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Són valencianes les falles?
Moltes falles infantils fan el mateix.
Els personatges de Disney com ara
Dumbo, Alicia, Donald o Minie, quan
no el castell sencer, de l’empresa
d’animació nordamericana es
repeteixen any rere any de manera
incansable, avorrida i tediosa. Altres
vegades opten per dibuixos més
actuals com Bob Esponja o Dora
l’exploradora o més clàssics com
Astèrix i Obèlix.
Fins i tot, si el personatge no apareix,
l’estètica no admet confusions. En
cada figura, en cada escena trobarem
els colors, les formes redones, els
somriures, els ulls que recorden
de manera clara la manera de fer
d’una empresa especialitzada en
produir plaer per a les famílies
perquè compren més i més els seus
productes.
En ocasions, els artistes d’alguna
comissió han fet un esforç perquè la
falla incloga referències a la literatura
per a infants. Clàssics com ara Alícia

en terra de meravelles, Pinotxo o
Peter Pan es transformen en cartró i
fusta i creen escenes on ells pretenen
ser els protagonistes. Però de nou
la màgia es trenca perquè l’Alícia
que apareix al monument faller
no és l’anglesa de Lewis Carroll, el
Pinotxo ha deixat la revista italiana
de Collodi on va veure el món per
primera vegada i Peter Pan no vola
pels carrers de Londres on James M.
Barrie el va imaginar. Tots ells ixen de
la trituradora de l’empresa que més
diners guanya venent somnis: Disney.
Les mil i una il·lustracions que han
acompanyat aquests llibres al llarg
dels anys desapareixen, s’anul·len,
s’amaguen i només es mostra una
versió d’aquestes històries, una
única versió creada per una empresa
que si tinguera els advocats atents
no dubtaria a demanar els drets
d’autor per la utilització dels seus
personatges. Uns personatges que
van nàixer de l’imaginari europeu,
de la història d’unes cultures i que
l’empresa Disney va transformar en
una sola proposta.

La pregunta és: per què la falla
renuncia a les múltiples versions
d’aquestes històries i es queda només
amb una, amb aquella que com una
piconadora oblida les múltiples formes
que té la vida per mostrar-se, les
múltiples aparences de la imaginació.
La resposta fàcil és que són els
més coneguts, els que els infants
identifiquen de seguida...
Però, és necessari que siga així? És
a dir, la funció del monument faller
és que els nens recorden les figures
que veuen cada dia, que consumeixen
en cada pantalla de casa, que decora
paraigües, camisetes o davantals?

com ara és la tradició o sempre s’ha
fet així perquè, de fet, ni és la tradició
ni sempre s’ha fet així.
Les paraules “tradició” i “sempre”
tenen molts significats.
Així doncs, què volem? Guanyar un
premi? Tindre el monument més
gran? El més original? El més atapeït de
figures? Però, tot això agrada als menuts?
Fem una prova: podem recordar la
falla de l’any anterior?, i la de l’altre?
Francament, crec que és ben difícil
perquè cada monument copia,
repeteix, falsifica l’anterior... I la falla
hauria de ser molt més que això...

Quina és la finalitat del monument?
Més enllà del clitxé
Què volem aconseguir amb el
monument faller infantil? Quin és el
propòsit? És a dir, per què o per a què
una comissió de falla destina tants
diners per fer un monument que
dura quatre dies i després es crema?
Busquem la resposta més enllà dels
llocs comuns que sempre repetim

Vaig ser fallera major infantil d’una
falla del Port de Sagunt i major de
la meua falla de sempre: Trinitat
Alboraia i hi ha pocs monuments
que recorde, que individualitze, que
s’hagen quedat a fer-me companyia al
llarg dels anys...
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A poc a poc he perdut l’esperança
de trobar una mirada en un ninot
que em deixe plantada uns minuts,
una expressió en una cara que siga
original, que no em recorde a tantes
altres que he vist mil vegades a les
pantalles.
Una mirada o una expressió més enllà
d’uns nens que acompanyen sa mare
a l’ofrena o que apareixen amb un
iaio amb el gaiato que recorda més les
pel·lícules de Paco Martínez Soria que
els iaios actuals més pegats a l’iphone
i a les curses populars.
No ens cansem dels clitxes que
agraden més als jurats que als xiquets
i xiquetes?
Quina falla volem?
Si penseu que és fàcil criticar us faré
algunes propostes. València té un
plantell d’il·lustradors, d’escriptors,
d’editors, de dissenyadors gràfics, de
dissenyadors d’apps, de... I per què els
ignorem? Per què no comptem amb
ells?

Per exemple, us imagineu una falla
que recree l’àlbum il·lustrat Llegeixme escrit per Amaia Crespo, il·lustrat
per Paula Bonet i editat per Andana
Editorial. http://vimeo.com/52561305.
Us imagineu uns ninots amb aquells
rojos, negres, blaus i blans?

Una altra proposta. Si us agraden els
monstres, per què no dedicar tota la
falla al personatge de Marieta?

locomotoraalbums/maria-no-te-podetail i regalar el llibre als fills perquè
l’experiència s’allargue més enllà del
19 de març i els dies de falles, perquè
recorden la falla cada vegada que
contem de la historia, cada vegada que
obrim el llibre.
La falla que volem la volem
valenciana, la volem participativa amb
la col·laboració dels il·lustradors, dels
escriptors i dels creadors valencians.
Que proposen històries ben lluny dels
dibuixos que ens aboquen a comprar
o consumir televisió, a repetir una i
altra vegada el que ja està repetit en
mil llocs.

I per què no col·laborar amb Ricardo
Maniscalchi perquè ens dissenye els
ninots, amb Francesc Gisbert que
adapte la història i amb Dani Miquel
perquè cante les històries als nens.
A més, quan venen els pares els
podem regalar un codi QR per
accedir a la pàgina de l’editorial
http://www.andana.net/colleccions/

Volem una falla que ens invite a viure
experiències, que ens acompanye en
el temps i en la vida i que quede en
una part dels nostres records com
aquells ninots que mai no vaig oblidar
perquè més enllà d’un monument em
va fer sentir, em va contar una història
única que sempre s’ha quedat amb mi.
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egons explica Gemma
Lluch (Universitat
de València) en el
nostre llibret: «La
falla que volem, la
volem valenciana, la
volem participativa
amb la col·laboració
dels il·lustradors, dels
escriptors i dels creadors
valencians. Que proposen
històries ben lluny dels
dibuixos que ens aboquen
a comprar o consumir
televisió, a repetir una
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i altra vegada el que ja està repetit
en mil llocs. Volem una falla que ens
invita a viure experiències, que ens
acompanya en el temps i en la vida i
que queda en una part dels nostres
records com aquells ninots que mai
no vaig oblidar». Jo afegiria que sense
oblidar els infants, el futur de la festa,
els artistes i els seus cadafals infantils.
Per això, enguany hem proposat com
a lema de lluita i fil conductor «Les
falles infantils», perquè darrere
d’elles n’hi ha més del que ens pensem.
Particularment, recorde quan Quino i
Vicent de Borriana, el bon amic Jordi
Maravilla (quina meravella de xicon!)
de la Ribera, i Voro i José Fernando de
Torrent, o Rafa Solaz de València, ens
deien: «Hi ha informació inèdita, i a més
unes fotos mai publicades; de segur que
quedarà molt bé...». Ells són el nostre
estímul de superació, els nostres amics i
amigues col·laboradors.
Entreu i veureu quina ha estat la
resposta dels nostres col·laboradors
de luxe! Vos invitem a una divertida
lectura amb un itinerari des del seu

origen fins a l’actualitat: n’analitzen la
temàtica, la il·lustració, fan entrevistes a
grans artistes fallers, fem un recorregut
faller per molts pobles valencians
de nord a sud i d’est a oest. A més,
comptem amb els millors arxius de
fotografia i la il·lustració dels millors
mestres, com Ortifus, que fan que el
llibret siga molt abellidor de llegir. En
conjunt, creiem modestament que
és una lectura obligada per a tots els
amants del cadafal infantil.
Els monuments infantils influeixen
en els grans? Esta és una de les
preguntes que es planteja Rubén
Tello, de l’Associació d’Estudis Fallers
(ADEF): «Podem afirmar que des
dels primers anys del segle XXI fins
l’actualitat, els cadafals grans –sobretot
i, insistim, els que opten a les glòries
dels guardons dels concursos fallers
més prestigiosos– han patit un procés
d’infantilització. Ara són les falles
infantils les que influeixen sobre les
grans. Dita infantilització, com passava
quan la direcció era la contrària, també
es pot analitzar des del punt de vista
temàtic i formal».

Ivan Esbrí, també membre de l’ADEF,
ens fa un bellíssim article sobre alguns
artistes: «Un bon plantejament temàtic
i les mans són fonamentals», afirma
Julio Monterrubio, artista que ha fet de
l’escatat i la pintura les seues senyes.
Per la seua banda, Víctor Valero (Marc
Martell) comparteix amb nosaltres
un dels secrets que li varen ensenyar
en Belles Arts: les textures com a
propietat, elaborar-les. Hui, les falles
són montextura ceràmica per motius
de context (gust dels fallers, públic,
jurats, etc.). David Moreno incideix més
en escultura i deixa que la peça cobre
importància per si sola i puga funcionar
sense pintura, perquè ell sols acoloreix,
com va demostrar en «Equinocci» de
Convent Jerusalem el 2012.
Al seu torn, Manuel Andrés Ferreira,
periodista i faller ens recorda la figura
del seu amic Joan Canet, l’artista que
va saber anar més enllà de les falles,
un exercici «gratificant, sobretot
perquè parlem d’un geni, d’un artista
que com pocs va saber dialogar amb
totes les disciplines més exigents del
barroquisme».

Per motiu de ser el Mocador molt
sensible a la creació literària en
valencià, hi incloem també una
entrevista que fa el meu bon amic i
investigador Òscar Pérez Silvestre
al mestre Enric Lluch, narrador
incansable per a infants i jóvens, en
la qual planteja la qüestió de com ha
de ser un llibret infantil: «Resulta
difícil perquè, en essència, un llibret
infantil està fet pels adults i, sovint,
el que es pretén és que tinga una
bona presentació i un bon grapat
de firmes de prestigi. La presència
d’escrits elaborats per xiquets i
xiquetes és, almenys pel que conec,
bastant reduïda. Presentar un llibret
fet per nanos i nanes resultaria, si més
no, complicat». En una línia similar,
Vicenta Llorca, membre de l’ADEF
i fallera de Gandia, ens parla del
Concurs de Narrativa Infantil i Juvenil
Vicent Ribes.
Vos agradaria tocar i cantar cançons
infantils al Camp de Morvedre
proposades per a dolçaina i tabal?
Endinseu-vos en l’escrit molt divertit
del mestre Josep Miquel Martínez i
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Eduard Caballer, el millor dolçainer
de València. O voleu aprofundir en
unes estratègies per a corregir les
actituds sexistes en el món faller que
ens proposa Maria Lacueva, professora
i doctora de les universitats alemanyes
de Heidelberg i Saarbrücken? Per als
infants del Mocador vos aconselle la
lectura del conte del Tio Nelo, escrit
per la mestra i música Estíbaliz Sáez;
he de dir que jo he plorat. I també
l’acròstic i el conte de Joan Isach,
mestre i amic del Mocador.
No m’agradaria oblidar-me de
ningú: gràcies, amigues i amics
col·laboradors! Vosaltres sou el nostre
esperit de lluita i en esta ocasió heu fet
possible el manteniment i creixement
de la Marca Mocador parlant de
cultura, falles, LIJ, música, igualtat... i
tot en valencià!
Gràcies a totes les falleres i fallers
del Mocador, que són partícips del
lema FEM FALLA, FEM MOCADOR.
També una salutació molt especial a
totes les mamis i papis dels infants,
especialment a tota la xicalla, perquè

este llibret està fet per i per a ells i
elles: la família Mocador.
Una gran família que enguany
complim el XXXV aniversari,
quant un grup d’amics va crear la
primera comissió i que el meu pare
va tindre l’honor de presidir, encara
en l’actualitat segueix en actiu i a
més com a una peça fonamental
de la falleta. Enhorabona Papa,
enhorabona Mocador. Sumem, ja que
enguany és el X aniversari del nostre
reconeixement a persones o entitats
que vertebren la societat amb el seu
treball o afició, el reconegut premi:
“Esser humà d’avui, la història de
demà”. Seguim amb la V edició
dels premis Mocador i Emili Llueca
integrats en la plataforma i futura
federació de LLETRES FALLERES,
que premien als millors assajos
publicats en llibrets de la Comunitat
Valenciana i del Camp de Morvedre,
respectivament.
Donar l’enhorabona a totes les
comissions de Sagunt, a tot el col·lectiu
faller, a totes les persones que han

estat, de forma directa e indirecta,
treballant per les Falles de Sagunt
per a que foren declarades FESTA
D’INTERÉS TURÍSTIC NACIONAL.
No, no m’he oblidat de tu. Saps que
estic molt feliç, saps que t’estime, que
ho eres tot en la meua vida. T’estime,
Maria! Has fet un gran esforç perquè
el teu home no anara a soles, perquè
una falla com el Mocador tinguera
representació. Eres el Mocador, tu eres
el Mocador, amor i estima, sentiment i
devoció. T’estime, cari! Has representat
i representes la teua comissió com una
dona senzilla, simpàtica i elegant. Saps
que el meu punt fort no és escriure;
simplement intente dir-te el que diu
el meu cor. Maria Gaspar i Julià: eres
la meua Fallera Major, la millor del
Mocador. La nostra xiqueta et diu que
tu eres la mare, i no la Fallera Major. Jo
et dic que eres la millor mare i dona del
món. T’estimem, Maria!

Maria
Morte
Gaspar
Hugo
Morte
Lorente

Per tot açò, enguany, és l’any Mocador
en el calendari faller.
Bones falles 2014!!
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Presidència
Vice-presidència primera
Vice-presidència segona
Vice-presidència tercera
Vice-presidència quarta
Secretaria
Vice-secretaria
Tressoreria
Delegació d’incidències
Delegació de loteries
Delegació d’infantils
Delegació de cultura
Delegació d’esports
Delegació de falla
Delegació de festejos
Delegació de play back infantil
Delegació de transport
Delegació de disseny gràfic
Delegació de casal primera
Delegació de casal segona
Delegació de cavalcada
Delegació de disfresses
Delegació de comparsa
Delegació de carrossa
Delegació d’ornamentació
Relacions Públiques
Delegació d’igualtat

Hugo Morte Lorente
Pere Morte Abellán
Rosa Benet Carot
Maria del Remei Hervàs Torres
Maria Gaspar Julià
Rosa Carot Sanchis
Maria Teresa Lorente Guillen
Carmen Cabello Marquez
Rubén Morte Lorente
Francesc Villar Graullera
Estíbaliz Sáez Moreno
Ana Maria Lluesma Gordo
David Gómez Silvestre
Pere Xavier Morte Lorente
Jorge Morte Lorente
Maria Benet Carot
Jose Andrés Caballero Narro
Miquel Platero Berjas
Luis Jimenez Ortega
Rafael Juan Soler Martínez
Carla López Lorenzo
Sonia Caballero Narro
Alba Pitarch San José
Daniel Torres Rojas
Paola Pavia Pérez
Raúl Lorente Martínez
Remei Monzó Hervàs
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Una relació et dugué un dia
a les portes del nostre casal
i una jove de cabells negres
forma part des d’aleshores
de les nostres vides i de la nostra llar...
Tu, que sempre has estat darrere,
recolzant els del teu costat,
hui eres l’ambaixadora
que li prendrà foc a la traca
per començar un nou any.
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Hui eres el mirall en què ens reflectim,
el que mirem esperançats;
el que sempre ens regala un somriure,
encara que estiga cansat...
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Hui eres la pinta més alta
d’este Mocador que et venera,
i que a tu sencer s’entrega
en cor... esperit... i ànima.

Per ser la dona trempada
que sempre està present,
per ser humil i callada,
per tot açò t’estimem.

Per posar unió si hi ha discòrdia;
en cas de guerra, posar sempre pau;
en cas que el cor s’equivocara
posant sempre raons per davant...
La mare, la muller, la fallera,
la dona discreta i prudent
que enguany viurà les falles
des d’un punt prou diferent...
Un Mocador agraït, en veu meua,
vol desitjar-te un any complet,
ple de felicitat i d’harmonia
i que disfrutes cada moment.
Ja no res més, Maria,
bri que li pegarà foc a la traca;
que aquestes festes marceres
siguen per a tu un bon record
que t’acompanye tota la vida.
Que voltegen les campanes,
que pregonen de la mar les ones,
que el vent ens duga la remor,
que del Castell a la mar s’assabenten
que Maria Gaspar i Julià
és la fallera major
d’aquest dos mil catorze
de la Falla El Mocador.
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Tota per a l’artista
És l’artista una font de tendresa
que un tros de paper i color fa parlar,
i amb els dits porta innata destresa
i amb joia i prestesa ses dits fa ballar.
Dóna vida als ninots de la vida		
que el poble retroba i els posa a l’atzar
de la falla que planta i convida
quan la primavera perfums vol donar.
Bé esculpeix un raïm, una fresa,
els ulls d’una mona, la tos de Teresa,
el rot de Gaspar...
És l’artista una font de tendresa
que un tros de paper i color fa parlar.

Ompli els motles de llum invisible
i aforra’ls de pètals, de cants i cartó,
i en ses mans son alè es fa visible
i trau de la pensa ninots a muntó.
Aquest motlle figura una persa
que balla i que dansa damunt un tió,
i aquest altre manté una conversa
del tio Garrofa i Pep del cantó.
Si aquell altre farà perceptible
la música sàvia d’un càntic risible
d’un vell orfeó...,
ompli els motles de llum invisible
i aforra’ls de pètals, de cants i cartó.

Pasta el fang i modela amb fermesa
la tendra escultura que un nino serà,
i desdobla la blanca algidesa
que feta bellesa amb el cel pintarà.
Que si el fang per la seua blanura
passades les hores bé s’eixugarà,
trau del fang una bella figura
guarnida de fulles que al món mostrarà.
Són les mans de l’artista ardidesa
que porta la màgia dels dits l’esveltesa
i el foc besarà...
Pasta el fang i modela amb fermesa
la tendra escultura que un nino serà.

I si pinta o no pinta la pinta
que porta Roseta a la banda del tos,
pinta els llavis i pinta la cinta
que envolta la panxa d’un cul massa gros.
I a Pepeta li pinta la bata
i a Cento la boca pegant un bon mos,
pinta a Rita cantant la bravata
que esmussa l’oïda i s’atura en l’os.
Pinta, pinta l’artista la quinta
mamella de Paca i precinta succinta
la cara i el cos...,
i si pinta o no pinta la pinta
que porta Roseta a la banda del tos.

La tramoia s’eleva en la plaça
si s’alça o no s’alça a la nit ho veurem,
quan la fusta a la fusta acompassa
la corda travessa de punta a l’extrem.
Que primer va serrant la quadrilla
la fusta polida en el magatzem
de la falla tapant amb massilla
clavills i troneres que al trot portarem.
I entre tant torrarem carabassa,
cacaus i tramussos mesclats amb fogassa
i assaborirem....,
la tramoia s’eleva en la plaça
si s’alça o no s’alça a la nit ho veurem.
I amb el suro l’artista abonança
figures novelles absentes de fang,
que en aquelles és temps d’alternança
i sonen les lires en més del carranc.
Si el treball del model val un duro
amb altres figures treball és de franc,
i els ninots ja no pesen que el suro
va vindre per màgia del fons del barranc.
Bé modela els temps de bonança
l’artista la taula, raïm, suc i pansa
damunt del rebanc...,
i amb el suro l’artista abonança
figures novelles absentes de fang.

Abans d’acabar
És la falla un reclam de roselles,
de mel i de bresca, de flors i jardins,
de poals i subtils cantarelles
que reguen amb plata dels munts els confins.
Allà pugen els colps de l’anella,
negrets i xinesos, tambors i clarins,
i els versets com humil centinella
proclamen la gràcia i el goig dels veïns.
La fallera i les pulcres donzelles
vessant van flairoses perfums de poncelles
i blancs gessamins...,
i és la falla un reclam de roselles,
de mel i de bresca, de flors i jardins.
És la falla del poble una escola
i aquesta tan nostra d’un blanc Mocador,
que les nits de l’hivern ens consola
i acaba florida passant la tardor.
Els fusters van plegant borumballa,
cabassos amb fustes i troncs voladors,
per a fer de la nostrada falla
foguera d’estreles i gran germanor.
De bunyols farcirem la cassola
de figa i amb suc omplirem la barjola,
ai, quina dolçor...,
és la falla del poble una escola
i aquesta tan nostra d’un blanc Mocador.
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Acabem de glossar nostra falla
que Hugo té pressa per la imprimir,
si fallers i falleres gramalla
adorna preciosa lo seu bell vestir.
Acabant què direm de l’artista
que pinta i modela i ja va a polir
els ninots i passant-los revista
amb tratge de gala comença a vestir.
Au, anem que l’artista treballa
si esmorza o canta, si parla no calla
ai quin dolç sospir...
Acabem de glossar nostra falla
que Hugo té pressa per la imprimir.

s'

Ve Conxeta la Xurra amb Neleta,
Quiquet el de Cento i amb ell Soledat,
a tastar els bunyols de la festa
Pepeta la Tita i amb el seu cunyat.
Caben tots al casal de jovença
i alegra la festa tan bon veïnat
que és en tots cordial benvolença
la falla nostrada sencera i meitat.
Xorra apresa la font i l’aixeta
d’humor i de joia i en tot el planeta
de dolç i salat...,
ve Conxeta la Xurra amb Neleta,
Quiquet el de Cento i amb ell Soledat.
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Sóc el TIO NELO, el vostre
professor de falles. Només
done lliçons a infants i tinc una
pissarra al casal del Mocador
per escriure i resoldre els
dubtes que no entenem.

Encantat de conèixer tota la xicalla mocadorina. Espere que
aprengueu molt amb els meus consells i reflexions...
Què farem aquestes falles a més de tirar petards?
Espere que no quede cap dubte, perquè després farem una
prova d’avaluació discontínua, ja que entre pregunta i pregunta
cadascú es pintarà el seu ninot que després plantarà a la falla.
Estem d’acord tots????

SÍ, TIO NELO, ESTEM D’ACORD
U s e n s e ny
aré

:

- Què és u
n a fa ll a ?
- Què és u
n ta ll e r fa ll
er?
- Què és u
n a r t is ta fa
ll e r ?
- Parlarem
dels ninots
... Com es fa
n els ninots
- I, com no
?
p o d r ia s e r
d ’u n a a lt ra
u s p a r la r é
ma
de
a q u e s t a p a l F E M F A L L A , F E M M O C n e ra ,
A
r ta t h e m d
’e s ta r a te n D O R . E n
t s .. .

Què és una falla?
Una falla o monument faller és un monument
artístic, satíric, amb figures que s’anomenen
ninots, els quals envolten una figura central
i es planten als carrers al mes de març,
coincidint amb la festa de les falles.
El monument té un lema, el nostre és “Jo vull
ser infant, i vull ser infant per a rebre lliçons
del TIO NELO”, té cartells amb versos i frases
que fan l’explicació de la falla. El monument
està construït de materials combustibles
perquè el 19 de març es puguen cremar.
Les falles són efímeres...
Fa anys, les primeres falles es feien de cremar
residus de fusteries. Veritat que això no ho
sabíeu?
Hi ha una cançó que diu: “Una estoreta velleta per a la falla de Sant Josep...”.
Els xiquets es dedicaven a arreplegar cadires velles, mobles, estores
d’espart. Així sorgiren les primeres falles als carrers.
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Què és un taller faller?
El taller faller és el lloc on s’elaboren els monuments fallers. Allí habiten
els ninots tot l’any, fins que el dia 14 de març l’artista faller i la comissió
de la falla els donen permís per eixir al carrer. Ells es dediquen a plantarlos, i els ninots, com que són molt educats, no es menejaran del lloc on els
deixen, perquè així els ho han manat.
Com que els ninots fan cas al que els diu els seu pare l’artista, nosaltres
també hem de fer cas al que ens diuen els nostres pares...
L’artista estima els ninots, com els pares estimen els fills...

Què és un artista faller?
L’artista faller és la persona encarregada d’elaborar els ninots. És el seu
pare, el seu amic, el seu avi..., són la seua estima. Els dedica molt de temps.
Fa art efímer, que desapareix... Però eixa és
l’essència de l’artista. El seu art es planta, es
contempla, s’aplaudeix i desapareix. Després queda a
la ment de tots. Es recorda.
L’artista fa art... perquè els infants i no tan infants el
recorden. JO VULL SER INFANT...

Pa r le m d e nin ots .. . ots ? ? ?
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Encara que jo en la falleta vos mostraré el que
us explique a la pissarra:
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El raconet de reflexió
del tio Nelo
Refl exion em del FEM FA LLA FEM MOCADOR.
Al Mocador fem família.
Al Mocador fem germanor.
Al Mocador fem amistat.
Al Mocador fem cultura.
Al Mocador fem història.
Al Mocador fem arrels.
Al Mocador fem llibret.
Al Mocador fem Sagunt.
Al Mocador respectem els nostres
majors i els seus ensenyaments.
Al Mocador fem Mocador.
Jo vull ser infant per rebre lliçons
del Tio Nelo.
El taller faller és la casa dels ninots, hi
habiten durant tot l’any.
L’artista faller és el pare i l’amic dels ninots.
Els ninots fan cas al seu pare i es queden plantats
fins que desapareixen.
Nosaltres estimem els ninots i els visitem...
Les falles són efímeres, desapareixen...
però queden en el record.
L’artista fa art...
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Arribà el dia de la plantà,
moviment faller al carrer hi haurà;
falla menuda i falla gran.
Sobre una base d’arena, tornaran a estar.
Fustes, claus, ninots, com l’any passat,
però, enguany, il·lusió renovada tornarà
perquè serà la nostra falla
la que, de segur de segur, guanyarà.
A poc a poc, els dos fallers monuments
alçats estan, són imponents.
El menut, falla infantil, compacte i preferent,
tota la xicalla ha col·laborat, en són conscients.
El monument gran, mirant cap al ponent,
i, de reüll, a l’infantil monument
perquè no és sacsejat pel suau vent,
i perquè vol parlar-li quan no hi haja gent.
Les falles estan plantades.
Ha caigut la nit,
els fallers i falleres descansen “cansats”.
El monument infantil alça el dit
i pregunta al gran monument
si està enguany content.
Contesta la falla preguntada
que un any més
donen sentit a la festa,
tu ací al meu costat
i jo molt ben pintada.

La menuda, no molt contenta
per tal resposta altiva,
a la falla gran li comenta
que si ella està ací i ben pintada
és perquè fallers infantils
han deixat de ser-ho
i formen una bona colla
per a fer que estigues “guapa”.
Estimada falla menuda,
quina il·lusió estar al teu costat,
sabent que final i principi seràs.
Gràcies per donar-me a entendre
que, per a ser gran,
cal ser menut o menuda abans.
Un somriure del iaio donà a entendre
a Carles que havia fet una redacció
bonica i senzilla.
Carles havia endevinat la tecla, la falla
dels majors té sentit quan la falla dels
menuts està vista, rodejada, llegida i
cremada.
QUE VISCA LA FALLA INFANTIL DEL
MEU BARRI!
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Varen passar una bona estona
admirant-lo i li van posar un nom: el tio
Nelo.

–Perquè és massa gran per a una falla
moderna infantil i xicotet per a una de
gran, a més a més d’antiquat i vell.

L’artista, sorprés per la reacció dels
xiquets, li va preguntar a una xiqueta
molt bonica:

–I a nosaltres ens podries regalar
aquest ninot? –digué Jordi entusiasmat.

–Per què vos agrada aquest ninot?
–Perquè no és un ninot, és el tio Nelo,
va respondre ella molt assabentada.
–Ha, ha, ha, sí que és un ninot però
diferent. Ara els motles els fem amb
impressores 3D, trets d’ordinadors,
màquines, i els pintem amb robots
teledirigits, però abans, fa uns 40 anys,
es feien amb les mans dels artistes i
amb molta cura i paciència. Així està
fet aquest ninot. I per què li dieu “el tio
Nelo”?
–Perquè conten els majors que abans
al casal hi havia un ninot que per les
seues descripcions hauria de ser com
aquest, i l’anomenaven així.
–I per què està ací, en un racó, i no en
una falleta?

–I què faríeu amb ell? –va preguntar
l’artista.
–El mateix que varen fer els nostres
avantpassats: posar-lo a l’entrada
del casal com a símbol i record. Així
tots els xiquets que vulguen podrien
veure’l, i vosté també, per descomptat!
–va dir Marieta molt alegre.
I contarem a tots el treball dels antics
artistes fallers i nosaltres, la xicalla
del Mocador, quan no siga la setmana
fallera, el pintarem, polirem, netejarem...,
i el tractarem com a la nostra falleta
infantil que mai es cremarà.
–M’agrada la teua idea, filleta!!
I així va ser com un ninot oblidat,
gràcies a la curiositat dels xiquets,
va remoure tots els records aparcats
dels majors i va formar part, una altra
vegada, de la història de les falles.
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Giraren pel carrer de la Trinitat i jo,
darrere d’ells, observant i dibuixant
un somriure als llavis, pel que estava
pensant...
De sobte, entraren al casal i va ser quan
m’adoní que eren Mari Tere i Pedro, un
matrimoni de la falla. Que bonic..., tota
la vida junts i quant d’afecte...
Vaig deixar l’abric i m’acostí a la
barra de la cuina on estava Pere i ens
posàrem a xarrar. Xarrar, com sempre,
de la Falla. Saps, filleta? Enguany ja fem
35 anys i pareix que va ser ahir quan
una colla d’amics, en ànim de passars’ho bé, fundàrem la falla. Encara en
viuen alguns, entre ells Paco Marco,
que és el nostre artista faller, però en la
comissió ja sols quede jo.
La mirada se li va perdre entre els
records i els sentiments i amb una
llàgrima que guaitava emboirant-se a
poc a poc.
Somrient, em contà aquell dia del
any 82 en el qual va anar amb la seua
fallera major a arreplegar el primer
premi del llibret d’aquell tercer

concurs patrocinat per la Generalitat.
Com varen anar desfilant per l’antiga
plaça del Caudillo i com, a l’hora
de donar-los el guardó, no hi havia
manera de trobar-lo i de com es
plantaren fins que aparegué.
Se li il·luminà la mirada en recordar
com els miraven la resta dels fallers,
ja que, aleshores, anar amb brusa,
mocador, tabal i dolçaina, no estava
molt ben vist, i com varen assentar un
precedent, ja que a l’any següent, en
eixe mateix acte, fins i tot Pérez Casado,
alcalde de València, anava amb brusa i
mocador al coll.
Entre riures, vàrem recordar els jubileus
dels dimecres en els quals en la murga
eixíem a demanar diners pel poble.
Entre rialles, se li tornaren a emboirar
els ulls recordant la gent que ha anat
quedant-se pel camí i que foren una
part molt important de la seua vida i de
la nostra comissió.
“Amb què et quedaries de tota esta
història?”, li vaig preguntar. I la
resposta em va sorprendre: “En el
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Grans fallers del Mocador, Ramon Castelló,
Toni Llorens, Miguelin, Pere i el nostre
artista Paco Marco. Any 1979

Membres de la Penya Mocador, origen de la
Falla Penya Mocador. Baix segon per la dreta,
Pere Morte, primer president de la falla.
Any 1970

Primer equip de fútbol del Mocador.
Any 1979

Cremà de la primera falla del Mocador.
Any 1979

“No notes que ja s’acosten les falles?”,
em preguntà, deixant-me un poc fora
de lloc.
“En què ho notes?”, li vaig respondre.
“Ja està florint el nispro i, dins de
res, l’horta estarà plena del perfum
de la flor del taronger. Eixe és el
començament de les falles.”

moment actual”, em va dir. La joventut
és una època de la vida i esta que estem
vivint, una altra... Poder compartirla amb vosaltres, poder veure-vos
disfrutar d’una cosa que començà fa
35 anys, veure tota la gent menuda que
tenim en la comissió, eixes personetes
que són el nostre llegat i el nostre futur
i l’orgull en el qual dic que són de la
meua falla, perquè en la vida, allò que
no t’ha ensenyat per a bé, t’ha ensenyat
per a mal, i com que ja sóc prou major,
són moltes les coses que he viscut i ja
valore el dia a dia d’una altra manera.

En arribar a casa, recordí que enguany
fa deu anys que en ànim de donar a
conéixer eixa part humana, normalment
desconeguda, que s’amaga darrere
d’una imatge pública o professional,
començàrem aquesta secció.
Deu anys en els quals he tingut el
gust i el plaer de prendre’m un café
amb persones, habitualment joves,
del nostre Camp de Morvedre, que
començaven a despuntar en esports,
música, fotografia, art, cultura,
teatre, falles..., i que amb satisfacció
passejaven per tot arreu el nom de la
nostra terra.
Curiosament, en tots ells, hi ha un comú
denominador: la figura dels pares...
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Els pares de Josep Miquel, sempre al
seu costat, sempre presents en la seua
música...
El pare de Dani i el de Rubén, sacrificant
el temps per dur-los a entrenar...
Els pares d’Omar, despertant en ell
l’interés per la música i la pintura…
La mare de les bessones Gema i
Mónica deixant-les fer...
Eixa primera càmera de fotografia que
li varen regalar a Dani...
L’amor per la història que li va
transmetre son pare a Albert...
El pare de Reme, que li va ensenyar a
voler i respectar la cultura del món de
les falles...
I eixa imatge de pare que té Rafa dins
del grup de teatre Luis Cendoya...
Són ells els que ens han fet ser qui som.
Pegant-li voltes a tot açò, pensí
que enguany hauríem de fer que

Cavalcada fallera Pere Morte amb la seua
dona Mª Teresa. Any 1980

MªCarmen Silvestre FM del Mocador 1981
i FM de FJFS 1982
amb el seu president Pere Morte

Cavalcada fallera
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Paella de la Penya
Mocador en la
montanya de l’Aigua
Fresca o dels Cabezols

Comissió del Mocador.
Any 1982

Pere Morte amb la millor falla de Sagunt
ciutat atorgat pel jurat i el 1 premi al millor
llibret. Any 1984

Pere i MªTeresa amb el futur president de la
comissió, Rubén Morte

el nostre reconeixement siga per a
eixos pares i mares que han suportat
els entrenaments..., els assaigs..., les
pintures en les parets de la casa..., i que
han patit la falta del temps compartit
perquè els fills l’han dedicat a altres
coses que no eren ells...

