rodríguez  
VOCAL
Miriam Herraiz i Rodríguez  
CORT D´HONOR
Laura Juan i Fortea  
CORT D´HONOR

Maite Juan i Fortea  
CORT D´HONOR
Juan Antonio Jumilla i Hernández  
VOCAL
Iván Llamas i Muñoz 
VOCAL
Álvaro Llopez i Guerola  
VOCAL
Tomas Llopez i Vivo  
VOCAL
Yaiza Lluch i Sena  
CORT D´HONOR
Daniel López i Vilar  
VOCAL
Jose Luis Lopez-Garcia i Miguel  
FESTEJOS
Jesús Manjon i Osma  
VOCAL
Pablo Madramany i Nuñez  
VOCAL
Patricia Marques i Daries  
CORT D´HONOR
Miguel Ángel Marques i Reparaz  
VOCAL
Santiago Martinez i De Manuel   
VOCAL
Mª Carmen Martinez i Orti  
CORT D´HONOR
Rosa Mayorga i Ojeda  
CORT D´HONOR
Amparo Mil i Comes  
INFANTILS
Esther Mil i Comes  
CORT D´HONOR
Juan Miñana i Fayos  
VOCAL
Salvador Miquel i Alabarta  
TESORERÍA
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Salvador Miquel i Carratala  
VOCAL
Viki Miquel i Carratala  
INFANTILS
José Molins i Benavent  
VOCAL
Cristian Monroy i Lizandra  
VOCAL
Amparo Montesa i Bono  
CORT D´HONOR
Marivi Mora i Almerich  
SECRETARIA
Daniel Morcillo i Hidalgo  
VOCAL
Teresa Moroder i Andreu  
CORT D´HONOR
Paula Navarro i Barea  
CORT D´HONOR
Robert Navarro i Barea  
VOCAL
Albert Navarro i Lluch  
VOCAL
Álvaro Navarro i Lluch  
VOCAL
Silvia Navarro i Rodríguez  
CORT D´HONOR
Miguel Ángel Notario i López 
VOCAL
Toñi Ochoa i Fanega  
CORT D´HONOR
Rosa Ojeda i Garrido  
CORT D´HONOR
Jose Olmos i Gil  
VOCAL
Jose Ortega i Ferrandis  
VOCAL
Jesús Orti i Estiguin  
VOCAL

Laura Orti i Estiguin  
CORT D´HONOR
José Orti i Fenoll  
VOCAL
Mª Ángeles Orti i Mas 
CORT D´HONOR
Jose Manuel Orti i Muñoz  
VOCAL
José Orti i Pérez  
VOCAL
Xavi Orti i Piles  
VOCAL
Ana Ortiz i Bono  
INFANTILS
Jorge Ortiz i Bono  
VOCAL
Pedro Ortiz i Díaz  
VOCAL
Javier Ortiz i Muñoz  
VOCAL
Amparo Palazón i Bermell  
CORT D´HONOR
Salvador Palomares i Roig  
VOCAL
Ave Mª Palop i Casanova  
CORT D´HONOR
Javier Peralta i García  
VOCAL
Francisco Peris i Gutiérrez  
VOCAL
Jose Piles i Martí  
VOCAL
Amparo Piles i Orti  
CORT D´HONOR
Mª Jesús Piles i Orti  
CORT D´HONOR
Vicente Piles i Orti  
VOCAL
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Nadine Prieto i Pagán  
CORT D´HONOR
Jorge Ramírez i Martinez  
VOCAL
Carlos Ramírez i Ribelles  
VOCAL
Macario Ramos i Lima  
VOCAL
Jesús Ramos i Rodríguez  
FESTEJOS
Silvia Ramos i Rodríguez  
CORT D´HONOR
Encarna Redon i Garrido  
FESTEJOS
Sergio Rodríguez i Guevara  
VOCAL
Sheila Rodríguez i Guevara  
CORT D´HONOR
Dori Rodríguez i Torrecilla  
CORT D´HONOR
Milagros Rodríguez i Torrecilla  
CORT D´HONOR
Chelo Ros i Mora  
CORT D´HONOR
Francisco Javier Royo i Giménez  
VOCAL
Inmaculada Royo i Jiménez  
CORT D´HONOR
Jose Royo i Martinez  
FALLECIDO
Pablo Royo i Martinez  
VOCAL
Lourdes Royo i Tordera  
CORT D´HONOR
Mª Jose Royo i Tordera  
CORT D´HONOR
Valentín Ruiz i Carratala  
VOCAL

Inmaculada Sánchez i Casaban  
CORT D´HONOR
Justo Sánchez i Martinez  
VOCAL
Maica Sánchez i Naranjo  
CORT D´HONOR
Víctor Sánchez i Naranjo  
VOCAL
África Sánchez i Salas  
FALLERA MAJOR 2015
Toñi Sánchez i Sánchez  
CORT D´HONOR
Fina Sena i Villarroya  
CORT D´HONOR
Vicente Sereix i Benito  
FESTEJOS
Josep Sereix i Mora  
VOCAL
Javier Serer i Sena  
VOCAL
Jose Serer i Sena  
VOCAL
María Serer i Sena  
CORT D´HONOR
Marisol Serrano i Juan  
CORT D´HONOR
Luis Vicente Serrano i Mansergas  
VOCAL
Mª Pilar Serrano i Mansergas  
CORT D´HONOR
Luis Serrano i Rodríguez  
VOCAL
Ana Mª Silla i Daries  
CORT D´HONOR
Mamen Silla i Garrido  
FALLERA MAJOR 2016
Noelia Silla i Garrido  
CORT D´HONOR
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Julio Silla i Martinez  
VOCAL
Isabel Simarro i González  
CORT D´HONOR
Agustín Simarro i Vaya  
VOCAL
Javier Simó i Benavent  
VOCAL
Juan Simó i Benavent  
VOCAL
Sofía Simó i Benavent  
CORT D´HONOR
Vicente Simó i Benavent  
VOCAL
Miriam Simó i Esquivel  
CORT D´HONOR
Paula Simó i Lozano  
CORT D´HONOR
Laura Simó i Orti  
CORT D´HONOR
Meritxell Simó i Redon  
CORT D´HONOR
Manuel Suarez i Ruiz  
VOCAL
Alicia Tarazona i López  
CORT D´HONOR
Gemma Torrent i Medina  
CORT D´HONOR
Sabrina Torres i Serrano  
CORT D´HONOR
Jesús Triguero i Gabaldon  
VOCAL
Jose Valor i Martí  
VOCAL
Rubén Varela i López  
FESTEJOS
Raúl Vendrell i Ruiz  
VOCAL

Ángela Vigo i Vilar  
CORT D´HONOR
Lourdes Vilanova i Guillot  
CORT D´HONOR
Pilar Vilar i Frías  
VICE-PRECIDÈNCIA
Rafael Vilar i Frías  
VICE-PRECIDÈNCIA
Eva Mª Vilar i Soriano  
CORT D´HONOR
Nacho Villanueva i Forcada  
VOCAL
Emilio Jose Zamorano i Castillo  
VOCAL
Mª de los Desamparados Zamorano i 
Castillo  
JUNTA LOCAL FALLERA
Francisco Zamorano i Santos  
VOCAL
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Entrevista a Mamen Silla i Garrido, 
Fallera Major 2016

.............................................................................................................

.............................................................................................................

P-Un color?
R-El verd
P-Una olor?
R-Són dos, el de la pólvora i el del café
P-Una cançó?
R- “Insurrección”, d'El Último de la Fila
P-Una pel·li
R- “El pianista”
P-Un moment vivit fins al dia de hui com a Fallera Major 
R-Sense cap dubte, la Proclamació
P-Un acte que esperes amb ànsia
R-La meua Presentació. Tan sols de pensar-ho se'm posen els pèls de punta
P-Definix amb una sola paraula la teua comissió
R-Un adjetiu: única
P-Què esperes d´aquesta experiència?
R-Espere que siga una experiència inoblidable i única, que sempre que pense en 2016 es 
dibuixe un somriure en la meua cara.
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nostra falla major
...........................................................................

...........................................................................

Lema: 
I tú, a què tens por?

Artista: 
Carlos Donet
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I tu a què tens por?

Cau la nit. Bar de la zona antiga 
de Torrent, prop del Casal de 
Sant Roc. Cinc persones dins 
del local. Un cambrer que renta 
unes tasses de café, un jubilat 
fent-se un vermut mentre mira 
Pasapalabra al televisor, una 
parella d’enamorats fent números 
per a la seua boda i un xicot que 
es deixa el seu primer sou en la 
màquina escurabutxaques.

Entren dos amics. Estaran per la 
trentena. Demana una cervesa cadascú. 
Tenen cara cansada del dur dia de 
treball. A este ritual ara hi ha qui el 
nomena afterwork.

Que fort, esta nit he tingut el - 
pitjor malson de la meua vida. 
Quina por he passat!
No fotes, que ja som majorets.- 

Molt dur, col·lega. Ho recorde - 
entre boires i un poc difús, 
però la por encara em dura 
al cos. Tremole només de 
recordar-ho!
Tant - hardcore ha sigut?
Tio, he ensomniat que la meua - 
sogra se’n venia a viure a 
casa.
Què dius!- 
Com ho sents. Sonava el - 
timbre de casa, jo obria la 
porta i allí estava, plantadeta, 
amb la maleta en una mà i el 
caniche en l’altra, mirant-me i 
somrient. Jo intentava tancar 
la porta però els braços els 
tenia paralitzats. I ella entrava. 
I no podia impedir-ho!
I quan t’has despertat?- 
Quan la meua dona m’ha - 
pegat una bufetada perquè, 
entre somnis, volent tancar la 
maleïda porta li he arrancat el 
nòrdic mentre cridava “Fora 
de ma casa, aléjate de mí 
Satanás”.
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Quina moguda.- 

El cambrer deixa les dos cerveses 
i uns cacaus mentre mira amb cara 
estranyada al qui ha esmentat 
l’anticrist.

És que quan a un li entra la - 
por, reacciona com reacciona. 
I la meua sogra és dureta.
Un pensa de xiquet que quan - 
siga majoret ja no tindrà por 
a res, però ens caguem a la 
mínima. De fet, enguany a la 
Falla Sant Roc és el lema del 
nostre monument gran.
Sí? Les sogres?- 
No, home. La por. A què tenim - 
por. Aquella seriosa pregunta 
que tot fill de veí s’hauria de 
preguntar alguna vegada.
Ah, val. Que m’havia fet un - 
embolic.
Jo crec que, si de pors parlem, - 
segur que tots tenim paregudes 
mogudes al cap. Ens dóna por 
coses semblants.
Qui no té por a la sogra?- 
Jo a eixa qüestió no responc - 
si no m’ho demana un jutge. 
M’estime massa la vida. Però 
en el cas de la falla, la idea és 
dir-les en veu alta, mostrar-
les per superar-les. Véncer 
la por. No oblidem quin és el 
sentit originari de cremar un 
monument, de la festa fallera: 
botar-li foc al roí per a tornar 
a renàixer de les nostres 
cendres.

Jo és que de la meua falla, - 
sóc més de la partideta de truc 
dels divendres i dels quatre 
dies grans.
Ai, com sou alguns. T’explique: - 
en el cas del nostre monument 
d’enguany estarà ple de 
dimonis que simbolitzen les 
pors i els mals que tenim 
a la societat. Cremant-los, 
obrirem la porta a una nova 
esperança...
Això és de la Guerra de les - 
Galàxies!
(sospira) ...una esperança - 
que el demà siga millor, sense 
polítics corruptes, sense 
empresaris desaprensius que 
solament miren com creix el 
seu compte bancari, un món net 
sense la falta de consciència 
pel medi ambient... sense pors 
tots els problemes es podran 
superar. Hem de cremar-les 
per a véncer-les.
Home, la meua sogra és un - 
poc dimoni, però em sabria 
mal que algú li botara foc.
Allò de la teua sogra és el - 
teu infern personal. El que 
nosaltres anem a plantar a la 
Falla Sant Roc són els “inferns” 
de tots. I, què res millor que 
celebrant-ho amb  les nostres 
festes i tradicions.
Sí, això. A defendre les nostres - 
tradicions. Que el panorama 
polític està complicat.
De fet, la figura principal és un - 
cap de dimoni que ens pregunta 
“I la teua? A què tens por?” I 
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sobre eixa mirada maliciosa hi 
ha una bufona diablessa, amb 
una estranya dansa ritual, que 
intenta que tots els nostres 
mals s’acaben gràcies als 
seus arts i la companyia d’uns 
simpàtics diablets.
Ja ho vaig captant. I totes les - 
escenes ens mostraran eixes 
diferents pors i els mals de la 
societat
Exacte. Per exemple tenim una - 
escena molt dura sobre la por 
als desnonaments per causa 
del fort atur que encara vivim. 
Mostra una família que es veu 
abocada a tornar a casa dels 
seus pares. Imagina’t la cara 
de sorpresa dels ninots en 
obrir la porta i vore el que els 
ve damunt.
Eixa escena és molt pareguda - 
el meu malson.
Són escenes, per desgràcia, - 
quotidianes. Com la por als 
no-rescats laborals. Al fet que 
es tanquen empreses, que hi 
haja algun ERO i més. Hui en 
dia cap ciutadà està tranquil 
a la seua empresa. En este 
cas, els ninots mostren un 
treballador que és acomiadat, 
amb una potada en el cul, 
per un empresari sense cap 
mirament per la seua situació 
personal.
Fill de...- 
..- .i damunt, com hui en dia, 
tenim fins i tot por a protestar. 
Esta situació encara es real i 

no fem res. No tenim drets ni 
veu. 
Fins i tot por a parlar ja tenim- 
Correcte. Precisament, hi - 
ha una altra escena que fa 
referència a la polèmica Llei 
Mordassa. Representa un 
pobre ciutadà que, per estar 
esperant la seua núvia, es 
veu oprimit per la policia per 
trobar-se en una via pública 
amb una pancarta. Però no és 
reivindicativa! És d’amor a la 
seua enamorada!
Eixa escena és bona. Supose - 
que els polítics tampoc no 
es lliuren de la crítica del 
monument.
No. A la Falla Sant Roc no - 
tenim llei mordassa. També 
apareix la por als canvis 
polítics, a les noves cares, a 
les noves tendències... Pareix 
que qualsevol canvi, amb 
estos nous aires que vénen, al 
no conèixer també ha de ser el 
dimoni.
De vegades pense que tots els - 
polítics són dimonis. Com els 
banquers.
No hauria de ser així, però per - 
culpa d’alguns... De fet, també 
hi ha una altra escena que 
representa la por als polítics 
corruptes que no paguen els 
seus deutes, ni econòmicament 
ni penal. Apareixen unes 
reixes i darrere es veuen els 
clients VIP.
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Un d’ells mira el rellotge del mòbil i 
li fa el gest al cambrer de demanar 
el compte.