Paco Pontxo amb el seu bon amic Pere

A tots eixos pares i mares, el nostre
agraïment...
Un agraïment, un sentiment, que feia
falta personalitzar i que precisament
ara sabia en qui...
Som una gran comissió que lluita tota
junta per una finalitat..., açò ens ha
dut a ser com una família, hem rist,
hem plorat, ens hem alegrat, ens hem
decebut..., hem compartit tota classe de
sentiments tots junts, els bons i el no
tan bons moments..., hi ha hagut gent
que ha vingut, se n’ha anat, ha tornat...,
gent que tristament ens ha deixat...,
però tots tenen un lloc en els nostres
records..., en la nostra història...

Elies Peris, Paco Morte, el Trucha i
Pere Morte preparant una paella en el
camp de fútbol de Romeu. Actual Plaça
Moreria. Any 1984.

Hi ha una persona en la comissió que
compleix tots aquests requisits, forma

Cremà de la falleta, al braç de son pare
l’actual president

part de la falla des que començà i, a
més a més, és un poc el pare de tots.

El que s’emociona i s’alegra quan les
coses ens ixen bé...

És eixa mirada tendra que necessites
en un moment donat...

Per tot açò, tots junts, com sempre,
hem cregut que era la imatge d’eixos
pares als quals hui volíem en aquestes
línies retre el nostre agraïment.

Eixe somriure, ample, convidant a
“prendre’s alguna cosa” quan et veu
seriosa...
En silenci, assentat al teu costat, quan
sap que les coses no van com voldries i
que sense cap comentari t’agafa la mà
fen-te saber que està allí...
Eixe “què voleu que faça? Maneu”,
quan ens veu a tots d’ací cap allà fent
unes coses i altres...
És el pare que t’espenta a tirar avant
i que es manté en un segon lloc però
que sempre està allí...
El que per l’experiència dels anys
viscuts ens anima a gaudir de la vida, a
no donar-li importància a les coses que
no en tenen...
El que ens recolza en tot moment...

Ara, a punt d’acabar, m’assabente que
he estat pensant en ell però que no els
he dit com li diuen. Ell és Pedro Morte
i Abellán, marit de Mari Tere, iaio de
Nahia, Maria, Luz, Aitana i Julia, pare de
Pedro, Rubén, Hugo i Jorge.
Però en aquesta comissió el pare i el
iaio de tots.
No volguera acabar sense escriure
unes paraules que em va dir de la
seua dona Mari Tere, perquè crec que
ho diuen tot: “La culpable d’aquests
35 anys no és una altra que la meua
muller, que és la que m’ha animat,
la que m’ha espentat, la que sempre
ha estat ací. Si hi ha alguna cosa mal
feta, o alguna cosa roïna, jo en sóc
el culpable, ella és la verdadera raó
d’aquests 35 anys.”
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Dibuix de Josep Benlliure per a la revista El Ninot (1923)

La participació dels xiquets en la
festa fallera
Com ja es va publicar en l’article sobre
la història dels festejos infantils fallers
al segle xix, “Lo cant de l’estoreta
velleta”1, els xiquets participaren de
la festa fallera exclusivament a través
del “Cant de l’estoreta” des d’almenys
mitjan segle xix. Anaven els dies previs
en colles de no més de deu xiquets pels
carrers i places on vivien arreplegant
trastos vells damunt d’una estora i
al ritme de la tradicional cançoneta
popular infantil. Posteriorment serviria
de material combustible per a les falles
dels adults, i sobretot per a les fogueres
sense ninots que encara perdurarien
fins a finals de segle. Deixarem a banda
la polèmica que la premsa de l’època
tractà per les molèsties provocades
pels incendiarios, energúmenos i
rapazuelos, tant pels crits del cant com
per la polseguera al seu pas, qualificant
l’acte d’impropi d’una ciutat culta.

Serà amb posterioritat quan
Tramoyeres Blasco i Martínez
Aloy, autors literaris del segle xix,
concretaren que els xiquets havien
creat les Falles en arreplegar els
trastos, amuntonar-los i posar un ninot
dalt per satiritzar un veí. Esta hipòtesi
va estar reiterada per part d’Enric
Bohorques i Silvio Sáez ja en la primera
meitat del segle xx.
Les falles en miniatura o de xicotet
tamany (1871-1883)
La primera vegada que ens trobem
amb un terme que sembla que
estiguen parlant de “falles infantils”
és en la dècada dels setanta del
segle xix. En concret n’hem trobat
referències en sis anys, repartides
entre els anys 1871 i 1876, i una de més
allunyada del bloc anterior en 1883. La
falta de notícies en més anys, i la no
coincidència en esmentar la grandària
xicoteta en els dos diaris, ens obrin la
porta per a pensar que no tenim tota la
informació per a poder fer afirmacions
definitives.

1. Mozas (2011).

p. / 103 /

Les expressions més utilitzades per a
referir-se a este tipus de falles són de
tres tipus: un cas per “en pequeñas
proporciones”; en nou ocasions “de
pequeño tamaño” o “muy pequeñita”;
i quatre esments “en miniatura”2.
Només en dos casos, els dos diaris
consultats, El Mercantil Valenciano
i Las Provincias, n’elegeix cadascú
una de diferent de les anteriors
esmentades. Quant a la grandària dels
ninots, segueixen la pauta general
de l’època i se’ls denomina figures, i
només en un cas apareix el diminutiu
figuritas (Jabonería Nueva, 1883). Com
a curiositat sobre la grandària de les
figures, en la falla plantada al costat
de la del Repés de 1874, s’esmenta que
són figuras de capricho, extravagants.
Però el que sí que és coincident és que
els ninots estaven molt ben fets, amb
detall i extraordinària habilitat.

2. Falles dels carrers Carda (1871), Taberna Rocha
(1872), Monjas del Pie de la Cruz (1874), al costat
del Repeso (1874), Rumbau (1875), Sequiola (1875),
Carabasses (1875), Larga del Empedrado (1876)
i Jabonería Nueva (1883); i de les places de la
Merced (1872), de la Lonja (1875) i San Bult (1875).

Estes primeres informacions ens
indiquen que les falles ressenyades
eren de menor grandària a la norma
general, xicotetes d’altura. En cap
moment es parla que estigueren fetes
pels xiquets, però tampoc s’especifica
en tots els casos qui estava darrere, ja
que només en el cas de la falla plantada
al carrer Larga del Empedrado de
1876 s’indica que foren els veïns
(quasi segur adults). També pels temes
tractats serien considerades diferents
a les falletes infantils actuals, ja que
segueixen les pautes de la resta de
falles plantades pels veïns adults:
un ball de cancan que causà furor
(1871), l’atac dels comuners a París a
la columna de la plaça de Vendôme
(1872), escenes de sarsueles (1874), o
els espectacles d’equilibristes (1876 i
1883).
Unes altres pautes que copien de la
resta de les falles és que algunes també
tenien moviment, com era molt estès al
segle xix, amb els ninots vestits –fins i
tot amb sedes–, i adornades amb gerres
als quatre cantons del cadafal. També
trobem informacions referents a la

música que acompanyà en l’entarimat
que es posava al costat per a tocar
peces musicals de l’època, bé amb
banda de música o bé amb tabal i
dolçaina.
Les falletes a l’interior de la Casa de
la Beneficència (1874-1885-1895)
El barri del Carme va ser triat al
segle xix com a zona d’establiment
d’un important grup de fundacions
benèfiques, com l’Asil de Pàrvuls
del Marqués de Campo, la Gran
Asociación de Nuestra Señora de los
Desamparados, l’Associació Valenciana
de la Caridad, l’Asil de San Juan
Bautista, la Casa de la Misericòrdia o la
Casa de la Beneficència. D’altra banda,
l’últim quart del mateix segle marcà
un punt d’inflexió en la història de la
festa fallera. Un pas que donaren les
falles cap a la seua difusió i ampliació
va ser la construcció de cadafals fallers
als interiors del establiments benèfics
de caritat, procés del qual en donarem
ací informació d’un en concret, el de la

Casa i Col·legi de la Beneficència.3
Un antecedent que va ressaltar la
premsa de l’època i el va arreplegar
l’erudit Soler i Godes va ser la falla
(no especifica si va ser xicoteta o no)
que es plantà al pati de les Escoles
Pies de València en l’any 1874 per a
entreteniment i oci dels xiquets que
allí assistien a escola. Només un dels
diaris valencians es fa ressò del fet,
i ens completa la informació amb el
lema de la falla que feia referència a
la frase feta Donde menos se piensa,
salta la liebre.
L’historial faller del Col·legi de la
Beneficència és relativament curt,
si atenem només a les set falles que
hem trobat a les notícies publicades
en la premsa. Al ser un centre privat,
que no un grup de veïns, no tenien
l’obligació imposada per l’Ajuntament

3. La Casa de la Beneficència fou una institució
benèfica creada en 1841 i que ocupa diversos
edificis del Convent de la Corona. En lany 1876
larquitecte José María Belda va estar encarregat
de construir lactual edifici cantó als carrers de
la Corona i Guillem de Castro.
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de presentar sol·licitud per a demanar
llicència per a plantar falla, amb el
corresponent esbós i la memòria
explicativa (o llibret) per a comprovar
el possible contingut immoral, i, per
tant, tampoc pagaven l’arbitri o impost
corresponent per fer festa i ocupar
un espai públic. Tot i això, segueix el
ritme de qualsevol altra “comissió
fallera” de veïns de l’època al plantar
d’una manera quasi intermitent, a
la mateixa vegada que curiosa: tres
primers anys seguits (1885, 1886 i 1887)
i, des d’aleshores en anys alterns (1889,
1891, 1893 i 1895). Fins tres dècades
després no tornarem a tindre notícies
d’una falla plantada a l’interior d’este
col·legi, tenint només tres casos: 1924,
1925 i 1930.

Façana de l’esglèssia de la Casa de la Beneficència a finals del segle XIX

Com a anècdota, cal comentar que la
falla de 1886 de la Beneficència va ser
l’única plantada a la ciutat de València
a causa que cap grup de veïns demanà
permís per a plantar falla perquè
l’arbitri municipal obligava a pagar
60 pessetes. Una curiositat sobre esta
peculiar falla és que inicialment no està
esmentada a les notícies dels diaris de

l’època, com tampoc hi figurava la
privada de la Plaça de Bous de 1887,
però sí que hi figura en l’itinerari de
1895, tot i que no sabem si participà
dels premis –almenys no obtingué
premi–. De fet, cap falla de les
plantades guanyà premi.
El lloc de la plantà ja és un motiu
distintiu respecte a la resta de
falles plantades fins al moment,
ja que ho feren als patis interiors
de l’edifici de l’esmentat col·legi.
Per a les estadístiques, cal indicar
que la premsa esmenta en dues
ocasions que la falla es plantà en un
dels patis (curiosament el primer
i l’últim any, 1885 i 1895), i en altres
dues ocasions precisa que va ser al pati
central (1887 i 1891). A diferència de les
falles plantades en places i carrers, esta
va estar promoguda pel director del
centre benèfic, Ramón Puchol, almenys
en 1887 i 1889, el qual donà l’ordre de
la seua construcció. El principal motiu
per organitzar una festa interna en
honor a Sant Josep era donar un motiu
d’alegria, oci i diversió als xiquets orfes
que estaven asilats.

1930. Esbós d’una de les falletes plantades

No tenim notícies dels artífexs de les
falles, i només per a l’any 1885 sabem
que fou construïda pels mateixos
asilats. Tampoc tenim notícies tots
els anys dels temes que tractaren
les falles, però per les descripcions
sembla que almenys en dues ocasions
tractaren temes infantils: un Tiovivo
amb nou ninots, huit d’ells muntats en
els cavallets (1887) i quatre xiquets amb
moviment jugant en un balancí (1889).
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Però també trobem temes generals
tractats en clau didàctica o moralitzant
per als xiquets, com els microbis (1886),
els set pecats capitals rodejant un
jove (1891), o els mals que ocasiona la
beguda alcohòlica, representada pel
déu Bacus dalt d’un tonell que observa
com un matrimoni discuteix (1895). No
en tenim més dades sobre la forma de
les falles, però el més lògic és pensar
que seguirien la pauta de la resta de
falles plantades en l’època sobre un
cadafal més o menys alt perquè els
xiquets pogueren observar-lo.
A banda de la falla plantada, hi ha
informació de la música que amenitzà
les vesprades –quan més gent visitava
la falla– i l’acte de la cremà (1885, 1887,
1889 i 1891), amb la Banda de Música
de la Casa de la Beneficència, dirigida
almenys en 1891 pel Sr. Rodríguez. De
manera puntual s’esmenta només
en 1887 una cercavila dels asilats
acompanyats per la música. Al ser un
hospici amb església i rector, també
festejaven dignament el patriarca
Sant Josep, com el gaudeamus
celebrat en 1887. Per últim, tot i que

només tenim notícies de 1887, sembla
que també degué ser un costum del
centre obsequiar els asilats amb un
extraordinari, vocable referit a un
dinar abundant i de menú diferent,
òbviament en el seu refectori.
Quant als dies de festa, no trobem una
mateixa pauta per a tots els anys. La
falla es plantà i/o cremà en diversos
dies segons l’any: plantà i cremà el
18 (1885 i 1887) amb celebració del
patró el 19; només el 19 (1889 i 1891);
o plantà el 18 i cremà el 19 (1895). En
1886 almenys es cremà el 19. En tot cas,
independentment del dia de plantà i
cremà de la falla, sempre hi havia el
19 celebració litúrgica en honor a Sant
Josep.
La segona època de festejos fallers dins
de la Casa de la Beneficència tardà en
arribar uns quants anys. O almenys
no tornem a tindre notícies fins a la
dècada dels vint del segle xx. Tres
falles més es plantaren dins del recinte
benèfic els anys 1924, 1925 i 1930.
No sabem si participà en el concurs,
tot i que s’intueix que no perquè no

estigueren obligats a presentar a
l’ajuntament la sol·licitud ni l’esbós
per a poder plantar falla. Quant a la
premsa fallera, tenim notícies per la
revista El Fallero que porta l’esbós,
l’explicació. Com a excepció, en 1924
s’inclou en l’itinerari per a recórrer
les falles, en 1925 s’indica que només
poden visitar la falla els asilats sense
deixar entrar els de fora, i en 1930
apareix el nom de l’autor, un tal
Tomaset, que deuria ser un xiquet
asilat. Pel que fa als temes tractats per
estes tres falles, foren didàctiques, de
costums i per a divertir els interns,
com la segona que parla de la peresa.
Les falles infantils fetes pels xiquets
Fins al moment, hem vist com els
xiquets participen d’una manera o
d’altra en la festa, però només hem
trobat una única referència d’una falla
infantil feta per xiquets, la de la Casa de
la Beneficència de 1885. Però no eren
veïns dels carrers i places, sinó interns
dels centres benèfics. Tampoc podem
afirmar que les falles xicotetes estaven
fetes pels xiquets. Però en passar el
1927. Jordana-Beneficència, esbós infantil
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1918. Mossén Femades, esbós infantil

temps, els xiquets copiaren els majors
i, tal com feien, també tingueren una
estructura paral·lela similar, a menor
proporció, per fer la seua pròpia versió
–infantil– de les Falles. Apareix una
nova modalitat dins de la mateixa festa,
les falles infantils fetes pels xiquets.

1924. Xàtiva-Pi i Margall, esbós infantil

Les referències apareixen a la premsa
de manera molt esporàdica des de
1893. Soler i Godes (1949) aporta
informació sobre una falleta infantil
plantada en l’any 1893 per un xiquet
anomenat Joaquim Garcia Estellés
al pati de la casa on vivia, al carrer

1922. Salinas, esbós infantil
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de Nàquera, 2, amb temàtica política
nacional. Segons conta l’erudit, l’any
següent Joaquim tornà a plantar falla
infantil al mateix edifici ajudat pels
seus amics, i fins i tot es va editar
un llibret amb poesies explicatives
a càrrec de Leopold Garcia Garilara.
Una tercera falla infantil que esmenta
l’autor es plantà en 1900 al carrer de
Corredors per alguns xiquets de la
contornada entre els quals destacaven
Carles Salvador, Faust Hernández
Casajuana i Pepe Blasco Teruel. Però
no serà fins a 1904 quan la premsa es
farà ressò d’esta tipologia fallera, una
falla al carrer de Pelai en l’any 1904,
i ens indicarà que el fenomen que ja
començava a tindre importància entre
la xicalla.
Continuant en el temps, i de manera
puntual, alguns grups de xiquets
presentaren sol·licitud i esbós davant
de l’ajuntament per tal de no tindre
problemes amb l’autoritat. Així ens
trobem amb documentació en l’arxiu
històric municipal de falles infantils
plantades en anys posteriors en
Mossèn Femades (1918), Salines (1922),

Xàtiva-Pi i Margall (1924), Na JordanaBeneficència (1926, 1927 i 1930),
Blanqueries (1926 i 1929), Plaça de
l’Olivereta (1926), Plaça de Montcada
(1927, 1928 i 1929) i Baix (1930). El fet
que la institució valenciana Lo Rat
Penat començà a premiar els llibrets
l’any 1926 ens dóna una informació
per argumentar l’auge que estava
adquirint este fenomen.
L’any 1931 és un punt d’inflexió per
a la festa viscuda pels xiquets, ja que,
segons recull El Mercantil Valenciano
el dia 19 de març, elogia algunes de les
falles que estaven ben construïdes,
fet que provocà que la penya Tot y Res
concedira tres premis a falles infantils.
I l’any següent la revista Los Chicos
començà la seua etapa de promoció
i difusió de la festa infantil, i també
donà premis. Segons ens descriu M.
Garcia Dasí en Album Fallero (1934):
“En poco más de tres años que va esta
nueva modalidad de la fiesta, ésta ha
tomado tal empuje, que puede decirse
que a más de superar a las fallas de los
mayores en número, las aventaja en
gracejo e ironía.”

Epíleg
Hem vist al llarg d’este text com
el concepte de falla infantil ha
tingut diverses manifestacions. Les
informacions inicials, difícils de
concretar més, queden a la lliure
interpretació del lector fins que
aparega un altre document que ens
conduïsca pel bon camí. Posteriorment,
i a imitació de les falles dels majors, els
centres benèfics plantaren falles en
l’últim tram del segle xix. Este fenomen
es traslladà als patis i terrats de les
vivendes, per plantar falles de caire
familiar i sense quasi publicitat, fins
que algunes entitats valencianes es
fixaren i decidiren promocionar-ho a
partir dels segon quart del segle xx.
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Una falleta infantil dels anys 30.
Una manualitat en aparença carent de crítica, la ubicació de la qual no he sabut identificar

comentaris del capítol I de l’obra de
Castelló, Sanchis i Mir, Fallas Infantiles,
Juego y Tradición (2001); per a una visió
general del contingut del present article,
especialment, al capítol II.

1. Els mitjans se’n fan eco

En qualsevol cas, cal recordar la
menció que Soler i Godes fa a la
falleta de les Escoles Pies, en 1874.
Però, més allà de les referències
inconcretes de Leopoldo Trénor en un
seu poema de 1850 i les molt vagues
del ban municipal de 1851, Eduard
López Chavarri, en un article publicat
en Pensat i Fet, en 1928, ja ens havia
proporcionat un panorama tipològic
complet de les falles en 1878:

Poques vegades, però, trobem
en la premsa diària generalista
comentaris referents a les falles
infantils abans de la dècada del
trenta del segle passat. D’una altra
banda, cal recordar que la premsa
específicament fallera 3 no tindrà
continuïtat fins l’aparició de Pensat
i Fet, en 1912, i que aquesta tampoc
no dedicarà una atenció constant ni
privilegiada a les falles infantils. En
qualsevol cas, de tant en tant, trobem
en la premsa algun comentari que
ens fa intuir la seua importància, si
més no, numérica:

«No’s comprenia llavors una falla queta.
Pero, ademés, en els carreróns apartats
hi había falles modestes; en atres
possaben ninots penjats de balcó a balcó,
i no faltaben les “falles de Chiquet”, que
també teníen la seua gracia.2».

«[…] Como nota curiosa, consignamos
la aparición de lo que podríamos
llamar “fallas” de portería: son
<fallas domésticas> que los chicos
confeccionan por su cuenta y plan tan
solemnemente, con bastidores y toda

1. En la portada del libret de la Falla SoguersRipalda, “Oriche de les Falles”, 1925. HMV.
2. Eduard López Chavarri, “La festa de fa mitj
sigle”, en Pensat i Fet, núm. 22, de 1928.

3. Per a una visió general: “El naixement de
la premsa festiva, ‘Fallera’ en particular”, de
Manuel Sanchis Ambrós, en el núm. 11 de la
revista Cendra, i la bibliografia allí citada.
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la broma. Casi todas acusan ingenio;
la comisión respectiva rodeaba su
monumento, […]
El orgullo con que los muchachos
presentaban al público aquello que
parecía un refillol de las “fallas”
grandes, es presagio de que la típica
fiesta seguirá perpetuándose de
generación en generación, y sin
decaimiento.»

instalado gran número de fallas de
excelente gusto, ingeniosas, y que
garantizan la perpetuidad del festejo;
pero merece mención especial la de la
plaza de la Olivereta, excelentemente
decorada, y en cuya cúspide aparece,
sobre el tabal y la donsaina, una
labradora, verdadera obra de arte, que
según nos aseguran, no está destinada
al fuego.»

“Nuestras tradicionales “fallas”. Como
todos los años, acabó ayer en humo”.
Las Provincias, 20/03/25, pàg. 2

“En plenas fiestas. Literatura fallera”.
Las Provincias, 19/03/1926, pàg. 3

No queda clar, no obstant, si les “falles
de porteria” són les mateixes falles
infantils o una especialitat d’aquestes;
però, si atenem al nombre de porteries
de la ciutat, cal pensar que, per
justificar el comentari, haurien de ser
nombroses, en comparació –no hi ha
una altra possible- amb el número
de les falles “adultes” de l’època: en
aquell moment, més de quaranta. L’any
següent reblaran el clau:
«Nota simpática: todas desde luego,
pero particularmente los niños, han

Sembla, a més, que el llibret d’aquesta
falleta va semblar tan bo com per
justificar que, com dirà el mateix
diari unes línies más avall, «Se crea
un premi especial per a els Llibrets
de Falles de Chiquets, adjudicándose
a la falla de la plaça de la Olivereta i
Blanqueríes.»; però el ben cert és que
el premi no es tornarà a “crear” fins
19334.

4. “Lo Rat-Penat. Premits als llibrets de falles”.
Las Provincias, 15/03/33, pàg. 5

La relativa abundància de falles
infantils pareix que es va mantenir5;
però eren poques les esmentades
individualment en premsa. El 1931,
solament hi trobe notícia de sis
falles infantils, que potser siguen
set: Alboraia-Sant Pius V, carrer de
l’Estrella, plaça del Pilar, Primat Reigadjacents, carrer de la Tapineria,
i, al Cabanyal, a Sant Pere-ÀngelsPintor Ferrandis, en principi; tot i que
Vicent Vidal Corella, en “Preludio a
la fiesta del fuego. Los aprendices de
fallero”, publicat en Mundo Gráfico,
el dimecres 25 de març de 1931, en la
pàgina 12, diu que “En mi calle hay
una comisión infantil”. De la falla
corresponent, publica la fotografia,
alguns comentaris i fins una entrevista
amb el president. No he pogut saber
el carrer on vivia Vidal Corella però el
monument es dedica a les reformes de
la plaça d’Emilio Castelar, que encara
denomina de Sant Francesc.

5. Entre altres llocs, es constata -sense
quantificar, però- en: “Las fallas”. Las Provincias,
18/03/28, pàg. 3

Aquesta falleta pot ser paradigmàtica.
D’una banda, sabem de la seua
existència per una casualitat -l’autor
de l’article viu al carrer on hi ha la
comissió-, no perquè existisca un
plan de cap mitjà de comunicació per
fer conéixer aquestes realitzacions
infantils de manera sistemàtica. D’una
altra, el tema, les reformes urbanes
de la capital, podria desenvolupar-se
perfectament en una falla adulta; a
més, el tractament no se’n desdiu:
Segons s’hi veu, i atesos al contingut de
l’entrevista citada suara, davant de la
negativa del comerciant a tancar el seu
quiosc, l’alcalde i un policia municipal
l’obliguen.
Serà la revista Los Chicos (1929-1936)6,
suplement infantil d’El Mercantil
Valenciano la que dissenyarà i portarà
endavant aquell plan sistemàtic de
què he parlat adés, i, a més, provocarà
una expansió inusitada de les falles

6. Per a una descripció general de la revista
i la ponderació de la seua importància en el
desenvolupament de les falles infantils remet a
l’article de Manuel Sanchis Ambrós publicat en
aquest mateix llibret.
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infantils que acompanyarà, i superarà
en número fins i tot algun any, la que
experimentaran les falles grans en els
anys trenta abans de la guerra civil.
En aquest procés serà fonamental
la creació d’un premi al monument,
el premi “Colilla”, a partir de 19327 i
fins 1936, tot i que en 1931 detectem ja
l’existència del premi que atorgava la
“Peña Artístico Literaria Tot i Res8”.
Casualment, la falleta del carrer de
l’Estrella de l’any 1931 citada més
amunt havia sigut la primera de la
qual consta9 que estava dedicada als
dos personatges protagonistes de la
revista: “Colilla y su pato Banderilla”.
L’any 1932, les falles infantils ja
són objecte d’un cert “registre” i
provoquen l’interés oficial:

7. La convocatòria en El Mercantil Valenciano,
17/02/1932, pàg. 3. El llistat de participants, en El
Mercantil Valenciano de 18/031932 pàg. 3. Els
premis, en Los Chicos, de 19/03/1932, pàg. 6.
8. Per a l’anunci de convocatòria, entre altres: El
Mercantil Valenciano, 14/01/1931, pàg. 3
9. El Mercantil Valenciano, 18/03/1931, pàg. 3

1931. Falla esmentada per Vidal Corella

1932. Falla Infantil dels carrers Quart-Botànic, també dedicada a les reformes urbanes de la capital

p. / 121 /

«Las fallas infantiles registradas
han sido treinta y tres. Es propósito
del Ayuntamiento estudiar alguna
iniciativa encaminada a fomentar la
afición en los niños, y es posible que
haya alguna propuesta para el año
próximo.»
“Notas falleras. El Jurado Fallero”, Las
Provincias, 18/03/32, pàg. 3
Potser un cert resultat d’aquella
iniciativa va ser la creació d’un
premi al monument, que el 1933 va
organitzar l’Associació d’Artistes
Fallers, i va concedir un jurat amb
dos representants del Comité Central
Faller i membres de l’Associació10. No
he trobat dades de la seua continuïtat.
Los Chicos, amb la seua visió
totalitzadora, ordenarà el món de
les falles infantils dels anys trenta, a
través del premi “Colilla”. La revista

10. Les bases del concurs es troben, entre altres
llocs, en Las Provincias, 14/03/1933, pàg. 13; els
premis concedits, en Las Provincias, 19/03/1933,
pàg. 3.

intentarà catalogar la majoria de les
falletes plantades cada any, i publicarne els esbossos i, fins i tot, els llistats
dels components de les comissions
respectives. Però és significatiu el que
diran els seus redactors el 29 d’octubre
de 1932, en el número en què es
verifica un canvi de format de la revista
i on s’inicia la campanya d’informació
fallera de 1933, any en què farà un salt
sense precedents coneguts el número
de falles infantils:
«Hemos emprendido la penosa labor
de ofreceros semanalmente este
periódico porque esperamos que
sabréis recompensar el esfuerzo
que ello supone y seguiréis nuestras
enseñanzas y dictados. Si lo hacéis
así, nos consideraremos pagados
por nuestro trabajo y satisfechos de
llamarnos amigos vuestros.
Y dicho lo que antecede, pasamos a
reseñar la constitución de las nuevas
comisiones de fallas infantiles […]11»

11. Los Chicos, núm 153, 29/10/1932.

El text fa la impressió d’un cert
dirigisme. Aquesta s’accentua en
números posteriors. D’una altra banda,
no fa falta ponderar l’efecte que podria
tindre entre els xiquets la possibilitat
de veure la seua foto en premsa:
«NOTA. — Son muchos los chicos que
nos escriben pidiendo instrucciones
para plantar fallas infantiles y para
poder aparecer en esta sección.
Para lo primero no hay más que
proponérselo y sentir en el corazón
un poco de valencianía. […] Y como
además no hace falta permiso, ni hay
que pagar impuestos, la cosa resulta en
extremo sencilla.
Y en cuanto a lo segundo, o sea
para salir en «Nuestros Amigos los
Chicos», no hay más que constituirse
en comisión fallera, enviarnos la
fotografía con los nombres y ya está.
A la semana siguiente toda Valencia
admirará vuestras efigies en las
columnas de nuestro semanario.12»

12. Los Chicos, 19/11/1932

«Deseamos a todos estos muchachos
un gran acierto en la elección de los
asuntos de sus fallas respectivas,
que deben ser graciosas y satíricas,
pues ya hemos dicho que éste será el
mayor mérito que nosotros hemos de
apreciar.13»
En qualsevol cas, de les dades
publicades per Los Chicos, el buidatge
sistemàtic de la premsa diària i
fallera i els pocs llibrets conservats
es dedueixen les següents xifres en la
ciutat de València: en 1932, 35 falles; en
1933, 106 monuments; en 1934, 76; en
1935, 87, i, per a 1936, 93 monuments.
A banda d’aquestes dades, el 1937, es
detecta l’existència d’un mínim de 35
comissions que, al final, no van plantar
falla14.

13. Los Chicos, 10/12/1932
14. El llistat, al meu article: “Les Falles de
1937: Presentació de materials, establiment
dels censos fallers de 1937 i anàlisi de la seua
continuïtat”, Revista d’Estudis Fallers, núm. 18,
2013, nota 70, pàg. 59.
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2. Les temàtiques:
Des de la perpectiva actual, les falles
infantils semblen abocades a la
bonicor més buida, i, en qualsevol
cas, si hi ha algun tipus de crítica,
no és la més punyent ni, òbviament,
hi han participat els xiquets de la
comissió, que reserva en la immensa
majoria dels casos a un artista faller
la confecció del monument, amb més
o menys suggerències d’alguns dels
adults de la falla. Aquest plantejament
no és alié, en qualsevol cas, a les falles
infantils dels trenta, on també hi havia,
per exemple, els habituals homenatges
a Disney, com, en 1935, al carrer del
Progrés on “Colilla invita a Minnie y a
Mickey y a su pandilla a las fallas”, o,
en 1936, a Peris y Valero15.
Respecte de la participación real
dels xiquets, ja en 1935, el llibret de la
“Falla Infantil de Corders i En Pou”,

15. Per a un tractament general de la presència
dels personatges de Disney en les nostres falles
infantils es pot consultar l’article de Juanjo
Medina i Bonilla en aquest mateix llibret.

conservat a la Hemeroteca Municipal
de València, es queixava que:
«Xiquets de Falla Infantil,/en Valencia
ni huaran mil…/Mes ninots fets per
xiquets/n’hi hauran molt poquets…/
Que es molt fácil estar quets/sols
arreplegant l’alpiste (diners)/i dir
que se la fan ells/i encomanar-la a un
Artiste./[…] Molts diuen Falla Infantil/i
de Infantil no té res.»
Els esbossos publicats per Los Chicos
són pràcticament l’única informació
gràfica que tenim de l’aspecte de la
majoria de les falletes infantils de
l’època, amb la sola excepció de les
poques fotografíes de mala qualitat
publicades en la mateixa revista quan
donava notícia dels premis de l’any i
els escassos dibuixos inserits a algun
dels pocs llibrets infantils conservats.
A banda, les publicacions falleres
podien incloure escadusserament
esbossos o fotografies. La resta de
la premsa, quasi res. És clar que no
sempre s’hi pot albirar què hi ha
dibuixat... o fotografiat.

Si atenem a aquests esbossos,
la temàtica de les nostres
falletes infantils dels anys
trenta semblava oberta a
qüestions i plantejaments
que hui consideraríem poc
infantils. Els xiquets parlaran
de política i criticaran
les actituds adultes o els
problemes socials de l’època.
Tot seguit, oferisc una xiqueta
classificació amb exemples
adients:
2.1. Temàtica política:
-L’exaltació republicana:
La falla de Mestre Aguilar16
farà, en 1933, una exaltació
de la República que, a més,
podem resseguir en el libret:
«Sobre un triangol molt
alt/una matrona vorás/y
al punt be tú compendrás/
qu’es tracta de la República/
reblida de Llibertat/que bóna

16. Los Chicos, 11/03/1933, pàg. 3

falta mos fea.» El mateix any,
la falla del carrer d’Adolf
Beltran17 reproduirà com a
motiu principal una matrona
republicana.
-L’exaltació autonómica:
Amb un eloqüent “Volem
l’Estatut” coronarà la falleta
del carrer de sant Miquel18
de 1933, i el llibret de la
falla infantil de l’Avinguda
14 d’abril19 proclamarà:
«Saludéu a la Senyera/i feuli
el major honor,/demaneu
l’Autonomía/¡desde lo més alt
del món!»

17. Los Chicos, 18/03/1933, pàg. 6
18. Los Chicos, 18/03/1933, pàg. 6
19. Los Chicos, 18/03/1933, pàg. 7.
El llibret es conserva a l’Hemeroteca
Municipal de València.

-Els problemes del règim:
Clero-Dénia20, en 1933, farà sàtira
d’una Espanya territorialment en
construcció.
Organista Plasència21, en 1934, es
queixarà de les oportunitats perdudes
del règim: l’amnistia política, la
regulació dels deures del clero o
l’article 2622.
Les falles del carrer de Pelai23, en 1934,
i la de la plaça de santa Mònica24, en
1935, criticaran distints aspectes de la
inseguretat del sistema penitenciari i
penal d’aleshores: al carrer de Pelai, la
falla mostra el que sembla l’edifici de
la presó, amb un reclús que s’escapa
per la balconada i un atracament al
mateixos murs de l’edifici a l’altra

20. Los Chicos, 18/03/1933, pàg. 6
21. Los Chicos, 19/03/1934, pàg. 3
22. Art 26 de la Constitució de la II República:
“Todas las confesiones religiosas serán
consideradas...”
23. Los Chicos, 16/03/1934, pàg. 3
24. Los Chicos, 16/03/1935, pàg. 7

banda; enmig, queda la forca.
L’esquema ideològic de la
falleta de la plaça de santa
Mònica és bastant evident:
clavem a la ratera a qui porta
les claus en la mà…
-L’escola republicana:
De 1936, són les interpretacions
aparentement molt diverses
que fan de l’assumpte les
falles infantils dels carrers de
Gandia i Aragó25 i de La Font
de sant Lluís26 (a la dreta, sense
indicacions).
La primera contraposa els
fantasmes de l’escola d’ahir,
a l’esquerra, a un suposat
bucolisme de la de hui. La
segona, més críptica, fa presidir
una aula pel símbol de la falç i
el martell, i al lloc del professor
solament hi ha un interrogant.

25. Los Chicos, 14/03/1936, pàg. 5
26. Los Chicos, 14/03/1936, pàg. 13

Altres falletes glossaran les virtuts
de determinades iniciatives docents,
com el somni d’un Gran Grup Escolar
Valencià, en 1936, a la falleta del carrer
de Ruaya27, o la de les Escoles Mare
Nostrum, en 1935, a la falla del carrer
del Mestre Valls28.

27. Los Chicos, 14/03/1936, pàg. 4
28. Los Chicos, 16/03/1935, pàg. 6
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2.2. Els comportaments dels
adults:
-Actituds sexuals en públic:
La falla infantil del carrer de Martí
Grajales29 de l’any 1934 ens ofereix una
cua de votació on un dels votats toca
“la cua” a una senyoreta, tal vegada

29. Los Chicos, 16/03/1934, pàg. 3

un crítica a una certa dissipació dels
costums públics en allò que fa a les
relacions entre sexes. La falleta de
Ciscar-Comte d’Altea30, directament
posa en solfa les actituds que algunes
parelles solen exhibir en els parcs
públics.

30. Los Chicos, 18/03/1933, pàg. 2

-Les relacions de jerarquía entre
l’home i la dona, i els canvis de la
norma social: En 1933, el llibret de
la falla de Cirilo Amorós31, després de
criticar a bastament molts del nous
costums femenins, considerarà adients,
per a “conclusió” del seu llibret, les
següents estrofes: «Qu’es lo que será
millor/pregunte jo als valencians:/¿la

31. Los Chicos, 18/03/1933, pàg. 3. El llibret es
conserva a l’Hemeroteca Municipal de València.
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llibertat de l’amor/o la pulcritud
d’avans?/Matèria es esta escabrosa/i
difícil contestar…,/¿els pareix
qu’aplique el cuento/“qu’es de sabios
el callar”?». Per la seua banda, en 1936,
el monument del carrer Ros de Ursins32
ens presentarà les dones exercint el
seu dret al vot mentre, a casa, els marits
percuren la xicalla. Però el que sembla
no canviar és una certa actitud “voyer”
que tradicionalment hom atribueix al
gènere masculí: Vet-la ací retratada, en
1935, en l’escena principal de la falla
infantil de l’Avinguda de Pérez Galdós33.
Potser convé recordar ara la ja
coneguda falleta de la Olivereta, de
1926, titulada “Valensia a les seues
glories”, el llibret de la qual, que es
conserva a l’Hemeroteca Municipal de
València, inclou la següent estrofa d’un
suposat “idili de l’horta”: «Chunt al pou
y baix la parra/llauradora y llaurador/
mano a mano es fan l’amor/y el seu
idili no marra.». Gòries són glòries!

32. Los Chicos, 14/03/1936, pàg. 14
33. Los Chicos, 16/03/1935, pàg. 7

3. L’actitud davant la guerra:
Les falletes que tracten el problema
bèl·lic es posicionen clarament, i
sempre, en contra de la guerra. Ja
siga des d’una perpectiva, diguem-ne,

4. Altres temàtiques:
Les nostres falles infantils també
parlaran del Teatre Valencià, com
la de la plaça del Pilar36, en 1934; de
la decadència del teatre envers el
cinema, com es va fer als carrers de
sant Miquel i adjacents37, en 1936;
de la sanitat pública, en concret de
l’Institut d’Higiene, a la falleta del
carrer d’Ausiàs March38, en 1935, etc.

teòrica, com la falleta del carrer de
l’Encarnació34, de 1933, en “Abajo las
armas”, o amb tota la riquesa icònica i
descarnada de l’esbòs de la falleta de
Blanqueries de l’any següent35.

34. Los Chicos, 11/03/1933, pàg. 3. El llibret, que es
conserva a l’Hemeroteca Municipal de València,
afirma que: «Esta falla representa ¡¡La cuestió del
desarmament!!»
35. Los Chicos, 16/03/1934, pàg. 2.

No obstant, la visió més terrible
que he trobat és, a causa de la
cruesa del plantejament i perquè,
indubtablement, la situació
criticada debia de ser coneguda
personalment pels xiquets, ha sigut
la d’una falleta de fora de València,
la del carrer del Poeta Llompart39,
al Port de Sagunt, que ens parla de
les activitats mineres lligades a la
siderúrgia.

36. Los Chicos, 16/03/1934, pàg. 3.
37. Los Chicos, 14/03/1936, pàg. 13
38. Los Chicos, 16/03/1935, pàg. 7.
39. Los Chicos, 14/03/1936, pàg. 14.
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A tall de conclusió: És molt probable
que l’embranzida donada a les falles
infantils per la revista Los Chicos i el
premi “Colilla” també hi sembrara
la llavor d’una creixent dependència
dels mitjans de comunicació, la
qual cosa sempre en determina el
contingut crític. Sembla, a més, que
tot i la tendència general, marcada
per les falles dels adults, a deixarne en mans d’artistes l’elaboració,
les falles infantils de l’època encara
conservaven un grau important
d’autenticitat, i que, en qualsevol cas,
els xiquets de l’epoca és feien adults
abans que ara.
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i col·laborador dels primers Comités
Fallers i promotor de les falles infantils
des del suplement dominical Los
Chicos.
Manel García Dasí, ‘Tristezas’3, va
ser el més jove d’aquell grup, amb el
viatjant. Cap dels dos passava dels 32
anys. Mai no sabrem el que li va passar
pel cap aquell matí de l’últim dijous
del mes d’octubre de l’incipient tardor
valenciana.
La seua vida acabava i ningú no havia
pogut fer res per ell. Alguns dels seus
amics havien hagut de fugir, altres
havien mort i la majoria havien jurat

3. Manel García Dasí, ‘Tristezas’ (1909-1940):
Advocat i periodista, nascut a València. Gràcies al
seu interés per les incipients falles valencianes
es converteix en un dels primers especialistes en
el tema faller. Va iniciar les seues col·laboracions
en el periòdic local El Mercantil Valenciano
amb la secció “La fiesta de las Fallas”, entre els
anys 1930 i 1936. Va participar en el suplement
infantil Los Chicos, des del qual va organitzar
els primers concursos per a les falles infantils:
“Colilla”. La seua col·laboració en la premsa
fallera és molt extensa: El Fallero, en 1931; El
Bunyol, en 1931; Álbum Fallero, en 1932; La
Chala, en 1931; Mundo Gráfico, en 1933; Foc
Valenciá, en 1934, i Mundo Ilustrado, en el núm.
78, de 1934. Va morir afusellat a Paterna el 30 de
novembre de 1940.

la seua lleialtat al nou règim; i el seu
periòdic, El Mercantil Valenciano4
-on havia iniciat el seu camí, feia més
de 10 anys, en la secció “La fiesta de

4. El Mercantil Valenciano: Està considerat
un dels diaris més representatius de la ciutat.
L’aparició de les notícies falleres s’inicia, molt
tímidament, en els inicis del segle XX, quan es
dóna un augment progressiu de les notícies
al mateix temps que les festes de la ciutat
aconseguien una major consistència. Comença
així a donar-se la informació, amb concises
ressenyes dels actes i festejos que organitzaven
les comissions. Apareix en 1916 el primer
reportatge fotogràfic amb les falles premiades,
a càrrec del fotògraf Barberà Masip. És en la
dècada dels anys vint quan s’inicia la informació
sistemàtica dedicada a les falles: apareixen, per
primera vegada, els esbossos, en 1921. Aquest
costum el manté el periòdic fins 1936. A partir
dels anys trenta, s’incorporen diverses seccions
dedicades a la festa, com “La fiesta de las Fallas”,
que es manté des de 1930 fins 1936, coordinada
per Manel García Dasí, ‘Tristezas’. Es completa
la informació amb altres seccions com “La
semana fallera”, en 1933, o “Las Fallas de la
región”, en 1932, en la qual col·laboren diversos
articulistes locals com Ferran Pérez Martí, de
Gandia, o Josep Baixauli i Fèlix Hernández, de
Xàtiva i Alzira, respectivament. En aquesta
primera època d’El Mercantil Valenciano
destaca el suplement Los Chicos, aparegut en
1929, organitzador dels primers concursos sobre
les falles infantils. El suplement es manté fins a
l’estiu de 1936, i va passar, a finals del mateix any,
al control nominal de les centrals sindicals. En
1937, es converteix en òrgan oficial d’Esquerra
Republicana.
En 1937, el periòdic inicia el seu declivi, a
conseqüència de la falta de mitjans. En 1938, es
redueix l’edició a només dos fulls, i desapareix el
28 de març de 1939, amb el número d’orde 24.410.

les seues nits d’eternes tertúlies en
el Cercle de Belles Arts i en la Sala
Blava, reunions en què havia conegut
els artistes que feien les falles; o les
primeres reunions dels Comités
Fallers en l’Ateneu Mercantil. Lluny
quedaven els seus primers articles, en
El Mercantil Valenciano, en El Fallero
i en La Chala, on havia conegut Vicent
Carceller, mort uns mesos abans en el
mateix lloc on ell estava.
La seua història periodística havia
començat, anys arrere, sota la direcció
de Vicent Fe Castell. García Dasí i el
seu amic de redacció Sanchis Nadal
es convertiran en els dos redactors
més prometedors d’El Mercantil
Valenciano.
Tristezas

las Fallas”-, havia publicat el seu últim
número el dia 28 de març de 1939 .
El seu món havia desaparegut, i ara
li havia tocat a ell. Arrere quedaven

El Mercantil era un dels cinc5
periòdics que eixien en la ciutat. Era de
clara tendència republicana, portava
alguns anys en plena transformació

5.

Las Provincias, El Pueblo, La
Correspondencia de Valencia, Diario de
Valencia i La Voz Valenciana..
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interna, i, gràcies a la seua nova
rotativa, s’havia convertit en el periòdic
local de major tirada.
El canvi de direcció, després de la
mort del seu director Tomàs Peris
Mora, a Vicent Fe Castell, i la nova
rotativa, posen en marxa diversos
projectes oblidats, entre ells la
creació d’un suplement de caràcter
infantil, a l’estil d’altres periòdics,
amb el qual es pretenia acostar el
xiquet a la lectura.
No era una nova idea en la premsa
local, ja que Las Provincias havia
intentat el mateix l’any 1926, amb
el suplement Gente Menuda, o
el mateix Mercantil amb Body,
ambdós amb poc d’èxit popular.
No obstant, el suplement Los
Chicos, aparegut l’any 1929, va
quallar amb molta facilitat, gràcies
a les aventures de dos dels seus
protagonistes, “Colilla y su pato
Banderilla”. Aquests personatges es
van convertir en tot un símbol per
als xiquets de l’època i un referent
per a les falles infantils dels anys 30.

El suplement en si, com hem dit més
amunt, va nàixer al novembre de 1929,
i es va distribuir de forma gratuïta
els dissabtes amb el periòdic. Va
patir, en els seus set anys de vida, dos
transformacions.
La primera època arriba fins el 5 de
novembre de 1932, amb un format
semblant al del periòdic, i amb quatre
pàgines impreses a dos tintes, blava
i negra, en els primers números,
i roja i negra de seguida, la que es
mantindrà fins el final de l’edició. La
segona època s’estén fins a la seua
desaparició a mitjan de 1936, amb el
doble de pàgines, sent aquesta la més
recordada per la seua participació
directa en l’organització de les festes
valencianes.
La publicació es nodreix, en els
primers anys, de material gràfic
d’origen anglés i francés, amb
historietes de Benjamin Rabier i
E. Nicolson. Es publicaren ací, per
primera vegada a Espanya, les
historietes de “Bringing up Father” de
George Mc. Manus, que, amb el nom

de “Zebulón y su familia”, ocuparien la
contraportada del suplement moltes
vegades6.
En 1930, inicia la publicació de material
propi, i s’incorporen al suplement
dos dibuixants. El primer, d’origen
mexicà, resident a València des de
1920, és Jesús Pérez del Muro7, creador
de “Colilla y su pato Banderilla”,
personatges que es converteixen
en l’eix central de la revista des de
l’exemplar núm. 14. El segon és Lluís

6. En Historia del Tebeo Valenciano, de 1992.
És una tira de premsa creada per George Mc.
Manus per a King Features Syndicate, que es
va publicar per primera vegada el 12 de gener
de 1913. Es va traduir al castellà amb el nom de
“Educando a papá. Pequeñas delícias de la vida
conyugal” i “Zebulón y familia”.
7. Juan Pérez del Muro (1895-1949): Dibuixant
i caricaturista, d’origen mexicà. Des de molt
jove, es va traslladar a Barcelona, ciutat on
s’inicià com a dibuixant i caricaturista. En 1920,
es va traslladar a València, on va col·laborar
en la premsa local, realitzant dibuixos taurins i
caricatures. En 1930, amb Lluís Dubon, dirigeix
i coordina el suplement Los Chicos. En 1939, va
ser detingut per formar part del Taller de Arte.
En 1942, després de la seua posada en llibertat,
es va traslladar a Barcelona. En la Ciutat Comtal
va continuar amb la seua activitat, i allí va morir
en 1949.

Dubón Portalés8, reconegut il·lustrador
natural de València, molt vinculat al
món festiu local, que en aquells anys
vivia a Madrid; el qual es va traslladar
a la seua ciutat natal en 1932, i es va
integrar plenament en la direcció del
suplement a l’octubre del mateix any.
Aquesta segona època va començar
amb el número 153, i en ella es van
incorporar al suplement noves
seccions i nous col·laboradors, tots
membres de la redacció d’El Mercantil
Valenciano; entre ells, dos

8. Lluís Dubón Portalés (1892-1953): Pintor,
dibuixant i il·lustrador nascut a València. Des
de molt primerenca edat, va demostrar grans
habilitats en el dibuix i la pintura. Després
d’aconseguir un important èxit en l’Exposició
Regional de València, en 1912, amb l’edat de 20
anys, es va incorporar a la redacció de Guante
Blanco. Després de la seua estada a Madrid,
en 1932, va tornar a la seua ciutat natal, on
va col·laborar amb el suplement infantil Los
Chicos, on va treballar, durant la Guerra Civil
Espanyola, realitzant caricatures i propaganda.
En 1940, es va incorporar a la litografia Durá,
on va treballar fins a la seua mort, en 1953. Va
col·laborar en nombroses publicacions falleres;
entre elles, cal destacar: El Tio Pep, El Fallero i
La Cremá, tots ells en 1931; Valencia y su fiesta,
en 1932; Mare Nostrum, en 1935, i Valencia
Libro de Oro, en 1950.
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1931, Los Chicos,
Proclamació de la República
1933 - Colilla

articulistes, J. Sanchis Nadal9 i el
nostre protagonista, Manel García
Dasí, ‘Tristezas’; el primer, encarregat
de la part literària, i, el segon, a càrrec
de la informació i coordinació de les
notícies falleres.
En les pàgines del suplement, els lectors
participen de forma espontània enviant
a la redacció les seues idees, il·lusions i
somnis, els quals apareixen puntualment
en la secció “Nuestros amigos los
chicos”, que coordina i dirigeix el consell
de redacció del suplement.
Entre els concursos que van obtindre
una major repercussió popular

9. Joaquim Sanchis Nadal, ‘el jefe Sanchis’
(1906-1976): Periodista nascut a L’Alcúdia.
És un dels periodistes més importants de la
història del periodisme mexicà. Va arribar a
Mèxic, exiliat, en 1939. A l’edat de 20 anys, va
entrar com a periodista en el diari El Mercantil
Valenciano, i va ser amb ‘Tristezas’, el promotor
del concurs de les falles infantils, per la qual
cosa va organitzar els concursos i hi va aparéixer
com a jurat en múltiples ocasions. Va ser
portaveu del jurat de la primera Fallera Major
Infantil. Va escriure en diverses publicacions
especialitzades, com El Fallero, en 1934. Va ser
director de la publicació Mare Nostrum, i va
participar en el núm. 4, de 1936, dedicat a les
falles, i en els especials de Mundo Gráfico, de
1933, i Semana Gráfica (núm. 88, de 1928).

destaquen el “Gran Concurso de
Belleza Infantil”, l’any 1933, i “Colilla y
las fallas infantiles”, convocatòries que
es van mantenir fins la desaparició del
suplement el 1936.
«¡¡Falleros!! ¿Cómo va la
constitución de las comisiones de
fallas infantiles? Daos prisa que
el tiempo corre como el viento,
y este año la vamos armar, pero
muy sonada. Ya podéis comenzar
a enviarnos fotos.10»
Amb anuncis senzills com aquest,
any rere any, es posava en marxa el
concurs. Es començava a rebre en la
redacció del periòdic, a partir del mes
d’octubre, fotografies i notícies del
món infantil faller.
«Son muchos los chicos que
nos escriben para plantar fallas
infantiles y para poder aparecer
en esta sección.

10. Los Chicos, núm. 207, d’11 novembre de 1933.
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Para lo primero, no hay más
que proponérselo y sentir en el
corazón un poco de valencianía.
Con esto sólo, pues todo lo demás
que hace falta lo tiene de sobra
cualquier valenciano, se puede
plantar una falla estupenda.
Como además no hace falta
permiso, ni hay que pagar
impuestos, la cosa resulta en
extremo sencilla.
Y en cuanto a lo segundo, o sea
para poder salir en “Nuestros
amigos los Chicos”, no hay más
que constituirse en comisión
fallera, enviarnos la fotografía
con los nombres y ya está. A la
semana siguiente toda Valencia
admirará vuestras efigies
en las columnas de nuestro
semanario.11»
La popularitat del concurs s’estén
per tota la zona de distribució d’El
Mercantil Valenciano. S’envien a
la redacció notícies, esbossos i fotos,

11. Los Chicos, núm. 154, de 5 novembre de 1932.

des de nombroses poblacions en què
els xiquets s’organitzen i realitzen
activitats falleres.
Localitats com Borriana es
converteixen en pioneres, ja que, en
1931, planten dues falles infantils12,
i, en 1932, cinc. Aquest últim any
són organitzats, per primera vegada,
premis de forma oficial13, per part
de la comissió de festes local14. En
la convocatòria participen cinc
comissions: quatre formades per
grups de xiquets i la quinta pels
alumnes del “Colegio del Niño Jesús
de Praga”, dels Pares Carmelites.
Aquesta última serà la primera falla
escolar de Borriana.
O, com Alacant, que planta la seua
primera foguera infantil en la plaça
de Ruperto Chapí, la de la penya “La

12. Plaça de Sant Josep i Plaça del Forn.
13. Primer premi: carrer del Tremedal. Segon
premi: carrer d’Antonio Gálvez. Tercer premi:
Plaça de Viciana.
14. Burriana en sus fiestas (1928-1936), de José
Aymerich Tormo, 1996.

Amèlia Alfonso Olivares16, de la falla
José Espejo.

1933, falla d’El Tremedal, de Borriana

pipa”15, i Xàtiva, que, en 1933, proclama
la seua primera Fallera Major Infantil,

L’expansió de les falles infantils és
imparable, ja que s’estenen per totes
les ciutats i pobles on es distribueix El
Mercantil Valenciano. Com Sagunt,
on, en 1934, es planta la primera
falla infantil censada, a la plaça del
Salvador, denominada “La Colilla”17
-clara al·lusió al nostre heroi-. L’any
1936, la ciutat de Gandia concedeix tres
premis entre les nombroses falletes
que s’hi planten18. Tot açò es completa
amb les notícies d’altres localitats
de menor tradició fallera com Alcoi,
Llíria, Albuixech, Montcada i Alfara
del Patriarca, que apareixeran en les
pàgines de la publicació. Superaran,
entre totes, en poc de temps, el
centenar.

16. Història de les falles de Xàtiva, de Josep
Sanchis i Martínez, 1996.
17. Breve reseña histórica de las fallas de
Sagunto, d’Emili Llueca Úbeda, de 1988.

15. Les Fogueres en la II República (1931-1936),
de Juan Carlos Vizcaíno i Virgilio Francisco
Candela, 1998. Edita la Comissió Gestora de les
Fogueres de Sant Joan d’Alacant.

18. Historia de las Fallas de Gandía, de Josep
Lloret Tarrasó i Josep Joan Coll Fornés, 1985.
Premis de 1936 de les Falles de Sant Josep: plaça
del Segó i plaça del Mercat.
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En aquest punt, hem de reprendre
la història i tornar a 1932, quan, en la
secció “La fiesta de las Fallas” d’El
Mercantil Valenciano, apareixen
ressenyades vint-i-dues comissions
infantils19, d’un total de trenta-dues
que són censades aquell mateix any.
L’esforç no havia passat desapercebut,
i Manel García Dasí, ‘Tristezas’, com
especialista en el tema, arreplegarà
en la seua secció aquesta moda, que
si bé existia des de sempre, serà en
aquests anys quan viurà un major
desenvolupament. Proliferen els
cadafals en els portals, els patis i els
carrers de la ciutat, cridant l’atenció
fins i tot de la premsa de tirada nacional,
com Crónica i Mundo Gráfico, que en
les seues pàgines comenten:

19. Primeres falles participants: Matíes PerellóFrancesc Sempere, Conca-Roberto Castrovido,
Baix-Mont de Pietat, Músic Peydró, Jai-Alai, Barri
de la Dependència Mercantil, Borriana núm. 19,
plaça del Botànic, Ciril Amorós-Hernán Cortés,
plaça de l’Espart, Av. Pérez Galdós (enfront de
l’Escorxador), Comèdies-Tertúlia, Monteolivet
núm. 10, Pelai–Julio Antonio, Guillem de CastroEspartero, Sant Miquel (enfront del solar 36),
Pelai, Pi i Margall núm. 84, Salvà núm. 2, Corona
núm. 15, Pizarro-Av. 14 d’Abril núm. 45.

«Este año las fallas infantiles
han llegado a su mayor apogeo.
Mas de cien de estos pequeños
monumentos, se realizarán en
las calles de la ciudad levantina,
ofreciendo un espectáculo
nuevo, magnifico, que, como
pocos, hablarán al que llegue del
maravilloso carácter y del genio
indiscutible de esta prodigiosa
tierra del sol y de las flores.20»
La idea del primer concurs s’havia
gestat en la secció d’El Mercantil
Valenciano “La fiesta de las Fallas”,
i, encara que els premis de 1932 van
ser improvisats, van constituir un
gran èxit. Es va lliurar un total de cinc
guardons21.

20. “Las fallas infantiles”, de J. Sanchis Nadal, en
Mundo Gráfico, 1933.
21. El premi d’honor va ser per a la falla d’Hernán
Cortés i Ciril Amorós, amb un estendard, un
paquet de dolços i cent pessetes. Els altres quatre
van ser per a altres tantes comissions: per a
Músic Peydró, el primer; un segon a la Falla Pi i
Margall, que tenia moviment i el tema de la qual
era “El matadero de burros”; el tercer, al Barri de
la Dependència Mercantil, dedicada a “Colilla y
su pato Banderilla”, i, el quart, a Quart-Botànic,
dedicada a les reformes de València.

«Aproximadamente a la una
de la tarde se dirigió el Jurado
a la falla infantil de la calle de
Hernán Cortés y Cirilo Amorós
En cuanto los muchachos vieron
llegar al Jurado, comenzaron
a dar vivas a Colilla y “Los
Chicos”. El momento de la
entrega del premio fue altamente
emocionante y simpático.
Las demás fallas premiadas
deberán pasar esta mañana
de once a doce por nuestra
redacción y recibirán los premios
obtenidos.22»
És, a partir de l’any 1933, quan el
concurs pren consistència, participant
la no gens despreciable quantitat de 73
cadafals infantils, que, paradoxalment,
són la mateixa quantitat que els
grans. Aquestes falles són ignorades
per quasi la totalitat de la vintena
de publicacions de la premsa
especialitzada que s’editen en l’any.

22. Los Chicos, núm. 121, de 1932.

Únicament Pensat i fet mostra en les
seues pàgines una xicoteta ressenya23.
En el suplement Los Chicos de 1933
estan, per primera vegada, tots els
esbossos24. Es convertirà en el pioner
dels “falleros” infantils.
«Colilla, que durante todo un año
y por mediación del periódico
“Los Chicos” ha estado en
contacto continuo con vosotros,
espera que no le defraudéis y que
vuestras fallas infantiles harán
palidecer de envidia a los falleros
mayores.
Fiel a su palabra y como os
prometió el pasado año, ha

23. “Falles Infantils”, sense Autor, en el núm.
27 de Pensat i Fet, de 1933: Relació de totes les
falles infantils plantades a València, encara les
d’alguns pobles com Alfara del Patriarca, Sedaví,
Montcada i Albuixech.
24. Números especials en què apareixen els
esbossos: núm. 121, de 19 de març de 1932; núm.
173, de 18 de març de 1933; núm. 224, de 10 de
març de 1934; núm. 225, de 16 de març de 1934;
núm. 275, de 16 de març de 1935, i núm. 327, de
14 de març de 1936 (En el núm. 121, solament
apareixen les fotos de les cins falles premiades i
un resum dels actes).
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1933, falla del carrer de Gibraltar

sido aumentados el número de
premios25.
Para poder optar a estos premios,
será condición indispensable

25. «Premio de Honor: Un estandarte. Primer
premio: 75 pesetas y un paquete de repostería.
Segundo premio: 50 pesetas y un paquete
caramelos. Tercer premio: 50 pesetas. Cuarto
premio: 25 pesetas. Quinto premio: 25 pesetas.»

que antes del día 16 nos “enviéis
de nuevo” y por escrito, el lugar
de emplazamiento de la falla
infantil.
El Jurado estará compuesto por
nuestros dibujantes y redactores
Muro, Luis Dubón, Masiá, J.
Sanchis Nadal y García Dasí
“Tristezas “, los cuales visitarán

las fallas el día 17 por la mañana
con arreglo al itinerario que
publicaremos el día 16.
Durante la semana próxima es
conveniente que leáis todos los
días la sección fallera de este
periódico, por si hubiese alguna
variación en la organización de
este festejo.
Deseando que el mayor acierto
presida vuestros desvelos, se
despide de vosotros hasta el
viernes próximo la redacción de
LOS CHICOS.26»
La inexistència d’informació, i el poc
de cas en els programes i actes oficials
programats per l’Ajuntament i pel
Comité Faller, fa que els organitzadors
del concurs infantil es vegen en la
necessitat de fer algun colp d’efecte,
perquè el seu treball i el de centenars
de xiquets tinga una major repercussió
popular, i, sobretot, un reconeixement
oficial. Amb aquesta finalitat, se’ls
ocorre l’indult d’un cadafal infantil,

26. Los Chicos, núm. 172, d’11de març de 1933.

per a la seua posterior exhibició en el
Museu del Folklore.
Unión Radio Valencia27 és una jove
emissora que, des de la seua fundació
en 1931, s’havia incorporat a la
promoció de les tradicions valencianes,
i que col·laborava, des de 1932, amb els
Comités Fallers.
En la programació, apareix en les
ones, setmanalment, Maximilià
Thous, el qual realitza xarrades de
tipus cultural, i intenta promocionar,
amb Lluís Dubón -codirector de Los
Chicos- la idea del Museu Valencià del
Folklore.
Aprofitant la gran popularitat
d’ambdós i els seus contactes, tant
en Unión Radio Valencia com en El
Mercantil Valenciano, plantegen la
idea d’indultar un cadafal infantil.
Recaurà l’indult en la “Cooperativa
de San Fernando”, que regalarà la falla

27. Unión Radio Valencia: És hui la Cadena Ser.
Va iniciar les seues emissions en 1931.
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a l’Ajuntament de València, perquè
l’exhibisca en el Museu del Folklore
Valencià.
Aquest senzill acte es va convertir en
una reivindicació popular de les falles
infantils per al seu reconeixement
oficial, una realitat que els Comités
Fallers pretenien que s’ignorara ja que
el seu control era molt difícil.
El concurs ja s’havia implantat,
i va contribuir directament al
desenvolupament de les falles
infantils d’una forma espectacular.
Va aconseguir, en menys de cinc anys,
elevar el nombre de monuments
d’un aspecte merament simbòlic i
descontrolat a la considerable quantitat
de 83 cadafals. Açò també produeix un
increment dels actes per a xiquets, com
berenars populars i jocs al carrer, que
s’organitzaran en totes les barriades, i
en els quals participa tot el veïnat.
Es va aconseguir, any rere any, una
major participació ciutadana, i la
implicació del comerç local, que
regalarà joguets, caramels i pastissos

per a tots els participants; fins i tot
arriben aportacions des de fora de la
ciutat, com la del senyor Vicent Martín,
de Barcelona, que envia, des de la
Ciutat Comtal, cent caixes de llapis de
colors marca “Colilla”.
«Queridos amiguitos: Sirvan
estas líneas para mostraros
públicamente nuestra gratitud
por el entusiasmo que habéis
desplegado al constituir vuestras
pequeñas fallas.
A todos vosotros, tanto los que
hayáis obtenido premios28 como

28. «El jurado, atendiéndose al valor positivo de
las fallas, ha emitido el siguiente fallo: Premio de
honor.— Un estandarte y un paquete de repostería:
A la falla de la calle Palleter, obra del joven artista
Vicente Pallardó Latorre que a sus 17 años logra su
primer éxito de su larga carrera. Primer premio.—
100 pesetas y un paquete de bombones: A la falla
plaza de Roberto Castrovido. Segundo premio.— 50
pesetas y un paquete de caramelos: A la falla de la
carretera de Escribá, Cooperativa de San Fernando.
Tercer Premio.—50 pesetas: A la falla de la calle
Maestro Aguilar. Cuarto Premio.— 25 pesetas: A la
falla de la calle Cirilo Amorós, titulada “El oro y el
moro”. Quinto Premio.— 25 pesetas: A la falla de la
calle de Gibraltar.
Además se crean tres premios extraordinarios:
Uno de 50 pesetas, que se adjudica a la Travesía
Borrasca, del Grau, y dos de 20 pesetas para las
fallas de la Carrera de Encorts y Plaza del Pilar.»

los que no llegasteis a conseguir
tan preciado galardón, mi más
cordial enhorabuena y con ella
la promesa de que en el próximo
año daremos a este concurso la
importancia que verdaderamente
merece.
Ánimo, pues, y a comenzar la
“apuntá” del vecindario, pues
no debéis olvidar que el año se
pasa muy aprisa, y si se trata de
estos menesteres falleros, se va
volando.
Hasta pronto. COLILLA29»
A poc a poc, la realitat d’aquests
cadafals s’obri camí en la premsa
especialitzada. Apareixen 12
esbossos, amb les seues comissions
corresponents, en el Pensat i Fet30
de 1935, i es crea una nova secció, el
“Pensat i Fet infantil”, que, en tot cas,
no torna a aparéixer.

En altres publicacions com Foc
Valenciá, El Fallero, El Bunyol,
Álbum Fallero i Mundo Gráfico hi
ha de forma esporàdica els esbossos
de cadafals grans intercalats amb
infantils, al costat d’articles que conten
les peculiaritats del món infantil.
«En poco más de tres años, esta
nueva modalidad de la fiesta ha
tomado tal empuje que puede
decirse que a más de superar a las
fallas de los mayores en número,
las aventajan en gracejo e ironía.
Los amadores de lo tradicional
se lamentan de que los chiquillos
que cantaban la “estoreta” hayan
casi desaparecido; pero debe
compensarles de esta pérdida
la seguridad de que en estos
fabricantes de “fallas infantiles”
está el brillante y seguro
porvenir de la fiesta más típica de
cuantas se celebran en Valencia.
M. García Dasí.31»

29. Los Chicos, núm. 174, de 25 de març de 1933.
30. Pensat i Fet, núm. 29. Hi ha 12 esbossos amb
distints dibuixos i dues falletes que no estan en
l’especial de Los Chicos de 16 de març de 1935:
plaça de la Verge de la Pau i Pintor Gisbert-Cuba.