Té molt bona pinta el vostre - 
monument d’enguany a la 
Sant Roc. El lema i el significat 
és molt interessant. Sou uns 
cracks.
Sabent les nostres limitacions, - 
sempre aspirem al màxim, a 
tindre una falla gran i parlar 
d’un tema social. Any a any, 
anem superant-nos i tornant a 
l’elit. A això no tenim por. 
Mal tampoc vos ho passeu, - 
bandits. A això tampoc no 
teniu por.
Au, anem cap a casa, que el - 
dia ha sigut llarg.

S’alcen, paguen a l’avorrit 
cambrer i abandonen el bar. Ja 
no queda ningú. Només el xicot, 
nerviós per la falta d’èxit, apurant 
les últimes monedes a la màquina 
escurabutxaques. 

En la porta veiem com els dos 
amics es despedixen ràpidament. 
Un d’ells ho ha fet amb molta 
pressa. Quasi corrent. La seua 
sogra ve pel cantó. 
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models de falla
...........................................................................

...........................................................................
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Les falles que vénen

...........................................................................

...........................................................................

El temps passa de pressa, i fa caducar els debats erms. 
Potser ja no és el moment d'enfrontar unes falles a altres, 
de contraposar ahir i avui, clàssic i experimental, tradicional 
i innovador. És cansat. És com si fos un debat que té el 
ressò del temps i que repeteix arguments burlant-se de 
nosaltres. Ja no m'interessa la cantarella repetida.

La realitat és una altra. Es tracta d'obrir portes i finestres i 
ser permissius, respectuosos; però no només cal permetre 
que entre la brisa fresca, imprescindible per respirar, això 
no és suficient, cal alimentar-la, bufar amb força i airejar 
les cèl·lules de la creativitat. Com l'oxigen aviva el foc quan 
sembla que s'apaga sense remei.

La tradició és el que és, i està bé quan és un component 
de la Cultura (no sempre ho és, no creguen), quan és 
un instrument d'ahir que ens ajuda a crear el demà, que 
serà diferent, és clar. Però hem d'anar amb compte amb 
les falses tradicions (més a prop de la traïció que de la 
tradició) que amaguen un intent immobilista perquè res no 
canvie. Perquè el que no pot ser la tradició és un obstacle, 
una barrera infranquejable que pose portes al camp i 
impedeixca propostes noves, imaginatives, diferents. Hem 
de reinterpretar aquesta tradició de sempre perquè no 
es convertixca en estàtua de sal, en una càrrega pesada 
que llasta, que no ajuda, i que serveix de coartada perquè 
tothom imite, i s'estiga quiet.
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Les falles són una festa, una festa 
col·lectiva. Una festa amb música, 
ball, cercaviles, cavalcades, 
disfresses, focs artificials. Dins 
d'aquest trencaclosques, la falla 
només és un element més d'aquesta 
festa que anomenem monument... 
ja ho veuen! I és un monument 
molt complet, molt singular. Gairebé 
irrepetible.

La falla té un guió, un fil conductor 
que embasta la història que volem 
explicar, que la relata, que l'explica. 
I és obvi que hi ha moltes maneres 
de fer-ho. La narrativa ha canviat, 
les coses s'expliquen hui d'una altra 
manera. Quan els seus contemporanis 
li criticaven a Cortázar com escrivia 
(començant pel final, inventant 
paraules, etc.), ell els contestava que 
escriuria com "sempre" quan ells, els 
qui el criticaven, usassen pocions i 
emplastres per curar-se. Però que, 
si utilitzaven antibiòtics, el deixaren 
escriure d'acord amb el seu temps: 
Investigant.

La falla té escultura, és clar, i ja em 
diran si l'escultura no ha canviat en 
l'últim segle, des que Julio González 
es va expressar amb llibertat fent 
servir el ferro i la pedra, la rauxa i la 
raó. No va escoltar als qui li van dir 
que allò no era tradicional, que una 
escultura és el que sempre ha estat 
una escultura. No els va escoltar, i 
hui venerem la seua obra genial.

¿I què em diuen del dibuix? La falla 
té dibuix, però el dibuix no ha deixat 
de cavalcar des del formalisme a 
l'abstracció, des de la fidelitat formal 
fins a la intuïció. El mateix que la 
caricatura, el mateix que el còmic. Tot 
es mou i, al final, es tracta d'inventar. 
La llista de dibuixants que han trencat 
tots els motlles seria infinita, i això 
tothom ho entén i ho reconeix. Quan 
el gest substitueix el detall, quan el 
traç representa molt més.

La falla ocupa l'espai públic. Em 
referisc a aquest espai que hem 
descobert que és de tots, amb el 
respecte de tots, amb les exigències 
de tots i totes. La visió de l'espai públic 
també s'ha anat modificant. Ahir era 
un residu, hui és el protagonista de la 
vida urbana, l'eix, el cor. Col·locar ací 
un monument és un compromís, hem 
de reconèixer-ho. També en això ha 
de pensar la falla.

Així, tots els components de la falla 
han evolucionat per separat, s'han 
transformat, han estat capaços 
d'abraçar el seu temps; però la falla, 
com a element aglutinador de tots ells, 
hi ha qui està entestat que romanga 
fidel a uns principis inventats que no 
responen al present, no responen al 
moment cultural que vivim, només 
responen a la famosa frase "Que 
bonic!, sembla de veritat". Com si 
copiar mil·limètricament la realitat fos 
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l'única cosa bella, l'única que té un 
valor que no caduca, l'única que el 
jurat, moltes vegades miop, s'atreveix 
a elevar als altars del premi.

I en les falles hi ha la crítica, fins i 
tot l'excés; és una festa, però sense 
el maltractament (tampoc dels 
animals), sense el menyspreu feridor 
del més desfavorit. Amb la llibertat 
més lliure, amb la convivència més 
completa, amb la ironia més subtil, 
amb la burla més jocosa. Però sense 
agressions.

A més, la falla forma part d'una 
festa que també ha canviat, perquè 
la societat ja no és la mateixa. La 
manera de festejar, de gaudir, i fins i 
tot de construir la falla com si fos una 
festa. És quan apareixen els nous 
mètodes, la participació, la relació 
entre l'artista i la gent, els xiquets i 
xiquetes que s'incorporen al procés, 
que gaudeixen amb això, que senten 
la falla com una cosa pròpia, més 
enllà de l'estendard brodat, símbol 
de l'èxit. Una cosa pròpia que se'n 
va, perquè el foc és implacable; però 
torna l'any següent transvestit de 
novetat, d'alguna cosa diferent, de 
sorpresa, de tornar a començar per 
recórrer un camí nou.

No valdria la pena recórrer al foc si fos 
una cosa permanent, repetida. Per 
què cremar? Si serà semblant, millor 
guardar-la, millor tornar a traure-la 

l'any que ve, retocant això o allò. 
Però no pot ser, la falla cal construir-
la, ensenyar-la, gaudir-la, cremar-la, 
i saltar sobre ella recordant el passat, 
fet fum, i desitjant el futur, fet idea. 
Poc més diu la tradició, poc més.

Per això, té sentit abraçar 
l'experimental, l'impossible, jugar 
al joc dels jocs. És el que té tot allò 
que és efímer, que permet provar, 
inventar, investigar. Uns experiments 
funcionaran millor que altres, sens 
dubte, però aprenem. Quedem-nos 
amb això, amb la possibilitat de la 
diferència, i oblidem el debat pesat. 
Si vostè, o vostè, volen seguir els 
cànons de sempre, cap problema; 
però no posen pals a les rodes dels 
qui no veuen les coses com vostè, no 
desqualifiquen, no ignoren. No és tan 
difícil acceptar la novetat.

No es tracta d'unes falles enfront 
d'unes altres. Es tracta de donar 
aixopluc a tots, es tracta de respectar, 
es tracta de permetre i d'encoratjar 
que isquen noves possibilitats que 
enriquisquen la festa i el fet col·lectiu. 
Es tracta de festejar la diferència 
i tenir mil resultats nous que ens 
permeten créixer, gaudir, debatre. Es 
tracta d'obrir els ulls de bat a bat, i 
que càpiguen totes les mirades, tots 
els colors, totes les sensacions. Que 
no se'n quede fora cap.
I que continue la festa
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Això no és una falla!
Estètica, reflexió i diàleg per cremar

.......................................................................................................

.......................................................................................................

falla3. (Del cat. Falla, y este del lat. facŭla, antorcha).f. 
Conjunto de figuras de carácter burlesco que, dispuestas 

sobre un tablado, se queman públicamente en Valencia 
por las fiestas de San José. (RAE)

Es planta al carrer i es crema? Doncs és una falla. - 

Ja, però no té ninots.- 

Però... té crítica?- 

Sí, però per a ficar en un museu... no al carrer...- 

Però si es planta al carrer i es crema... és una falla, no?- 

I tornem a començar en un bucle sense fi... I és que, de tant 
en tant, sorgix el debat a les xarxes socials -i a les barres 
del casal-, sobre què és una falla i què no... l’últim exemple 
el vàrem tindre les passades falles, quan la comissió que 
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va marcar tendència en premis i espectacularitat en la passada dècada 
encetava un camí diferent i apostava per un cadafal dedicat a la reflexió i a la 
participació del ciutadà, a través d’una composició col·laborativa on convergia 
pura arquitectura de cartró amb un gran trencadís. 

Un projecte de projectes on la solidaritat, les arts escèniques, la crítica 
via Twitter i l’estètica de la simetria asimètrica es conjuraven per dialogar i 
trencar barreres en les falles... sobretot en les d’Especial. La polèmica estava 
servida. La icona de la grandiositat, de l’acumulació de ninots en la falla i de 
la bombolla econòmica dels 2000 esclatava; ho feia elevant des de terra cap 
al cel unes estructures que s’articulaven des del germen de la democràcia 
(amb una base de trencadís: peces que encaixen, com en la societat, amb 
referències al fòrum i a la Grècia clàssica). 

Nou Campanar presentava al carrer una declaració d’intencions, un tir a la 
línia de flotació de l’etern debat faller.
Però...era una falla o no? 

No, des del punt de vista de la definició clàssica (com la que porta el diccionari 
de la RAE i que necessita revisió), ja que la falla en qüestió no tenia ninots a 
l’ús (i molt menys burlescos), però sí que es va cremar per Sant Josep. 

Sí que era una falla, des del punt de vista revisionista. Vessava crítica de 
manera tangible (com en els tweets impresos a les columnes del monument), 
i també intangible (en la simbologia i la necessitat de crear un espai per 
reflexionar sobre la festa, convidar el faller veí o visitant a entrar dins del cadafal 
a viure’l, a tocar i pensar la festa... en definitiva, a crear una experiència). 

I és que este debat caduc ja ve arrossegant-se des dels anys 60, quan 
Joan Fuster en el seu “Combustible per a falles” parlava de la incapacitat 
del món faller de ser autocrític, d’acceptar noves formes de viure la festa, o 
d’una premsa fallera “de contingut tan trivial, tan fastuosament anodí, que 
fa plorar les pedres. Potser la temptativa d’anàlisi continua inèdita per falta 
d’imaginació dels que haurien hagut d’empendre-la. O pot ser ningú no s’hi 
ha atrevit per por de la reacció dels fallers (...) la falla és un instrument vivaç 
de crítica... però hi ha fallers que no es deixen criticar... Naturalment, un faller 
malhumorat no és un faller, és un inquisidor.” 
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Per què els fallers tenim la mania de crear dogma i sentenciar el que és o no 
una falla? 

On està la llibertat perquè cada comissió puga triar el seu model de falla? 
Nou Campanar va trencar el motle (en el que molts deien que era la seua 
despedida, un ajust, per no evidenciar la falta del pressupost d’altres temps 
millors). 

El referent de l’excés es col·locava en una línia argumentativa diametralment 
oposada. La icona queia. El temple sagrat del solar i dels milions es 
transformava en un espai obert, les crítiques plovien a mars...i precisament 
la pluja i les ratxes de vent van fer que el 19 de març la falla es desplomara... 
els pilars tornaven a terra, al germen d’on naixia, al trencadís de colors, a la 
diversitat... per tornar a començar? Tal volta.

Al cap i a la fi, en unes hores, el foc tot s’ho anava a emportar. El 19 de 
març no va quedar res... a soles les cendres... i, com no, va ressorgir l’etern 
debat... Falles clàssiques o Innovadores? 