31. Álbum Fallero, de 1934: “Las fallas infantiles”,
de M. García Dasí.
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1934, Los Chicos, núm. 226

1934, Los Chicos, núm. 216

Al mateix temps, Los Chicos pretén,
any rere any, donar més rellevància
al lliurament de premis, amb festes
infantils que s’organitzen al voltant
de la falla que obté el primer premi;
amb comparses còmiques, com “Los
caricatos”, dirigida per Antoni Tarín32,
que l’any 1934 va amenitzar la festa per
a la falleta de carrer de Sagunt-carreró
de Santa Mònica33, que va obtenir el
primer premi.
Una de les moltes anècdotes que
concorren en les falles de 1934 és la
visita de la Casa Regional de València a
Barcelona, amb la seua Miss València
a Catalunya, Maria Climent, al front de
l’expedició.
La comitiva va gaudir d’un muntó de
compliments, regals i homenatges,

32. Acte que hem pogut saber que sí que es va
efectuar.
33. Resta de premis de 1934: Segon, a Josep
Benlliure del Cabanyal; tercer, a plaça de la
Congregació; quart, a Castelló-Sogorb; cinqué, a
carrer Vora del Riu; sisé, a carrer Pelai (enfront
del taller de litografia); seté, a carrers Serrano
i Sevilla; huité, a carrer de la Llanterna; nové, a
Emilio Castelar, i desé, a Carretera Escribà.

no sols per part de les autoritats, sinó
també per part de les comissions que
els rebien. La falla del carrer de Sant
Vicent i la falla infantil de la plaça
d’Emilio Castelar, que va obtenir el
nové premi en el concurs “Colilla”, els
van regalar els seus cadafals perquè
se’ls emportaren i cremaren en la
Ciutat Comtal, en els actes de la Casa
Regional.
La popularitat de les falles es va
estendre per tota la ciutat, comptant
en molts casos amb major suport
popular que les falles grans, ja que, des
d’alguns sectors, no es veien amb bons
ulls els camins que estaven prenent els
cadafals dels majors.
Associacions com “La Casa del
Maestro” s’hi aboquen, intentant
que no es perdera el caràcter infantil
espontani i popular del cadafal, enfront
de la deriva de les falles grans, gran
part d’elles professionalitzades i
moltes ja sense personalitat crítica:
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1934, una comisió fallera

per això, creen tres premis34. “La
Patronal Hostelera de cafés y bares”

també recolza els xiquets, amb dos
guardons35. Ambdues són només un

34. Premis atorgats per “La Casa del Maestro”:
plaça de Rojas Clemente, carrer del Naturalista
Arévalo Baca i carrer de Soguers. (El Mercantil
Valenciano, de 18 de març de 1934)

35. Premis atorgats per la “Patronal Hostelera de
cafés y bares”: El primer, al carrer de Pelai, i, el
segon, als carrers de Gràcia i Músic Peydró. (El
Mercantil Valenciano, de 18 de març de 1934)

xicotet exemple de les ajudes que rep
la revista Los Chicos per potenciar
el concurs36, que assoleix, en 1935, un
total de més de cinquanta premis37.
Les falles de 1935 estan molt influenciades
per la conjuntura politicosocial sorgida
a finals de 1934, situació que no passa
desapercebuda en el món festiu local,
que veu com el nombre de falles grans
es redueix en més de vint cadafals d’un
any a un altre. Curiosament, en les
festes infantils ocorre el contrari, ja que
s’incrementen en més de vint-i-quatre.

36. Primers premis de la revista Los Chicos: «El
primer premio: se lo lleva la plaza Santa IreneEmbajador Vich. Segundo premio: Sogueros y
Pozo. Tercero: Jesús y María. Cuarto: Calle de
Duato. Quinto: Plaza del Mercado del Grau. Sexto:
Calle Pelayo. Séptimo: Félix Pizcueta-Gran Vía.
Octavo: Sagunto-Orilla Acequia. Noveno: Plaza de
la Encarnación. Décimo: barrio de Marchalenes.»
37. «Otros premios: Naturalista Arévalo Baca, Plaza
de Mossén Sorell, Barrio 14 de Abril, EnsendraEncarnación, Guillen de Castro-Burjasot, Paterna,
Jesús y María, Quiroga, Cruz Cubierta, Avenida
14 de Abril, Juan Bort y Barrio de San Jerónimo.
Bandeja de dulce: Camino Viejo del Grau, Fontana
rosa, Cuenca, Gracia-Músico Peydró, Rojas
Clemente, Barrio Ideal, Av.del Puerto, Zapateros
y Vicente Dualde, San Vicente-Blasco Ibáñez,
Fresquet, Cuenca y Alcira, Barrio Juan Bono,
Sagasta, Pascual y Genís, Benimaclet y Cuarte.» (El
Mercantil Valenciano, de 16 de març de 1935)

La situació, com déiem, no és fàcil, i en
els dies de falles es reparteixen més
de 25 taules petitòries, en els llocs més
transitats, per arreplegar ajudes per
a les colònies escolars i els xiquets.
En aquestes taules s’involucren
especialment algunes falles infantils,
que aporten les seues recaptacions.
A pesar que del programa oficial es
redueixen alguns actes, donada la
paralització municipal per la difícil
convivència corporativa, s’inclou en
el programa de festejos per primera
vegada un acte infantil, “La fiesta de la
Estoreta”, iniciativa que pren el mateix
Ajuntament després de diversos anys
de negar-se a la incorporació dels
xiquets de forma oficial als festejos
fallers.
«El viernes 15 de Marzo a las 5 de
la tarde se celebrará la fiesta de
“la Estoreta”. Las collas de Niños
se reunirán en el cauce del río y
después de organizadas entraran
a la ciudad, haciendo un largo
recorrido que finaliza en la Plaza
de Castelar.
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Al finalizar los actos se recogerán
todos los trastos recogidos en
un montón y se prenderá fuego
al terminar el acto. García Dasí
“Tristezas”.38»
«Hermoso festejo el de ayer tarde:
en el que disfrutaron los chicos
y gozaron los mayores. La fiesta
de la Estoreta que ayer se celebró
por primera vez, debe repetirse en
años sucesivos, el éxito de ella se
puede dar por descontado.
A la que ayer se celebró
acudiendo cerca de un millar de
niños, que representado a más
de veinte comisiones falleras,
desfilaron por las calles de la
ciudad cantado a grito pelado la
clásica canción de “L’estoreta” y
llevando a rastras todos cuantos
trastos habían en los porches de
nuestra ciudad.
Abría la marcha a la comitiva
infantil la guardia municipal

38. El Mercantil Valenciano, de 13 de març de
1935.

montada y a continuación iban
las collas de los niños, varias
bandas de música interpretaban
canciones alusivas a la Fiesta.
Una de las comisiones infantiles
la de la plaza de las Escuelas Pías,
se presentó al desfile con una
graciosa murga.
Hubo la novedad creemos que
por primera vez en Valencia, de
que uno de los grupos estaba
formado exclusivamente por
niñas vestidas de blanco y
luciendo sobre el pelo unos lazos
con los colores de la señera.
Ponía fin a la ruta de las niñas
falleras otra banda de música
y un grupo de falleros que iban
disparando cohetes.
Al llegar los niños a la plaza de
Castelar, formaron con los trastos
que iban sobre las esteras un
montón formidable al que se le
prendió fuego entre la algarada
de los chicos. García Dasí
“Tristezas”39»

39. El Mercantil Valenciano, de 16 de març de 1935.

Aquest primer festeig infantil és molt
ben acollit pels organitzadors, però
el Comité, pel seu afany d’intentar
controlar, planteja per a anys
successius unes normes que no cauen
gens bé en les comissions infantils40,
entre altres la que pretén que només
desfilen en la festa de l’Estoreta
organitzada per l’Ajuntament aquelles
comissions infantils que d’una forma
o d’una altra estiguen integrades
en una comissió de falla gran, i que
aquesta estiga inscrita en el Comité
Faller.
La situació no és valorada amb massa
entusiasme pel món infantil, que
veu que les noves normes són un
control semblant a l’exercit amb
les falles grans, la qual cosa redueix
la participació en 1936. No obstant,
1935, Los Chicos, núm. 275
40. Una de les primeres normes que intenten
implantar és la de demanar “la voluntat per
a la falla”. D’aquesta norma, es fan eco els
organitzadors del concurs en els seus comunicats,
perquè hi haurà diverses queixes en la premsa
de 1935. Es destacarà la mala imatge que fan els
xiquets de les comissions infantils quan demanen
diners als visitants, en la via pública. Aquesta
actitud interferirà fins i tot els actes de les falles
grans.

p. / 157 /

naixerà la idea de crear un Comité
Faller Infantil independent de
l’Ajuntament, idea que no va arribar
a quallar per l’inici de la sublevació
militar.
Paral·lelament al treball que realitza
l’equip de redacció de la revista Los
Chicos, es van ajuntant altres grups
que intenten aportar idees al projecte.
Entre ells, amb el ja ressenyat “La
Casa del Maestro”, apareix la penya
artisticoliterària “Tot y Res”, i “El
Tabalet”.
La penya “El Tabalet” pertany a un
dels barris més populars de la ciutat,
i compta amb un nodrit nombre
de col·laboradors, sent la que inicia
i organitza dos actes que tenen una
gran transcendència: “La Belleza
Fallera Infantil”, en 1935 i en 1936, i “La

Exposición Infantil del Ninot”41, que
se celebra en els locals de l’Ateneu
Cultural, ubicat en el carrer del Pilar,
núm. 20, els dies 12, 13 i 14 del mes de
març.
«Los “peques” falleros eligen a la
Fallera Mayor Infantil para 1936
Las fallas infantiles que
hoy superan en número a
las de categoría, brotan en la
esquina de una calle en los días
bullangueros de mitad de Marzo,
tras una preparación que nada
tienen que envidiar a la de los

41. Los Chicos, núm. 326, de 7 de març de 1936:
“Bases y premios del concurso”:
«Primera- Deberá presentarse solamente una
figura de cada falla.
Segunda- La admisión de “Ninots” empezará
desde el día 9 a las seis en punto de la tarde
hasta las 17 del día 11.
Tercera.- La votación será popular, por medio de
la papeleta de entrada.
Cuarta.- El día 15 a las cuatro de la tarde,
juntamente con otros festejos, se celebrará
el escrutinio y la adjudicación de los premios,
teniendo en cuenta el número de votos
obtenidos durante la exposición.
Quinta.- “El Ninot Indultat”, la noche de la
“cremá” será retirado de la falla a que pertenezca
por la peña “El Tabalet” que lo llevará en triunfo
al “Archivo de Folklore”. La Peña el Tabalet»

falleros de verdad. Y es en una
reunión, en la calle, en la escuela,
donde brota la chispa fallera del
ingenio infantil, que, sin temor
a la Censura ni a los guardias
municipales, se encarama sobre
los cuatro bastidores que forman
el pedestal de la falla señalando
un asunto atrevido, picaresco o
malintencionado, que sólo verle
hace reír a la persona más seria.
Los aprendices de fallero, como
los otros, tienen sus Comisiones
falleras. Y, como los otros
también, eligen la belleza que
ha de presidir sus fiestas: Pero
nunca habían pensado nombrar
de entre todas las bellezas
infantiles su “Fallera Mayor”.
Este año hubo buen acuerdo, y
entre los chicos surgió la idea de
elegir la “Fallera Mayor Infantil
para 1936. La peña Tabalet42»
El dia 26 de novembre de 1935, la penya
“El Tabalet”, després de l’acord pres en

42. Crónica, desembre de 1935.

assemblea, fa pública la convocatòria
del concurs de Belleses Falleres
Infantils, entre 3 i 12 anys, que seran
triades per votació entre els assistents
a l’acte que es convoca per a tal efecte.
«Nuestro gran concurso de
Belleza Infantil:
La Peña Tabalet, deseosa de dar a
la elección de la primera Fallera
Infantil la máxima legalidad,
ha acordado nombrar un
jurado competente, integrando
por prestigiosos artistas y
representantes de la prensa
valenciana.
Recordamos a todos que este
festival se celebrará el día 15 a las
3´45 de la tarde. La inscripción
de las Bellezas puede hacerse
todos los días, de seis y media a
ocho noche, en la Peña el Tabalet
(Ateneo Cultural, Pilar 20) hasta
el 12 de marzo inclusive. Peña
Tabalet43»

43. Los Chicos, núm. 313, de 7 de desembre 1935.
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La inscripció va ser nombrosa, i hi
va haver d’eliminar-se’n desenes de
participants. Es va deixar un grup de
vint finalistes, entre les quals s’havia
de seleccionar la Fallera Major amb les
seues quatre Dames. Es van completar
els actes amb una exposició fotogràfica
en els locals de l’Ateneu Cultural.
«Mañana domingo a las 3´45
de la tarde, la “Peña Tabalet”
organizadora del concurso
para la elección de la primera
Belleza fallera infantil, celebrará
una gran fiesta en la Sociedad
Ateneo Cultural, Pilar 20, para la
designación de la niña que ha de
ostentar este honrosísimo título y
sus cuatro damas de honor.
El programa será el siguiente:
1° Representación de “La Verbena
del carrer”.
2° Concierto por al rondalla.
3° Desfile, ante el jurado, de
todas las bellezas falleras, para
la elección de la primera Belleza
Fallera Infantil 1935-36 y de sus
damas de honor.

4° Lectura de poesías alusivas al
acto y en honor de los falleros.
5° Albaes.
Al final, se disparará una gran
traca.44»
Vicent Vidal Corella relata, amb un
cert humor, els actes de la proclamació,
als quals assisteix com a fotògraf i
corresponsal de la revista madrilenya
Crónica, en la qual informa dels actes
festius des de fa diversos anys:
«El programa tuvo un buen
principio. Se representó un
drama de un amigo de la
Comisión, que lo había escrito
hace diez años, hasta ahora no lo
había podido estrenar. Como es
natural, lloraron las madres; y al
verlas llorar, también lloraron los
hijos. Aquello parecía un valle de
lágrimas. Afortunadamente, todo
terminó bien, y la segunda parte
llegó un poco tarde, pero llegó.
En el intermedio, las madres se

44. Los Chicos, núm. 314, de 14 de desembre 1935.

dedicaron a retocar las caritas de
las niñas, estironcillos al traje y
ahuecar los rizos del peinado.
La tercera ha sonado. Un
señor con lentes nos coloca un
discursito. Luego saca una lista
del bolsillo y empieza el desfile.
Las niñas salen al escenario
con esa sonrisa preparada
en casa, hacen reverencias al
Jurado y mandan dos besitos al
público. Veinte niñas haciendo
reverencias y mandando besitos
o guiñando los ojos. Termina el
desfile El jurado se retira, por
si acaso. Transición y emoción.
Al fin sale otra vez el señor de
los lentes y anuncia el momento
solemne.
Sanchis Nadal tose un poco
y se dirige al público. Hay un
silencio imponente. Se proclama
a Marcelina Cloquell primera
“Fallera Mayor Infantil para
1936”. Aplausos, gritos, sollozos,
suspiros… Un señor se levanta
airado y se dirige hacia Sanchis
Nadal, que ha quedado en la
escena como tenor de ópera

cuando acaba una romanza. El
caballero avanza con el rostro
desencajado, y grita furioso:
-¡Esto es absurdo! ¡Mi hija es más
guapa que todas las demás!
Y antes de llegar hasta Sanchis
Nadal se detiene, bracea con
furia, da media vuelta y se va.
Junto a Marcelita Cloquell se
nombran varias damas de honor,
Fina Aguado, Pepita Comas,
Amparín Meneu, Amparín
Blanch, Isabel Negre, Consuelito
Minan, Josefina Gracia.»
El càrrec de Marcel·leta Cloquell mai
no va ser reconegut pels Comités, i
mai no va arribar a participar en cap
festeig de forma oficial, ni tan sols en
la Festa de l’Estoreta. Va quedar la seua
proclamació només com una anècdota.
La crisi de govern de finals de 1935 i la
convocatòria d’eleccions per al febrer
de 1936 tornen a condicionar les festes
falleres, que veuen, per segon any
consecutiu, una reducció de festejos
en els programes oficials, amb la qual
cosa no es va recuperar el nombre de
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1936, Los Chicos, núm. 327

1936, falla del carrer Arévalo Baca
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cadafals que es van plantar el 1934.
Aquesta situació, però, no es percep en
el món infantil, ja que en 1936 tornen a
incrementar-se.
En el programa oficial de la festa es
manté “L’Estoreta”, però ara amb
les normes del Comité Faller, que
redueixen la participació però no
desllueixen l’acte.
«El mejor comentario que
de la misma podemos hacer
es, limitarnos a decir que el
que no lo vea no ha visto la
manifestación más pura del
ambiente fallero. Tristezas.45»

45. El Mercantil Valenciano, 14 de març de 1936.

En 1936, els premis es multipliquen 46
per quatre, i s’organitza, per segon
any consecutiu, un programa 47 de
festejos per donar més relleu al

46. Els premis de 1936, en Los Chicos, núm. 330, de
4 d’abril de 1936: El primer premi, de 100 pessetes
i estendard, és per a la falla Jesús i María; el segon
premi, amb 50 pessetes, a la comissió d’Arévalo
Baca, i el tercer premi a Hernán Cortés; tots ells
van rebre, a més, una caixa de construccions
metàl·liques Trix. Quart premi, a Barri 14 d’Abrilcarrera de Sant Lluís; cinqué premi, a carrer de
Sagunt; sisé, a Doctor Olóriz-Barri de Marxalenes;
seté, a plaça de Sant Sebastià; huité, a carrer dels
Àngels del Cabanyal; nové, a carrers Gandia i
Aragó; desé, a Barri de Sant Jeroni; onzé, a Joan
d’Aguiló; dotzé, a Juan de Mena-Espinosa; tretzé,
al carrer 162 del plànol, i catorzé, a Dénia-Unió
Ferroviària. Restants Premis: carrers Pasqual
i Genís i Sagasta, Font de Sant Lluís, CadisMendizábal, Unió Ferroviària, Lepant-Meravella,
carrera de Sant Lluís, Maties Perelló, Carles
Cervera, Doctor Serrano, Pilar-Recaredo, SevillaDénia, Pilar i Vinatea, Triador-Guillem de Castro,
Maldonado-Guillem de Castro (enfront de l’asil),
Túria, Adolf Beltrán, Sant Miquel, Quart-Palomar,
Nord, Camí vell del Grau, Grau-14 d’Abril, Sant
Vicent-plaça de Serrans, Avinguda de Ramón i
Cajal, Francesc Sempere i Doctor Sumsi.
47. «Festejos del día 15. A las cuatro de la tarde:
Primero:- Entrega de “Bandas y Diplomas” a la
primera Fallera Infantil y sus diez Damas de
Honor. Segundo:- Solemne acto de proclamar
Fallero Mayor al simpático “Colilla” y lectura de
poesías alusivas al acto. Tercero:- La Rondalla.
El ejemplo, que tantos lauros ha conseguido por
la acertada dirección de don Agustín Gaspar,
dará un brillante concierto. Cuarto:- Escrutinio
para proclamar el “Ninot Indultat” y entrega de
premios.»

lliurament de premis 48. Es tindrà
enguany el suport tàctic de la penya
“El Tabalet”.
El 19 de març de 1936, es van cremar
les últimes falles oficials de la dècada,
sense comptar el fallit intent de
1937. Ningú dels qui van assistir-hi,
es podien imaginar els fets que en
només 121 dies canviarien la història
d’Espanya. Les falles, com tantes
coses, tardarien dècades a tornar a la
normalitat.
L’última notícia que apareix en Los
Chicos sobre el món faller infantil és el
4 d’abril de 1936.
«A las Fallas Infantiles:
La “Peña Tabalet” convoca a
todas las comisiones de fallas
Infantiles, con sus asesores, para
el martes día 7 de los corrientes,
a las seis y media de la tarde, en
el Ateneo Cultural, calle del Pilar

48 Los Chicos, núm. 326, de 7 de març de 1936.

Num. 20, con el fin de constituir
el Comité Fallero Infantil, y
aprobar el reglamento por el que
se ha de regir.
Esperamos que, dados los
beneficios que puede reportarles
el objeto de nuestro llamamiento
asistirán todos los pequeños
falleros. Valencia 3 de abril de
1936. Peña Tabalet49»
A Los Chicos la situació política no
li passa desapercebuda, ja que les
informacions que arriben del centre
d’Europa posen en alerta tot el món
intel·lectual. Després de la celebració
del Congrés d’Escriptors de París, es
crea l’Associació per a la Defensa de
la Cultura, en la qual participa un gran
nombre d’intel·lectuals i professionals,
que no veuen amb bons ulls el
naixement a Europa dels moviments
totalitaris, que pretenen fer arribar
els seus tentacles a tot el continent
europeu.

49. Los Chicos, núm. 330, de 4 d’abril de 1936.
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La revista intenta conscienciar els
seus lectors de la difícil situació
que es viu, i organitza, a proposta de
l’“Agrupación Española de Maestros
Pacifistas”, un concurs, al juliol de
1935, amb un títol molt suggeridor:
“I Concurso infantil de escritos
pacifistas”.

Jornada 50. El dibuixant i creador de
les aventures de “Colilla y su pato
Banderilla”, Jesús Pérez del Muro,
va passar pels tribunals militars, i,
després d’estar dos anys en la presó,
es va traslladar a Barcelona on va
continuar dibuixant, i hi va morir, en
1947, en l’oblit.

Els escrits que els xiquets envien,
des de tota la zona de distribució
del periòdic, contra la guerra
s’entremesclen amb les notícies dels
concursos fallers. L’encarregat del
concurs literari és J. Sanchis Nadal,
que, amb Enric Marzo Castro i Lluís
Ballester Segura, atorguen el premi
a la xiqueta Joaneta Bosch Segura, de
València. Se li dóna, paradoxalment, el
premi el 27 de juny de 1936, a vint-i-un
dies de la sublevació militar.

Sanchis Nadal, després de ser
mobilitzat, es va incorporar al gabinet
de premsa del Cap del Govern. A
l’acabar la guerra, després de passar
per França, es va exiliar a Mèxic on
es va convertir en un dels millors
periodistes del país. Va morir a l’exili,
en 1972. No va poder tornar mai a
València. Lluís Dubón, després de la
guerra, va caure a un segon nivell,
dibuixant de forma anònima per a
diversos artistes fallers. Va morir, sent
un dels millors il·lustradors del segle,
l’any 1953, quasi oblidat.

El suplement Los Chicos va deixar
de publicar-se el 25 de juliol de
1936. El Mercantil Valenciano va
desaparéixer el 28 de març de 1939,
després de 24.410 números. Es van
confiscar les seues instal·lacions, on
es van imprimir Levante, Avance i

50. Historia de Levante-El Mercantil
Valenciano, 1992.

El nostre protagonista, Manel García
Dasí, va ser enviat al front de Terol,
i, tot just acabar la guerra, va ser
detingut, i afusellat a Paterna el 30
d’octubre de 1940. “Colilla” mai no
va tornar a ser protagonista de cap
publicació infantil, fins alguns anys
més tard en Jaimito51; però aquesta
vegada de comparsa, i de forma
ocasional.
La repressió franquista va esborrar de
la història de les falles els seus noms,
de forma deliberada, i va incorporarhi altres nous protagonistes. Els
supervivents van callar per por, i els
exiliats represaliats i morts, com
l’àngel caigut, els van condemnar a
l’infern.

51. Historia del Tebeo valenciano, 1992.
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xiquets. De la imaginació de Vicente Ros
Belda eixien multitud de personatges
com El Hada Maribel, El Mago Pelón,
El Profesor Sisebuto i tants altres que
van il·lusionar una generació nascuda
en la trista postguerra. En aquella
època la ràdio era molt més pròxima,
es realitzaven programes de cara al
públic en la mateixa emissora o en
teatres, els concursos proliferaven
en totes les seues modalitats i les
cartes a l’emissora o al locutor de
torn eren habituals. Ros Belda, per
tant, estava al corrent de tot el que els
ocorria i preocupava als xiquets i per
descomptat als xiquets fallers. Les
comissions de falla estaven compostes
per adults, començaven a organitzarse les comissions infantils i algunes
fins i tot plantaven falla, altres tenien
fallera major infantil però no falla
infantil i per descomptat ni premis, ni
concursos, ni recompenses com els
majors. Ros Belda va arribar a ser cap
d’Emissions en Radio Valencia, llavors
Figura de la falla Nocturna nº 2, de David
Moreno (Convento jerusalén, 2012) (Foto
Joan Castelló)

EAJ-3 Unión Radio Valencia (i cap
d’una jove periodista anomenada Rita
Barberá), i va voler acostar encara més
la ràdio als xiquets. Per a potenciar que
les comissions tingueren falles infantils
va crear el concurs de falles i entregava
els estendards en la mateixa emissora
on els xiquets acudien emocionats més
per conéixer en persona el Señor Pérez
que per arreplegar un premi. Hi havia
la Cavalcada del Ninot, on els majors
escenificaven eixes falles en moviment
carregades amb la crítica que podia
esquivar la censura de l’època. Ros
Belda va decidir que els xiquets havien
de tindre també la seua cavalcada i
creà la versió infantil en què els seus
personatges desfilaven al costat dels
fallerets. També va convocar concursos
de guions fallers radiofònics, de relats,
tot dedicat als infantils. La seua gran
aportació va ser posar en valor els
xiquets, fer-los participar d’una festa
que fins al moment pareixia únicament
i exclusiva per a adults. Arran del seu
interés i de les seues creacions, la Junta
Central Fallera amb un altre Belda, en
aquest cas Martí Belda, al front, van
prendre el testimoni d’aquell germen i

va començar el naixement de les falles
infantils tal com les coneixem.
Un altre Vicente, també locutor de Radio
Valencia, Vicente Muñoz, va tindre
molt a veure en aquesta consolidació.
Gustavo Juan era delegat d’infantils en
la Junta Central Fallera, però va tindre
una discussió amb Martí Belda, res
estrany donat el caràcter d’aquest últim,
i Vicente Muñoz, delegat de propaganda,
va passar a ocupar el càrrec. Des de
la seua entrada en la Junta Central
Fallera no havia parat de renovar, va
ser l’encarregat de la remodelació de
l’obsolet Pavelló de la Fira de Juliol al
qual va dotar de modernes instal·lacions
i espectacles que cada cap de setmana
feien omplir les impressionants
terrasses. Perquè entre setmana també
tingueren utilitat i públic, va proposar
portar-hi les preseleccions falleres. Eixe
mateix pavelló va suposar la baralla
amb Martí Belda, una vegada més pel
seu caràcter, i la seua eixida de la Junta,
té a veure amb militars, una banda de
música i quedar bé amb un general a
costa de deixar sense música els fallers,
però això és una altra història.
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En arribar a la delegació d’infantils
es va trobar amb aquell descontrol de
falleres majors infantils sense falla i
de comissions sense comissió infantil
però amb fallera major infantil. Es va
acordar que les comissions infantils per
a considerar-se com a tals i tindre fallera
major infantil havien de plantar falla
com ho feien els majors. En aquells anys
el delegat d’infantils era l’encarregat
de les falleres majors infantils triades
per l’alcalde. Un dia Martí Belda el va
convocar per a acudir amb ell al despatx
del Sr. Adolfo Rincón de Arellano, ja
que els comunicaria qui era la fallera
major infantil de València, ni més ni
menys que Beatriz Silva Lapuerta, filla
del llavors ministre d’Obres Públiques
de Franco. Casualment coincidia aquesta
elecció amb la gestació de l’ampliació
del Port de València, però això és una
altra història, que haurà de ser contada
en una altra ocasió. Encara que la cort
d’honor s’elegia de forma democràtica,
eixe any es va haver d’elegir bé i en un
entorn d’acord amb els xiquets. Muñoz va
decidir que el lloc ideal era el circ on van
viure una màgica vesprada. La xiqueta
va tornar a Madrid amb quilos de més

en descobrir el xocolate amb bunyols i
Vicente Muñoz només va escoltar dues
paraules de boca del ministre, “gràcies,
Vicente”. L’any següent la fallera major
infantil va ser Carmen Serratosa Caturla,
una xiqueta de la jet-set valenciana
que almenys estava més familiaritzada
amb les falles que la seua antecessora.
Martí Belda tenia molta amistat llavors
amb Emilio Llorca, director dels
serveis territorials de RTVE a València,
i va apostar amb ell si era capaç de
retransmetre en directe la preselecció
i que si ho feia el lloc seria la Llotja de
la Seda. Com que amb aquesta gent no
pots anar amb fanfarroneries així va ser,
i Muñoz va haver de dissenyar tot un
espectacle en l’espai limitat de la Llotja
en què va actuar ni més ni menys que el
Capitán Tan i cadells de lleó del molt jove
zoo dels Vivers. També en aquest parc
Carmen Serratosa va ser l’encarregada
d’inaugurar el monument que els xiquets
valencians van dedicar a Walt Disney
difunt dos anys abans i Walt Disney era
el lema de la falla infantil guanyadora
aquell any, Sant Vicent-Falangista Esteve
(avui Sant Vicent- Periodista Azzati). Va
triar un ninot per a indultar, el Mag Merlí,

que amb la seua vareta màgica i la veu
de Vicente Muñoz va vaticinar que algun
dia seria fallera major de València, es va
complir el 1976.
També es va organitzar la concessió
de recompenses infantils, el distintiu
d’or, d’argent i de coure i es va posar
en marxa un registre. Com en quasi
totes les coses queda per a la història
que el qui té el poder marca i així el
primer distintiu d’or, el catalogat com
a número 1, se’l va autoimposar Martí
Belda. Vicente Ros Belda té el número
2. Vicente Muñoz el número 13.
Tots dos Vicentes, Ros Belda i Muñoz,
van coincidir anys després en Radio
Valencia, Muñoz com a presentador del
programa SER Fallers, Ros Belda com a
invitat. La falla Serrans-Plaça dels Furs
incloïa en la seua falla una figura de
l’entranyable Señor Pérez, i Muñoz va
fer les gestions oportunes perquè li la
regalaren. Ros Belda va cedir la figura
al Museu Faller i allí es conserva.
Figura d’espadatxí, de Joan S. Blanch (Exposició, 2007) (Foto Joan Castelló)
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quest article té dues
parts diferents però
indubtablement mantenen
un nexe d’unió històrica
amb les falles menudes. La
primera correspon als meus
records i vivències al voltant
del tema, les falles fetes
íntegrament pels xiquets.
La segona, les pròpies falles
infantils plantades en el barri,
fetes amb l’ajuda dels majors
o d’artistes professionals.
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Amics d’El Carme (marcat am una creu, l’autor). 1958

Començarem. Tots els autors que
han estudiat el barri del Carme de
València han coincidit a tipificarlo com cent per cent artesanal ja
que des de temps molt antics s’hi
concentraven els antics gremis
i obradors de qualsevol tipus. I
amb aquest caràcter ha romàs fins
pràcticament els nostres dies.
Quan érem xiquets, allà pels anys 50, el
nostre ambient de jocs estava rodejat
d’artesans que desenrotllaven el seu
ofici amb les portes obertes del seu
obrador i fins i tot col·locaven els seus
fabricats al carrer. Així els nostres
ulls anaven acompanyats d’art, joc i
tradició. Imitàvem aquells artífexs i
creàvem diversos artefactes per al joc:
patinets de fusta i rodaments, forts
apatxes, trens... i falles.
Recorde un artista faller situat en un
immoble del carrer de la Creu que treia
els seus ninots al carrer per a l’assecat.
En l’interior d’aquell taller es trobaven
penjades qualsevol classe de caps, peus,
cossos de fang i de cartró, tot un univers
d’artesania fallera als nostres ulls. Com

a xiquets contemplàvem el procés de
construcció, el modelatge d’argila, el
“tirar el cartró”, l’encolat, l’escatat,
la pintura..., tot un desenrotllament
artesanal que aniria calant en el
primerenc esperit creador de tots
nosaltres.
Amb tots aquests precedents no va ser
casual que quan faltaven dos mesos per
a les festes falleres emprenguérem la
idea i dibuixàrem una espècie d’esbós
per a realitzar nosaltres mateixos una
falla. Recorde que vam fer tres o quatre
d’aquests “monuments” entre els anys
1957-1962. Érem uns cinc o sis amics i
cadascun aportava la seua idea i la seua
destresa. Ens reuníem en el porxo de
ma casa (com antigament es reunien
les penyes i artistes festius) i allí
donàvem forma a la falla. Unes altres
vegades anàvem a una espècie de pati
descobert que es trobava al fons d’una
planta baixa.
Al voltant de la nostra zona de jocs hi
havia tres o quatre fusters (carrers del
Pintor Fillol, Creu, Baix i plaça de Santa
Creu) i ens proporcionaven la cola
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donant-los forma directament amb el
cartonatge humit. Cadascun aportava
d’on podia la pintura necessària,
generalment aquarel·la o restes que
ens oferia un veí pintor de parets.
La base de la falla la folràvem de
paper amb dibuixos al·lusius a la
falla i col·locàvem quatre tests amb
terra, d’on eixien banderes de colors,
unes flors de paper o simulacions de
vegetació amb branques.