El cas de la Falla de Nou Campanar

La falla de Nou Campanar va sorgir al temps que el desenvolupament 
econòmic a la regió. Tot i ser una comissió jove, nascuda l’any 2002, de la 
mà de Juan Armiñana Salvador, enamorat profundament de la festa, s’ha 
convertit en referent del món faller. Malgrat la seua curta trajectòria, Nou 
Campanar s’ha convertit en una de les falles més rellevants de València: 7 
primers premis de falla gran en la secció Especial i 6 primers premis infantils 
en sols 11 anys de trajectòria, fan d’aquesta agrupació una de les més 
importants de la història.
 
La falla dels grans noms. 

Amb el creixement econòmic, Nou Campanar començà a invertir més i més 
pressupost en els seus monuments i va arribar a ser la falla més cara de 
la història amb un milió d’euros; falla que es va haver de realitzar en dos 
anys per la seua envergadura, i que va demostrar el límit al qual es podia 
arribar en la construcció d’un monument faller i la capacitat d’adaptació dels 
constructors. 
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No obstant això, els inicis de Nou Campanar van estar marcats pels atemptats 
de l’11 de març de 2004. Des d’aquest moment, la falla ha estat realitzant 
tot tipus de tasques solidàries, i ha col·laborat des de llavors amb diferents 
ONG com l’Associació de Víctimes del Terrorisme, la Penya Valencianista 
per la Solidaritat -amb la construcció d’equipaments educatius i esportius 
a Moçambic o El Salvador-, la Fundació per la Justícia, o, recentment, 
l’Associació Espanyola Contra el Càncer, l’any 2014.
 
Amb l’arribada de la crisi econòmica, Nou Campanar va començar a moderarse 
i a equiparar els seus pressupostos amb la resta de les comissions, competint 
en el concurs de falles amb igualtat de condicions, i encara així va recollir 
alguns èxits.  Va ser guardonada amb el primer premi tant en el seu monument 
gran com en l’infantil en l’any 2012, i amb el segon en grans i primer en infantil 
l’any 2013. L’any 2014, Nou Campanar decideix fer un xicotet gir estètic que 
no li reporta èxits en el concurs, però que manté la seua notorietat. Amb la 
eixida de l’empresari Juan Armiñana, aglutinant i possibilitador del monument, 
la falla s’enfronta a una revisió realista del model amb un pressupost limitat. 
Lluny van quedar les inversions rècord. Però en aquesta  situació decideixen 
donar un gir radical en la concepció de la falla i li encarreguen a Miguel Arraiz 
i David Moreno la direcció de tot el projecte.
No obstant això, Nou Campanar és una comissió de falla. Encara que la 
dimensió dels seus monuments ha anat variant des dels seus inicis fins a 
l’actualitat, continuen fidels a la seua filosofia: ser diferents. 

Els recents canvis pels quals ha anat passant la comissió han obligat a prendre 
nous camins, però sempre guiats per la mateixa idea de canvi i d’ajuda als 
més desfavorits.
 
Filosofia del projecte Ekklesía

En 2015 la comissió va decidir donar un gir en la concepció del monument, la 
seua funció i les seues possibilitats estètiques, obrint totes les vies de debat 
i reflexió que ajuden a dinamitzar la festa i a connectar-la amb tots aquests 
públics que o bé la rebutgen, o bé no els desperta interés. 

Han desenvolupat un projecte estètic complet que pretén investigar nous 
llenguatges plàstics que servisquen per a la interacció amb l’espai públic i la 
implicació i la participació de l’espectador. 
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I, en un tercer eix, va incidir de manera especial en la funció social que ha de 
complir la comissió de falla com a actor al barri que li cedeix el seu espai.

Espai públic

En la seua gran majoria, les falles i les seues activitats ocupen l’espai urbà però 
no es plantegen interactuar amb ell, integrar-se a ell. Una part dels ciutadans 
que participen directament en la festa ho han assumit com a normal, i poques 
vegades reflexionen com fer-ho d’una manera més ordenada. Una altra, 
simplement, són observadors que ixen a la ciutat a observar el que hi ha... 
A observar, perquè les falles estan protegides per tanques que les envolten 
i només poden ser mirades, llevat d’excepcions comptades. I, l’última part, o 
bé les ignoren, perquè les veuen com una cosa rutinària i repetitiva que se 
celebra cada any i no els desperta interés, o les rebutgen de manera activa 
perquè les consideren una activitat molesta.
 
Funció social del projecte Ekklesía

Antany, les falles les generava el barri amb una activitat associativa que tenia 
com a colofó la convivència al carrer al voltant de totes les seues activitats 
a l’inici de la primavera. Ara ja no és així: en la seua gran majoria els barris 
s’han despersonalitzat, s’han convertit en mers dormitoris, i, amb això, les 
falles són una cosa que apareix, els fallers no solen ser veïns i els veïns les 
senten com una cosa aliena que altera la seua normalitat. Revertir aquesta 
situació també fou la via d’experimentació. La falla com a excusa, com a fita 
al voltant de la qual reunir-se, conviure i intercanviar experiències. La falla 
que roba l’espai normalment destinat als cotxes per integrar-se en l’espai 
urbà i generar un entorn agradable... una excepció que incite a parar-se, a 
dialogar. 

Però s’hi volia anar mes enllà: La falla com a dinamitzadora d’un projecte 
solidari de col·laboració que té la seua visualització, la seua posada en escena 
en la falla infantil. Aprofitar el corrent de visitants, la comunicació que es 
genera a l’entorn del projecte, per visualitzar problemàtiques desconegudes. 
Atraure-hi l’interés per, a través de la comunicació posterior, contar el projecte 
solidari que s’estava executant i que  s’aconseguí desenvolupar durant els 
cinc mesos previs a Falles.
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Ekklesía, l’ariet necessari

...........................................................................

...........................................................................

L’aparició de la proposta innovadora de la falla de Nou 
Campanar de 2015 va ser un autèntic terratrémol dins de la 
festa fallera, especialment entre els fallers conservadors i els 
ciutadans que passegen pels nostres carrers la setmana de 
falles buscant perfectes escultures de 20 metres d’alçària.

No obstant això, l’estètica i el “si és o no falla” no són els 
debats més atractius al voltant d’aquest projecte. Hi és la 
conseqüència social. El cas de la Falla Plaça de la Mercé de 
2013, la diferent proposta d’Anna Ruiz amb la col·laboració 
de Giovanni Nardin, ens havia proporcionat el pròleg del 
llibre de reaccions al voltant d’Ekklesía. Encara que, amb el 
projecte de Nou Campanar, l’impacte anava a ser major. No 
només per les característiques de la comissió sinó per la 
capacitat de mobilització social dels seus actors i del mateix 
projecte.

Aqueix impacte consistiria en la conquesta dels mitjans 
culturals, les xarxes i la comunitat alternativa. Recorde 
a peu de falla, en 2013, com les personals idees d’Anna 
Ruiz i Giovanni Nardin havien apropat gent que fugia de les 
falles. Propostes que animaven nous col.lectius a passejar 
pel centre a la recerca de projectes similars. Un fet que era, 
precisament, la característica principal del grup de Falles 
I+E, és a dir, donar a conéixer una ruta amb obres d’una 
mateixa línia i atraure un públic diferent.
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El que va ocorrer aquell any, molt tímidament, va explotar enguany amb 
Ekklesía. El potencial del projecte (estètica, patrimoni i solidaritat) ha provocat 
que es considere l’obra d'Arraiz i Moreno com a emblema d’aqueixa altra 
manera de fer falles. La premsa cultural i els seus actors, tribus urbanes 
tradicionalment allunyades de les falles, han adorat el projecte com a símbol 
del canvi. No obstant això, aquest fet provocà nombroses respostes del 
grup de fallers que, amb coneixement, fa anys que reivindiquen unes falles 
diferents.

Sembla que molts han descobert les falles gràcies a Ekklesía, i ara es pugen 
al tren d’una festa que havien rebutjat, malgrat que els darrers 20 anys també 
hi ha hagut propostes diferents. Obres que, de segur, hagueren connectat 
amb ells, però que mai no s’havien atrevit a buscar. Alfredo Ruiz, Víctor 
Valero, Vicente Almela, Manolo Martin (pare i fill), Rafa Ferrando… Han estat 
sempre als carrers, però mai no han gaudit d’una promoció com la de la falla 
de Nou Campanar.

Aquesta promoció ha permés d’atraure gent que mai no pensàvem que 
s’aproparia a les falles, i fins i tot a alguns ha aconseguit captar-los per a 
la causa. Ara els fallers més progressistes tenim una tasca important, una 
vegada aplegats a aquest tipus de públic, hem de mostrar-li el que s’ha fet i el 
potencial que hi ha. Atrapar-lo per a poder diversificar el públic de les falles. 

Les falles, com a esperit popular, han d’arribar a totes les tribus urbanes, 
sense excloure'n cap. I les falles  han estat molt excloents. Amb la porta quasi 
sempre tancada.

Deia David Moreno que el públic que visita les falles, en general, exigeix un 
llenguatge fàcil. Però això no vol dir que no hi haja un públic que agrairia un 
llenguatge cultural més elevat. L’existència dels dos no és incompatible. És 
més, aquest públic que ara es queda fora es un col.lectiu que podria aportar 
moltes coses a les falles. Sembla estúpid posar-se a la defensiva en compte 
d’obrir espais per incorporar-los. 

Ekklesía ha sigut l’ariet que ha derrocat eixa porta que dividia el món cultural 
valencià de les falles. Un ariet necessari. Una proposta que ha obert espais, 
que ha obert els ulls de l’escena alternativa valenciana. Dissenyadors, 
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Debat al voltant de les falles i la societat valenciana. València Vibrant. 
15 de març de 2015. Crèdits: Noel Arraiz.
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L’antecedent d’Ekklesía. Laberint dels Afectes. Falla Plaça de la Mercé de 2013. 
Anna Ruiz i Giovanni Nardin. Crèdits: Jose Francisco Carsí Navarro.
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artistes, historiadors, gent de la cultura s'ha adonat que hi ha falles diferents, 
que hi ha un mercat de falles per a ells, de la mateixa manera que hi ha el 
mercat monumentalista per a l’aficionat tradicional.

Ara bé, una vegada travessada la porta, hi haurà continuïtat? Es transformaran 
en fets les paraules de tots aquells dissenyadors baix la falla de Nou Campanar, 
aquella nit del València Vibrant? Es quedaran buides les seues intencions, i 
es convertiran en esnobisme, hipsterisme i espècie de gentrificació fallera? 
Aquesta és la conseqüència d’Ekklesía, l’ariet necessari, però, al cap i a la fi, 
una arma de doble tall.

Els dissenyadors Kike Correcher, Ibán Ramon i Dídac Ballester, entre d’altres, 
debatint al voltant de Falles i Disseny. Crèdits: DissenyCV.
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Falles experimentals, sí... 
però memòria històrica també

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Un dels mals endèmics que pateix el seguiment de les 
falles -o monument o cadafal- i dels artistes és la manca 
de memòria històrica, la qual entenem com la recuperació 
i posada en valor de les experiències i dels successos 
passats. Aquesta manca de memòria queda, ja d’entrada, 
posada de manifest quan la falla se cita per la figura 
al·legòrica del tema principal del monument  (per exemple, 
“la falla del Shakespeare”) en lloc de pel seu lema (El verí 
del teatre, Miguel Santaeulalia, Na Jordana, 1994). I ja no 
diguem quan es parla de tipologies de falla o estètiques.

“Experimental”, “innovador”, “contemporani” o “d’autor”, 
són termes molt gastats en l’actualitat com a complement 
a les dites falles més transgressores tant plàsticament 
com temàtica, però que podríem aplicar a qualsevol 
model o estil de falla que hi ha existit, ja que l’evolució del 
monument faller dóna testimoni del sorgiment d’estils que 
tractaven d’actualitzar els cànons respecte d’allò assentat 
o, quan menys, conviure amb ell. Per altra part, tota falla 
és contemporània perquè reflectix els gusts plàstics i les 
inquietuds de la societat del seu entorn; i tota falla té un 
autor -o diversos- que l’ha realitzada.

Si ens situem al segle XIX, no poques de les falles 
plantades, com la del Teatre Principal el 1852, la del carrer 
de les Carabasses el 1889 i les de la Plaça de Bous entre 
1866 i 1913, eren contemporànies per la càrrega d’intenció 
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crítica i de sàtira que contenien i 
que es nodria del convuls panorama 
d’actualitat (política, moral, 
costums). Precisament, la denúncia 
social i la reflexió que plantegen les 
qüestions abordades en les falles 
experimentals, hui, és el més pròxim 
a aquella intenció crítica del segle 
XIX, dins de la descontextualització 
temàtica i la blancor general actuals.
Per altra part, s’aprofitaven recursos 
en correspondència amb els gusts 
de l’època, com dotar de moviment 
els ninots o altres elements de la 
falla com un alicient de la mateixa, ja 
que aleshores una de les atraccions 
més populars entre la gent eren 
els teatres d’autòmates. O una 
innovació major si hi cap: la llanterna 
màgica, un enginy per a la projecció 
d’imatges1, que fou emprat a l’interior 
de la falla La bella Galatea, de V. 
Barreira, plantada el 1900 a la plaça 
d’Emilio Castelar (actual plaça de 
l’Ajuntament).

1 De la llanterna màgica, València va ser pionera 
de la comercialització, en obtenir Casa Cuesta la 
patent per a produir-les i distribuir-les arreu de 
l’estat. Per altra part, València també va ser tot un 
referent en les representacions d’autòmates, amb 
Francisco Sanz Baldoví al Teatre Russafa, a qui, 
el 1918, Maximilià Thous li va dedicar la docuficció 
Sanz y el secreto de su arte, primera pel·lícula 
d’animació a Espanya.