Falleta de pati i escala. Anys 40

de conill, fusta, els cabirons i la xapa
necessària. A tots els coneixíem o eren
familiars directes d’algun de nosaltres.
D’una impremta pròxima ens proveíem
del paper i cartró (carrers dels Roters
i de Blanqueries). No era necessari el
modelatge de fang, féiem els ninots

Una d’aquestes falles, la de 1958,
recorde que tractava el tema de la
gran riuada de l’any anterior. Unes
enormes onades portaven l’acabament
de la falla, una ciutat, una València
amb el Micalet inclòs. Enormes mans
s’alçaven entre les onades simbolitzant
l’ajuda que la ciutat havia rebut
d’altres llocs, d’altres gents. Durant
dos o tres dies tréiem la falla, d’un poc
més d’un metre d’altura (ens pareixia
més alta), i la col·locàvem enfront de
ma casa, el carrer del Pintor Fillol.
Demanàvem la voluntat per a la falla i,
la veritat, la recaptació era superior a
les nostres expectatives, “d’aguileta en
aguileta, de xavo en xavo” (recordem:

Falla infantil Na Jordana 1959. Llibre Na Jordana 100 anys.

cinc i deu cèntims, respectivament).
El meu germà major, Alfredo, va
ser l’ideòleg d’alguns d’aquests
“monuments”. Uns altres participants
van ser els germans Patxito, Pasqualet,
Visantet i Pepito Porta (nebots del
compositor Porta) i altres.
Imitàvem les falles d’adults fent
cercaviles amb música simulada

que eixia de les nostres boques, amb
trompetes i tambors de joguet. La
part pirotècnica es componia de
xicotetes tires de traca que rascàvem
en les voreres per a fer-les detonar i
algunes “eixides” de canya pintada
(poques, perquè eren cares). No n’hi
havia ni falleres ni fallers, tots érem
amics partícips de la festa i la il·lusió.
Recorde un any que cremàrem la
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falla en el terrat de l’immoble a la
vista d’uns quinze amics. També
fabricàvem pólvora amb carbó triturat
i sofre (déiem que era per a espantar
el pixat dels gats), tot mesclat a colp
de morter amb el perill d’encendre’s
tot. Temeritats pròpies de la infància,
encara que diuen que les grans obres
són les que es fan davall la irreflexió.
Unes altres falles d’aquest tipus,
considerades movibles “de pati i
escaleta”, es van plantar al carrer de
la Blanqueria, juntament amb la Gran
Associació Verge dels Desemparats,
a la de Roters, de Moret, Llíria, plaça
de Mossén Sorell..., i suposem que en
altres llocs del barri que no recorde
amb exactitud. Fins i tot va haver-hi
un veí del carrer de la Creu que, amb
els seus fills, feia una falla que no la
plantava en cap lloc determinat, la
baixava de sa casa i la passejava pels
carrers adjacents per ensenyar-la a
tots els veïns, i la cremava al racó de la
plaça de Santa Creu.

Falla infantil feta a casa. Ca. 1935

dotze anys. No n’hi havia rivalitat però
sí interés per veure les falles dels altres
veïns.

Dibuix de D. José Benlliure, revista El Ninot.

Ara sóc conscient de la falta de
qualitat artística d’aquestes falles, però
indubtablement era una expressió
popular-fallera realitzada per la
innocència d’uns xiquets d’entre set i

I ací comença la segona part de l’article.
L’anterior relat autobiogràfic no és
gratuït. Precisament l’escric per a
demostrar i comprendre l’esperit que
caracteritza l’aparició de la falla infantil,
aquella ideada i elaborada per xiquets
sense la influència d’un adult. Perquè
arribats a aquest punt hauríem de
diferenciar les antigues falles infantils.
Per un costat, les creades totalment per
xiquets, com les de la meua experiència
contada en les línies que antecedeixen.
D’una altra, aquelles amb participació,
direcció i reglamentació adulta. A
aquestes últimes jo les titularia falles
xicotetes, no infantils.
No es tenen moltes notícies de les
falles infantils plantades en el barri en
èpoques anteriors al segle XX. Citaré
les falles de l’últim terç del segle
XIX que es van veure a la Casa de la
Beneficència (a partir de 1885 fins a
finals del segle). Com a exemple la
relativa a 1891, que representava un
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a homenatge a la mare superiora del
centre. Totes aquestes falles van ser
instal·lades en els patis d’ambdues
entitats benèfiques i eren realitzades
pels xiquets i xiquetes interns davall
la supervisió dels seus professors i
mestres, tal com es venia fent en altres
institucions escolars de la ciutat.
Arribats al segle XX ja es tenen notícies
de falles infantils alçades al Carme. El
carrer de la Blanqueria (1915-1920), la
plaça del Carme (anys 20 i 30), la de
Beneyto i Coll (de gran tradició infantil
des de principis fins a mitjan segle). El
1933 el llibret d’aquesta falla portava
els següents versos: Ha segut del gran
Colilla el que m’ha fet inspirar; mes,
si per fer la puñeta a mí em premies
la falleta, un bes li vaig a donar.
Dibuix de D. José Benlliure, revista El Ninot.

xiquet voltat dels set pecats capitals.
També les de l’Asil de la Mare de Déu
de la Misericòrdia (de finals del segle
XIX i principis del XX), especialment
la realitzada el 1912, que es va fer com

La falla infantil del carrer de la
Blanqueria de 1915 va editar un llibret
criticant la carn congelada que es
venia en alguns establiments i es feia
una defensa dels carnissers valencians
que venien la carn acabada de portar
de l’escorxador. Després de fer
l’explicació del lema signat pel “poeta

del porche”, acabava la seua exposició
sol·licitant unes monedes i millor si
eren d’argent. Ho copiem textualment:
Ya tens lector explicat
el sentit que té esta falla.
con que ¡rascat la bolchaca!
y donamos calderilla
(si es lo matéix volem plata)
qu’este carrer y estes chiques
mereixen que per la nit
lis donem música y traca.
El 1936 la comissió infantil de la placeta
del Carme va presentar una xicoteta
falla que reproduïa fidelment la portada
de l’església amb el seu campanar i,
enfront d’aquest conjunt arquitectònic,
es va incorporar una representació de
les nits de revetla que es realitzaven a la
plaça ricament adornada de banderes
i garlandes. Les parelles ballaven al so
d’un orguenet. Aquesta manifestació
folklòrica, en forma de ninots, va
deure ser un reflex fidel de les revetles
realitzades en aquells anys 30 a les
places del Carme i de Santa Creu.
Un altre punt de referència va ser
l’estret carrer de la Creu. A aquesta via

es van plantar falles grans, amb molts
problemes de pas, i també algunes de
xicotetes en la cantonada del carrer de
Palomino, prop del refugi de guerra.
El llibret infantil del 1942 deia: Falla
Infantil plantada per els xiquets del
carrer de la Creu. Es titulava Gloria a
Serrano.
El 1944, dins del pati de la Casa de
Beneficència, es va plantar una falla en
què es ressaltava el valor de la taronja i
es criticava l’estraperlo, fent referència
als nous tramvies que funcionaven
per la ciutat: Si vas a la plaça de bous
perque torecha Belmonte, pucha en els
tranvías nous i aplegarás mes pronte.
Eixe mateix any de 1944, una altra
vegada la falla infantil de Beneyto i
Coll, davall el lema Contes, obra de José
Ballester Badía, obté el primer premi
en la seua categoria. Sobre la base del
xicotet monument es trobaven llibres
de cartró apilats. Aquesta humil falla
va haver de desaparéixer a partir del
I Congrés Faller de 1952 en què es va
establir que cada falla infantil havia
d’estar integrada en una comissió
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adulta. Tal vegada els seus animosos
components es van adherir a la veïna i
més pròxima falla de l’Àngel.
Així, 1952 s’erigeix com l’any del
canvi per a les falles infantils. Es van
reglamentar, es van integrar en la
direcció de les comissions falleres i
es van crear les comissions infantils
tutelades per un delegat. Moltes
de les antigues falles infantils van
desaparèixer del barri i els seus
infantils components es van perdre o
van emigrar a altres falles. Al marge
de certes excuses organitzatives
i paternalistes, s’havia perdut un
germen faller important com a
manifestació popular i no contaminada
per la ideologia i l’organització fallera
dels adults, molt militaritzada com a
reflex del moment que va tocar viure.
I amb les falles plantades a partir
d’aquesta nova organització van arribar
els premis. En el palmarés dels anys
50 no veiem molts primers premis
concedits a les falles infantils del barri.
Les comissions “grans”, modestes, no
van prestar molta atenció a la qualitat

de les seues “xicotetes”. Les falles de
la plaça de Sant Jaume (3r premi, 1951) i
les de Na Jordana (2n premi, 1959), van
ser-ne una excepció.
Una de les falles infantils que van
perdurar en aquests anys 50 va ser la del
carrer de la Caritat-Pintor Fillol, aquella
que feia recordar les nostres “falletes
de pati i escaleta” de llevar i posar cada
nit. Aquesta comissió infantil va obtenir
guardons el 1955 (La llum del món de la
fantasia) i el següent any (Foc sagrat).
La creació d’aquesta falleta va tenir lloc
en el bar Los Viñales, establiment que es
va convertir en miraculós finançador del
projecte. També participava la família
Marco, que tenia un baix dedicat al
lloguer de tricicles i carrets de mà. La
falla va romandre uns quatre o cinc anys.
En els anys 60 va ser la comissió infantil
de Na Jordana qui destacaria en la seua
falla infantil, la qual va aconseguir
diversos premis: 1r premi 1960 (El que
esperem del futur), 2n premi 1961 (Allò
que el vent s’endugué), 1r premi 1962
(Alícia al país de les Meravelles), 3r
premi 1963 (El regne de les fades),

la falla Ripalda-Soguers un tercer premi
el 1967 amb el lema Disneylandia.
La resta de les falles del barri es
conformaven amb ser comparsa. Una
excepció pel que fa a guardons van
ser els premis obtinguts pel conegut
concurs establit el 1962 i organitzat per
la plaça de l’Arbre: El cant de l’estoreta.
Els anys 70 van ser més caòtics quant
a premis. Tan sols dos quarts a la falla
infantil de Na Jordana (1976, 1978) i
en els 80 només aquesta falla era el
referent, de manera que va aconseguir
premis en tota la dècada. Els anys 90
continua amb la mateixa sintonia però
un poc menys premiada.

Cercavila.
Falla infantil Pintor Fillol-Caritat. 1953

2n premi 1964 (Aventures de Peter
Pan), Premi Extraordinari 1966 (Joies
infantils, joies valencianes). La falla
Dalt-Sant Tomàs aconseguiria el primer
premi el 1961 amb La bella dorment. I

A partir de les dècades 1980 i 1990
es va produir una transformació
significativa quant a editorial infantil.
Algunes falles van deixar de publicar
fullets infantils i van incorporar la
informació en el llibret de la falla gran,
perdent encara més el protagonisme
de la falla infantil. I així va seguir
durant els anys següents fins arribar
als nostres dies. Però això ja és una
altra història.
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e l’anonimat al protagonisme.
Eixa ha sigut, amb poques
paraules, la trajectòria
dels artistes infantils en
els segles XX i XXI, una
activitat específica que
va ser reconeguda pel
Gremi en els anys setanta
del segle XX i que ara ha
aconseguit protagonisme
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i reconeixement social. Uns artistes
que han fet evolucionar els cadafals
de la simplicitat a la complexitat
compositiva, de les formes clàssiques
tradicionals al barroquisme i a la
modernitat quasi sense solució de
continuïtat. Aquests són els principals
trets d’una etapa (1976-2014) en la qual
les falles infantils van aconseguir no
sols la seua majoria d’edat sinó la seua
maduresa creativa.
De ser un maldecap a la secció
infantil
En l’últim terç del segle XX, les falles
infantils van començar a tindre un
protagonisme mediàtic i social que
havien perdut en les últimes dècades.
Desapareguda la condició que foren els
xiquets els autors dels seus cadafals i
establida l’obligació d’estar integrats
en una comissió adulta, les falles
infantils es van anar difuminant dins
de la festa i, en un primer moment,
Falla de la secció A (de més de 1,5 metres) realitzada per els germans Ferrer de Borriana (Castelló
– Sogorb, 1970) (Col·lecció Joan Castelló)

Carné d’artista infantil de Vicent Lorenzo Díaz datat el 1970 (Col·lecció Vicent Lorenzo Díaz)

van perdre gran part del protagonisme
que havien aconseguit amb el concurs
de Los Chicos dels anys trenta i les
emissions de Ràdio València dels
anys quaranta. Els cadafals van passar
a ser, en molts casos, un caixó amb
un ninot damunt i les comissions
es van convertir (amb les lògiques
excepcions) en un maldecap, més que
en una activitat desitjada i fomentada.
Amb la dècada dels setanta del segle
XX es va iniciar una lenta etapa de

professionalitat que ha continuat fins
als nostres dies. Va ser en eixa època
quan el Gremi va establir una secció
específica d’artistes infantils i, a partir
de llavors, els monuments van anar
guanyant en qualitat tècnica i estètica
al mateix ritme amb què van anar
perdent l’espontaneïtat creativa i eixa
visió sorprenentment imaginativa amb
què els xiquets reflectien el món que
tenien al seu voltant.
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Un primer pas que va permetre
visualitzar la importància que anaven
adquirint les falles infantils dins del
món de la festa va ser la creació de la
Secció Especial en 1976, que de fet va
posar fi a la classificació per altura que
havia estat vigent en les dues dècades
anteriors: per damunt del metre i mig
d’alçària s’enquadraven en la categoria
A i per davall d’eixa mesura, en la B,
encara que eixa forma de classificació
primària (vigent fins a 1972) s’havia
anat ampliant en els últims anys amb
l’aparició de les seccions com a reflex
del constant augment del nombre
de comissions infantils. L’estructura
de les falles infantils copiava
mimèticament l’esquema organitzatiu
de les grans.
La irrupció de la Secció Especial va
aconseguir també que alguns artistes
s’especialitzaren en la construcció de
falles infantils. Fins llavors, fer falla
era el pas necessari per a convertir-

Defensem nostra personalitat, de Joan Canet
(Espartero, 1980) (Col·lecció Joan Castelló)

se en artista de veritat, els que feien
falles grans. Encara que de forma una
mica residual (la demanda no era
tan elevada com ara), en la dècada
dels seixanta i setanta ja va haverhi una generació d’artistes dedicats
exclusivament a construir falles
infantils, uns monuments als quals
van donar dignitat a base de dedicació
i treball a canvi d’un pressupost més
aïna escàs. Van ser els primers a creure
en les falles infantils com a professió,
i no com un trampolí professional. En
aquest grup podem destacar noms com
José Gómez Sanfrancisco, Vicent Cosí
Arnau, Josep Fabra Andreu, Joaquín
Clavijo González, Juan José Ridaura
Llovet, Carmen Llisterri i Elías Laparra.
Era una època en què les falles infantils
eren bastidors de mitjana altura
(que van anar disminuint en altura
fins a convertir-se en un cos central
diferenciat), amb ninots de xicotetes
dimensions i amb l’estètica Disney
com a gran protagonista.
Gaudix de la natura, de Roberto Martí Planes
(Bisbe Amigó-Conca, 1982) (Col·lecció Joan V.
Ramírez)
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L’era Canet
Amb la seua posada en marxa, la Secció
Especial es convertirà en un obrador
del qual eixiran uns artistes que es van
llaurar un merescut prestigi pels seus
treballs de gran nivell. El món de la
historieta i una temàtica de caràcter
familiar (els més menuts vistos en
els seus primers anys d’existència)
van facilitar els primers triomfs de
Vicente Lorenzo Díaz i Antonio Ramos,
que, ja amb unes figures de majors
dimensions, van aconseguir imposar
una estètica més pròxima al xiquet,
que era el vertader protagonista. Però
Joan Canet, amb la força d’un vendaval
o tsunami faller, aconseguirà imposar
un estil propi, basat en l’ús (fins a la
sacietat) de la iconografia valenciana
(senyeres, micalets, figures del rei
en Jaume, personatges costumistes
de l’horta…) i de l’escenificació de
quadres de pintors espanyols famosos

L’arca de Noé, de José Manuel Alares (CastellóSogorb, 1984) (Col·lecció Joan V. Ramírez)

(Goya i Velázquez, sobretot). Un altre
tret del seu estil va ser l’ornamentació
barroca, en la qual els daurats i tot
tipus d’adorns es convertiran en un
element quasi tan important com
la mateixa figura. Com gaudien els
majors veient aquestes falles!…
mentre la majoria dels xiquets (els
seus teòrics destinataris) s’avorrien
perquè no entenien uns plantejaments
tan allunyats de la seua realitat ni el
valor artístic d’eixos cadafals.
A aquesta moda es veuran arrossegats
la majoria dels artistes de l’època,
uns de més joves, com Lluís Boix
(un talent escultòric que va acabar
emigrant a Canàries davant de tanta
incomprensió), i altres d’una generació
de major edat, com Hermògenes
Arocas (que va aprofitar el solc per a
aportar el seu granet d’arena i recrearse en la fascinació oriental), però que
hauran de resignar-se a obtindre
premis secundaris, ja que Canet

Encontres amb l’art, de Alfredo Ruiz Ferrer (Cuba-Buenos Aires, 1990) (Col·lecció Joan Castelló)
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aconseguirà dotze primers premis en
Secció Especial entre 1978 i 1990, d’ells
nou de consecutius (1978-1986). Va ser
un jovenet Miguel Santaeulalia Serrán
el que en 1987 li va arrabassar la corona
a Canet i el va privar de la xifra màgica
de deu primers premis consecutius
en Especial. Ho va aconseguir amb
una composició piramidal en què va
reflectir totes les tribus urbanes que
formaven la joventut d’aquella època.
El monopoli de Canet va deixar en
la penombra molts artistes de gran
qualitat. Va ser el cas de Roberto
Martí Planes, un artesà de provada
professionalitat, que es va mantindre
en categories intermèdies i que, a
més, va haver de suportar una altra
marginació: la d’haver de prestar les
seues mans a un artista sense taller
ni granota de treball però que era
un excel·lent relacions públiques
i aconseguia contractes amb les
comissions. Roberto va assumir el
paper de negre i materialitzava la
Conquestes d’ací, de Vicent Almela (Na Jordana,
1993) (Col·lecció Joan V. Ramírez)

majoria dels projectes que firmava (i
continua firmant) Armando Serra. Les
subcontractes ja existien en les falles
en els anys huitanta.
El grup dels cinc i les alternatives
estètiques
Per a escapar de la moda del
barroquisme imperant, del fetitxisme
de la simbologia i de les tradicions
valencianes, alguns artistes van
formar de forma espontània un grup
de reflexió que, amb els seus treballs,
propugnava una simplificació de
formes i defenia unes temàtiques
més apropiades a la mentalitat dels
xiquets. Del denominat grup dels cinc
van formar part Vicent Almela, Moisés
Alarcón, Emilio Miralles, José Luis
Santes i José Manuel Alares.
Moisés Alarcón, després de forjar-se
en seccions inferiors i superar una
llarga malaltia, va reaparéixer com una

L’herència Disney, de Joan Carles Molés (Convent Jerusalem, 1997) (Col·lecció Joan Castelló)
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au fènix a la plaça de l’Ajuntament per
a demostrar la seua vàlua i reprendre
una nova etapa de col·laboració amb
altres artistes; Vicent Almela, un dels
referents en la dècada dels huitanta
per la seua estètica pròxima al còmic,
va fer un viatge d’anada i tornada
(infantils-grans-infantils) amb un
retorn en el qual es reafirmava en els
seus principis al temps que introduïa
un fort compromís social; Emilio
Miralles, amb l’estilització de formes
com a marca de la casa, no va passar
del quart premi en la màxima categoria
infantil i va buscar alternatives en les
falles grans, sobretot en el segment
de l’experimentació, cada vegada
més ampli, no sempre per convicció
sinó alimentat sobretot per la crisi
econòmica.
Un dels més destacats escultors
d’aquesta etapa va ser José Luis Santes,
un artista versàtil, enginyós i amb
un rerefons social que permetia els
seus seguidors assaborir una bona
La granja, de Julio Monterrubio (Cuba-Buenos
Aires, 2000) (Col·lecció Joan Castelló)

composició i delectar-se amb una
temàtica basada en els interessos del
xiquet, sobretot contes amb animals
de protagonistes però trastocant la
moralitat per a buscar la part àcida i
el somriure còmplice de l’espectador.
No sols va guanyar el primer premi
d’Especial en 1992 i 1993, sinó que ha
sigut l’escultor d’algun ninot indultat
(gran i infantil) i un dels pilars del
canvi estètic de Manuel Algarra en les
falles grans que en els últims anys ha
realitzat en Almirall Cadarso-Comte
d’Altea.
Del grup dels cinc, el més fidel a les
falles infantils ha sigut José Manuel
Alares, recentment jubilat després de
quatre dècades dedicat exclusivament
als cadafals per als més menuts.
La seua ha sigut una lluita per la
simplificació i depuració de línies, els
colors plans i la seua passió pel món
de les bruixes, els gats i els donyets.
L’any 2013 ha baixat definitivament la
persiana del taller sense fer realitat
Fes un bon ús, de Joan S. Blanch (Exposició, 2005)
(Col·lecció Javier Mozas)
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el seu somni mil vegades desitjat:
construir una falla en horitzontal,
un trenet de deu, vint o més metres
de llarg que pegara la volta a un bloc
de cases.
Els canvis que, d’una forma lenta
però progressiva, van començar
a donar-se en els anys huitanta i
noranta no es podrien entendre
sense les aportacions de qui ha
sigut i és una figura clau: Alfredo
Ruiz Ferrer, el gran mestre i valedor
de la innovació i l’experimentació.
Dins de les falles infantils, va
simplificar formes ja en els anys
setanta (Animació a la pintura,
1972), encara que la seua gran
aportació va arribar en els anys
noranta quan va traslladar als
cadafals més xicotets el llenguatge
de les avantguardes pictòriques
(Encontres amb l’art, 1990) o
l’esquematisme de les formes
geomètriques (El xiquet, l’arbre i el
llibre, 1992). Aquesta passió per la
Eureka, de Joan S. Blanch (Exposició, 2008)
(Col·lecció Joan Castelló)

modernitat no li ha impedit ser durant
molts anys l’escultor de capçalera de
Joan Canet en els anys huitanta, per al
qual modelava un tipus de figures que
ell mateix havia desterrat en les seues
obres. Qüestió de supervivència.
El relleu en els noranta va vindre de
la mà d’una nova generació de joves
artistes fallers que van seguir la tradició
barroca de Canet, com Francesc López
Albert i Bernat Estela; d’altres que van
apostar per un nou classicisme adaptat
els temps actuals (Joan Carles Molés);
d’aquells van realitzar incursions en
el món de la historieta i el còmic (com
els xativins Francesc Roca Chorques
i Manuel Blanco Climent) o que van
intentar reflectir els canvis tècnics i
els nous valors socials (com Pedro M.
Rodríguez Marín).
Al caliu d’uns pressupostos que
començaven a augmentar, primer
de forma geomètrica i després de
forma exponencial, les falles infantils
Un somni 2010, de David Moreno (Jesús-Sant
Francesc de Borja, 2010) (Foto Joan Castelló)
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creixien en vertical i creixien
també en horitzontal, amb alguns
monuments que van aconseguir
els quatre metres d’alt i els cinc
d’ample, rivalitzant de vegades amb
els seus homòlegs grans de seccions
inferiors. Les crítiques davant d’aquest
creixement desproporcionat (les
noves generacions d’artistes ja no
havien pres Pelargón sinó llet amb
multivitamines i els cadafals que
construïen també creixien en alçària),
la Junta Central Fallera va establir
a finals dels noranta unes mesures
màximes de 3 x 3,5 metres.
En els anys noranta del segle XX i
distanciant-se de l’estètica de moda
imperant en els 90, Joan S. Blanch
va iniciar un camí propi: simplificar
línies, utilitzar la pintura com un
element més de creativitat artística,
donar major dinamisme i expressivitat
a les seues figures, potenciar les
formes arredonides i crear uns ninots
cabuts, que van ser una novetat en
Nanopolis, de Vicent Almela (Cuba-Literat Azorín, 2010) (Foto Juan Gabriel Figueres)

eixos moments i que s’imposarien
majoritàriament en el segle XXI.
A més, va ser un pertinaç defensor
d’introduir en els cadafals els temes
de conscienciació ciutadana i social.
Va ser una trajectòria tan callada i
coherent com pertinaç i mantinguda a
contracorrent, que per fi es va imposar
molts anys després (primer premi
en Especial en 2008 i 2010), quan ja
estava immers en una nova etapa en
què va recuperar els ninots vestits i va
experimentar amb nous materials.
A aquesta aposta per les falles
didàctiques però no avorrides i a
l’experimentació de noves formes i
textures es van dedicar també altres
artistes rellevants com Marisa Falcó i
Paco Pellicer (components de l’equip
Fet d’Encàrrec) amb les seues falles
compromeses amb el barri i el medi
ambient; i Víctor Valero, amb una
producció basada en els còmics
d’avantguarda i el compromís social.
La boda dels meus pares... en fotos, de Julio Monterrubio (Nou Campanar, 2011) (Col·lecció Joan
Castelló)
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El naixement d’un mite: els
Monterrubio
A cavall entre els dos segles cal
situar l’aparició d’un altre mite de
les falles infantils: els Monterrubio.
Cronològicament, el primer de la saga
a aparéixer en les falles infantils va
ser el llavors molt jove Julio Sergio
(a penes tenia 17 anys), amb dos
falles que van impactar per les seues
formes i colorit: Els somnis dels
xiquets (Espartero, 1990) va ser una
aclaparadora targeta de presentació
de les seues qualitats artístiques,
mentre que Carnestoltes (Espartero,
1991) va ser la punta que va apartar
definitivament Joan Canet dels primers
premis d’Especial.
La segona irrupció dels Monterrubio
va tindre lloc dues dècades després. En
aquesta ocasió va ser Julio, el patriarca,
el que va exercir el seu magisteri amb
dos monuments que han passat a la
història de les falles infantils per tant
Per la nit, de Miguel Hernández (Palleter-Erudito
Orellana, 2013) (Foto Joan Castelló)

Darrere de les
ombres, de Miguel Hernández
(Plaça Jesús, 2012)
(Foto Adrián Castelló)
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com han sigut admirades i reproduïdes
algunes de les seues peces: La Granja
(Cuba-Buenos Aires, 2000) i Racó
màgic (Cuba-Buenos Aires, 2001). Uns
anys després vindria l’etapa triomfal
en Nou Campanar, que comentarem un
poc més avant.
El segle XXI i el boom econòmic
Amb aquests dos últims monuments,
el segle XXI ja havia començat a donar
els seus primers passos en les falles
infantils. Era l’època de bonança
econòmica. València era la terra de
promissió i de diners no en faltaven
en les comissions. I per si no fóra
poc, el regidor Alfonso Grau, com
un modern rei Mides, establia en
l’exercici 2000-2001 la subvenció del
25% per a millorar els monuments. Va
ser el tret d’eixida d’una esvalotada
carrera per batre el pressupost més
alt, en una mala imitació de l’altius,
fortius, citius olímpic: dels 18.000
euros de pressupost màxim en 1999 en
Algodón de azúcar, de Marina Puche(Exposició,
2012) (Foto Adrián Castelló)

La història
està moda, de
Sergio Amar
(Cuba-Literat
Azorín, 2012)
(Foto Adrián
Castelló)
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la secció especial infantil es va passar
als 24.000 euros de 2000 i 2001 (més
del 33% d’augment), als 30.000 euros
de 2002 (+25%), als 33.056 de 2003
(+10%), als 42.000 de 2004 (+27%) i als
54.091 de 2005 (+28%), fins a arribar
als 90.151 de 2006 (+66%), els 120.000
euros de 2007 (+33%) i els 180.000 de
2008 (+50%). Una funesta progressió
geomètrica basada en la bombolla
immobiliària que només la persistent
crisi ha aconseguit frenar.
Per a poder comparar magnituds cal
recordar que en 2008 cap falla de la
secció Primera A arribava als 180.000
euros. Eixe any, els pressupostos de
la categoria de plata en falles grans
oscil·laven entre els 45.000 i els 75.200
euros.
Encara que Nou Campanar va ser la
comissió que va establir els preus més
alts, la carrera la va començar Convent
Jerusalem, que va arribar a pagar 3
milions de pessetes (18.000 euros) per
cada una de les falles que Francesc
López Albert va fer en eixa demarcació
en 1997, 1998 i 1999.

Cuba-Buenos Aires (llavors presidida
per Juan Armiñana) va elevar el llistó
fins als 4 milions de pessetes (24.000
euros) pagats a Julio Monterrubio
en 2000 i 2001 i va donar el relleu
a Sueca-Literat Azorín (presidida
per Bernat Morosoli), que va pagar
30.000 euros a Joan Carles Molés
per cada una de les falles del 2002
i 2003. En 2004 fou la comissió de
Nou Campanar presidida per Juan
Armiñana qui va prendre de nou el
comandament, i va establir cinc nous
rècords absoluts.
Els artistes infantils millor pagats de
Nou Campanar, i que van encimbellar
aquesta comissió com la segona amb
més primers premis en Especial, han
sigut Miguel Santaeulalia Núñez
(42.000 euros en 2004 i 54.091 euros
en 2005), Julio Monterrubio (90.151
euros en 2006 i 120.00 euros en 2007)
i Miguel Santaeulalia Serrán (180.000
euros en 2008).
Els diners no han d’ennuvolar la
perspectiva. Eixes quantitats només
estaven a l’abast de molt poques

comissions. La immensa majoria dels
artistes han continuat realitzant el seu
treball per quantitats que de vegades
a penes han cobert les despeses fixes
de producció, deixant en la mínima
expressió (o a vegades fins i tot en la
inexistència) els raonables beneficis de
qualsevol activitat econòmica.
Aquest augment del pressupost va
generar una obsessió en els artistes per
omplir tot l’espai de què disposaven, la
qual cosa, en molts casos, va conduir a
la perduda del sentit de la composició
davant de la proliferació de figures que
trencaven la perspectiva i dispersaven
l’atenció de l’espectador. La malaltia,
un espècimen anomenat horror vacui,
es va estendre per tots els òrgans i
encara hui no s’ha trobat una vacuna
amb efectes positius.
La generació 3.0 d’artistes infantils
Ficats ja en la segona dècada del segle
XXI, les falles infantils no tenen res
a envejar a les grans. A pesar de les
envestides de la crisi econòmica,
gaudeixen de bona salut i tenen la seua

legió d’incondicionals: un públic adult
que contempla amb avidesa les obres
dels grans mestres, pels quals senten
una gran admiració i devoció.
A conquistar aquest nou estatus ha
contribuït una nova generació de joves
artistes (als qui podríem denominar 3.0
per coincidir amb l’època d’innovació
tecnològica), que han donat a les
falles infantils una pluralitat estètica i
temàtica inimaginable fa tan sols dues
o tres dècades, quan només existia un
únic cànon acceptat pel públic. Ha
sigut una glopada d’aire fresc que ha
renovat la mentalitat i una anquilosada
concepció del cadafal.
Els nous artistes, formats
indistintament en tallers, en belles
arts o en el món de la il·lustració i el
disseny, han deixat arrere l’estètica
Disney, s’han desimbolt amb molta
habilitat amb al suro blanc i han
conjugat totes les estètiques possibles:
la renovada tradició, la iconografia
de les noves sèries televisives, les
avantguardes, l’art retro, l’aposta per la
simplicitat i l’ingenu, tot i que encara
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hi ha molts artistes que mantenen
la concepció i l’estètica tradicional
del cadafal. L’oferta (minvada per les
retallades econòmiques a què ha sigut
sotmesa per la demanda) continua sent
àmplia i hi ha espai per a (quasi) tots.
Són artistes que han tret un rendiment
inusitat a unes mesures que
restrenyen la seua creativitat però que,
al mateix temps, els obliguen a realitzar
un exercici extra d’imaginació per a no
repetir esquemes compositius.
D’entre els nous valors es pot
mencionar la busca d’espais de José
Gallego; la ingenuïtat dels personatges
i els vius colors de la paleta cromàtica
de Sergio Amar; la flexibilitat artística
de Javier Fernández, el món de les
historietes i el còmic d’Oscar Villada
i Vicent Lorenzo Albert; l’aposta de
Marina Puche per adaptar noves
tècniques artístiques sense que els
monuments perden la ingenuïtat
i tendresa infantil; la imaginació
desbordant i les composicions
iconoclastes de Miguel Hernández;
les propostes historicoeducatives de

Ceballos-Sanabria o l’univers de les
textures de Francisco Gisbert Picó.
Una de les majors aportacions dels
últims anys en les falles infantils l’ha
protagonitzat David Moreno, que des
de posicionaments tradicionals (JesúsSant Francesc de Borja, 2006 i 2007)
ha evolucionat cap a conceptes de
modernitat, que no sols ha mantingut
en el seu debut en la secció Especial
(Jesús-Sant Francesc de Borja, 2010),
sinó que es manté fidel als seus
principis estètics quan ha competit
amb un dels pressupostos més elevats
de la secció (Convent Jerusalem,
2012 i 2013). Les seues figures han
suposat una ruptura amb l’estètica
convencional del ninot infantil, que
sorprenentment no ha causat rebuig
i ha sigut àmpliament valorada en la
majoria dels casos.
Refrescants han sigut també les
incursions realitzades en els últims
anys per Guillermo Rojas i per Carlos
Corredera, que a més d’un admirat
dissenyador de falles grans, també s’ha
atrevit a debutar en falles infantils amb

un projecte arriscat, amb moviment,
tendre i molt sentimental (Jesús-Sant
Francesc de Borja, 2012).
La secció infantil ha sigut també la
triada per Miguel Santaeulalia per
a oficialitzar la seua retirada de la
competició (encara que continue
col·laborant amb projectes dels seus
fills o d’altres artistes). Després de les
seues reeixides participacions en Nou
Campanar (primers premis en 2004
i 2005), el seu acomiadament de la
professió ha tingut una sensació més
prompte agredolça, amb el sisé premi
de 2010 i el dotzé premi de 2011.
Quan hem sobrepassat el primer terç
de la segona dècada del segle XXI,
les falles infantils viuen un moment
d’esplendor i pluralitat. Han deixat
de ser el pas obligatori per a fer falles
grans, i són ja la destinació final que
molts artistes han triat per a exercir la
seua professió.
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ecordar la figura del meu amic Joan
Canet, l’artista que va saber anar
més enllà de les falles, és sempre un
exercici gratificant, sobretot perquè
parlem d’un geni, d’un artista que
com pocs va saber dialogar amb
totes les disciplines més exigents del
barroquisme.
Visitar el feu artesà de Joan Canet,
i contemplar el seu treball era com
observar un bruixot medieval, capaç de
construir els dissenys més insospitats
i atrevides composicions en les seues
xicotetes grans obres escultòriques.
Joan Canet va morir el 30 d’octubre de
2011 al seu pis del carrer Marchalenes,
lluny de l’esplendor de la fama que
va aconseguir en la dècada dels 80.
Les seues restes van ser incinerades
i llançades a la mar juntament amb
les del seu company i ajudant, Juan
Navarro, difunt el 2007, per complir el
desig expressat en vida al seu nebot
Antonio Trives Canet.
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Canet és un referent indispensable
per a entendre l’evolució de les falles
infantils durant els anys vuitanta,
dècada en què es va consagrar com
un geni de l’art faller. Mestre entre
els mestres del barroquisme més
sublim va saber captar, amb una visió
exacta, tot el que constitueix el món
del minúscul. I per això, quan ens
aboquem a la seua obra, contemplem
una deliciosa suma de detalls en què
res queda a la improvisació ni es perd
en una fàcil pinzellada.
Batejat amb el sobrenom del “Miquel
Àngel del dibuix” per Genaro Lahuerta,
un dels seus professors a l’Escola de
Belles Arts de Sant Carles, on va cursar
dibuix, pintura i emmotlament, Joan
Canet ja es va fer un buit important,
des de la mateixa escola, en els
ambients artesans.
Canet posseïa una habilitat manual
que pareixia heretada dels mestres
de l’art renaixentista. Dominava, com
ningú, la paleta de colors i, sobretot,
la pasta ceràmica, material conegut
popularment per “pasteta”, que va

introduir en la seua obra a partir
de 1983, per donar un gir en la seua
evolució artística. Exemple d’això
va ser el seu cadafal d’eixe mateix
any titulat “Honrem les nostres
tradicions”. Tota una deliciosa i
espectacular realització amb què
reivindica el folklore valencià.
“L’estil Canet”, com així es va
denominar la forma de realitzar el
seu treball en la dècada dels 80, el va
convertir en el rei de la secció Infantil
Especial.
Cal recordar els seus tretze primers
premis: un en la comissió Avinguda
Burjassot-Ctra. Paterna, més coneguda
per la Parreta, l’any 1975; deu en la falla
Espatero-Gran Via Ramón i Cajal en els
anys 1978, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 i
88, juntament amb dos amb la falla Na
Jordana, el 1989 i 1990; guardons que
fins a la data no han sigut superats per
cap altre artista en l’apartat de falles
infantils. Joan Canet es va convertir
en un artista envejat i envejable, amb
una legió de seguidors i, com no, de
detractors.
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1987. Dibuix del monument al artista faller