Valga recordar que, a la dècada 
dels 80, arran dels ninots indultats 
de Vicent Agulleiro -un artista fora 
de tot estil de falla innovadora o 
experimental-, una certa ploma 
il·lustre va titllar de “contranatural” el 
ninot amb moviment; per atemptar, 
sembla, contra el hieratisme 
“tradicional” de la figura obrada 
en cartró-pedra. L’hemeroteca no 
perdona...

Si fem, novament, un bot cap 
enrere en el temps, el mateix 
Regino Más, paradigma de l’art-
falla amb el seu estil académic 
-no barroc- amb concesions a la 
caricatura continguda, primer artista 
mediàtic i absolut triomfador de la 
secció Especial (encara encapçala 
el palmarés amb catorze Primers 
Premis), va ser un autor transgressor 
a la dècada dels 30. Per què? Perquè 
portà la dispocició huitcentista de 
la falla sainet cap a cadafals de 
composició quasi piramidals, amb 
una estructura de coronament amb 
cos central i base per guanyar altura, 
i sobre escenografies més reduïdes 
però amb un major desenvolupament 
narratiu per la profusió de ninots.
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La llei de l’embut, Regino Más, Mercat Central, 1944. 
Arxiu-col·lecció Iván Esbrí.
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L’arbre genealògic de la por, Ricardo Rubert, Mercat Central, 1962. 
Arxiu-col·lecció Iván Esbrí.
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Una pràxis que van seguir, entre 
altres, Enrique Vidal, els germans 
Fontelles o Modesto González; un 
altre artista, podríem dir, innovador, 
perquè va ser dels primers en retirar 
la cera i les teles en favor del cartró i 
el paper encolat, materials que a les 
falles ja se vénen emprant des del 
segle XIX; per exemple, per Antonio 
Cortina. Aquesta tècnica, en els anys 
50, Juan Huerta la perfeccionarà amb 
el buidatge íntegre de les figures en 
cartró pedra.

La dècada dels anys 20 i, 
especialment, la dels 30 són les de 
l’eclosió del déco, l’art nouveau i el 
modernisme (ací sí que correspon 
usar aquest concepte i no com 
s’utilitza hui per desqualificar les 
falles experimentals); gràcies, en 
part, a la nova arquitectura definida 
en les exposicions internacionals i 
universals de París de 1925 i 1931 
i Barcelona de 1929, junt amb la 
cartelleria, el disseny i la publicitat. 

Són els anys de Teddy Villalba, Vicent 
Benedito, Fernando Roda, Enrique 
Baró, o Luís Dubón, i, a Alacant, de 
les fogueres de Gastón Castelló, 
qui, captivat per les esmentades 
exposicions de París i Barcelona, 
va obrar els seus monuments 
sobre bastidors, medallons i torres 
bessones sòbriament decorades 
amb baixos relleus i pintures pròpies 

del déco francés i el sezession 
vienés, donant lloc a l’anomenat 
estil alacantí, el vertader. Fins i tot 
va aplicar jocs de llums graduades 
amb balls d'intensitats per enaltir 
el cadafal, com passava amb els 
pavellons de les exposicions.

Dècades després, Ricardo Rubert, 
va gosar desintegrar la composició 
piramidal disassociant els volums, 
seguint les pautes de l’arquitectura 
googie, un corrent estètic nordamericà 
que a Espanya se va conéixer com 
neomodern o estil relax. Les seues 
extravagàncies plàstiques li valgueren 
no pocs enfrontaments amb el fautor 
principal de la falla piràmide, Regino 
Más… quan ell havia fet exactament 
el mateix trenta anys enrere. 

 
Rubert, com abans Octavio Vicent 
i la seua falla Correguda de bous 
surrealista, a la plaça del Cabdill 
el 1954, esbossada per Salvador 
Dalí, no sols va trobar-se amb la 
desaprovació de part dels seus 
companys (fins i tot va ser expulsat 
del Gremi d’Artistes Fallers), sinó, per 
contra, amb la comprensió del públic, 
més receptiu a un tipus de falla on 
primaven la qualitat escultòrica i les 
formes naturals; tot i que aquestes 
anaven tendint cap a la caricatura 
més accentuada, pròpia dels 
cartoons i de les fantasies gràfiques, 
per influència dels esbossos d’un 
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altre artista clau i poc reconegut, com 
era José Soriano Izquierdo, director 
aleshores d’Editorial Valenciana2.

Per cert, valga fer saber que 
les interpretacions de l’art falla 
de Ricardo Rubert són de les 
més parafrasejades, per no dir 
afusellades, o copiades impunement, 
per part dels defensors més ultres de 
les falles experimentals, els mateixos 
que titllen Rubert d’autor “clàssic”. De 
nou: què dolenta és l’hemeroteca!

La llista dels artistes que han aportat 
alguna avantguarda més o menys 
explícita a les falles és llarga. 
Salvador Debón i Luna són altres 
dos Mestres que ningú no gosaria 
referenciar com “innovadors”… ningú 
qui no haja fet una ànalisi profunda 
de la seua obra i no haja reparat com 
el primer va beure en la visió més 
onírica del món i el surrealisme (Dalí, 
Philippe Halsman), i el segon, del 
hiperrealisme i el pop art.

Inclús els artesans fallers més humils 
i discrets han dit la seua. Vicent 
Monzó, com Regino Mas, va marcar 
durant anys una pauta de composició 
per a les falles del Cabanyal: bases 

2. Soriano Izquierdo feia en cada esbós una de-
mostració de la seua capacitat de compondre i 
distribuir els volums de forma ordenada -“tot li en-
caixava i res no li sobrava”, ens puntualitza Marc 
Martell (Víctor Valero)-, emprant recursos visuals 
amb molta força plàstica, com les paradoxes (tortu-
gues amb rodes, un peix engaviat, etc.) i un discurs 
narratiu intel·ligent.

en Creu de Sant Andreu i un caixó, 
cercle o esfera per al cos central, 
coronat pel “ninot de dalt”. 

El 1955, Pascual Carrasquer es va 
avançar al moviment steampunk 
i a tot corrent basat en la ficció 
especulativa i les distòpies de Julio 
Verne, Karel Capek o H. G. Wells, 
amb la seua senzilla falla Viaje 
interplanetari a la terra de Jauja, per a 
la comissió Avinguda Bernardo Aliño 
de Sueca. I, com Carrasquer, Juan 
Martínez de la Barrera feu el mateix 
amb l’apocalipsi nuclear pròpia de 
l’univers Mad Max i el gore.

Molt després, vindran els 80, amb 
Manolo Martín i les col·laboracions 
extrafalleres dels dibuixants de 
la Nova Escola (Sento Llobell, 
Micharmunt, Víctor Valero), Francis 
Montesinos i Antoni Ortiz “Ortifus”. 
També és la dècada de José Manuel 
Alares i Vicent Almela, els qui tracten 
de retornar la falla infantil als menuts, 
quan el terreny estava impregnat 
d’apologia valencianista, com 
igualment és l'etapa més metal 
de Ramón Espinosa en l'Antiga 
de Campanar i Pryca Paterna. Als 
primers 90, vam gaudir de les falles 
espectacle d’Agustín Villanueva i de 
Ramón Espinosa, hui novament al dia 
gràcies a Manolo García i a Ekklesía 
de David Moreno i Miguel Arraiz en 
Nou Campanar el passat 2015. 
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Sí, sí… però vaca, Salvador Debón, plaça del Dr. Collado, 1961. 
Arxiu-col·lecció Iván Esbrí.
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La llibertat, Vicent Luna, plaça del Cabdill, 1973. 
Arxiu-col·lecció Iván Esbrí.
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No podem obviar la figura d’Alfredo 
Ruiz, “deconstructor” de falles: des 
de Temptació (plaça del Pilar, 1974) 
fins a Concepte, percepte i afecte en 
rectangle horitzontal roig (Mossén 
Sorell-Corona, 2008). Ni descuidar 
Rafa Ferrando, un exemple sincer de 
com fer falla una innovadora des del 
sentit de què és una falla.

Per anar concloent, com qualsevol 
altre gènere artístic (escultura, 
cinema, pintura, música), l’art-falla 
és plural i obert, i dóna marge a la 
innovació des de la tradició. Així 
doncs, ningú -artistes, comissions, 
seguidors, investigadors- pot atorgar-
se el mèrit d’haver inventat un suport 
artístic ni la redacció de les seues 
regles de joc, perquè ja vénen fets. 
Fer falla experimental no és cap 
tendència o un camí per ingressar en 
l’star system cool faller, en altre temps 
dit “todofallas”. En el respecte i la 
posada en valor de les experiències 
desglossades ací, i altres més; en la 
recuperació de materials nobles per 
a la confecció de falles com la cera 
o les teles, com la fusteria i el cartró 
que ja estan sent emprats; o en el fet 
de plantejar composicions antigues 
(falla-sainet, arquitectures déco, 
superposició d’elements, etc.) també 
es troba la innovació. Com, també, 
en apostar per noves plàstiques o 
en seguir motivant la denúncia, el 
compromís i la reflexió al voltant de 
les qüestions que majorment afecten 
la psicologia de les persones.
Per tant: falla experimental sí, però 
memòria històrica també.

Lectures recomanables:

BORREGO PITARCH, V. (1993): “La 
estética de las fallas”, dins d’Antonio 
Ariño, coord., Los Escultores del 
Fuego. Aproximación a la historia del 
Gremio Artesano de Artistas Falleros 
de Valencia, València, Diputació de 
València, p. 199-241.

CATALÀ I GORGES, J. I. (coord.) 
(2008): Falles i art: 40 anys transitant 
per la frontera, València, Universitat 
Politècnica de València, 197 p.
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Sense por

...........................................................................

...........................................................................

Com diem ahir1 la innovació està present a les falles des 
de sempre, des de que es plantà la primera falla. Així els 
conceptes que han fet canviar estèticament les falles  no 
son cosa de fa pocs anys o de tres o quatre artistes o 
comissions il·luminades. Per lo tant la reticència per part 
d’un sector de la societat, tant fallera com no, als canvis 
que plantegen estèticament les propostes de las falles 
innovadores, no més respon, des de el meu punt de vista, 
a la por a allò desconegut, i a perdre la comoditat que 
suposa el no arriscar, descobrir o experimentar. I també a 
certa ignorància, la frase “això no és una falla”, és la més 
clara evidencia dels desconeixement de la pròpia història 
estètica de les falles. 

Estes pors de les que parle, serien aplicables a qualsevol 
aspecte de la vida, i la que més afecta a la innovació en les 
falles es la por al canvi. Sense negar a ningú l’opció de no 
canviar i continuar expressant-se dins dels cànons, la por 
d’una comissió o un artista a canviar la concepció del seu 
treball, fa que se trie viure dins de la massa, fugint de la por 
més intensa que patix el faller, la de quedar-se sense premi 
i ser objecte de fortes critiques a conter d’allò proposat al 
cadafal. 

1 Podeu llegir el meu articul publicat al Llibret de la falla El Mocador de Sagunt en 

2015, Ja està tot inventat.
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Hi ha que ser valents, creure en les 
possibilitats del treball de l’exercici i 
ser forts davant eixes crítiques. En 
l’experiència pròpia a Pl. de Jesús, 
les apostes més valentes resultaren 
ser les més acceptades a nivell 
popular, tornant-se la nostra por en 
una espenta per a continuar ab més 
força, per a continuar evolucionant, 
a pesar de tindre fortes crítiques 
basades en “això ho fa el meu fill de 
tres anys...”, “això es una merda...” o 
“gasteu-vos els diners en ninots i no 
en cubates...”.

Crec que eixa por al canvi, si es 
vols canviar, s’ha d’agafar com el 
punt d’inflexió per a impulsar una 
nova concepció estètica, davant dels 
descreguts de les falles, i de la vida 
en general.     
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Per a una destinació turística, la seua marca és el més 
important; en este cas, la marca "Falles de València" pense 
que és bastant coneguda fora de les nostres fronteres. 
Anem a posar-nos dins de la pell d'un turista qualsevol: Què 
li ve al cap quan escolta la marca "Falles de València"? De 
segur que us dirà que és una festa on el motiu principal són 
uns monuments de cartró i fusta que són exposats durant 
uns dies i després es cremen sense motiu aparent, i és que 
és la frase que més repeteixen: Per qué s'han de cremar? 
Açò seria el que primer els vindria al cap, molt exòtic i 
molt bonic; però quina cosa serà la que els va fer decidir-
se per este destí i no per un altre igual d'exòtic i bonic? 
I ací entren totes les expectatives que envolten el motiu 
principal; o siga,  les traques,  la música,  la festa al carrer, 
i, per damunt de tot, la posibilitat de participar en la festa; ja 
que, al carrer, tot és festa i música. I una altra qüestió molt 
important serà quina impressió se'n portaran de les Falles 
quan tornen a sa casa, o quin serà el grau de compliment 
de les seues expectatives; recomanaran les falles als seus 
veïns i amics?

Dit açò,  podríem discutir la incidència que pot tindre 
sobre el turisme l'aparició de un nou concepte de falla. 
Denominarem a estes falles com “Falles Participatives”, 
on el monument no deixa de ser un element fonamental 
però ja no és l'element principal; entre estes, com a 

Els nous models de falla 
des del punt de vista turístic

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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exemple, podríem citar les falles de  Nou Campanar, Mossèn Sorell-Corona, 
Castielfabib-Marqués de Sant Joan, i no podem oblidar Cadis-Cura Femenia 
que va ser una de les pioneres. 

Estes falleses distingeixen pel caràcter participatiu, tant dels fallers de les 
seues respectives comissions com dels veïns del barri -si els integrem en la 
festa, de segur que seran més tolerants amb les molèsties que els puguem 
ocasionar-, i també dels visitants de fora, als qui fem gaudir de la festa. Són 
falles que, com a monuments, també han enllestit una transformació: Si 
rememorem el llenguatge gastronòmic, es fa una "desconstrucció"; és a dir, 
es busca allò més primigeni de les falles tant a la vessant artística -on fugirem 
de l'excés rococó i megalòman que últimament s'havia apoderat de les falles, 
en eixa aposta de veure qui la té més llarga-,  com a la vessant del contingut,  
al qual li retornem eixe sabor corrosiu, àcid i subversiu tan típic de l'humor 
valencià, sense fugir de la crítica politica i social del moment.

El context econòmic, polític i social on comencen a nàixer les falles 
participatives està marcat per la crisi econòmica, l'atur de milers de valencians, 
la política de grans esdeveniments faraònics, i la corrupció generalitzada de 
les elits polítiques i econòmiques. Tot açò fa que algunes comissions falleres 
es qüestionen el tipus de falla tradicional on el gasto pel monument és del 
90% del pressupost i on molts fallers ja no tenen la disposició econòmica que 
tenien anys enrere; és pura supervivència econòmica. A més del problema 
econòmic, part dels fallers d'estes comissions també estan influïts per les 
idees crítiques front al sistema sociopolític del moment, les quals intenten 
plasmar en el contingut crític d'estes falles. 
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Després d'analitzar el context on apareixen les dites falles participatives, 
haurem d'analitzar la incidència tant positiva com negativa que poden tindre 
estes respecte al turisme. 

No hi veig cap aspecte negatiu d'estes falles participatives envers el turisme, 
perquè l'aparició d'estes no implica la desaparició de les falles diguem-ne 
més tradicionals o més clàssiques, i, per tant, totes les expectatives que els 
turistes tenien abans de vindre es veuran totalment complides. Els turistes 
continuaran podent veure falles monumentals i de segur que també podran 
sentir una mascletà a qualsevol barri; també podran gaudir de nit dels castells 
de focs d'artifici i, com no, contemplaran l'emocionant Ofrena. 

Estes expectatives prèvies que tenien els turistes no només es veuran 
complides sinó que, gràcies a les falles participatives, es veuran superades. 
Quan els turistes descobrisquen, passejant pels carrers, les activitats 
alternatives -noves formes d'expressió, fins i tot experimentals-, quan ells 
mateixos siguen part de la festa, quan la festa interactue amb ells, quan 
vegen que la diversitat és art i festa; segur que eixe turista tornarà i, a més, 
acompanyat, per a viure una altra segona volta l'essència de les Falles.

En resum, la coexistència dels dos models serà beneficiosa i les falles 
participatives no només no deslluiran la festa sinó que la dotaran d'un plus 
d'experiències i de vitalitat que faran que la marca “Falles de València” es 
revaloritze front a altres destinacions turístiques. 

Visquen les Falles!
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Ekklesía ha conformat, sens dubte, la imatge per la qual 
seran recordades les Falles de 2015. Per posar l'accent i 
qüestionar, precisament, la imatge que les falles projecten 
d'elles mateixes. I per estar envoltada, des del seu inici, 
d'una polèmica amb la qual comptaven els seus autors i 
amb la qual van saber jugar en tot moment. Un projecte 
que marcarà un abans i un després per haver aprofitat 
una marca consolidada com Nou Campanar i -de manera 
conscient i amb totes les conseqüències- donar-li la volta 
per complet.

No obstant açò, Ekklesía va nàixer gràcies a un projecte 
anterior que no va arribar a materialitzar-se. Una estructura 
similar, un “saló de ball”, configurat a partir de tubs i que 
anava a ser el projecte gran per a Castielfafib 2014. 
La reducció del pressupost va impedir que finalment 
s'executara. Però la recerca sobre els materials estava 
molt avançada després de diversos mesos de treball, la 
qual cosa va suposar una base perfecta per a la realització 
posterior en Nou Campanar. 

Un projecte en especial requeria una major grandària de la 
plantejada inicialment, a més de l'elaboració d'un discurs 
més potent i d'un concepte que anà gestant-se al llarg de 
tot l'any. Tot partia de l'anàlisi de l'escàs contingut crític 
que posseeixen les falles en l'actualitat, malgrat un context 

JA NO ÉS PERILLÓS MIRAR A L’INTERIOR. 
REFLEXIONS POSTEKKLESÍA 

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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polític tan complex i que ja anunciava un canvi a la ciutat de València. Però no 
es podia quedar únicament en l'enunciat, en el text. Calia treballar, al mateix 
temps, estètica i concepte perquè arribara de la forma més clara possible 
a un públic divers i moltes vegades hostil. I açò només es va aconseguir 
a través de la discussió llarga i distesa. I gràcies també al suport de molts 
professionals que ho van fer possible.

Un projecte que tenia, a més, una màxima: incorporar a l'imaginari de les 
falles una obra el més allunyada possible de la imatge que es té de les falles. 
Es va portar al límit oposat allò que la gent considera que una falla d'especial 
ha de ser. Tot amb la intenció d'obrir el debat sobre la imatge que les falles 
projecten d'elles mateixes i de crear tots els espais intermedis possibles entre 
dos pressupostos radicalment oposats. La intenció de traure a fora el que 
està dins, amb tal d'evidenciar la falsedat de la imatge construïda al voltant 
de la festa.

El model geomètric va sorgir d'una estructura que, en principi, anava a estar 
recoberta. No obstant açò, aquesta part interior resultava tan potent que va 
començar a desenvolupar-se per ella mateixa. Conscientment, es va decidir 
que des de lluny xocara el màxim possible. Perquè allò més interessant es 
trobava a l'interior, el llenguatge del qual va anar incorporant-se a mesura 
que el projecte anava creixent. Com va succeir amb la recuperació del 
mosaic de Nolla, que es va incorporar de manera fortuïta i que va permetre 
el desenvolupament d'un projecte social igualment descomunal i recolzat per 
Arae Patrimonio y Restauración.
Tot va ser analitzat. Especialment com interrelacionar la falla amb el barri i 
amb les persones. Moltes vegades els projectes de falla actuen com a “pitxers 
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xinesos” que molesten i que t'obliguen a vorejar l'invasor en l'encreuament. 
Ekklesía aportava un projecte transparent, que no t'impedia creuar i que no 
t'obligava a parar-te si no era del teu interés. La falla, a més, necessitava 
desenvolupar una funció social, a través del projecte amb els centres de 
menors que va resultar molt enriquidor.

Es pretenia també atrapar el públic hostil que acudiria per a criticar. I, igualment, 
atraure el públic que rebutja les falles radicalitzant la imatge externa, amb un 
debat que continua viu en les xarxes socials i que ha permés seguir estenent 
la potent imatge de Ekklesía. 

Un debat que va obligar a posicionar-se a tothom. Gent que només era 
espectadora va entrar en la discussió per a posicionar-se a favor. Els 
arguments en contra van deixar de ser coherents perquè no servien per 
a una obra d'aquestes característiques. El debat reduït a consignes i a la 
confusió de conceptes habitual en els comentaris fallers feia aigües en tractar 
Ekklesía. Fet que va fer palesa la necessitat de crear noves vies que han i 
hauran d'incorporar-se al discurs de les falles.

Resulta sorprenent que una festa tan potent i que articula tota una ciutat 
durant l'any deixe fora la meitat de la població. El que suposa una pèrdua 
irrecuperable de possibilitats, energia i talent perquè l'altra meitat hi participe. 
És necessari obligar la gent a eixir, a implicar-se i a participar-hi.
Evidentment, un projecte tan visible com Ekklesía suposava un risc enorme, 
però que gran part de la ciutat va agrair i va posar de manera directa David 
Moreno i Miguel Arraiz en el focus. Fet que, per a molts, els va convertir en 
interlocutors vàlids, en negar-se a acceptar la via fàcil i exposar-se de manera 
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tan evident a unes crítiques que es preveien, demostrant que a més de criticar, 
existeix el camí de la participació directa per a molts altres creatius.

El procés i el resultat van ser complexos, esgotadors, amb errors i amb 
múltiples lectures. La principal por va ser, però, que l'obra no captara l'atenció 
que es desitjava. Des de la presentació dels projectes d'Especial el focus 
estava sobre Ekklesía. Va fer l'efecte desitjat i la comunicació es va cuidar al 
mil·límetre. 

En Ekklesía es van donar, a més, tres nivells que cal valorar en la seua justa 
mesura. D'una banda estava l'experiment constructiu. Per un altre, l'element 
conceptual de comunicació per a una ciutat que es relaciona d'una manera 
determinada. I, finalment, la internacionalització del projecte amb la pel·lícula 
que es va rodar, les activitats que es van generar al voltant i la publicació del 
material gràfic en diferents parts del món. 

David Moreno i Miguel Arraiz, en lloc de proclamar que la imatge de les falles i 
la seua promoció ha de canviar, es van llançar directament a fer-ho. Assumint 
una gran responsabilitat. És cert que la falla va caure el 19. Però allò més 
important és que va estar en peus. Va generar fotografia i debat, va atraure 
tota aquesta gent que afirma que totes les falles són sempre el mateix i va 
demostrar que hi ha espai per a altres línies i altres projectes. Animant, al seu 
torn, al fet que els detractors no giren còmodament la mirada i que intenten 
aportar, aplegant als casals, nous models i alternatives.
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El Cipotegato és una festa que se celebra a Taraçona el 27 
d’agost, quan a les 12 del migdia un personatge disfressat 
d’arlequí entra a la plaça de l’Ajuntament i la multitud li 
llança tomaques fins que puja a una escultura erigida en 
el seu honor. La festa és d’interés turístic nacional des de 
2009. 

Salta a la vista que esta festa no és comparable per motius, 
data, execució i desenrotllament a les nostres Falles, i de 
segur que la passió d’un taraçonenc en transmetre’ns la 
seua festivitat en honor a Sant Atilià ens faria esbossar un 
cínic somriure de superioritat festiva.

Però si vosté s’ha fixat, el Cipotegato sí que té una cosa 
important que no tenen les Falles, i és que en una sola 
frase i 255 caràcters la festa ha sigut definida de forma 
clara, concisa i precisa. Intentem ara aplicar la mateixa 
fórmula a les nostres Falles: impossible. 

En tres ocasions he experimentat de forma rigorosa, i 
amb la mateixa metodologia, el treball d'exposar a tres 
grups de persones profanes el que són les Falles: un grup 
de brasilers, un d’anglesos i un altre de polonesos, tots 
acollits en ma casa per diversos motius en diferents dates. 
La primera sorpresa és que cap, repetisc, cap dels grups 

El “Cipotegato”
.......................................................................................................

.......................................................................................................
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coneixia res absolutament de les Falles, és a dir, que hem venut malament 
el producte fora de les nostres fronteres per molt que diguem que som la 
segona festa del món.

A tots els vaig mostrar unes imatges de l’àlbum fotogràfic que qualsevol de 
nosaltres podem tindre en la nostra casa, i després de veure una cercavila, 
una mascletà, la banda de música, el concurs de paelles, d'all i pebre, fesols i 
naps, etc., l'Ofrena, la decoració de carrers, una presentació, i falla gran, falla 
infantil i cremà, la pregunta que feien era si la festa era quan passejàvem 
disfressats, o  en reunir-nos per a menjar, o quan fem esclatar tants petards. 
Ningú no va vore que el centre i motiu de la festa era eixa gran figura de 
colors. I per molt que matisara després la definició de la festa entorn de la falla 
vaig comprovar que la imatge que transmetem és la d’una infinitat d’actes que 
han anat provocant una autolesió, no sempre inconscient, al motiu, a l’origen 
i centre de la festa.               

Desgraciadament la benèvola permisivitat emparada davall la consigna que 
qualsevol aportació enriquix el conjunt ha provocat que al voltant de les Falles 
sorgisca un fenomen que batejaré com  parasitisme faller. Esdeveniments, 
activitats, concursos i iniciatives que, com a bons hostes, depenen de l’altre, 
de la seua estructura, la seua organització, la seua carcassa, el seu sistema... 
Com distingir una activitat parasitària? Molt senzill, separem-la de l’amfitrió 
i observem si és possible la seua supervivència. Separe la pirotècnia de 
les falles, i observe que subsistix ella sola, s’aplica a altres festejos, i inclús 
constituïx una activitat festiva independent, per tant aporta i enriquix. Separe 
el concurs masculí de gaspatxo aragonés amb raves de Tudela, i, a pesar de 
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difondre'l per totes les xarxes socials i inundar-ne el metre de fotocòpies, no 
aconseguisc més participants que el meu millor amic, un no admés en Master 
Chef i jo; per tant, és una activitat parasitària.   
   
Resulta molt difícil aplicar una norma o directriu que regule el que sí que hi 
té cabuda i el que no, i lògicament la paraula prohibir no existix en el món 
faller, excepte en l’administració reguladora de pólvora, casals, horaris de 
tancament, permisos, etc.; però sí que hi ha l’autocrítica que ens  pot fer 
detindre’ns i plantejar-nos cap a quin model de festa volem evolucionar, 
perquè el fet que existisquen uns orígens no implica obediència perpètua a 
estos, i qualsevol evolució dóna lloc a noves realitats que en un futur passaran 
a ser també origen.

En 2015 vam tindre, de la mà de l’artista David Moreno i de l’arquitecte Miguel 
Arraiz, la innovadora proposta de la falla Nou Campanar nomenada Ekklesía. 
Un projecte que abans de la seua construcció ja havia generat debat. Va 
ser en realitat una falla? No, no era una falla. Era una activitat parasitària? 
Per descomptat, el projecte volia mostrar una imatge a l’exterior aprofitant el 
sustentacle faller.