1988. La primavera

1988. La primavera

1988. La primavera
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A tots aquests premis cal afegir els
vuit ninots que per votació popular
li van ser indultats i que es poden
contemplar al Museu Faller, situat
al barri de Montolivet; vuit xicotetes
obres d’art amb la cronologia següent:
l’any 1979 s’indulta “El Palleter” de
la falla Doctor Olóriz-Fabián y Fuero.
L’any 1980 la falla Espartero-Gran
Via Ramón y Cajal s’erigeix com a
hegemònica del ninot indultat en
Especial, amb el títol “Massa pes”;
el 1981 “Rei En Jaume”; 1983, “Bateig
valencià”; 1985, “El sereno”; 1986,
“Ceramista”. El 1991, “El para-sol” de la
falla Na Jordana i el 1995 el titulat “El
rei Lleó” de la comissió Bisbe AmigóConca.
Sobre aquesta última obra indultada
cal destacar que la seua minuciositat
i virtuosisme deixen d’agradar el
públic, que es mostra més procliu
als nous estils que avancen de forma
espectacular, com és el cas que
mostren els artistes Julio Sergio
Monterrubio o Juan Carlos Molés,
entre altres, que en les seues obres
mostren noves formes de concebre

una nova estètica fallera, nous colors
i, sobretot, una nova i sorprenent
composició.
En la trajectòria professional de Joan
Canet l’atzar va jugar dues bases
importants: arribar al món de les falles
sent pintor de palmitos i plantar en
Espartero-Gran Via Ramón y Cajal.
La primera referència ens porta a
conéixer un Joan Canet treballant
als tallers de Juan Huerta, Tortosa
Biosca i Julián Puche, entre altres;
coneixements que adquireix i el fan
llançar-se, en solitari, a plantar la seua
primera falla infantil el 1974 en la
comissió Félix Pizcueta-Ciril Amorós,
amb la qual aconsegueix el primer
premi de la Secció Segona.
La segona casualitat el porta a la falla
Espartero a través del seu amic Lluís
Boix, que en no poder fer-se càrrec
de la falla infantil d’aquesta comissió,
compromés amb Albacete-Marvá, li
cedeix el testimoni a Joan Canet per
a la seua realització. A partir d’aquest
moment s’estableix un maridatge

perfecte entre artista i comissió que
amb el pas dels anys els porta a viure
exercicis d’autèntica glòria i, sobretot,
a convertir-se en referent indiscutible
de la València fallera.
Contemplar i estudiar la seua
obra, sense oblidar la complicada
personalitat de l’artista, és sempre
un gratificant exercici no exempt
d’anècdotes, curiositats, costums i fins
i tot polèmica.
A la primera falla que planta en
Espartero-Ramón y Cajal, el jurat li
concedeix un tercer premi; guardó que
li va fer “pudor de socarrim” pel motiu
de la decisió i va arremetre contra
els que el van jutjar, als quals va titlar
d’“autèntics rucs”, com anys posteriors
va confessar.
El polèmic premi sorgeix perquè en
la falla titulada “Commemoracions”
va situar en el cos central un rellotge
en l’esfera del qual va pintar les hores
en números romans. Al jurat li va
cridar l’atenció que les 16 hores (les
4 hores) estaven representades per

quatre pals (IIII) i no per IV en emprar
la numeració romana. Cras error i falta
de coneixements del jurat, ja que en
rellotgeria les 4 hores es representen
pels quatre pals (IIII). D’exemples que
avalen l’afirmació de Joan Canet n’hi
ha molts, entre els quals els rellotges
dels campanars.
L’obra de Joan Canet amb el pas
dels anys té uns punts d’inflexió.
Fonamentalment l’any 1985 canvia el
seu afany reivindicatiu de la cultura
valenciana pel costumisme local.
Exemple, el ninot indultat “El sereno”,
estil que repeteix l’any següent, el 1986,
amb el ninot “El pintor de ceràmica”.
No podem obviar tota la polèmica que
sorgeix l’any 1987 al voltant de la falla
que cronològicament, de guanyar el
primer premi, es convertia en el desé
premi consecutiu i, per tant, s’hauria
d’indultar. La falla tenia per lema
“Proclamacions”.
El jurat el va abaixar del podi i li va
concedir un quart premi. A partir
d’eixe moment van circular tot tipus
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1989. Els xinesos i els valencians cosins germans,
falla plantada en Na Jordana

d’històries, més o menys versemblants,

1994. Catarroja

1991. Velazquezmanía. Na Jordana

entre elles que la que el jurat tenia

1996. La Parreta. Segona Especial

Mostra de la fauna del taller de Canet
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Pot ser la darrera falla plantada per Canet, Bétera 2007
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l’encàrrec de destronar Canet o les que
el mateix artista esgrimia: “S’ha format
un jurat contrari al meu estil perquè
no guanyara”. La veritat és que va ser
un dur colp per a la comissió i, sobretot,
per a l’hedonisme de l’artista.
El 1987, refet del que per a ell “era
un fracàs”, planta la que seria la seua
última falla en Espartero-Gran Via
Ramón y Cajal. La deliciosa obra
d’exuberant ambient a l’estil Goya
que titula “La primavera” amb la qual
aconsegueix el primer premi.
Canvi de comissió, però no d’estil.
Durant els anys 1989, 1990 i 1991
planta en la falla Na Jordana tres
grandioses obres com van ser “Xinesos
i valencians, cosins germans”,
“València, bressol d’artistes”, amb la
qual aconsegueix el seu tretzé premi
infantil Especial, i “Velazquezmania”,
de la qual li indulten el grup “El parasol”, i en la classificació general li
concedeixen un quart premi.
Tot apuntava a canvis d’estètica.
És el 1991 quan l’anomenat “estil

Canet” entra en decadència davant
de l’arribada de noves formes de
concebre les falles.
En la seua lluita per mantindre’s en
eixe “Olimp artesà”, Canet mira els
personatges de Disney, odiats en privat,
i planta en Bisbe Amigó-Conca el 1995.
El jurat li concedeix un altre quart
premi. No obstant, la votació popular
salva del foc la figura d’“El rei Lleó”.
Després de plantar en seccions
inferiors durant uns pocs anys arriba
a la comissió Arxiduc Carles-Xiva per
a plantar la que seria la seua última
falla Especial Infantil, amb un títol,
si es vol, una mica premonitori, com
era “L’hivern de les nostres penyes”,
amb la qual obté un desé premi. L’any
següent, el 2000, decideix no tornar a
fer falles en la Secció Especial. A partir
d’aquesta data la seua vitalitat i la seua
esplendor artística es van apagant
lentament, tot i que encara es té
oportunitat de contemplar el seu art en
la que és la seua última falla, a Bétera,
l’any 2008.

p. / 223 /

A
ss

an
oc L
s
as
ia lic I
s
ci e vá
sa ao
ó nc n
d’ ia E
ba na
Es t sb
n de
tu en rí
ov s,
di H An
a
s is d
Fa tò ré
ll ri s
er a
s

M

5.8

e

e

rsa a,
ve
sc
s
en
Bio i,
s
a
e
t
all
tos
en
mb t Tor Mag l
u
n
o
or
de del
ice pold
ib
rs
V
o
g
t
au
l
o
ls
fan aller
Le Escu
ap
l
e
de
f
e
r
n
t
n
d
a
ra
s
e
t
n
n u nost es
3)
ica i del
tis
e
9
s
r
u
a
9
ú
r
i
a
1
l’
otl
m
iv
el
dia alii,
b
m
d
l
n
,
l
t
ee
am eba
ius fusta es,
o e n cr
s
tr
tat
,
ñ
i
l
n
o
r
e
lio
,
e
ng
A
s
s
o
a
(
r
e
F
s
r
c
an
.
e
le
s
Fo
e h ller
tal s rep gica ntur
u
s
a
ò
i
q
u
é
f
l
o
s
ts
ip
se is m
en tiste ot de
etn rtró
c
t
i
m
f
r
a
a
e
t
o
a
in
l
nti ola, c ls e dels
l n anta te
e
e
e
d
i
c
u
id
s
d
pa
sca
an
ció
inq
ns
d’e algu es m litza ys c a l’im
ra
n
tl
an
ió
só
na gene
els oluc
o
a
n
ev
ae
ass de la
dr rta, r
s
e
e
d
ó-p Hue
rtr
ca Juan
r
pe

p. / 225 /

de la qual les falles infantils no varen
ser alienes, puix el paper i la pasta de
ceràmica varen ser substituïdes també
pel cartró. I aquest, vora quaranta
anys després, va perdre protagonisme
enfront del poliestiré expandit o suro
blanc, material que ha permés reduir el
procés de construcció de falla en sols
escaure’s tallar directament la matèria
prima amb raspalls d’acer, ganivets o fil
de nicrom, sent Vicent Almela un dels
primers artistes a emprar-lo en vora
un 80% dels ninots de La mar de falla
en Espartero-Gran Via Ramón y Cajal
allà per 1988. Amb els nous mitjans
informàtics, programes de disseny 3D
en combinació amb el robot de tall,
s’està suplint l’emmotlament manual
en esculpir-se en el suro la forma quasi
definitiva de la figura.
Però les mans es resisteixen a perdre
terreny enfront de la màquina com
en l’escatat, una fase transcendental
en la qual el ninot es neteja de les
seues imperfeccions i queda servit
per ser pintat, moment últim abans
de la seua exposició en el carrer.
“Un bon plantejament temàtic i les

mans són fonamentals”, afirma Julio
Monterrubio, artista que ha fet de
l’escatat i la pintura les seues senyes.
Del primer, repeteix el procés tantes
vegades com necessite la peça fins
quedar polida com un cristall; el
color, l’aplica encara hui a pinzell en
no trobar en l’acabat de l’aerògraf la
lluminositat tan característica de la
seua obra.
Per la seua part, Víctor Valero “Marc
Martell”1, tot i resultar-li fastigós
el suro com a material, el domina
destrament a base de llima i ganivet
fins traure d’ell siga una senzilla
estrela menuda com el palmell de la
mà, siga el gran drac del cos central
de la falleta de Pintor Stolz-Burgos
d’enguany. És un dels més ferms
defensors de la textura: “Una de les
coses que em varen ensenyar en
Belles Arts: la textura com a propietat,
elaborar-les. Hui, les falles són
montextura ceràmica per motius de

1. “Marc” marca, “Martell” lluita. En
il·lustracions dels huitanta signa “Valero bis”.

context (gust dels fallers, públic, jurats,
etc.), però em fa moltíssim goig aplicar
paper, teles i més. En aquest sentit, em
resulta superinteressant el treball de
l’alacantí Quique Gisbert”.
Ambdós artistes varen començar la
seua trajectòria en falles a principis de
la dècada dels huitanta; un en grans,
l’altre en infantils, quan en aquestes
Joan Canet iniciava el seu regnat de
primers premis de Secció Especial i
ninots indultats en Espartero-Ramón
y Cajal, amb un estil de falla molt
ornamental i barroc exaltador de
la valenciania i les tradicions, arrel
del context esdevingut del debat de
les senyes d’identitat i l’estrenada
autonomia, fent ombra als altres
artistes –sobretot a Hermógenes
Aroca i Lluís Boix–, per molt que
els presidents de les comissions
s’encabotaren que els feren “una falla
com la de Canet”.
“Jo no era fan de Joan Canet, però
ha deixat una empremta la qual
tots apliquem sense excepció en
l’actualitat: la composició explosió, el
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terror al buit”, comenta Víctor Valero,
seguidor llavors de José Manuel Alares,
del novell Vicent Almela, Manolo
Boix, Emilio Miralles i Vicent Lorenzo
Díaz. “Feien coses que ara poden
resultar senzilles, però en aquells anys
cantaven moltíssim”, com emprar
superherois de Marvel en lloc dels
acostumats personatges de Walt
Disney; alternatives a la “falla Canet”
amb cadafals per a xiquets amb un
llenguatge i iconografia propis, obrats
no per guanyar premis els majors amb
els xiquets com a excusa.
“Tampoc jo veia ni l’estil ni la temàtica
idonis per als xiquets”, afegeix Vicent
Almela, artista que havia debutat el
1976 en Bosseria-Tros Alt, i guanyà el
carnet d’artista de Falla Infantil2, signat
per León Lleó, amb l’objectiu de ferne de grans una vegada sentir-se més
llançat, per això la seua trajectòria es
va centrar en falles adultes fins finals
dels huitanta, quan va prendre el relleu

2. Distinció interina del Gremi respecte als
artistes de falla gran existent fins als anys
noranta.

al mateix Joan Canet en EsparteroRamón y Cajal. Almela va estudiar a
l’Escola d’Arts i Oficis, especialitat en
Decoració, un col·legi planter d’altres
molts artistes fallers com José Manuel
Alares, de formació autodidacta en
falles, definit pel dissenyador gràfic i
investigador de falles José Francisco
Carsí com “l’ànima mare de la
particular “Moguda 80-90” estètica de
les falles infantils”.
“Supose que no volia jugar al mateix
joc de rococó i lluita pels premis”,
valora Alares, qui, tot i afirmar que
els guardons no estaven en el seu
pensament, va viure en l’Antiga de
Campanar un moment daurat fent
podi tant en Premi de Falla com en
Enginy i Gràcia entre 1991 i 1993. “La
falla infantil et permet treballar amb
mentalitat de xiquet, exposar la teua
feina públicament, divertir, cremar-la
i renovar idees per a l’any següent. En
ella he posat el meu amor i les meues
forces, però es podeu imaginar que em
trobe al mig d’una bona tronada, i al
temps, intentar travessar un desert ple
de pedroles…” No podem deixar caure

en l’oblit Alares com va passar amb
Joan Canet.
La pàgina de facebook “Alares y sus
fallas” recull la seua trajectòria3 i
promociona la seua filosofia de treball
a tall de decàleg:
“1. Deixa volar la teua imaginació.
2. Posa en marxa la part del teu cap que
suposes buida.
3. No copiaràs Disney.
4. Els xiquets no són tontos.
5. Les falles no són un element
decoratiu i, molt menys, objectes de
porcellana.
6. Ajuda els xiquets a despertar el seu
sentit crític.
7. Malgrat que tingues més de 50 anys,
no deixes de veure el món amb els ulls
sorpresos d’un xiquet.
8. No deixes de buscar. Tot està per fer.
9. No et queixes de l’excés de treball.
Eres un privilegiat.
10. Menys escatat i més textures

3. En el facebook “José Manuel Alares Sales”
publica il·lustracions de pobles.

diferents.”
Des de la seua primera falla Simfonia
animal el 1970, al costat d’Armando
Serra, en Convent JerusalemMatemàtic Marzal amb tan sols dènou
anys4, va desenvolupar una plàstica
depurada i de suau color, definida fins i
tot d’innovadora pel periodista Manuel
Andrés Ferreira en Las Provincias
(26.02.1988), de manera que expressava
en els seus cadafals una narració
versemblant a una historieta curta de
tebeo amb temàtiques reivindicatives
sobre l’entorn físic del xiquet, com
Salvem la Finca Roja en AlbaceteMarvà el 1981 en què denunciava
l’estat ruïnós de l’emblemàtic edifici
símbol de la demarcació.
Es reconeixen influenciats per aquest
veterà artista i il·lustrador Marisa
Falcó i Paco Pellicer “Fet d’Encàrrec”.

4. Primer Premi Secció B, Premi Millor Ninot,
Ninot Indultat per Fallera Major Infantil.
Ingressa en el Gremi com a artista de Falla
Infantil el vint-i-nou de març de 1979, sota
notificació de l’aprovat atorgat a la seua falleta
en Albacete-Marvà.
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“Ell plantejava en les falles del carrer
Castelló, com “L’Arca de Noé” aquella
del tramvia, tot un relat; nosaltres
vàrem decidir contar una història
en conjunt, no per escenes, perquè
no fóra avorrida, amb un únic tipus
de personatge protagonista –un
grup d’escolars d’excursió, per
exemple–, fent de la falla un tebeo en
3D centrat en la vinyeta final, la més
desgavellada i gamberra, no tenint
cabuda l’ensenyament”, aclareixen
Marisa i Paco, als quals se’ls ressenya
contínuament com els impulsors de
la falla infantil didàctica als 1990. Així,
consideren Mortadelo y Filemón de
Francisco Ibáñez, Calvin y Hobbes de
Bill Watterson i Daniel el travieso de
Hank Ketcham com a principals fonts.
Això sí, les trames de les falles de “Fet
d’Encàrrec” se situen en contexts
pròxims al xiquet com la ciutat, els
joguets, les festes, etc. “Ens hem fixat
molt en la rabiosa actualitat que
poguera ser atractiva als xiquets com
les estrenes de Jurassic Park i Toy
story; el Pamesa Campió de Copa 1998
i el València de Champions; o llacets

negres l’any de l’11-M”, prenent com
a lemes travallengües, rebles i frases
fetes gracioses i recognoscibles per
als menuts com Travessures naturals
sense aditius ni colorants en CastellóSogorb (1991), Basquet, bàsquet, basket
en Na Jordana (1999) o projectes a
quatre bandes de falles grans i infantils
en La iaia Àngela i la güela Tomasa
en Plaça de l’Àngel i Carrer Dalt-Sant
Tomàs (2010), un original argument
on les àvies alternaven protagonisme
d’acord amb l’emplaçament, perquè la
crisi obliga a aguditzar l’enginy donats
els pressupostos tan ajustats amb els
quals treballen. “En les categories més
modestes, les idees s’han de sintetitzar
més que en Especial”.
Marisa Falcó va cursar la llicenciatura
de Belles Arts entre 1985 i 1990, i
s’examinà pel Gremi d’Artistes Fallers
el 1993; Paco Pellicer procedeix del
món de l’Arquitectura Tècnica i la seua
passió és la interpretació i direcció
teatral, el seu ingrés en el Gremi
esdevingué el 2003. Tenen el suro
com a principal matèria primera al
qual donen textures iguals “al paper

de seda, les teles i el gotele així com
incorporar als ninots llacets, gomes de
monyo, adhesius, fotos i tota mena de
reprografia integrada com a pintura.
Creiem que és la marca de “Fet
d’Encàrrec” més emprada per altres
artistes”, la qual va irrompre amb una
plàstica dolça com una llepolia, en un
moment on la falla infantil havia de ser
barroca i preciosista, patint desgreuges
com veure reflectit en acta que la
qualitat dels acabats d’El zoo-lògic,
en Comte Salvatierra-Ciril Amorós el
1993, no es corresponia amb el Cinqué
Premi de Falla i Sisé d’Enginy i Gràcia
de Secció Setena atorgats. “La crítica
positiva sempre ha sigut un pas per ser
“el Rei del Mambo” en el teu camp…”,
allò eren altres temps.
Les seues falles del carrer Castelló
(Aniversari, 1990; Platja tela!, 1992; La
màgia, 1993) varen ser captivadores
per a Víctor Valero, ideador de falles
–M’encanta pensar idees–, persona
més que autoritzada per parlar de la
Moguda, la cultura pop, del còmic
de la Nova Escola Valenciana i la
reivindicació de la falla com a mitjà

d’expressió plàstica, qui portava vora
deu anys sense fer-ne cap i va animarse a tornar5 “Em va cridar l’atenció
que Marisa i Paco eren atrevits i, a
més, fallers de comissió”. Al costat
de “Fet d’Encàrrec” va formar triada
artística en l’any 2000 en Món Mouse
en Blanqueries i El tren de la bruixa
en Ermita de Torrent. “Tenir els tallers
molt prop va assentar les nostres
col·laboracions”.
Dibuixant, il·lustrador, col·leccionista
de vinils i joguines, va fer la carrera
de Belles Arts, tenint com a mestre
el dibuixant –i veí de Sagunt– Sento
Llobell. “Una de les poques persones
que recolzaven el canvi sabent el buit
que podia patir pels seus companys
de claustre”. I en l’art de fer falla
a Virgilio Torrecilla. “Els huitanta,
vosaltres els idolatreu, però no deixen
de ser una etapa dura per als qui la
vàrem viure perquè la vida et pega
una primera hòstia, com posar-te a

5. Arran d’haver estat d’excedència i la supressió
de l’estatus d’artista de Falla Infantil, va haver
d’examinar-se de nou.
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Òscar Villada

treballar per passar el mes. I això féiem
en els huitanta: pencar i pencar en un
ambient de crisi, atur i poc moviment
social; però sí que és cert que hi havia
un grup gent de tots els camps que
volíem experimentar. Tot estava molt
barrejat i anar de modern tancava
portes (un home amb una senzilla
coleta era motiu d’escàndol). Tot era
ingenu i era una forma de protestar
perquè, en aquella època, tenir trenta
anys ja era ser major”.

Falles de la premsa dels cinquanta i
seixanta, Pensat i Fet i sobretot El Coet,
publicació d’Editorial Valenciana de
la qual atresora la col·lecció completa
i va permetre-li descobrir també José
Soriano Izquierdo, artista i esbossador
de falles i director d’aquesta. “La
secció que més m’agradava era “Fallas
que no se plantan”6. En plàstica fallera,
els seixanta varen ser més moderns
que els huitanta”.

“El missatge del postmodernisme dels
huitanta era reivindicar allò castís”,
com feia Tino Casal, qui li representava
“el que volia ser i fer, sobretot en la
seua etapa primerenca de Neocasal”,
Gabinete Galigari, Pedro Almodóvar o
els pintors Enrique Naya i Juan Carrero
Costus fent de Carmen Polo de Franco,
la Marilyn Monroe de Warhol pàtria.
“Mireu, si Andy Warhol haguera
nascut valencià, haguera fet falla”.

Va debutar en Carrer Dalt-Sant
Tomàs, comissió que tenia per costum
construir-se la falla infantil. “Per a mi
era un somni fer la falla de la meua
comissió i pensava que sols ja per
realitzar eixa, tindria el carnet d’artista.
Vicent Roda, faller de la comissió, em
va dir que això no era tan fàcil i havia
d’anar a la Ciutat Fallera d’aprenent
en taller”. Açò va ocórrer el 1983 amb
el cadafal La nova generació on va
exposar tot els ideals de la Moguda en

Però no s’ha trobat a faltar l’artista
de Pittsburgh perquè hem tingut
Ricardo Rubert, artista a qui Víctor
va descobrir gràcies als extres de

6. Secció on dibuixants com Edo Mosquera,
Palop, Rojas de la Cámara, Sanchis i Soriano
Izquierdo esbossaven falles imaginàries amb
crítica molt punyent.
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falla. Promptament, ingressat en l’ofici,
va produir-se la seua transcendental
trobada amb Manolo Martín. “Em
va involucrar en les seues falles de
Plaça del País Valencià7; restablir
contacte amb el meu antic professor
Sento Llobell; i va animar-me a
presentar projecte per a la primera
Falla Infantil Municipal de 1987, de
lema “La guerra es trapera, la paz
mola más”, fent un esbós enorme que
em va costar tres mesos de dibuixar,
on dues cares, Pau i Guerra, eren el
motiu principal de la composició
representant dues societats. Per
exemple, hi havia xiquets-ninot vestits
de militars, però com una desfilada
de moda pel carrer. També reproduïa
dos dibuixos de Picasso, la roba dels
ninots vaig proposar a Lois que me la
fera i Levante-EMV em va dedicar un
reportatge fins i tot…”, però tocava que
la falleta la fera Armando Serra. “Vaig
presentar el projecte a Na Jordana per
a 1988, però havien fitxat Canet”.

7. Plaça de l’Ajuntament de València.

En els huitanta fallers, Manolo Martín
en grans i Víctor Valero en infantils,
però encara així amb eixe ambient
obert de despertar artístic, se sentia
molt incomprés. “Jo em faig dibuixant
amb intenció d’aplegar a la falla i em
trobava amb comissions supertancades
i els amics que no entenien que
volguera fer falles. A mi m’encantava
estar de postureig al costat de la
meua falleta, vestit de saragüells new
romàntic amb roba costumitzada i
regalar a la gent l’explicació i relació
a tall de tebeo. Fer falla és pop i un
acte revolucionari perquè et facilita
expressar moltes coses, descriure la
realitat. A mi, la falla infantil m’ha
servit per perfeccionar-me, per
treballar i experimentar. “Falla i art
efímer” hauria de ser una assignatura
en Belles Arts, o Història de l’Art, i no
una FP xunga”, exposa un artista amant
confés del món dels xiquets perquè
forma part del seu imaginari diari; que
veu la falla infantil com la narració
d’un conte; mai ha repetit temes, els
quals unifica quan planta falla gran i
infantil en un mateix emplaçament
(Ripalda-Beneficiència, 2009-2013;

Carrer Dalt juntament amb Juanjo
García des de 2013), ni motius; un
dels pioners a tractar qüestions com
l’homosexualitat, la pujada del 21%
cultural o emprar iconografia popular,
com Bibendum el ninot de Michelín;
artista que deixa el seu llegat no tant
a la competició, sinó més al juí de
nosaltres el públic general.

social que ja va motivar una primera
falla infantil antinuclears Defensem la
Natura en Plaça del Pilar el 1979, o en
el present exercici en Plaça Reina-Pau
sobre la cooperació i ajuda al Tercer
Món. “Aquests temes adaptats als
menuts és difícil, però el resultat és
molt més didàctic que en les grans, on
critiques”.

Igual de compromés socialment és
Vicent Almela, artista format en els
tallers dels Germans Sánchez, Josep
Pascual Pepet i sobretot Alfredo Ruiz,
qui li va canviar la perspectiva sobre
les falles, activitat a la qual es dedicarà
plenament en acabar el servei militar
a finals dels anys 1970. Col·laborador
de Greenpeace i manifestant en
moviments com Víctimes del Metro 3-J,
Moviment 15-M, Stop Desnonaments i
el tancament de RTVV, les seues falles
han sigut reconegudes per Missioners
de la Pau, Col·lectiu Lambda i
Iaioflautes València. “No sóc membre
actiu d’aquestes associacions, però les
recolze i la falla em permet expressar
el que sóc, contra allò que cal lluitar i
fer-los un reconeixement”, compromís

Lluny del barroc, Vicent Almela ha
buscat en les seues falles les formes
netes de la línia clara del còmic de
la Nova Escola, com Miquel Beltran
i Sento Llobell, i el madrileny Carlos
Giménez, “amb el qual m’identifique
personalment i ideològicament;
d’esquerres i sofridor de la fèrria
doctrina nacionalcatòlica en l’escola
falangista”. Va encetar la seua etapa
més contemporània en falles infantils
amb L’oci i l’avorriment en EsparteroRamón y Cajal el 1989, on reclama el
carrer com a espai de joc. “En la falla
infantil treballe molt més a gust que
en les grans, i per descomptat que
fent Secció Especial. El treball és més
personal, però no descures tenir gent
al voltant com Agustín Torralba i Mario
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Pérez i dissenyadors com Francesc
Santana, Sento Llobell i Ramón Pla8,
aquest en el Ninot de l’Exposició de
Carolines Altes d’Alacant”, perquè
Almela també compta amb fogueres
infantils en aquesta comissió, Ruperto
Chapí i Diputació-RENFE. “No hi ha
diferència d’estil en infantils; en grans
es pot fer abstracció i geometrisme,
mentre que València és figurativa.
Sobre la pintura?, els colors foscos
agarren més calor, però tampoc
diferencie en això perquè treballe les
mateixes qualitats siga falla o foguera,
gran o infantil, categories altes o
baixes”.
En Joan S. Blanch, dissenyador gràfic
industrial i artista faller des de 1985, se
situa la depuració temàtica de les falles
infantils cap a continguts d’humor
intel·ligent, lúdics i didàctics (Castelló
i Mozas, 2008: 37-61), un tema unitari
amb el qual el xiquet s’identifique i

8. Per a Vicent Almela, els il·lustradors Ramón
Pla i Carlos Carrdera han aportat colors plans
i neteja de formes a les falles, per exemple, de
José Latorre i Gabriel Sanz, Juan Lluch, Vicent
Martínez Aparici.

sobre el qual versa tot el conjunt de
la falla en una composició farcida
de ninots d’anatomia expressiva i
senzilla sense plecs ni arrugues i
colors neutres, en els quals es combina
l’emmotlament de les figures amb
vestuari en tela, pel sintètic, llanes i
mobiliari, com Construïm les Torres
en Serrans-Plaça dels Furs (1994),
Noms de carrer, carrers de nom en
Plaça Ajuntament (2006) o el grup
indultat Els xiquets de la replegà
1849 de la Falla Eureka! en ExposicióMisser Mascó, Primer Premi de Secció
Especial Infantil 2008.
Amb els ninots indultats Veus
valencianes: cantaora i versaor de
2010 en Exposició i Passió el 2012 en
Na Jordana va concedir llicència a
buscar dintre del seu estil, un efecte
emocional captivador del públic amb
la representació de figures d’infants
en faccions més reals en situacions
autèntiques com la contemplació de
la Mare de Déu dels Desemparats en
l’Ofrena. A més, compta amb l’Indult
de Junta Central Fallera del ninot
El senyor Pérez, un homenatge al

periodista Vicent Ros Belda
i el seu programa radiofònic
impulsor de les falles
infantils en els anys quaranta.
El 2013 va plantejar en Na
Jordana la falla que, ara
per ara, manifesta la seua
maduresa plena com a artista
faller, Odissea, un cadafal
integrat com una escena més
del monument gran, el Cavall
de Troia en vareta de Manolo
García, marcat per un
excel·lent retrat caricaturesc
dels passatges i personatges
més coneguts de la mitologia
grega, donant-los una
aparença quasi teatral amb
textures, acabats i accessoris
com sols ell sap fer en falles.
Curiosament, va ser cremat
al mateix moment que la falla
gran, fet inusual en València
però si habitual en Alacant.
Coincidint amb els anys
iniciàtics de Blanch, està
Pedro Miguel Rodríguez,

David Moreno
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qui va volar dels obradors de Juan
Mestre i Germans Sánchez i va ultimar
els seus estudis d’Arts Aplicades per
afrontar el repte de fer falles infantils
al costat de la seua muller Maria
Josep, de manera que li arribar molt
prompte l’oportunitat de debutar en
Secció Especial en Plaça de la Mercé
en Aventures de l’Oest el 1995, castissa
comissió que feia regressar a la màxima
categoria el seu monument infantil
i on l’artista va romandre onze anys,
dels quals en sis va picar podi tant en
Premi de Falla –tercers, sobretot– com

Enginy i Gràcia –segons– (Carsí, 2013:
34-37), però també va experimentar
la frustració en quedar sense guardó
en una ocasió, 2003, paradoxalment
amb un falla de tall clàssic feta amb
intenció de guanyar el Primer Premi.
En els principis de la seua carrera visita
obligada eren “Joan Canet i els sempre
interessants Vicent Almela, José
Manuel Alares i José Luís Santés”, un
quartet ben diferent d’artistes.
“A mi el que més m’agrada és crear
la idea de la falla, la qual sempre

representa una fugida constant de
tot allò que haja vist o fet jo abans”,
però ens reconeix que al principi li
resultava relativament fàcil trobar un
temàtica, per exemple en els còmics;
cremava la falleta i a pensar en una
altra. Hui Pedro es torna exigent, fuig
d’allò fàcil. “Va aplegar un moment
en què trobes idees al teu voltant en
qualsevol període de l’any: una imatge,
frase o comentari, sentiments, una
experiència personal o les simples
ganes de contar alguna cosa. És un
estat d’alerta constant”.
El 2001, la falla Arts març… ials! va
estar representada en l’Exposició per
un retrat en miniatura del mestre
Vicent Luna modelant un bou, una
de les passions del gran artista de
Montserrat, en un racó seccionat del
seu taller, reproduït amb tot tipus de
detalls com maons a la vista, un estany
per enllumenar-se, un capot de torero,
la manisa ceràmica identificativa del
seu obrador a la Ciutat Fallera o la
companyia de quatre gatets atents al
moviment del torn de fang del mestre
Luna, un recurs, els animalets, molt

emprat pels artistes en els ninots
per aguditzar la tendror, calidesa
i efecte emotiu de les escenes a
concurs. Però no va resultar indultat
ni tampoc va rebre el Premi al Millor
Ninot de Secció; si bé va ser salvat de
les flames pels companys del Gremi
d’Artistes Fallers per a formar part
de la col·lecció del seu Museu, on
actualment s’exposa.
Després de tancar etapa amb la
Mercé el 2007, amb un Seté Premi
deixat caure en terra de ningú, Pedro
Rodríguez va passar a la Plaça del
Pilar –en primer lloc– i Regne de
València-Duc de Calàbria, comissió
en la qual va començar a treballar
al costat de Leo Alarcón. “El vaig
conèixer casualment per mitjà d’altres
companys. És un gran escultor i
millor persona al qual és de justícia
reconèixer el mèrit dels guardons”,
l’Indult dels ninots Solidaritat (2009),
Homenatge a Vicente Ferrer9 (2011)

9. El missioner Vicente Ferrer Moncho va faltar
en juny de 2009.
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i Fills dels núvols (2013), sota plàstica
i temàtica iguals: factura realista en
els protagonistes de l’escena (africana,
fallera infantil, Vicent Ferrer, xiquets)
combinada amb detalls de caràcter
caricaturesc (formiguetes animades)
i reproduccions de mobiliari real
(roques, carretó, llitera), color pastel
neutre i preciosisme; colp emotiu i
crida a la consciència respecte als
pobles necessitats com les tribus
africanes, el treball dels missioners
o el Sàhara Lliure. “Em plantege en
ocasions utilitzar les falletes com a
mètode de denúncia de coses que no
m’agraden; i, si toca, ajudar en deures
educatius des del que representa
un exponent a la vista de públic, i
en especial de l’infantil millor que
millor (els majors admeten poques
suggeriments)”. Figures que no
trenquen en l’estètica imperant
de la resta del cadafal, puix Pedro
Rodríguez harmonitza composicions
alçades per un gran centre ornamental
caricaturesc, amb predilecció per
la maquinària (camions, avionetes,
autobusos), busts humans i edificis,
rodejat per ninots de formes
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estilitzades i expressives, com mostren
els seus esbossos, amb els modelats
sobre patrons més academicistes de
Leo Alarcón, esmentant com a exemple
En cert desert del passat 2013. “És un
afany de superació personal perquè
sempre he tractat de fer una bona
figura per a l’Exposició. De sobte,
resulta que això coincideix amb el gust
de la majoria del públic –perquè aquest
és un premi popular–, sense demèrit
dels treballs anteriors”.

Sincerant-se: “sempre dic que els
guardons es dilueixen amb el temps
i cauen en l’oblit i, per experiència,
no són garantia de res per a l’any
següent. A veure, que estan molt bé
i jo marque com a objectiu el Premi
d’Enginy i Gràcia, però m’alimente més
dels xicotets comentaris i anècdotes
curioses esdevingudes pel meu treball.
El millor premi és que quede record
del projecte en la gent”. Enguany, Pedro
Rodríguez afronta la seua falla número
vint en Secció Especial Infantil, A fer la
ma… leta en Ceramista Ros-José María
Mortes Lerma.
El seu successor en la Falla del Regne
ha sigut Julio Monterrubio, de qui
vàrem assistir a la seua estrena en
falles infantils en Espartero-Ramón
y Cajal el 1990. Aquest veterà artista
deu la seua consagració al seu fill Julio
Sergio, amb un canvi de registre estètic
basat en una simplificació i estilització
de la caricatura menys grotesca i
l’aplicació de la pintura plàstica a
l’aigua, una de les senyes d’identitat
dels Monterrubio que més ha calat en
la resta d’artistes. “Li vaig deixar total

llibertat per desenvolupar les seues
idees, ser lliure i treballar sense la
pressió dels premis”. Tanmateix, l’obra
de tots dos en la dècada dels noranta
se centra en falla gran en Plaça del
Pilar, amb quatre primers premis i dos
segons de Secció Especial.
Des de mitjan anys 2000, Monterrubio
està molt més pres per les falles
infantils, amb noves idees fruit d’uns
canvis radicals en la seua vida privada
que li han influït major energia, de
manera que ha esdevingut una etapa
pletòrica com a guanyador de cinc
dels set últims primers premis de
Secció Especial Infantil de València
atorgats10. “La falla infantil em
rejoveneix; trau del meu interior un
xiquet amagat, que per altra part no
és difícil de despertar. La il·lusió, la
creació o la cura de la qualitat del
treball és la mateixa que en la falla
gran. Canvia la pressió, el nombre
de membres de l’equip, el transport,

10. 2006, 2007, 2011, 2012 i 2013 tots en Nou
Campanar.
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etc. Coses alienes a la creació, però
artísticament són iguals; tot i això, la
falla infantil hui alça més el braç per
l’avantguarda perquè deixa més espai
a la creativitat i l’experimentació”,
apreciació amb certa raó, puix sembla
que hi ha dues vares de mesurar, una
per a la plàstica fallera infantil i una
altra per a la gran, en la qual una línia
rupturista és poc menys un escàndol
però, en les menudes, sembla que amb
l’edulcorant del món infantil, es torna
elogi.
Les seues formes actuen com un
transsumpte de Tim Burton en versió
lluminosa i amable, un gòtic enfront
del decó pastel, La núvia cadàver
(2005) versus El casament dels meus
pares… en fotos (Nou Campanar,
2011), amb ninots sota plànols rectes
i trencats, colors frescs i dinàmics
(taronja, blanc trencat, rosa, vileta) i
les millors llums del impressionisme
sorollista; composicions airejades
però amb un punt d’horror vacui com
Carrusel d’emocions i Jardí Botànic:
“IMAGINE…” (Nou Campanar, 2012 i
2013); la música i literatura es prenen

com a lemes de falla i fils conductors
per tal d’argumentar sobre temes
quotidians amb humor en el món dels
infants, els animalets, fades, de somnis
i il·lusions. El 2014 planta quatre falles
infantils més, en juny, la seua primera
foguera infantil en Baver-els Antigons.
Alares, “Fet d’Encàrrec”, Víctor Valero,
Almela, Blanch, Pedro Rodríguez i
Monterrubio, tota una escola de retorn
de tot en la vida i les falles. Ens resta
molt de veure falles seues i tots ells,
però també les edats marquen un
inevitable compte enrere…
“El jóvens presenten una competició
molt interessant”, diu Monterrubio;
per altra part, Paco Pellicer aprecia que
“un avantatge de la nostra època era
l’anonimat i la improvisació. No érem
conscients que hi havia un públic faller
més enllà del carrer Castelló”, paraules
quasi subscrites per Víctor Valero.
“En els huitanta tot era novetat i, ara,
l’actitud que han de tenir els que vénen
darrere és trencar amb el sistema, i la
Festa reconvertir-se i créixer més enllà
del populisme”. José Manuel Alares
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ens valora alguns noms: “Sergio Amar,
objectius complits; a José Gallego no li
perdeu la pista; Miguel Hache, el més
fresc i original; David Moreno, profund;
Marina Puche, del millor; i Óscar
Villada, modest i honest”. Vicent Almela
es declara fan de tots i cadascun d’ells.
“Però també de Vicente Franscico
Lorenzo i els Germans Tomillo. En falles
s’està ansiós de novetat i ells aporten
creació i pluralitat”, i aconsella “que
siguen sincers, que treballen a gust
cada dia i facen el que senten, encara
que siga el mateix estil any rere any,
sense pensar en el premi”.
Aplega la saba nova, un grup d’artistes
fallers procedents de Belles Arts,
el grafisme i el disseny, que, en un
ambient certament inestable per
a la professió, han sabut fer-se un
lloc gràcies a haver perfilat cadascú
d’ells una marca identitària; a la
concepció de la falla com un mitjà més
d’expressió dintre dels seus camps
artístics; conscients que el primer
premi passa pel reconeixement de la
seua delicada obra efímera.

Tots ells són una pinya, recolzen
mútuament els seus projectes i
guarden respecte a la persona,
obra i iniciatives dels veterans,
com Víctor Valero, qui va traure
el vessant més solidari de tots els
artistes d’ambdues generacions en
una subhasta de quadres i escultures
a favor d’AVAPACE11 en el Nadal de
2012. Vicent Almela puntualitza que
“nosaltres no disposàvem dels mitjans
de contacte actuals per fer quòrum,
ens véiem en l’Exposició del Ninot,
sopàvem eixa nit i fins l’any següent.
De fet, projectes col·lectius nostres
com “No T’Espantex”12 varen venir en
dates recents”.
“La falla infantil està menys
globalitzada estèticament que la gran,
a banda de les facilitats i avantatges
d’estalviar en llogar naus grans,
formació d’equip, costos de material,

11. Associació Valenciana de Paràlisi Cerebral.
12. Formaven “Fet d’Encàrrec”: Moisés Alarcón,
José Manuel Alares, Vicent Almela, Vicent
Lorenzo pare i fill, Emilio Miralles, Pepe Puche,
Guillermo Rojas i Víctor Valero.

etc. Considere que nosaltres treballem
tots molt a gust i es nota en el resultat
final; la distinció, que cadascun siguem
especialistes en una cosa o altra, o
estils diferents, és positiva”, parla
Marina Puche, artista de curta carrera
fallera però força intensa –com aprecia
Víctor Valero– encetada el 2012 amb
Cotó de sucre en Exposició-Misser
Mascó. En el seu blog13 compila la seua
extensa obra premiada i exposada,
principalment retrats naturals en
grafit i pintura, les dues facetes que
la defineixen. Dintre del procés
de construcció de falles, “idear els
temes, esbossar, pintar i la plantà
poden resultar els moments que més
m’agraden”.
Dir Puche en Falles és esmentar
una nissaga de grans artistes. “L’avi
Julián no el vaig conéixer, però amb
el meu pare he viscut grans moments
en el taller a partir dels noranta en
Arxiduc Carles, Avinguda Malva-Rosa

13. marinapuche.blogspot.com (darrera consulta
11.11.2013).

o darrerament en Exposició i QuartPalomar14, saludant els seus companys
en les nits de plantà quan ell ja n’havia
ultimat la seua. Ser una Puche no
és una pressió, estic molt contenta.
Tampoc m’exigisc fer les falles de l’avi
i el meu pare perquè sóc conscient que
no puc fer-les i cadascú som un estil”.
Promptament va convertir el taller del
gran Pepe Puche en un lloc de treball,
pintar sobretot; de fet, els quadres de
La Cort Reial (Quart-Palomar, 2007)
eren seus. “Ara ell em dóna una ajuda
totalment desinteressada perquè ja
no ha de demostrar res. El que s’haja
acoblat al meu estil és perquè sap
modelar, interpreta i dóna el segell de
qualitat que l’obra mereix traient per
exemple ulletes i manetes, detalls que
milloren els acabats que jo no sabria
fer igual”.
“La falla infantil és un projecte molt
més personal que la gran –on no em
veig plantant ara per ara per qüestió

14. Pepe Puche va iniciar-se fent falles infantils
en Col·legi Portal Nou. Seu és el Ninot Indultat
Infantil 1972 Astronauta (Nord-Dr. Zamenhof).
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d’estils i temàtiques–, però això no lleva
de poder fer-ne partícips un seguit
d’amics i amigues que vénen en els
darrers dies de treball a pintar i cosir o
t’acompanyen en la plantà. En la falla,
tot és molt distint sent allò més ideal
el fer falla per plaer, no haver de signar
tres o quatre i desatendre altres coses;
que treballar en un taller t’aporte poder
viure més al teu aire, eixir de la rutina,
una dedicació del teu temps i disfrutar
de tot eixe procés perquè després la
falla en si dura molt poc”.
Eixa dedicació i implicació de gent
pròxima és el punt d’inflexió de la falla
respecte a la seua també reconeguda
producció d’il·lustracions sobre
ceràmica en fred i joieria en la marca
“Manitas de plata”15. ““Manitas”
i la falla es complementen, varen
nàixer molt a la vegada; si bé quan
estudiava en Alemanya16, un dia en

15. quetienesmanitasdeplata.blogspot.com.es
(darrera consulta 11.11.2013).
16. Marina Puche és llicenciada en Belles Arts. Va
estar un any amb Beca Leornardo a la Universitat
de Halle on va fer un Postgrau de Pintura.

Esbossos figures falla infantil “Nou Campanar” any 2013.
Art.- Julio Monterrubio.

classe de ceràmica –d’ofici, per cert–,
el professor ens va dir que pintàrem i
jo vaig fer un home que somiava amb
uns bitxets, en un estil que després he
definit en “Manitas” i les falletes, però
ha sigut tot molt casual”. Les seues
falles van destinades als xiquets, “però
tot tipus de persones són admeses com
a públic, com passa amb “Manitas de
plata””, una de les principals vàlues del
seu art: no tenir edats.
Sobre el seu estil, no hi ha precedent ni
font, és Marina Puche. Composicions
volàtils que recuperen elements com
el moviment i la música, que ens
evoquen el teatre de titelles, l’animació
lumage i el patchwork, tècnica
emprada en el poblet que conformava
la base de Volare d’Exposició-Misser
Mascó el 2013. “Per què pintar o
modelar si una textura que pretens pot
suplir-se amb retoladors o llapissera?
El resultat és molt més gràfic. Les
teles i folrats? El mateix, perquè ho
requereix l’acabat”.
Qui va encoratjar Marina a fer falles?
En bona mesura: José Luís Ceballos
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i Francisco Sanabria17, esbossant-los
El món de Daniela en Quart-Palomar
el 2011. “Portàvem uns anys amb ells
i volíem fer alguna cosa diferent.
Vàrem plasmar la personalitat
de Marina, tot just quan també
començava amb “Manitas de plata”,
quedant el record d’una experiència
molt divertida i xula perquè tots
tres tenim nebodes de nom Daniela
que acabaven de nàixer”. Quin gran
conseller tenen Ceballos i Sanabria?
“Pepe Puche. Nosaltres vàrem
conèixer Marina en classe d’Anatomia
Artística, impartida pel també artista
faller José Luís Álvarez El Metge, al
seu torn company de Pepe en Lladró”,
tancant aquest cercle d’amistat entre
els Puche i el duet d’artistes veïns
del barri de Sant Isidre. “Pepe ens va
presentar la comissió de Quart, una
falla amb solatge històric i una de
les places més boniques per plantar,
per fer el nostre primer cadafal en

17. Podeu fer seguiment de la seua carrera en
ceballosysanabria.blogspot.com.es i facebook
“Ceballos & Sanabria” (darrera consulta
18.11.2013).

el nostre darrer any de carrera”. Era
2004, per tant aquest tàndem aplega al
seu desé aniversari fent falles.
Amics d’infantessa i companys en
Belles Arts i el Màster en Restauració
de Béns Culturals, guarden record
de “totes i cadascuna de les falles de
Miguel Santaeulalia en Na Jordana,
sobretot la dels Beatles; i la fallera
i la cabaretera de Monterrubio en
Plaça del Pilar”. Han rebut consells de
fusteria de Guillermo Rojas i la seua
manufactura reflecteix recursos de
Pepe Puche, José Gallego, Paco López
Albert. “Allò que a ells els ha servit,
entenem que potser siga igualment
vàlid i resolutiu per a nosaltres”.
Francisco Sanabria, llicenciat també
en Història de l’Art, s’encarrega
d’il·lustrar el conjunt de falla i escenes
sota una estètica particular en la
qual predomina una depuració de
l’estil barroc amb ninots de notable
expressió (boques grans i somriures
amplis). “Amb el que plasma Francisco,
tiren endavant. La falla es festa i
alegria, no concebem ser freds i no fer

una estètica amable, donar sensibilitat,
posar somriures i mantindre un segell,
però evolucionant a cada pas”, diu
José Luís Ceballos. “En Belles Arts
t’ensenyen a traure el geni de l’artista,
però en la falla de públic infantil un
concepte pur i dur no és factible més
enllà de l’abstracte. El fons de la falla
infantil és complex, però ha de ser
blanca i tot no val”.
De Joan Blanch noten la influència
quant a plantejaments: la falla
didàctica, a més des de la plaça
més recognoscible i mediàtica com
és l’Ajuntament. “Personalment,
estàvem amb moltes ganes d’aproparse més al centre (plantàvem en
Aras de Alpuente-Castell de Pop,
Menéndez Pelayo) i, concursant en
la Falla Municipal, vàrem acabar en
ple epicentre! La idea per al projecte
era unir falla i ciutat, perquè és un
àmbit molt ampli per ensenyar, un
projecte molt didàctic”. Sobre temàtica
didàctica dedicada a València en la
Falla Municipal Infantil diuen: “No
som els primers. Seguim el camí
traçat per Blanch amb les falletes

del Riu Túria i dels carrers i Bernado
Estela amb la Platja de la MalvaRosa”. D’aquesta manera, el 2008
empren un compendi de falletes que
ha tractat qüestions com les festes,
l’Exposició Regional de 1909 (2009)
–“Falla on vàrem tenir molt de treball
documentant-nos sobre els principals
protagonistes de l’efemèride”–,
el Tribunal de les Aigües (2011),
la Constitució de 1812 (2012), el
Renaixement (2013) – “un projecte que
teníem en ment des de temps perquè
va haver una mena de comunió mística
que ens va sobtar a tot l’alumnat de
Belles Arts quan vàrem descobrir els
Àngels Músics de la Catedral”– i el
2014, el mateix Ajuntament, “on els
xiquets envaeixen el consistori i el
dirigeixen”.
El 2009 varen plantar en Ceramista
Ros-José María Mortés Lerma Xiquets
i Drets, dedicada a Eglantyne Jebb
fundadora de Save the Children en
l’any del 20 Aniversari de la Convenció
dels Drets dels Xiquets. “Aquesta ONG
va ser partícip del projecte. El públic
marca que continues. Totes les nostres
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propostes han tingut bona acceptació
per públic i grups polítics. Tenim bones
anècdotes, com el guarda jurat que
ens comenta l’avaluació positiva que
la gent fa de les nostres falles, sobretot
l’any passat amb el ninot de la Mare de
Déu dels Desemparats”, una figura que
era molt ninot sense perdre respecte a
la imatge religiosa, que l’alcaldessa va
indultar18, però que no es va dipositar
en el Museu Marià com Ceballos i
Sanabria volien.
Tenen obra també fora del vessant
didàctic. “En Aras de AlpuenteCastell de Pop vàrem tenir un bon
premi d’Enginy i Gràcia amb una falla
dedicada als jocs amb molta sorna,
diversió i doble sentit; Música, al
teu estil amb caricatures de Beatles.
Madonna i Nino Bravo en Ceramista
Ros; El món de Daniela era pura
estètica, la gent la podia prendre i
interpretar-la; o Comtessa Blanca
Comlaneu i Comlasal en Comte

18. L’alcaldessa també va indultar el ninot de
l’Exposició de Viva la Pepa! l’any anterior per
ser regalat a la ciutat de Cadis.

Salvatierra-Ciril Amorós era un
personatge guiat per un conte, no
hi havia didàctica”, una narració
feta per l’escriptora Teresa Broseta,
col·laboradora també en La Cort del
Rei Sol en Exposició-Misser Mascó
2014, falla nascuda d’una escena
de Xocolate, boníssim!!! (Aras de
Alpuente-Castell de Pop, 2007);
així com en Alacant, cinc anys en
Baver-els Antigons. “Fer foguera pot
resultar aclaparador perquè et falta
temps (abril-juny només) i el barem
pressupost/volum de foguera és
desorbitat. Amb pressupostos molt
tancats, has de fer i donar moltíssim”;
i des de 2007 no se’ls veia per Secció
Especial. “Tornem en Exposició i
veiem un gran competició amb gent
nova, com José Gallego. Es presenta un
concurs dur”.
Fora de l’àmbit faller, restauren
imatgeria religiosa i tenen la marca
“Q-adrets”, “on fem il·lustració
personalitzada per donar un toc
simpàtic en la decoració de la llar”,
així com una nova línia de joieria i
bijuteria religiosa aplicant la seua

plàstica. “Totalment original i a la qual
estem trobant el punt a mesura que
arriben comandes”. També varen obrir
“Sacabutx” amb merchandising faller,
però ara està parada.
Un altre artista que compta –i molt–
amb les veus de l’experiència i mostra
respecte a la veterania és Sergio
Amar, artista que va iniciar-se de
forma regular en el taller de “Fet
d’Encàrrec” allà per les darreries de
1996, empaperant ninots i donant
de panet blanc “a la primera falleta
que varen plantar en Na Jordana19”
quan era un estudiant de l’antic BUP
i tan sols tenia una falla plantada
en el seu currículum... en l’aldea
soriana de Paones20. Marisa Falcó és
una persona fonamental en la seua
trajectòria puix va preparar Sergio
en les proves d’accés en Belles Arts
i ingressar en el Gremi d’Artistes

19. ¿Què pinte jo ací? amb Vicent Almela, Vicent
Lorenzo, José Santaeulalia, José Luís Santés i
Víctor Valero.
20. Un amic seu valencià estiuejant de Sòria va
presentar-lo a Marisa i Paco.

Fallers. “En el taller de Marisa i Paco
vaig conéixer Vicent Almela, l’admire;
de major vull ser com ell!–, Víctor
Valero i Moisés Alarcón”, un altre
savi artista faller de mans assaonades
important en la seua carrera. “Moisés
és actual col·laborador del meu taller
i va ensenyar-me a pintar, posant i
intensificant molt el color en el taller
perquè després al carrer, amb llum
natural i els focus, no perda vivacitat”.
Aquest veterà artista, amant del so
disc dels setanta, conversa de falles,
talla suro i aconsella mantindre la
ferramenta en el lloc –perquè és
l’única forma per a després trobar-la–
en el taller de Sergio a Vinalesa.
Va plantar la seua falla d’examen en
el Gremi en Avinguda Blasco IbáñezMestre Ripoll el 2005; l’any següent ja
signava per Arrancapins, CorretgeriaBany dels Pavessos, Peu de la Creu i
Fra J. Rodríguez-Pintor Cortina. “El
2006, treballant en l’impàs de falles a
fogueres amb Vicent Llàcer, Arxiduc
Carles-Xiva buscava artista infantil.
Moisés i Llácer em varen presentar a
la comissió i, el 2007, vaig debutar en
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Sergio Amar

Secció Especial amb Shhh! Silenci,
estem dormint, venint després tres
anys amb l’Antiga de Campanar i
actualment Cuba-Literat Azorín, on
el 2012 vàrem ser quart premi amb
La història està de moda”, més
Arquebisbe-Sant Marcel·lí, Pintor
Segrelles i Mercat Central que el
posicionen com un dels artistes de
la nova fornada més prolífic quant a
demarcacions.
Una de les seues fonts plàstiques ha
sigut El pequeño Spirou21, còmic el
qual va encomanar els àlbums a França
perquè al nostre país es trobava esgotat
i del qual comparteix seguiment amb
Joan Blanch, artista amb qui va formar
parella en Tossal d’Alacant el 2011
amb ¿De dia, de nit?, una composició
on els dos cossos centrals establien
un comparativa entre els estils dels
dos artistes, sobretot en color Sergio
més càlid i mediterrani, Blanch més
neutre i pastel. “Fernando Morles

21. Còmic de Philippe Tome (guió) i Janry (dibuix)
precuela d’Spirou y Fantasio de Rob-Vel, André
Franquin i Fournier entre altres.

és qui em va portar a Alacant, a Sant
Blai-La Torreta, el 2008. En l’any
següent vaig fitxar per Tossal, on
ja són cinc exercicis complits, dos
primers premis de Secció Especial
(2012 i 2013) i he renovat per a 2014”.
Sergio Amar afirma que la foguera i
la falla infantil no tenen diferències
estètiques especials. “Pots jugar més
amb les textures”; en temàtica “has
de fer alguna ressenya al que és la
mateixa ciutat d’Alacant”, com va fer
en Internacionalacant el 2013. “La
pintura no sofreix excessivament la
calor però sí l’espuma expansiva, que
amb les temperatures altes, agafa més
volum”.
Al principi, a Sergio Amar li costava
modelar el suro i aprenia a base
d’observació i consells, però en
l’actualitat el moment que més gaudeix
és eixe. “Quan veig que va eixint la
falla, més ganes tinc de continuar.
Pintura és un moment d’angoixa
perquè has d’acabar, i m’encanta posar
detallets com flocs, arcades i plomes
perquè enriqueixen la figura, però no
en excés. És la diferència respecte a la
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gran: la infantil te la treballes tu i, ara
per ara, visc monopolitzat per elles. No
pense a fer falla gran ni tinc temps per
dedicar-me a altres vessants artístics”.
Com una lliga de futbol de primera
divisió, en les Falles dels noranta
s’estava o amb Na Jordana-Miguel
Santaeulalia o amb Plaça del PilarJulio Monterrubio. Óscar Villada22 es
decantava per l’equip del Carme. “Era
una falla amb la qual sentia especial
afinitat, per la moguda cultural
que els envolta i seguia Miguel
Santaeulalia pare des de la seua falla
de 1986; així com Manolo Martín i
Agustín Villanueva en aquest mateix
emplaçament. En el present, clavat jo
també en l’ofici, la meua perspectiva
és més àmplia i he descobert millor,
per exemple, Julio Monterrubio, obra i
persona”. També reconeix que la falleta
Del món faller, els xiquets estan
penjats de Víctor Valero en Doctor
Manuel Candela-Beatriz Tortosa (2005)

22. Podeu fer seguiment de la seua carrera en
fallesoscarvillada.blogspot.com.es (darrera
consulta 15.11.2013).

li va resultar “pura poesia amb aquell
vell perxer i els ninots penjats pel
brusó”.
I el destí el porta a ser hui l’artista
infantil del Pilar amb Milagros, una
escoleta de Sants, de la qual ens exposa
que en la seua elaboració la primera
cosa és “crear una estètica que entre
als menuts pels ulls i temàticament
els deixe un solatge didàctic, situant la
trama en un ambient que els resulte
pròxim i, en el cas d’aquesta falla,
traient un doble sentit: els xiquets
tenen virtuts i són valuosos en certes
situacions”, plantejant una escola on
un sants reduïts a l’edat de xiquets de
Primària juguen en el pati de la mestra
Milagros i on cobren protagonisme –
entre altres– aquells vinculats en nom
i consagració amb les nostres festes
(Maria Magdalena, Sant Joan i Sant
Josep, Sant Jordi, Sant Antoni). L’enginy
i gràcia, buscar el sentit divertit de la
falla, les dobles lectures i l’acudit, són
fruit del seu aprenentatge amb Juanjo
Gracía, taller en el qual va entrar el
2004 quan aquest plantava en Doctor
Manuel Candela-Beatriz Tortosa,

com ja va demostrar en Animal en
l’Antiga de Campanar el 2012 fent
al·lusió als companys artistes de Secció
Especial com David Moreno, Blanch,
Monterrubio i Pedro Rodríguez, amb
motius que representaven les seues
falles i estils però en versió fauna.
El 2008 va aterrar en Doctor Sanchís
Bergón-Turia amb La flor de la vida on
enguany planta la seua falla número
sis en l’encreuament, “dedicada a
aquells jocs que féiem de menuts
traient formes diverses als núvols”. El
2013 en Quina pinta!! va comptar amb
la col·laboració de l’humorista gràfic
Antoni Ortiz Ortifus i també s’escau
ressenyar una encantadora trilogia
de falles plantades en la cabanyalera
Progrés-Teatre la Marina al·legòriques
a elements del barri com l’octogenari
Far (2010), el desaparegut Teatre la
Marina (2011) i la tècnica de la Pesca de
Bou (2012).
Óscar compagina les falles amb
ser colorista en un laboratori de
provatures dins del sector gràfic. “Dec
el meu aprenentatge de dibuix als

meus professors de l’institut Enrique
Pons i Lola Lliri, i he completat la meua
formació amb seminaris en l’empresa”.
Aquest treball també cala en el seu
vessant artístic. “Allò que t’agrada
et crea una influència, una idea que
comences a representar a partir del
profit que traus d’altres coses. Venint
del sector gràfic, la imatge em colpeix
molt i el dibuix animat més. Els canals
televisius d’animació, els còmics de
superherois i infantils, els faig mistos!”
Molt representatiu d’Óscar Villada
és “emprar colors molt saturats,
simplificar la pintura per crear
aquesta estètica cartoon” i ninots de
ratolinets protagonitzant situacions
desgavellades de les quals solen eixir
malparats.
“La falla infantil actual? Molt més
diversificada en estils que la gran. Per
què no en faig de grans? Impliquen
més dedicació en temps, tinc un altre
treball, per qüestions logístiques
(taller, equip) i em trobe més a gust
en infantils. Un moment? Pensar el
guió: estirar d’una cosa concreta,
desenvolupar el tema prou, i cuidar-
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lo perquè siga didàctic i divertit (mai
avorrit), al mateix moment que vas
dibuixant o modelant i disfrutar de
com ho vas traient”.
José Gallego va tenir una entrada
triomfal dins del circuit faller
convertint-se en l’artista revelació de
2009 amb Abracadra, reconeguda amb
el segon premi en Sueca-Literat Azorín,
on havia debutat l’any anterior en
Secció Especial. José, des del seu taller
de Beniarjó, resulta un dels artistes
més puixants del panorama actual
amb composicions molt ornamentals,
coloristes i de línies trencades
(predomina l’estilització de figures i
les ganyotes), procurant ser diferent
i sorprendre sempre, i fent palés en
la falla plantada tot el que ha sigut el
procés de creació, com la idea principal
–la qual pot variar i canviar-li el
projecte segons va avançant– el dibuix,
modelat i acabats i, en general, el fet de
disfrutar del treball de taller.
Es manté alié a tota la voràgine creada
al seu voltant, catapultada el 2013 quan
va fer segon premi de Falla, segon

d’Enginy i Gràcia i millor ninot de
Secció Especial Infantil amb Karaoke
valencià en Almirall Cadarso-Comte
Altea, per darrere en premi de Julio
Monterrubio en Nou Campanar i per
davant de Joan Blanch en Na Jordana.
Evidentment, Almirall Cadarso l’ha
renovat per 2014 amb ¿Et conte un
acudit?. Va prendre’s un any de
descans, 2010, i va plantar en Secció
Primera en Duc de Gaeta-La Pobla de
Farnals, on va guanyar el Primer Premi
gràcies a I love Horta; a Alacant ha fet
foguera infantil durant quatre anys
en Sant Blai-La Torreta (2009-2012) en
Secció Primera i Especial; i ha sigut
parella artística de José Sanchis en
Quina por! en Ceramista Ros-Mortés
Lerma (2010) i de Manuel Algarra en
Efímera en Sant Blai (2013), projectes
de falla i foguera gran respectivament,
però fer aquest tipus de treballs en
solitari és un repte que encara no veu
afrontar.
A aquestes altures comprovem que
vivim la belle epoque de la falla
infantil; ho testimonia també Miguel
Hernández Miguel Hache. “Des de fa

uns quatre anys fins a ací, està prenent
molta importància la falla infantil
per la seua major evolució estètica
sobre les grans”, obertura plàstica de
la qual Miguel ens aprecia també la
seua paradoxa, puix a mesura que creix
eixa rellevància “es posen molt més
en dubte les estètiques. Diuen que no
són pròpies de falles infantils, però no
qüestionen abans si les actuals falles
grans són adultes. No veig coherent
que allò que en gran representa una
plàstica més adulta, com són les falles
d’autor i experimentals, directament
moleste… És una cosa que no acabe
d’entendre, eixa visió conservadora.
La infantil es qüestiona i a la gran se la
deixa seguir per inèrcia. És un moment
ideal perquè, amb la crisi la falla està
més oberta a l’experimentació, la
infantil sobretot, però la gran, dels
anys noranta fins ara, continua igual.
Una manifestació artística potent
com les Falles en altres capitals
europees estaria més evolucionada
plàsticament”.
“Les meues falles infantils són per a
xiquets i adults. M’encanta el públic

i l’estimació dels majors perquè en
la falla infantil pot haver de tot, i els
menuts veuran unes coses i els més
majors unes altres, com passa amb
qualsevol pel·lícula”. Miguel assegura
haver treballat i treballar molt a gust
“en totes i cadascuna de les comissions
on plante. Aquest és un treball molt
romàntic i em deixen fer el que vull”.
En cas de topetar amb algun tipus de
pressió o influència no considerada,
Miguel Hache actua amb sinceritat
i diàleg fins fer veure que l’únic
plantejament que resoldrà el projecte
faller és el que ell marca.
Admira l’art de la il·lustració manual,
“aquella que es defineix pel signe
plàstic i l’empremta dactilar, sense
simetria” i es declara lector de Micahel
Ende (El Teatro de las Sombras,
Momo, La historia interminable,
Tragasueños), amor pels seus llibres
declarat en Aleshores… en Doctor
Vila Barberá-Doctor Gil y Morte el
2010. Sobre el seu estil, ens desvela
que “comence dibuixant moltíssim, a
compondre en paper i tres dimensions
per anar col·locant ací i allà. Un any
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vaig definir sols ulls, en un altre vaig
incloure les boques i, enguany, els
nassos i, a poc a poc, he anat fent el
meu art-falla”. Empra molt la textura,
com el patchwok en Els tripijocs
d’Anna en Palleter-Erudit Orellana
2012, ¿I per què no? en Plaça Jesús
el 2013 o acabats imitant fusta de
roure tallada i roca, com presenta en
les seues falles de 2014 en Palleter
Paisatge interior i Cronista Vicent
Beguer. Ha trobat el seu assentament
en Secció Especial en Avinguda
Malva-Rosa (Desdejuni continental,
2013) i comptat amb la grafittera i
il·lustradora Julieta Xlf com a parella
artística en Equilibri i Calaveres
i diablets en Avinguda CatalunyaMéndez Pelayo i El bosc ambulant
en Bisbe Amigó-Conca el 2011. “Ens
va presentar un amic en Belles Arts i
va ser crucial perquè jo portava nou
anys intensos de falles, volia descansar
i repassar què volia fer i no fer. Ella
va aportar un disseny que em va
venir molt bé per reciclar-me, en una
experiència que va ser molt guai i no
descarte repetir”.