Llavors, què va ser Ekklesía? Doncs, simplement, una obra d’art, una creació 
per a observar, participar o seure i pensar. Digna d’una biennal, Ekklesía ens 
va aportar una nova realitat espectacular que estem despreciant. Si Ekklesía 
no era una falla, però sabem que hi ha hagut i cada any hi ha projectes 
semblants que s’amplien amb més disciplines artístiques i culturals, per què 
no s’aprofita este potencial emancipant-lo de les falles i creant una nova 
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realitat on se'l puga potenciar i donar-li la repercussió merescuda? Les falles 
sempre eclipsaran estes iniciatives i estan en el seu dret d’autodefensa; però 
en realitat la situació creada no beneficia a ningú, perquè estos projectes no 
són una evolució, són una nova creació que lògicament ja té un origen que 
són les Falles; però crec que hauríem de dissociar-los d’estes i començar a 
mostrar-los en el mateix espai però en altres dates.

Lamentablement jo vaig veure Ekklesía ja en terra mentres algú murmurava a 
les meues esquenes, “Castic de Déu!”. Millor haguera quedat “de Sant Josep”, 
però jo no corregiria este senyor. No la vaig poder vore en peu perquè, com 
a faller, igual que un turista que arribara a la nostra ciutat, l’agenda de les 96 
hores que estan plantades les falles no permet molts desplaçaments.

El primer pensament que vaig tindre va ser: “Pobre arquitecte, a este ja no li 
encarreguen ni un pont”. Però, bromes a part, en realitat vaig sentir irritació 
per no haver arribat a temps a Ekklesía, ni en el seu moment a “Espai Públic”, 
“Adelante”, “El laberinto de los afectos”, o “És lliura una batalla encara”. Tant 
de bo algun dia, pel mes d’agost, si és possible la segona quinzena que és 
quan em ve millor, podem convertir la ciutat en l’efímer museu que engendren 
estes obres.
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 El tio Pepe va estar durant molts anys participant activament en la Falla, en la 
Junta Directiva, en diversos càrrecs i va ser el lotero durant molts exercicis. En els 
primers anys, sent president Paco el Malaeno, va ocupar el càrrec de Vicepresident, 
entre altres. 

 

Durant anys s’organitzaben excursions a llocs com Lliria, Sagunt, Calp o 
Benidorm, entre altres. 

Justament, va ser en la falla, com altres tantes parelles, on va trovar l’amor, la 
persona que l’acompanyaria durant més de 45 anys, Amparo, “la tia Amparin”. Ens 
conta ella com el tio Pepe li va parlar (així es día abans a posarse a festejar) la semana 
després de falles.  
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Enguany ens ha deixat Josep Royo i 
Martínez, “el tio Pepe el gualeto”.

.............................................................................................................

Parlar del cognom “Royo” és parlar d'una família 
vinculada des de sempre a la Falla de Sant Roc, doncs junt al seu 
germà Rafel (que va faltar ja fa dos anys) van ser fundadors de 
la falla, junt a altres persones como Cayetano, Paco el Malaeno 
i el tio Voro, entre altres. I estem referint-nos a la primera etapa 
de la falla, per l’any 1954-1955, abans que la comisió deixara 
de plantar falla durant uns anys, fins que l’any 1968 tornaren a 
començar la segona etapa que continua fins hui en dia.

 El tio Pepe va estar durant molts anys participant 
activament en la Falla, en la Junta Directiva, en diversos càrrecs, 
i va ser el loter durant molts exercicis. En els primers anys, sent 
president Paco el Malaeno, va ocupar el càrrec de vicepresident, 
entre altres.

Durant anys s’organitzaven excursions a llocs com 
Llíria, Sagunt, Calp o Benidorm.

Justament, va ser en la falla, com altres tantes parelles, 
on va trobar l’amor, la persona que l’acompanyaria durant més de 
45 anys, Amparo, “la tia Amparín”. Ens conta ella com el tio Pepe 
li va parlar (així es deia abans a posar-se a festejar) la setmana 
després de Falles.

Durant les setmanes prèvies, ell buscaba qualsevol 
excusa per portar-li feina de la falla per poder vore-la, i en la 
setmana fallera sempre anava a arreplegar-la a casa, encara que 
ella acudia al casal amb el tio Paco i els seus nebots Javier i Juan 
“els sibes”. 

.............................................................................................................
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Any 1981. Presentació Fallera Major: Paqui Lerma 

 

 

Any 1982. Cabalgata del Ninot 
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Any 1981. Presentació Fallera Major: Paqui Lerma 

 

 

Any 1982. Cabalgata del Ninot 

 

També va participar en nombroses cabalgates del ninot, fins i tot van portar una barca 
del Palmar per a fer la carrosa de la Fallera Major, que aquell any era Marilo i el 
president era Juan Miñana. O la presentació de la Fallera Major on representava una 
GRUPA, damunt d’un cavall junt a la Fallera Major, que eixe any era Paquita Lerma. 
Justetament, enguany una filla de Paquita es component de la Cort d’Honor de la Fallera 
Major de Valencia. 

 

Apropòsit faller. Any ¿? 
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Conta la tia Amparín que quan les banderes eren de tela, el tio Pepe li les 
portava perquè cosira el doblec i poder pasar el cordell per penjar-les als carrers 
del veïnat (per aquells temps encara no eixien junts, però ell ja anava rondant el 
colomer). Eixe any la megafonia que feia els bans i les cançons pel barri estava al 
taller de motos i Blas Madrigal soltava pel micro: “esta cançò per a Amparín, de qui tu 
saps”… Ja podeu imaginar-vos de qui era.

Recordem de la nostra infantesa quan arribaven els dimecres i els divendres, 
dies en què es reunia la Junta Directiva i la Junta General, respectivament. En el 
record queda quan tancava el taller de motos, arreplegava l’entrenpà que li havia 
preparat la seua dona, i al casal a sopar, a parlar i a organitzar unes coses i altres.

Va participar en algun apropòsit faller, com aquell en què es representava 
el tradicional Tribunal de les Aigües, actuant de Síndic junt a Pepe Calabuig, entre 
altres. També va participar en nombroses cavalcades del ninot, fins i tot van portar 
una barca del Palmar per a fer la carrossa de la Fallera Major, que aquell any 
era Mariló i el president era Juan Miñana. O la presentació de la Fallera Major on 
representava una gropa, damunt d’un cavall junt a la Fallera Major, que eixe any era 
Paquita Lerma. Justetament enguany, una filla de Paquita és component de la Cort 
d’Honor de la Fallera Major de València.

També recordem les partides de bingo que jugavem els dissabtes per la 
nit al casal, on ara està la filà dels Hospitalaris. Després de sopar, treien el bingo, el 
saquet de tela per a les boletes i “el tio Pepe” a cantar:

1.- Àfrica
13.- Cara bruta
14.-La República
21.- “Torrent” el tramvia de Torrent
33.- El mataren
69.- El de les gorrinaes
88.- Les dos botifarres
90.- L’abuelo

Estos són un exemple, entre molts altres. Sempre tenia alguna referència a 
dir per a cada número que cantava. Encara recorde com la gent li dia: “Pepe vols fer 
el favor de cantar bé els números? Jo aixina no m’aclarisc i me passe els números 
sense marcar-los! Així no faig mai ni línia ni bingo!”.

Sempre recordarem totes estes històries, tot el que hem viscut junt a Pepe 
al voltant de la Falla Sant Roc. 

Des d’ací, el nostre homenatge a una persona valenciana, senzilla i que 
estimava la seua falla.
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Pepe i Amparín. Falles de 1969 

 

Durant les setmanes previes ell buscaba qualsevol excusa per portarli feina de la 
falla per poder vorela i en la semana fallera sempre anava a arreplegarla a casa, encara 
que ella acudia al casal amb el tio Paco i els seus nebots Javier i Juan “els sibes”.  

 

Any 1968-1969. Amb Pepe, Paco i els sibe (Javier i Juan) 

 

Enguany ens ha deixat Josep Royo i Martínez, “el tio Pepe el gualeto”. 

Parlar del cognom “Royo” es parlar de una familia vinculada des de sempre a la 
Falla de Sant Roc, dons junt al seu germà Rafel (que va faltar ja fa dos anys) van ser 
fundaors de la falla, junt a altres persones como Cayetano, Paco el malaeno i el tio 
Voro, entre altres. I estem referint-nos a la primera etapa de la falla, per l’any 1954-
1955, abans de que la comisió deixara de plantar falla durant uns anys, fins que l’any 
1968 tornaren a començar la segona etapa que continua fins hui en dia. 

 

Primera Falla. Any 1954-1955 

 

 

Març de 1955 
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LLIBRET
infantil
Falla Plaça Sant Roc

Gómez FeRReR i VoltantS

...........................................................................
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Aitor Sánchez Aviñó
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Salutació president infantil
.............................................................................................

.............................................................................................

Hola a tots, fallers, veïns i amics. 

Sóc Aitor Aviñó Sánchez. Estic molt il·lusionat perquè enguany 
representaré tots els xiquets d'esta gran comissió.

Quan em van nomenar President Infantil per a les Falles de 
2016,no m'ho podia creure; va ser tota una sorpresa per a mi. Sóc 
faller des que vaig nàixer, però només fa quatre anys que pertany 
a esta comisió; en ella, em sent molt bé i estic molt orgullós de 
pertànyer a Sant Roc."

Vull, abans de res, donar les gràcies a la meua família per fer 
realitat este somni. Sé que estaran al meu costat en tot moment, 
i, per això: gràcies, gràcies i mil gràcies.

No puc oblidar-me de tots els qui dediqueu el vostre temps i 
esforç perquè la nostra falla siga una de les millors. Per a mi,  la 
millor! Vos podeu sentir orgullosos d'això.

Este exercici faller tinc l'honor de compartir-lo amb tres grans 
persones, com són Luis Furió, Mamen Silla i Nuria Anchel. Espere 
disfrutar molt amb ells tots els actes, perquè desitge que siga un 
any inoblidable per a tots.

M'agradaria, com no, que tota la comissió passara unes bones 
festes. Que disfruten cada acte com si fóra únic i irrepetible; 
perquè, per a mi, este any serà així, únic i irrepetible.

 Visca València, visca les Falles i visca Sant Roc!
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Fallera major infantil
...........................................................................

...........................................................................

nuria 
anchel 
garcía
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Salutació fallera major infantil
........................................................................................................

........................................................................................................

Volguts amics i fallers que composseu la gran comissió de la 
Falla Sant Roc, vosaltres que m´heu vist nàixer i creixer a la 
falla, podeu imaginar el que significa per a mi poder dirigir-me a 
vosaltres Emoció i il.lusió .Un barreig de sentiments que fan que 
al meu cor vibre la festa fallera d´una forma especial.

M´agradaría  desde aquestes línies que m´oferiu, convidar-
vos a compartir i viure amb mi aquest somni, que el feu vostre, 
xiquets i xiquetes, que els nostres jocs, les nits al casal, els actes 
importants i tot el que la falla ens regala, quan acave el 2016, 
quede al record i al cor de tots.

Només em resta agraïr-vos el confiar en mi per a representar-vos. 
Estic molt, molt orgullossa de ser vostra Fallera major Infantil.
Un fort abraç amb tot el meu voler
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cens faller infantil
...........................................................................

...........................................................................

Emma Abenguzar i Palazón  
CORT D´HONOR
Sara Aguado i Silla  
CORT D´HONOR
Pau Alabajos i Martinez 
VOCAL
Carlos Alabarta i Serrano  
VOCAL
María Alabarta i Serrano  
CORT D´HONOR
Paula Algaba i Ormeño  
CORT D´HONOR
Héctor Álvarez i Mora  
VOCAL
Nelo Amate i Casaban   
VOCAL
Nuria Anchel i García  
FALLERA MAJOR INFANTIL 2016
Valeria Astorga i Gallardo  
CORT D´HONOR
Aitor Aviñó i Sánchez 
PRESIDENT INFANTIL 2016

Álvaro Barbera i López  
VOCAL
Miguel Barbera i López  
VOCAL
Ana Barbera i Palop  
CORT D´HONOR
Santiago Barbera i Palop  
VOCAL
Adrian Bermudo i Pérez 
VOCAL
Marcos Besó i Cañavate   
VOCAL
Pablo Bonell i Mora  
VOCAL
Pablo Bono i Alonso  
VOCAL
Cintia Cabrera i Fernández  
CORT D´HONOR
Jessica Cabrera i Fernández 
CORT D´HONOR
María Cervera i Cabanes  
CORT D´HONOR
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Vicent Cervera i Cabanes  
VOCAL
Andrea Concha i Royo  
COMTADORA
María Coronado i Furió  
CORT D´HONOR
Pablo Coronado i Furió  
VOCAL
Lucia Coy i Villafranca  
CORT D´HONOR
Aarón Cuesta i Muela  
VOCAL
Alba Cuesta i Muela  
CORT D´HONOR
Zaira Cuesta i Muela  
CORT D´HONOR
Alma Cuevas i Garrigues  
CORT D´HONOR
Erika Descalzo i Salón  
CORT D´HONOR
Marcos Descalzo i Salón 
VOCAL
Celia Esquivel i Ochoa  
DELEGADA
Laura Expósito i Juan  
CORT D´HONOR
Marcos Expósito i Juan  
VOCAL
Miguel Expósito i Juan  
VOCAL
Joan Faus i Ramírez  
VOCAL

Daniel Fernández i Simarro  
VOCAL
Isabel Fernández i Simarro 
CORT D´HONOR
Mya Fides i López 
CORT D´HONOR
Carmen Furió i Gómez  
CORT D´HONOR
Marta Furió i Gómez  
CORT D´HONOR
Elena García i González  
CORT D´HONOR
Alejandro Washington García i Sánchez  
VOCAL
Sergio Washington Garcia i Sanchez  
TRESORER
Claudia García i Torres  
CORT D´HONOR
Andrea Garrido i Cortes  
CORT D´HONOR
Javier Garrido i Cortes  
VOCAL
Adrian Gimenez i Gonzàlez 
VOCAL
Ruth Gimeno i Ballester  
CORT D´HONOR
Nerea González i Navarro  
CORT D´HONOR
Rocío González i Navarro  
CORT D´HONOR
Yanira González i Torres  
SECRETARIA
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Miguel Haro i Moreno  
VOCAL
Micaela Herraiz i Amador  
CORT D´HONOR
Sergio Jumillas i Morales  
VOCAL
Alvaro Llopis i Piles  
VOCAL
Blanca Llopis i Piles  
CORT D´HONOR
Héctor López i Gomes  
VOCAL
María López i Gomes  
CORT D´HONOR
Yaiza Martinez i Cerdán  
CORT D´HONOR
Arnau Martinez i Mil  
VICE-PRESIDENT
Gerard Martinez i Mil  
VOCAL
Lucia Martinez i Mil  
CORT D´HONOR
Javier Montesa i Bono  
VICE-PRESIDENT
José Mora i Royo 
VOCAL
Mª Amparo Mora i Royo  
CORT D´HONOR
Alicia Mora i Tarazona  
FALLERA MAJOR INFANTIL 2015

Ricardo Mora i Tarazona  
VOCAL
Carla Ortega i García  
CORT D´HONOR
Alicia Ortí i Vega  
CORT D´HONOR
Alejandro Pascual i Moreno  
VOCAL
Laura Pascual i Moreno  
CORT D´HONOR
Irene Peris i Esquivel 
CORT D´HONOR
Mar Piles i Blasco  
CORT D´HONOR
Beltrán Ramírez i Amador  
VOCAL
Lola Ramírez i Amador  
CORT D´HONOR
Ariadna Ramírez i Moreno  
CORT D´HONOR
Daniel Ramírez i Ribelles  
VOCAL
Sofía Rosario i Lluch  
CORT D´HONOR
Javier Royo i Ortí  
DELEGAT
Adriana Ruiz i Ramírez  
CORT D´HONOR
Alejandro Ruiz i Ramírez  
VOCAL
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Julio Sahuquillo i Guillot  
VOCAL
Xelo Sahuquillo i Guillot  
CORT D´HONOR
Adrian Sánchez i Gascó  
VOCAL
Víctor Sánchez i Gascó  
VOCAL
Hugo Sánchez i Silla  
VOCAL
Javier Segovia i Jumillas  
VOCAL
Ximo Segovia i Jumillas  
VOCAL
Daniela Sereix i Sánchez  
CORT D´HONOR
Julio Silla i Miguel  
VOCAL
Ana Silla i Vilanova  
CORT D´HONOR
Carla Silla i Vilanova  
CORT D´HONOR
Iker Simarro i Herreros 
VOCAL
Ivan Simarro i Valdeolmillos  
VOCAL
Nicolai Simarro i Valdeolmillos  
VOCAL
Marc Teller i Soler  
VOCAL

Herman Torres i Alarcón  
VOCAL
Sandra Torres i Alarcón  
CORT D´HONOR
Alejandro Tovar i Royo  
VOCAL
Javier Tovar i Royo  
VOCAL
Romeo Triguero i Ortí  
VOCAL
Valeria Vélez i Cerdán  
CORT D´HONOR
Héctor Vendrell i Juan  
VOCAL
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Entrevista Nuria Ánchel i García 
Fallera Major Infantil 2016

.............................................................................................................

P-Un color?
R-El blau
P-Una olor?
R-El d'un bebé
P-Una cançó?
R- “Me voy enamorando”
P-Una pel·li?
R- “Los juegos del hambre”
P-Un moment vivit fins al dia de hui com a Fallera Major Infantil
R-El sopar de la Proclamació
P-Un acte que esperes amb ànsia
R-La meua Presentació
P-Una part que destacaries de la indumentària valenciana
R-Les manteletes
P-Definix amb una sola paraula la teua comissió
R-Família
P-Què esperes d´aquesta experiència?
R-Espere disfrutar molt amb la gent de la meua falla i gaudir d´aquesta experiència que 
pense que serà inoblidable

.............................................................................................................
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P-Un color?
R-El roig
P-Una olor?
R-El de la paella
P-Una cançó?
R-“El perdón”
P-Una pel·li?
R- “Fast and forious”
P-Un moment vivit fins al dia de hui com a President infantil
R-El sopar de Proclamació
P-Un acte que esperes amb ànsia
R-La meua Presentació
P-Un element que destacaries de la indumentària valenciana dels hòmens
R-El mocador del cap
P-Definix amb una sola paraula la teua comissió
R-Perfecció
P-Què esperes d´aquesta experiència?
R-Que m´ho puga passar molt bé, i que la meua tasca com a president infantil puga 
agradar a tots

Entrevista a Aitor Aviñó i Sánchez 
President Infantil 2016

.............................................................................................................

.............................................................................................................
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nostra falla infantil
...........................................................................

...........................................................................

Lema: 
Els Déus grecs

Artista: 
Andreu Meseguer
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Mites grecs

Habitació decorada amb motius 
infantils. Deuen de ser les 
primeres hores de la vesprada 
perquè encara entra una tímida 
llum solar per la finestra. Un 
xiquet de  cabells castanys d’uns 
onze anys entra carregat amb un 
voluminós atles il·lustrat. Quasi 
no pot amb ell. El deixa caure 
damunt de l’escriptori.

Mare, on està Grècia?- 
Com? Grècia? - (La mare 
apareix per la porta) Ja estem 
una altra vegada? Quina mania 
t’ha pegat en voler informar-te 
de tot! Quantes vegades t’he 
dit que no et passes el dia 
mirant el telediari? 
Que no és això...- 
No sé, juga al Mycraft com els - 
altres! Que eres encara massa 

menut per a voler entendre 
totes les coses dels majors! 
De fet... si jo mateixa m’he 
perdut amb les vegades que 
han votat i deixat de votar els 
grecs en els últims mesos...
Que no, tranquil·la, que no - 
m’interessa com són els grecs 
hui sinó en el passat. Però, 
necessite saber primer on 
vivien.
I què fas amb eixe monstre en - 
les mans? Per a què Nostre 
Senyor inventà el Google 
Maps? Acabaries abans.
No sé. Com buscava sobre la - 
Grècia Antiga, doncs he anat 
al paper.
Mira, ja la veig! Ací està, al - 
Mediterrani, entre la bota 
d’Itàlia i els turcs. 
Ui! Quantes illes! Pareix un - 
país escampat!
Quasi com la seua història, - 
és tan llarga com plena de 
pujades i baixades.
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La mare abandona momentàniament 
l’habitació. Reapareix amb un portàtil en 
la mà i seu al llit. El xiquet, mentrestant, 
intenta comptar quantes illes gregues hi 
ha. 

Vine ací i acabarem abans. - 
Què vols saber? I, sobretot, 
per a què?
És que m’han contat que - 
enguany la falleta infantil de 
Sant Roc tracta dels déus 
grecs i volia informar-me un 
poc abans de vore-la. 
Ai! Tan fàcil com seria que - 
fores un xiquet com la resta! 
Que només t’interessara el 
futbol i les videoconsoles. Però 
no, m’ha eixit un fill sabut! (Li 
remou amb afecte els cabells)
Igual és que he eixit a ma - 
mare. Sempre estàs llegint...
Descarat! I, damunt, sense - 
pèls en la llengua!
(Trau un paper arrugat de la - 
butxaca) Mira, tinc imprés un 
dibuix de la falla i m’he apuntat 
tots els noms. El president 
infantil va a la meua classe i 
me l’ha donat.
Té bona pinta la falleta. Grècia - 
no és el que pensem ara d’ella, 
és el bressol de la civilització 
occidental. (Comença a 
mostrar-li imatges en la 
pantalla)
Però no eren cristians? Com - 
poden tindre tants déus? I 
existien de veritat?
Anem a poc a poc... La religió - 
dels grecs en l’antiguitat era 

politeista, és a dir, hi havia 
diversos déus amb diferents 
funcions i temples. La grega 
és una religió plena de 
simbolismes i rituals. Però, 
el més destacat d’ella és que 
eixos déus no estaven fora del 
seu món, sinó dins.
Vols dir que eren persones - 
normals? Passejaven pel 
carrer?
No exactament. Tenien poders - 
divins però intervenien si feia 
falta en la història grega, eren 
família entre ells, vivien a la 
muntanya Olimp...
No té rés a vore amb el que fem - 
els dissabtes en els juniors...
Clar. Són religions molt - 
distintes. A més, has de tindre 
en compte que estem parlant 
de fa uns 2.800 anys més o 
menys. Cada religió té a vore 
amb la seua època. Hui ja no 
existeix. El curiós és que molts 
d’eixos déus i els seus mites 
es varen adaptar a la nostra 
forma de viure i encara es 
mantenen.
Per això són tan importants - 
com per a dedicar-los una 
falla?
Clar que sí. És molt important - 
conéixer la història clàssica 
de Grècia i Roma. Segons el 
full, quins déus apareixen al 
monument de Sant Roc?
Alguns em sonen de la pel·li - 
de Disney: Hèrcules, Zeus, 
Hera, Artemisa, Apol·lo, Ares, 
Atenea, Hermes, Demèter, 
Posidó i Hades. 
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Quina quantitat! Eixa - 
falla pareixerà una classe 
d’història! 
Per això volia investigar un - 
poc... (La mare li agafa el 
full i es fixa en les escenes 
representades al monument)
Mira, comencem per ací, a - 
l’escena de Zeus i Hera. Ell, 
que és el ninot principal, era 
com el pare i el rei de tots 
els déus, per això observa a 
la resta des de l’Olimp amb 
la seua llarga barba blanca. 
Hera, que és la dona que està 
tombada en el divan, allí, en 
el centre, és la seua esposa i 
també la seua germana...
Com pot ser possible? Això és - 
fastigós!
En part té sentit. Són déus, - 
només podien casar-se amb 
altres divinitats. Tingue’s en 
compte que tot açò no és real 
sinó un mite simbòlic. Com el 
cas d’Artemisa, eixa xica de 
l’esquerra en la part davantera 
del monument. En eixa època 
eren molt importants els 
animals per a alimentar-se i 
ella era la deessa de la caça 
i dels animals. Per això juga 
amb eixe ocell sobre la seua 
mà que pareix que intenta 
imitar-la.
I eixe home amb una guitarra - 
elèctrica?
Què graciós! És - Apol·lo, el 
déu de la música. És germà 
d’Artemisa, el cap de les 
muses i pareix que s’ha cansat 

de tocar la lira, així que haurà 
decidit canviar-la per una 
guitarra més rockera.
I eixos dos xiquets que estan - 
barallant-se allà dalt? Posa al 
full que són Ares i Atenea.
Normal. Ares, de major, serà - 
molt temut, perquè fou el déu 
de la guerra i sempre està 
muntant guirigalls. Atenea, 
en canvi, és la deessa de la 
intel·ligència. Fixa’t en el llibre 
que duu en la mà. Per a mi que 
no li ha fet massa gràcia que 
no li deixen llegir. Mira! Just 
darrere està Hermes!
Eixe ninot grandot amb casc, - 
ales i un sobre en la mà?
Exacte. Hermes representava - 
el déu missatger, per això 
vola per l’Olimp repartint el 
correu dels altres. També era 
considerat déu dels viatgers i 
les fronteres.
És a dir, en l’antiga Grècia tots - 
els déus tenien un càrrec.
Sí. Podem dir que cada déu - 
representava una condició o 
tasca humana. Però, veig que 
en la falleta de Sant Roc tots 
no són deus. Hèrcules, este 
forçut que ja coneixes de la 
pel·lícula, no ho és, perquè és 
fill de Zeus però amb una dona 
humana, una mortal. Però té 
una força sobrehumana i viu 
mil peripècies. Fins i tot de 
xiquet, mira com en la falla 
apareix alçant peses mentre el 
seu pare el mira sorprés.
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En la part posterior apareixen - 
Demèter, Posidó i Hades.
Demèter, la de l’esquerra, és - 
la deessa de la terra, la natura 
i l’agricultura, per això té eixe 
aspecte d’arbre. 
Deuria de ser molt fartona - 
perquè s’està menjant els seus 
propis fruits!
Ho era, ho era. En el cas de - 
Posidó és el déu dels mars i, 
el seu mite, més tard, en la 
civilització romana, es batejaria 
com Neptú. És que ha tirat de 
la barca a Hades. Els dos són 
germans i, en la falleta, per a 
donar-li humor a la història 
apareixen gastant-se bromes. 
Hades era el senyor de 
l’inframón, que és on anaven 
les ànimes dels grecs que 
morien. Ell, en la seua barca, 
els transportava d’un costat a 
l’altre de la llacuna Estígia. 
El pobre està mantenint - 
l’equilibri mentre la barca 
s’enfonsa per culpa del seu 
germà.

La mare mira el rellotge i s’alça. 

Ui! Que tard se m’està fent! - 
I els déus grecs també 
s’alimentaven. Com no 
m’espavile amb el sopar 
quan arriben ton pare i la 
teua germana tindrem batalla 
campal, com passava moltes 
vegades a l’antiga Grècia.
Jo et defendré mare! Jo sóc el - 
teu Hèrcules!

Sí? Doncs, si investigues - 
un poc de la seua vida, 
descobriràs que va fer dotze 
treballs per a redimir-se dels 
seus pecats. Ja pots pensar 
en dotze feines per a ajudar-
me en casa!
Vaja... Quasi que me’n vaig a - 
jugar a futbol a la placeta amb 
els amics!

Ix corrent de l’habitació esquivant a sa 
mare, que no té temps a reaccionar per 
a detindre’l.

Eixe sí que és un mite grec. - 
Que algú m’ajude alguna 
vegada en esta casa. 

La mare abandona l’habitació i, 
als pocs minuts, s’escolta soroll 
de treball la a cuina. És hora de 
fer el sopar.
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Argent- 
Arabia Aviñó i Sánchez- 

Maite Bañuls i Tarrega- 

Pedro Expósito i López- 

Laura Juan i Fortea- 

Daniel López i Vilar- 

Esther Mil i Comes- 

Carlos Ramírez i Ribelles - 

Pablo Royo i Martinez- 

Paula Simó i Lozano- 

Laura Simó i Ortí- 

Rubén Varela i López- 

- 

Or- 
Nuria García i Anchel- 

Carla Arenas i Mil- 

Mercedes Barea i Carrascosa- 

Felipe Besó i Martinez- 

J.L. Chaparro i Martinez- 

Amparo Mil i Comes- 

Ave Mª Palop i Casanova- 

Sabrina Torres i Serrano- 

Eva Vilar i Soriano- 

- 

Or i Brillants- 
Virginia Alabajos i Chisbert- 

Daniel Fernández i Chaparro - 

Luis C. Furió i López- 

Rosa Mayorga i Ojeda- 

Teresa Moroder i Andreu- 

Rosa Ojeda i Garrido- 

Jesús Ramos i Rodríguez- 

Ángela Vigo i Vilar- 

Recompenses Falla Sant Roc 2016
.......................................................................................................

.......................................................................................................
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RECORDANT 2015
...........................................................................

...........................................................................
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Fallers brillants
...........................................................................

...........................................................................

Un any més tornem 
a escriure sobre els 
guardonats amb eixa 
recompensa que per si 
sola diu molt. Tan sols els 
qui hem aplegat fins ací 
sabem el que és tindre-la, 
és la major aspiració d´un 
faller o d’una fallera, la 
major recompensa que es 
pot tindre dins d´una vida 
fallera.
Abans que res he de dir 
que resumir una trajectòria 
fallera en unes línies és 
complicat, però volem 
deixar constància d'això, 
del fet que en les Falles 
2015 van ser els següents:

ALEJANDRO 
ALFARO I 
MORATALLA
Un faller de la capital que va trobar a 
la placeta de Sant Roc un racó per a 
ubicar-se i continuar el seu historial 
faller. Des del primer moment s'hi va 
introduir i col·labora en esta comissió 
fins a aconseguir ser un més. Encara 
que no porta la quantitat d'anys 
censat a Torrent com a faller, la seua 
recompensa del Bunyol d´Or amb 
Fulles de Llorer i Brillants és deguda al 
seu historial faller de València; perquè 
encara que deixà la seua falla al Cap 
i Casal ,ell mai no deixà de ser faller, 
continuà la seua trajectòria i va triar 
Torrent i esta emblemàtica placeta, 
portant la seua experiència valenciana. 
Part d'ell forma ja història en la nostra 
comissió perquè el seu fill, Ivan, va ser 
el nostre President Infantil en 2008, any 
en què disfrutà i va ser clau per a ser 
un més en la col·laboració i família de 
la falla Sant Roc. Ara queda seguir el 
camí per a rebre la recompensa fallera, 
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la Torre d'Or amb Fulles de Llorer i 
Brillants, i la seua història fallera serà 
completa.

MICHEL 
ÁNCHEL 
ANDREU
Seguim amb la llista i ens trobem 
amb un faller conegut Michel Ánchel 
Andreu. Arribà a la nostra falla de la 
mà de l'amistat, i l'atracció de la falla 
Sant Roc va fer que es quedara en esta 
comissió fent-se molt participant en les 
seues activitats. Pertany a una gran 
família fallera, eixa família que a poc 
a poc va ser atreta per la nostra falla 
i ha anat engrandint-se cada vegada 
més i hui per hui perdura en esta falla, 
vivint moments i esdeveniments molt 
especials, ja que alguns d'ells formen 
part de la gran història de la nostra 
falla. La seua filla María va ser la FMI 
de 2009 i en 2010 va ser la nostra 
representant en la cort de la FMIT, vivint 
Michel dos anys la il·lusió i l'orgull de 
pare. Seguint la tradició en este present, 
2016, la xicoteta de la casa, Nuria, és a 
qui li correspon representar als infantils. 
És fidel participant en les cavalcades 
junt amb un grup on li agrada traure la 
part original de la disfressa. Amant de 
la gastronomia com a bon professional 
d'això. I, com no, junt amb ell la seua 
dona, Esther, el seu suport incondicional 
en tots els aspectes i una de les millors 
fent pentinats de fallera. Done fe d'això 
personalment i li avalen els premis 
rebuts per a esta falla. Queda dir que 

continues disfrutant d'esta falla molts 
anys més.

VICENT 
SIMÓ 
BENAVENT
El següent és Vicent Simo Benavent, 
més conegut per tots com SIBE. Tota 
una vida fallera... Em consta que ja 
abans de nàixer, perquè descendix 
d'una gran família fallera; tios, cosins, 
germans... i sobretot pares, Paco 
i Vicentica, dels qui ha seguit els 
passos per a ser el faller que és, que 
brolla de les seues venes. Des de ben 
xicotet ha participat en les activitats 
de la falla, però la seua afició per la 
pólvora perdura hui en dia. Integrant 
del grup "A pesar d´Alguns", amb els 
qui les despertaes (junt a més gent) es 
convertixen en un espectacle pirotècnic. 
La seua vida personal també està 
unida a la falla que li va veure créixer, 
ja que és en ella on va trobar l'amor 
i formà eixa xicoteta gran família, 
Encarna i Meritxell els seus dos grans 
amors i amb les qui ha viscut anys tan 
meravellosos i especials. 2011, Meritxell 
FMI, i, 2012, pertanyent a la cort de la 
FMIT, i la gran sorpresa que li va donar 
a la seua dona en 2014, una il·lusió 
realitzada. Encarna va ser la nostra FM. 
D'ell particularment he de dir que és un 
gran amant del motociclisme, una afició 
convertida en professional. Segur que 
amb orgull continuarà creixent com a 
faller.
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PEDRO 
MARTÍNEZ 
LECHIGUERO
Seguint amb el mateix grup, parlem 
d'un altre faller que va créixer en esta 
falla. Pedro Martínez Lechiguero, 
PEDRI. Part de la coneguda penya “A 
pessar d´Alguns” .Molt participatiu en 
cavalcades, setmana fallera i com no 
en despertaes i muntatge de falles. 
Ajuda incondicional a l'hora de manejar 
la grua que desinteressadament 
portava i treballava perquè els nostres 
monuments lluiren perfectes ubicats a 
la placeta. El seu cor està dividit entre 
dos falles ja que la seua dona i les 
seues filles pertanyen a la falla veïna 
d'Ángel de l'Alcázar, cosa que no li crea 
cap problema per a continuar en la 
comissió on es va formar com a faller, i 
és un exemple que s'ha de seguir que 
és possible tindre fallers en una mateixa 
casa de diferents comissions amb molta 
harmonia.

Estos són els 
recompensats en 2015, 
sols ens resta felicitar-
los, reconeixent de nou la 
gran importància d´estes 
recompenses “brillants”. 
Esperant continuar amb 
este racó del llibret per 
a exalçar els nostres 
veterans fallers, ens 
despedim fins a la pròxima 
cita fallera.
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-El passat 28 de novembre es va 
oferir el sopar de Proclamació de 
les nostres Falleres Majors  2016, 
en el Restaurant  salones el Pino 
Vedat

-Entre el 14 i el 19 de desembre 
vàrem gaudir de la VIII Setmana 
Cultural organitzada per la nostra 
comissió.

-El 9 de gener, al Saló Parroquial, 
va tindre lloc la Presentació i 
l'Exaltació de la nostra Fallera 
Major Infantil, Nuria Ánchel i 
García

-El 23 de gener, Mamen Silla i 
Garrido va ser exaltada com a 
Fallera Major de 2016, al Saló 
Parroquial.

- El 27 de febrer, dissabte, 
tindrem la fira a la placeta per als 
menuts de la nostra comissió, i 
després acompanyats per música 

de percusió acudirem  als peus 
de l'emblemàtica Torre, donarem 
oficalment la benvinguda a les 
Falles 2016 en la tradicional 
CRIDA

-El 28 de febrer, els nostres 
menuts gaudiran amb la 
Cavalcada del Ninot Infantil. Per la 
vesprada, la nostra Fallera Major 
Infantil,  Nuria Ánchel i García, 
oferirà als fallerets i a les falleretes 
un  berenar al casal.

-El 5 de març, serà el torn de la 
Cavalcada Major, on la crítica i el 
color ompliran l´Avinguda.

-El 6 de març, a la nostra 
placeta, un any més tindrà lloc 
el tradicional Cant de l´Estoreta, 
organitzat per la nostra comissió. 
Per la vesprada, berenar del 
nostre President Infantil, Aitor 
Aviñó i Sánchez

Programa d’actes 2016
...........................................................................

...........................................................................
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 -El 12 de març, dissabte per la 
nit, ja en l'envelat de la nostra 
placeta, Nit de Monòleg i Ball, per 
escalfar motors!

-Diumenge 13 de març, si la 
climatologia no ho impedix, pel 
barri es farà l´arreplegà i acudirem 
a la Residència de Santa Elena 
a visitar els iaios i convidar-los a 
dinar

-El 15 de març, a les 20:00 h, 
plantà del monument infantil, i 
després de sopar, plantà oficial del 
monument major. Seguidament, la 
primera nit oficial de discomòbil.

-16 de març, a les  08:00 h del 
matí, primera despertà.  Sobre les 
10:00 h es lliuraran els premis del 
Concurs d´Ornat de Carrers, que 
organitza la nostra falla. Per la 
vesprada, Trasllat de la Mare de 
Déu dels Desemparats. A la nit, 
sopar i ball fins l´hora permesa.

-17 de març, dimarts, despertà i 
desdejuni. Cap al migdia, Concurs 
de Paelles. Recordeu inscriure-
vos amb temps suficient. Per la 
vesprada, jocs per als menuts.  
Per la nit, sopar i discomòbil.

-18 de març, dimecres, despertà i 
desdejuni. Durant el matí, haurem 
de passar pel casal a replegar els 
rams de flors. Per la vesprada, 
Solemne Ofrena a la Verge amb el 
recorregut de costum.  Última nit 
de sopar i ball a l'envelat.

-19 de març, dijous, última 
despertà. A les 11:00 h, missa de 
Sant Josep, a la capella del Col.
legi de les Trinitàries. A les 21:00 
h Cremà de la Falleta Infantil, i a 
partir de les 00:00 h, segons l'hora 
que ens determinen, Cremà del 
Monument Major.
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Primer premi monument major Secció Primera

Premi millor ninot infantil Secció Primera

Premi millor Cant de l´Estoreta otorgat per JLF

Premi millor Conjunt otorgat per JLF

Segon premi Declamació Secció “A”

Segon premi Declamació Secció “B”

Segon premi Aparadors Fallers

Tercer premi a l´Ús del Valencià

Tercer premi teatre major Obra curta

Tercer premi monument infantil Secció Primera

Tercer premi Presentació major

Tercer premi Carrossa confeccionada

Tercer premi concurs pentinat valenciana

Seté premi cavalcada infantil

Els Premis de 2015
...........................................................................

...........................................................................
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Tenim en Torrent
la falla de molt voler

es la falla de Sant Roc
a la que tots admirem

Quan lo cante a “la falla”
es per que li tinc voler

es la Falla de Sant Roc
la de major moviment.

Tornada
Es la falla de Sant Roc

la que sempre dona el cor
una de les bones falles
que l’admira qualsevol
Son les teues falleretes

molt sinceres i lleals
lis cantaré mentres vixca
i les voldré sempre igual

Final
Es la falla de Sant Roc

la que sempre dona el cor...

Himne Falla Sant Roc
...........................................................................

...........................................................................
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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 sudor 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

VIXCA TORRENT!

VIXCA TORRENT!!

Himne a Torrent
...........................................................................

...........................................................................
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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 Comunitat Valenciana
........................................................................................

........................................................................................
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Les Falles, 
un patrimoni
en comú

Candidates a
patrimoni de la humanitat 
#FallesUNESCO 
—
1: Pirotècnia 
2: Música
3: Arts plàstiques
4: Diversió
5: Sabers tradicionals
6: Artistes fallers
7: Artesanies 
8: Esforç col·lectiu 
9: Creativitat 
10: Literatura festiva
11: Indumentària

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

3
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Especialitat en tapes,
entrepans i sopars.



181

Els més frescos
Estem a la seua disposició:
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Consultoria y formación Logos
Seguros Helvetia

Padel indoor Vedat
Salones El Pino

Sahuquillo
Saneamientos y suministros la Ermita

Artículos para fallas Aldiesport
Tarongino
Antojos

Orea Valencia, S.L.
Rande Arquitectura

Green Soluciones Ambientales
Tapa nui

Art floral Adrimar
Ferrandis

Pastisseria Paco
Centro capilar AC

Transportes San Pablo
Gestoría administrativa Morte

Import -export 
Rymat Levante
Mobles Sedavi

Restaurant la Figuera
Base: Deportes Bacete

Butano Torrent
Salpaflex

Grupo Tice
Innova

Peinado
Quevedo
Aullana
Chesus

Pollos Planes
Expósito

Gràcies a tots els anunciants que 
han fet possible aquets llibret!

..................................................................................................................

..................................................................................................................



198


	SANT ROC 2016_1
	SANT ROC 2016
	SANT ROC 2016_2