Abans de tot això, havia format
part de l’equip de taller de Roberto
Cañada durant tot just deu anys, de
1999 fins 2009, “en un ambient molt
autodidacta”, esmenta. Nogensmenys,
va realitzar ja la seua primera falleta
en solitari l’any 2000, en Cases de
Bàrcena, i són els seus estudis de
Belles Arts –carrera de la qual cursa
el quart any actualment– els que van
perfilant la seua manera de fer falla.
“També he aprés escultura amb Sergio
Amar, David Moreno, Dora Piles i
Víctor Valero”, en el taller del qual va
presentar-se amb dèsset anys –i unes
considerables rastes–, apassionat per
les falles i l’art de Joan Blanch, Julio
Monterrubio i Alfredo Ruiz en concret.
“M’encanta escoltar Víctor Valero,
contar històries dels huitanta”, diu
Miguel Hache, artista fan de la música
i cartellisme (Mostra de Cinema, Fira
del Llibre, festivals de discoteques
de “la Ruta”), d’aquella dècada “ens
mola molt el vintage, el mobiliari, la
plàstica…, els setanta i huitanta en
general. Això ha sigut un motiu per
mantenir-se en contacte”. Com Vicent
Almela esmenava anteriorment, les

xarxes socials han fet d’aquest un grup
molt unit, de fet Miguel ens delita amb
exposicions d’esbossos de les seues
falletes, una vegada passada la festa, i
allí tots estan per recolzar-lo. Si bé, ell
encara guarda el record de la data de
lliurament dels ninots de l’Exposició
com “la nit dels artistes. Ens veiem
per primera vegada en un any en
eixe moment”. Sobre el Concurs de
Ninot Indultat afirma “tenir molt poca
fe”, donat el rumb que ha pres allò
mereixedor de reconeixement des
d’encetat el nou mil·lenni.
Miguel Hache acaba la seua conversa
recordant-nos un artista clau en les
falles infantils dels anys noranta com
és el borrianenc Juan Carlos Molés.
“En composició era espectacular.
Recorde molt La rialla de la
innocència amb busts de pallassos
en l’Ajuntament o l’etapa en Convent
Jerusalem amb la falla de Disney i la
senzillesa de la figura de la fallereta de
Hollywood”, esculpida per Julio Sergio
Monterrubio i resolta per Molés.
Una filosofia semblant a Miguel Hache

és David Moreno, un adolescent
amb inquietuds artístiques allà pels
principis dels 1990 que comprava un
rodet de vint-i-quatre fotos i un altre
de trenta-sis per fer parades en Joan
Canet en Na Jordana, de qui recorda la
falleta Passatge a l’Índia; Monterrubio
i la Plaça del Pilar; Alfredo Ruiz, i Joan
Blanch en Serrans, “del qual vaig fer
fins a quatre fotos de la seua falla
dedicada a les Torres (sense saber
per què, em cridava molt l’atenció).
Són tots estils diferents, però no he
deixat que cap d’ells m’influencie.
Tècnicament i la capa exterior de tots
nosaltres artistes de hui és pareguda,
però l’esquema, allò que l’enllesteix, és
diferent”. Per exemple, David Moreno
incideix més en escultura i deixa
que la peça cobre importància per si
sola, podent funcionar sense pintura
perquè ell sols acoloreix, demostrat
en Equinocci en Convent Jerusalem
el 2012. “Deixar en blanc no és fàcil
perquè has de cuidar molt més la
pulcritud de la peça”.
Llicenciat en Ciències de la
Informació, especialitat en Publicitat i
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Relacions Públiques, i
amb la part teòrica de
Belles Arts superada,
David es declara
autodidacta. “Sempre
m’he relacionat amb
la creativitat: pintava,
als dotze anys vaig
fer una falleta... i
vaig ser escultor per
a Javi Fernández, i
ací em vaig acabar
d’enganxar a aquest
treball”, el qual
defineix com “una
cal·ligrafia que no
pots perdre però en
la qual, en cada traç,
tracte de canviar
alguna cosa de
composició, sobretot
ara que sols faig una
falla de volum i ja no
treballe amb motles”.
“Treballe a la vegada
el concepte, que a la fi
va quedant per davall
de tot durant el procés,
Marisa Falcó

i dibuix. El lema és el primer que tanque
en una paraula, un resum però guardant
moltes coses (Com-mèdia, Dos flors,
Equinocci), divague i ho plasme en falla
infantil. A partir d’ací, em documente
sobre altres estètiques en il·lustracions
i dissenys, qualsevol cosa que em done
imatge en treballs fora de les falles, però
sense que actue com a referent, sols
per crear altres coses noves perquè no
copie disseny; comence a dibuixar molt,
moltíssim i a modelar en menut per
veure composició, en la qual procure
posar-m’ho difícil i ser rupturista”.
És un dels artistes més oberts a
l’experimentació de formes i conceptes,
demostrat queda en Glup, glup en
Cronista Vicent Beguer, 2010, una
recreació del fons marí amb ninots
de meduses, calamars i peixos volàtils
en textures de plàstic penjant de fils
d’arams, reconegut amb el Primer
Premi de Secció Segona i el Ninot
Indultat; i en Doctor Collado Zoo,
l’esbós del qual ens recorda els jocs
de retallables dels seixanta en versió
2.0 i Premi Enginy i Gràcia Secció
Sisena 2012, i Urbana vol un món en

color el 2013, amb un únic ninot i un
castell rosa com a cos d’altura. “Les
falles de Cronista i Doctor Collado han
sigut més per passió i experimentar;
treballs que donen lloc a les falles
amb les quals sí que competisc”. Per
exemple, d’Urbana vol un món en
color ha nascut Metamorfosi de Nou
Campanar 2014; Nocturna número 2
de Convent Jerusalem 2012 reprén a
¿De què t’ocultes lluna? de l’Antiga
de Campanar 2003. “Un projecte
amb una bona idea, però que va fallar
en la resolució final per la meua
inexperiència”. Depenent del projecte,
també busca textures en “qualsevol
material combustible net”, com
Mandala, juntament amb l’arquitecte
Miguel Arraiz, en Castielfabid-Marqués
de Sant Joan el 2013, plantada en
l’interior de la falla gran S’està lliurant
una batalla encara que no ho sàpigues,
construïda sols amb cartró corrugat.
“Al final a la falla se li demana estètica.
La falla infantil és més artesana,
artística i elaborada. Un error en la
maqueta multiplicat per deu, d’acord
amb l’escala de treball, es nota i molt”.
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De fet, David Moreno no va tornar a
Secció Especial fins que no es va sentir
més segur, amb Un somni 2010 en
Jesús-Sant Francesc de Borja, doble
podi de tercer premi de Falla i d’Enginy
i Gràcia, renovant el 2011 amb Utopia,
una de les seues falles més recordades,
on davant del mal del pessimisme, la
medicina dels somnis. “La falla infantil
la fas a la teua forma i la controles en el
cap. Tot discurs de falla es construeix
amb molt de tòpic i endogàmia”.
Són les falles infantils de David
Moreno per a xiquets? “Per fer alguna
cosa infantil, primer cal preguntar-se
què és infantil i quines edats comprén
infantil. Diuen que les meues falles no
ho són. Primerament la falla infantil
la mou, en tots els sentits, un adult;
el ritme d’aprenentatge dels infants
es genera per oïda, tacte i moviment,
i la falla és estàtica, i sempre hi ha
un adult que li l’ha d’ensenyar. Jo em
dirigisc als adolescents, als d’onze
anys, dotze, tretze, etc.; als que tenen
un món més ric i fantasiós, aquells als
quals qualificàvem com “rarets de la
classe”, que no necessiten d’una falla

que els ensenye el nom dels colors per
exemple. Amb Utopia i Equinocci, els
mateixos xicons varen venir a donarme la seua particular visió de les falles,
lectures diverses i vàlides en ments
obertes a la imaginació”.
Les falles de David irradien una forta
càrrega lírica. “La base conceptual és
molt complexa i a l’espectador procure
donar-li una imatge neta, poètica
i generadora d’estranyesa perquè
interprete lectures d’una història
servida inacabada”. Afirma que els
adults tenim la mirada viciada, sobre
una plantilla ja establerta, però ell no
descura introduir-nos elements per
trencar la rutina dels nostres ulls quan
fem la volta a les seues falles, trucs
que aplica pels seus coneixements
de publicitat. “Cuide molt com es
percebrà la falla”.
El petit Príncep, Momo i Alícia al
País de les Meravelles són algunes
de les seues lectures de capçalera que
li generen pensaments. “Admeten
un grapat de lectures. Alícia... és una
crítica a la societat i la política, hi ha

drogues, un tractat
matemàtic... fins i
tot en la pel·lícula
de Disney, i fas una
lectura infantil! Són
llibres de fantasia,
irrealitat i al voltant
d’ells n’hi ha tant de
discurs, que la trama
ens sembla evident,
perquè les lectures
simples són les més
complexes, per això
els contes perviuen
en el temps. Però
l’handicap de la falla
és que desapareix,
dónes un discurs
evident però truques.
En un treball tan
magne com la falla,
poden fer-se moltes
coses per a tots”.
Sobre la mateixa
festa ens recorda
que “no hi ha una
més gran exposició
d’art public i
Sergio Amar
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concentració de dissenyadors, pintors
i escultors, etc., ni a Europa ni al món,
com a València en Falles i és fotut
pensar el poc de reconeixement i
repercussió que hi té això, ja d’entrada
a nivell nacional. A Anglaterra, Alfredo
Ruiz seria un artista amb una expo
antològica a la Tate Modern”. Sobre la
falla gran: “M’encantaria veure un gran
cos central amb un figura hiperrealista,
tornar a Vicent Luna, artista molt més
innovador del que creiem; o involucrar
personalitats extrafalleres com feia
Manolo Martín23”.
I això és tot. Els artistes han parlat;
un conjunt, dues generacions,
diverses personalitats. Experiència
i novetat; entre els clivells de les
mans assaonades flueix saba nova.
Parlem dels següents? No, de moment
deixem-ho ací, que és massa prompte
per traure del forn Eduardo Ramón

23. David Moreno ha comptat amb l’il·lustrador
Carlos Corredera per a la realització del vídeo
de presentació de Metamorfosi (Nou Campanar,
2014) i és el pont d’enllaç entre el dibuixant
David Guirao i Josep Lafarga (La més dolça,
Sueca-Literat Azorín, 2014).

Monterrubio i Víctor Pellicer. A ells
els toca continuar gaudint de la seua
infantesa festívola, això sí, entre fang i
borumballes…, perdó, suro.
Agraïments
Moisés Alarcón; José Manuel Alares;
Vicent Almela; Sergio Amar; José
Francisco Carsí Navarro; José Luís
Ceballos i Francisco Sanabria; Marisa
Falcó i Paco Pellicer “Fet d’Encàrrec”;
Miguel Hache; Julio Monterrubio;
David Moreno; Marina i Pepe Puche;
Pedro Rodríguez; Víctor Valero; i Óscar
Villada.
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n artista que ho va ser per
circumstàncies. Un artista que
es va fer al llarg dels anys sense
haver-ho pensat des de la seua
joventut. Un artista que ha
sabut construir-se una llarga
trajectòria professional que ara,
amb motiu del seu 20 aniversari
en secció especial infantil de les
falles de Junta Central Fallera,
es veu més reconeguda si cal.
Eixe és Pedro Rodríguez, un gran
artista faller.
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La seua trajectòria inicial en tallers
de Ciutat de l’Artista Faller va
dotar-lo de l’ofici que anys més
anys ja demostraria ben clarament.
El seu pas per tallers com el de
Latorre & Sanz contribuí a un dels
aspectes menys coneguts de la seua
carrera professional: la realització/
col·laboració en falles grans. En 2014
torna a estes amb Vall de Laguar-Pare
Ferris.

on va aconseguir els seus màxims
reconeixements, si de guardons
parlem.

Però sense cap dubte on més ha
destacat Pedro ha estat en la realització
de falles infantils. Nombroses són les
comissions per les quals ha deixat un
excel·lent sabor de boca. Ja siguen de la
màxima categoria o de més humils, la
seua professionalitat i el seu alt nivell
d’exigència sempre ha definit la seua
obra.

L’època més actual lliga Regne de
València-Duc de Calàbria amb Pedro
Rodríguez. En els últims anys l’artista
ha aconseguit reinventar-se atorgantli una gran importància a la temàtica
de les seues falles. La interactivitat
també destaca en els seus treballs a la
comissió. Ací naix la seua idea de fer
contar al públic certs elements que es
repeteixen a les seues falletes perquè
els visitants s’impliquen més, tot
acompanyat d’uns originals versets.

Centrant-se en la secció especial
infantil, sense la figura de Pedro
Rodríguez es fa complicat entendre la
història de la categoria en les últimes
dècades. Gravades a foc en la ment de
molts xiquets, hui adults, quedaran les
seues falles per a la Plaça la Mercè,

D’un emplaçament mític a un altre
igual o més. L’artista també va delectar
el públic de la sempre exigent Plaça
del Pilar. Una ubicació que no
acompanya els artistes de les falles
més xicotetes, però a la qual Pedro va
oferir-nos obres de qualitat altíssima.

No podem oblidar els seus ninots
indultats caracteritzats per
preciosistes acabats de factura
impecable. Però no només es queden

en això. Ofereixen un contingut en
ocasions crític i reivindicatiu, fet que
atorga més mèrit a l’indult.
Un artista amb tan llarga carrera
en secció especial podria haver
descuidat la resta de treballs en
seccions inferiors. En el cas de Pedro
Rodríguez no és així. L’artista ofereix
falles infantils a nivells increïbles
en seccions on els pressupostos
donen per a poques alegries. Tot una
declaració d’intencions d’un gran
professional.
En 2014 l’artista insisteix amb la
seua línia dels darrers temps on
temàtica, interactivitat i grans acabats
s’ajuntaran en Ceramista Ros-J. M.
Mortes Lerma. Completarà esta
Falla el seu 20 aniversari a la secció.
Tal volta una anècdota per a Pedro
Rodríguez. Tal volta una casualitat o tal
volta no...
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al llarg dels anys. L’aparició de les
primeres falletes al segle XX sorgeix
de les mans dels mateixos xiquets
a les escoles i, fins i tot, de manera
espontània als carrers. De difícil
documentació gràfica, és de suposar
que aquestes primeres falles infantils
imitaven, o més aviat parodiaven,
les mateixes falles grans. La “no
professionalització”, encara, de la
construcció de les falles infantils, feia
que la influència de la il·lustració
infantil dels començaments de segle,
amb la força de les editorials Calleja,
Valenciana, Muntañola o Estampa, no
fóra visible.

Geo McManus…) així com producció
local amb molta influència de l’escola
franco-belga (Luis Dubón, Juan
Pérez del Muro o Enrique Pertegás).
Muro, nom amb el qual signava Juan
Pérez les seues obres, fou l’autor

L’aparició del suplement “Colilla”, en
1929, juntament amb “El Mercantil
Valenciano”, va traure a la societat
i a la joventut valenciana material
gràfic estranger (Benjamin Rabier,

Pàgina del suplement “Los Chicos”, 1936. Referència a la primera Falla Infantil plantada a l’avinguda
Adolfo Beltrán. L’esbós figura a peu de pàgina.
Lema: “Colilla y su pato banderilla y la fiesta de
la tarara con el cacherulo”. Procedència: Forum
SkyscraperCity Remember València.

del personatge Colilla, que donà
nom a aquesta publicació, a més de
participar en el suplement impulsor
del còmic valencià, la revista Chicos.
La popularitat de Colilla va fer que,
temàticament, fóra un referent per
a moltes falles infantils, com, per
exemple, la falleta de l’Avinguda
Adolfo Beltrán de 1936 amb el lema
“Colilla y su pato banderilla y la fiesta
de la tarara con el cacherulo.” La
relació d’aquests autors amb les falles
no va ser només amb la publicació.
El mateix Luis Dubón va plantar
falles i va esbossar per a artistes
com Regino Mas. No obstant això, es
difícil determinar si ell o algú dels
altres autors varen esbossar alguna
falla infantil, ja que, a l’època, la gran
majoria d’esbossos no anaven signats.

Pàgina del suplement “Los Chicos”, 1934. La sèrie “Las
aventuras de Colilla y su pato Banderilla” del dibuixant
Juan Pérez del Muro. www.tebeosfera.com

La influència de la il·lustració europea,
línia clara i aparença senzilla, no es
mostrava a les falles infantils d’una
manera prominent. El miniaturisme,
les escenografies arquitectòniques
en fusta i la influència de les falles
grans eren la imatge dels monuments
infantils. Els xiquets feien falles amb
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Esbós de la falla infantil de la Falla Plaça
de la Mercé, 1969. Vicent Cosí. “Anem a les
Falles”. Arxiu Falla Plaça de la Mercé

Portada del fanzine “Gat Pelat” núm. 4: “Falles 2178”, 1978.
Portada de Manel Gimeno. Interior de Manel Gimeno, Miguel Calatayud i Miquel Beltrán. www.tebeosfera.com

materials i eines domèstiques, al temps
que alguns artistes anaven entrant a
les falles per la porta de les infantils,
d’una manera amateur. Com amb
tota la cultura, la Guerra Civil es va
carregar la popularitat de les falles
infantils, al temps que es substituïa
tot el bagatge d’il·lustració nacional
por noves maneres d’adoctrinament
en forma de còmic. Amb artistes en
l’exili, els xiquets, als anys quaranta,
llegirien publicacions afins al règim
com Flechas y Pelayos i altres tires
dibuixades amb temes patriòtics, èpics
i vides exemplars.
Compositivament i estèticament, les
falles dels anys 40 i 50 no varen ser
molt diferents de les d’abans. Temes
populars i locals, contes, faules i altres
temes de fantasia eren els triats pels
xiquets que construïen les falletes,
també influenciats per les històries
que contava Vicente Ros Belda (Senyor
Pérez) al seu programa a Radio Valencia.
A finals de la dècada dels 50, l’ofici es
va professionalitzant i apareixen els
primers artistes infantils, com per
exemple José Fabra, els Germans Ferrer

o Vicente Domingo Timoner. Eixits dels
tallers més coneguts i sempre a l’ombra
de les falles grans, segueixen la seua
línia realista com a imatge gràfica de les
falles infantils.
Al món de la il·lustració apareix
l’anomenada Escola Valenciana, una
generació amb molta influència al país,
formada per noms com Eduardo Vañó
(Roberto Alcazar i Pedrín), Manuel
Gago (El Guerrero del Antifaz), José
Sanchis (Pumby) i un home clau a les
falles, José Soriano Izquierdo (Jaimito).
En canvi, les falles van pel seu camí
i només Juan José Ridaura fa una
simplificació de les línies, com feien els
autors mencionats abans, a les seues
falletes. Els artistes eren més escultors
que dibuixants, i açò era, és i serà una
constant en la nostra festa.
A final dels anys 50, els contes de
Walt Disney, narrats per Ros Belda a
la ràdio, començaren a influenciar a
les falles infantils. Els 60 i 70 són les
dècades de la indústria d’animació
nord-americana per excel·lència. Les
seues pel·lícules arriben a Espanya en

p. / 275 /

mig de l’hermetisme sociocultural.
Els dibuixos de la factoria s’apliquen
massivament a les falles i, per la seua
popularitat, eren directament traslladats
en volum per artistes com José Fabra,
Vicente Cosí, Ramón Sanchís o José
Gómez Sanfrancisco. El mateix passava
amb els èxits il·lustrats del moment,
com la cèlebre Familia Telerin. No hi
havia un esperit crític i artístic al voltant
dels referents. On es podia haver fet
com l’il·lustrador Salvador Bartolozzi
va fer, als anys 30, a l’editorial Calleja,
re-interpretant el conte de Pinotxo al
marge de Disney, a les falles es copiava
sense voluntat d’estil.
Els 70 fan de transició entre el model
Disney i la creació d’una imatge
fallera pròpia, que definiria les falles
infantils fins i tot a l’actualitat. Els Cosí
i Gómez Sanfrancisco donen pas, en
la segona meitat de la dècada, a noms
com Alfredo Ruiz, José Manuel Alares
i Vicente Lorenzo, que simplificarien
el modelat i adoptarien influències
genèriques del còmic. En canvi, la línia
general és continuista. Artistes com
Joaquín Gómez Luna segueixen amb

la transcripció directa dels contes
i dibuixos més coneguts, al temps
que apareixen Joan Canet i Lluís Boix
amb clara influència de la caricatura
de les falles grans. En una època en
què la il·lustració editorial comença
a construir-se un gènere propi, on
l’artista té plena llibertat per a dibuixar
les històries que produïen editorials
com Altea, Santillana o Anaya, les falles
caminen cap arrere, o, millor dit, cap
a dins. Hi havia un solar estètic per
edificar i les falles van decidir ser falles.
De tots aquests nous artistes, Joan
Canet fou l’home que implantà una
estètica que anul·laria qualsevol
intent de progrés estètic associat a la
il·lustració exterior a les falles, sempre
acompanyat de la tirania dels premis
i de les comissions. Mentrestant i
després de donar (i veure capgirat) el
seu modelat al mateix Canet, Alfredo
Ruiz caminava pel seu propi camí, una
direcció al marge de tot i de tots. No hi
havia influències per a ell, solament
passos. Passos que als seus inicis hi
estaven influenciats pel còmic com
indica a la seua biografia.

Els 80 van ser la dècada de
l’aperturisme, anys d’explosió creativa
en matèria d’il·lustració editorial
a Espanya, al temps que a la nostra
terra reviscolava l’Escola Valenciana.
Sento Llobell, “Mique” Beltran o
Micharmut són els noms capdavanters
d’aquest nou moviment. Un grup
poc relacionat directament amb les
falles, encara que més tard Sento
apareixeria amb Manolo Martín en la
falla de l’Ajuntament, això sí, en falles
grans. Tot i això, els podem veure en
clau fallera, als finals dels 70, signant
historietes per al fanzine “Gat Pelat”
amb especials com “Falles 2178” en
1978. És cert que ells s’interessaren
més pel còmic adult, però la seua línia
va influir i molt en el primer grup
artístic de veritat a les falles infantils.
I és que, al temps que les falles (tant
grans com infantils) vivien la seua
dècada més obscura i immobilista, es
va forjar la que m’atrevisc a anomenar
com “l’Escola Valenciana de les falles
infantils”. Inquiets i desenfadats,
aquests autors fugen de l’estil imposat
a les falles i reclamen la creativitat
personal d’una dècada aliena al

Imatge de la falla infantil de la Falla Plaça
de la Mercé, 1969. Vicent Cosí. “Anem a les
Falles”. Arxiu Falla Plaça de la Mercé
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moviment gràfic extrafaller. Dècada
en la qual al món infantil triomfaven
els àlbums de Teo (col·lectiu Violeta
Denou), una línia que, curiosament,
ha aparegut a les falles 30 anys
després! Com sempre les falles van
molt per darrere de les modes, i els
artistes d’aquell grup tenen més
reconeixement hui en dia que en
aquell moment.

Portada de l’edició Franco-Belga del còmic Le Petit Spirou. “C’est
pour ton bien!” (És pel teu bé) de Tome i Janry. Dupuis, 1994

Parle de José Manuel Alares, Emilio
Miralles, Vicente Almela, José Luis
Santés, Rafa Ferrando o Moisés
Alarcón. Tots ells seguidors del canvi
d’Alfredo Ruiz, van saber implantar-se
a les falles amb un estil propi, i com
esmenten José Manuel Alares (Sento
Llobell, Micharmut i, per damunt
de tots, Manel Gimeno) o Vicente
Almela (Carlos Giménez), han estat
ben influenciats per la Nova Escola
Valenciana i altres autors espanyols.
La línia clara i el realisme simplificat,
segell inconfusible del còmic valencià,
de clara influència Franco-Belga,
va dotar les falles d’una nova i forta
personalitat.

Però res més a prop de la realitat.
Exceptuant l’aparició puntual de
Miquel Santaeulàlia fill, amb un
estil prop als còmics més simples
juntament amb la caricatura del
seu pare i els Monterrubio, deutors
totals de l’estil d’Alfredo Ruiz, les
falles farien una travessia pel desert
entre els 80 i els 90. L’estil Canet va
influenciar tant els artistes coetanis
que la dècada següent estaria marcada
per un classicisme que substituiria
el barroc dels 80 per l’escultura
més preciosista i depurada. Res
d’il·lustració. La base crítica i creativa
de l’Escola Valenciana de les falles
infantils no provoca més influències
que ells mateixos. Els Molés, Paco
López o Bernardo Estela parteixen
de l’univers Canet, al qual afegeixen
un millor gust per l’escultura.
Mentrestant, Manolo Blanco segueix la
línia fallera-còmic de Vicente Lorenzo,
al temps que Pedro Rodríguez aplica la
caricatura apresa al taller de Latorre i
Sanz a les seues falletes. Tots ells són
bons escultors, o, almenys, amb eixa
inquietud per damunt del dibuix. Les
falles infantils es converteixen en una

competició d’escultura -lladró- que
rebutja qualsevol perspectiva gràfica
il·lustrada. Tot allò al temps que
els Alares, Almela, Fet d’Encàrrec i
companyia són relegats a un segon pla.
Solament Santés, amb la seua capacitat
escultòrica, es manté en primera plana,
una figura que per exemple Molés
reconeix com a influència.
I com que les falles són de modes,
d’estils imperants que duren dècades
i que es fan amb el control, als anys
90 arribà un canvi necessari. L’estil
fresc de Joan S. Blanch irromp, a final
de la dècada, a les falles infantils
mitjançant els àlbums il·lustrats del
xicotet Spirou. I és que les primeres
falletes de Blanch copien tal qual el
cèlebre personatge creat pels Belgues
Tome i Janry (1987). Tot i això, Joan ha
demostrat un respecte amb la història
de la il·lustració valenciana i les falles
infantils, amb homenatges a José
Sanchis (Pumby) i al Senyor Pérez.
Encara que la seua evolució s’allunya
del còmic i s’apropa a les falles, la
seua estètica, juntament als temes
didàctics (tan inherents als llibres
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il·lustrats) i la figura d’un mateix ninot
que es repeteix en diferents situacions,
crearen una escola encara vigent amb
seguidors com Sergio Amar, Roberto
Cañada o Sergio Lis. Estil que cau en
gràcia, estil que es generalitza a les
falles.
El canvi de mil·lenni porta implícit
l’explosió i diversificació de referents
gràfics i l’entrada d’il·lustradors al
món de les falles infantils. L’arribada
de Ramón Plá, amb influències
de la Nova Escola Valenciana als
començaments, i últimament de
l’univers Tim Burton i de Carlos
Corredera, amb la seua fusió del
disseny gràfic i la il·lustració
geomètrica, donen el seu personal
traç a les falles de Blanch i Javi
Fernández respectivament. Alhora que
Guillermo Rojas i Ceballos & Sanabria
porten el més simpàtic de “Teo”, “Las
tres mellizas” (Mercé Company) i
“Marieta” (Lourdes Bellver) com
àlbums il·lustrats a les falles infantils,
José Gallego fa una reinterpretació a
vegades cubista, a vegades esquizoide
del format de ninot d’una peça de

l’era Canet, amb un modelat exquisit.
De la mateixa manera, David Moreno
esculpeix el suro amb una personalitat
que no es veia des d’Alfredo Ruiz i
Julio Monterrubio. Uns altres com
Òscar Villada ens trauen jóvens
il·lustradors valencians com Daniel
Fernández (duquesart) que formen
part d’eixa nova generació que lideren
els finalistes al premi nacional de
còmic, Cristina Durán i Miguel Ángel
Giner. Vicente Francisco Lorenzo, que
capgira l’estil de son pare de manera
juvenil, o José Luís Platero i Raul
Martínez, que ens trauen influències
d’altres continents, com el Manga
Japonés o el còmic americà, són altres
representants del nou corrent.
I he deixat per al final dues fortes
personalitats, Miguel Hernández i
Marina Puche, que representen el
mateix fet que ocorre a la il·lustració
actual. I és que, de ser una mera
acompanyant del text, la il·lustració
ha passat a tindre cada vegada major
rellevància, de manera que la seua
imatge gràfica ha adquirit el mateix o
més gran protagonisme que el text al

Esbós de la Falla Serrans-Plaça dels Furs, 1998. Joan S.
Blanch. “En xiquets... al cel!”. El Turista Fallero. Bayarri
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Il·lustració de la publicació “Lugares Sinfín”, 2013. Mar Hernández Malota. Autoproducció.
http://www.malotaprojects.com/

qual acompanya. I Miguel i Marina han
traslladat açò a les falles. El seu estil és
tan potent que supera qualsevol tema
que tracten. Ells representen la nova
forma de fer falles. Si fem una ullada
als jóvens il·lustradors de l’escena

valenciana actual, veurem que, per fi,
l’estètica de les falles infantils està
més a prop de l’estètica de l’època en
la qual vivim. I, per allò, cal anomenar
uns quants autors que dignifiquen
el gran moment del dibuix valencià,

com són Mar Hernández (Malota),
Maria Herreros, Carlos Ortín, Elías
Taño, Miguel Calatayud, Helena Pérez,
Aitana Carrasco, Pablo Auladell o Silvia
Castro.
Després de tota aquesta anàlisi
cronològica podem concloure que les
falles infantils han sigut una bambolla
al marge d’influències externes.
Un món que s’ha retroalimentat
en estètica i forma, de manera
endogàmica, forjant-se el que es
denomina pejorativament “estil faller”.
Un estil propi, d’artistes més escultors
que dibuixants, amb un llenguatge
que, encara amb certa evolució i amb
l’excepció de l’Escola Valenciana de
les falles infantils, s’ha mantingut prou
estable fins als darrers 10 anys. Ha
sigut amb l’arribada de nous valors,
especialment de les Belles Arts, quan
el mercat estètic s’ha diversificat.
Les influències de fora són patents.
Aprofitem aquesta nova escola
valenciana de les falles infantils.

José Francisco Carsí Navarro.
Arquitecte i dissenyador gràfic. 25
anys faller de la Falla Plaça de la
Mercé de València. Finalista en el
premi Soler i Godes al millor article
d’un llibret de falla de la comarca
de l’Horta 2013 amb el text “19642013. 50 anys d’evolució de les falles
infantils. De veres?” del Llibret de la
Falla Plaça de la Mercé de València
2013, dins dels premis de les Lletres
Falleres. Coordinador i dissenyador
del Llibret de la Falla Castielfabib–
Marqués de Sant Joan de València.
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que acullen pràcticament qualsevol
argument, dotant-los d’una
perspectiva infantil, encara que de
vegades pareix un tant rebuscada o
forçada. El que està clar és el canvi
que han patit les temàtiques de les
falles dels nanos des de les primeres
referències que trobem als arxius 1
fins als nostres dies.
Una de les primeres falles de i per
a xiquets documentades parlava

1. La primera vegada que es parla de falles
“giquetes” és en un poema de 1850, publicat
en 1914 en la revista Pensat i Fet, en concret al
titulat Tres falles del añ 50, de Leopoldo Trénor,
i que dia així:
“Moltes Falles més giquetes
posaren en varies parts
y els tabalets y dolsaines
convidaben a ballar.”
També en 1851 a un bàndol de l’alcalde que
prohibix plantar falla sense permís de l’autoritat
deixa clar que “Los contraventores, sus padres,
parientes o encargados seran responsables...”,
el que ens pot fer pensar que la participació
infantil en la festa era clara i molt activa. Així
com alguna ressenya en premsa local que parla
de “incendarios infantiles”, al diari La Opinión
en març de 1862.

Figures de David Moreno per Convent de Jerusalem 2013. Arxiu de Juanjo Medina

de la situació política del moment2,
argument impensable actualment. Les
falles infantils d’entresegles reflectien
l’actualitat, copiant en alguns casos
falles adultes3. De fet, en els primer
anys de les falles infantils era habitual
trobar arguments en aparença dirigits
als adults i no només a València,
on trobem falles que tracten temes
polítics i inclús algunes amb contingut
eròtic4, i encara ab un cert aire
masclista com la plantada a la plaça de
la Verge de la Pau en 1935, l’esbós de la
qual venia acompanyat d’este vers en
la revista Pensat i Fet:

2. Al carrer de Nàquera en 1894, obra del xiquet
Joaquín Garcia Estellés, i que representava
uns peixos ab les cares de polítics del moment
com Sagasta o Cánovas. Sembla ser que a l’any
següent va repetir experiència ab una falla en
què apareixia una adinerada veïna.
3. Està documentada la plantada per un grup de
xiquets al carrer de Pelaio l’any 1904, copiant la
falla La llei de l’embut, que criticava l’actitud
de Romero Robledo, president del Congrés dels
Diputats en aquells moments, ab les minories
parlamentaries.
4. Vid. l’article de Ramon Estellés en el present
volum.

“Les senyoretes, toreres;
i els homens, a les graneres.”
A les fogueres d’Alacant, els anys 1933
i 1934, es plantaren diverses fogueres
infantils, i altres que no varen ser
autoritzades, amb clara clau política,
que agafaren el testimoni de les
fogueres adultes per tal de representar
les virtuts del sistema polític republicà.
Com a mostra servixen les fogueres del
carrer de Castaño de 1933 i la del carrer
del Mestre Marqués de 1934.
De la mateixa manera, en l’excepcional
cas de les Fogatas d’Almansa,
plantades en 1936 i ab una forta
càrrega sociopolítica, les dos falles
infantils projectades5 eren aprofitades
una per a demanar un parc infantil i
l’altra relacionava el fet d’oferir una
base cultural en la infància, ab un
millor futur per als xiquets i xiquetes
de la població manxega.

5. No he pogut confirmar que estes fogates
infantils arribaren a plantar-se.
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Al mateix temps, i ens centrem ja a
les plantades a la ciutat de València,
vindrien les falles monopolitzades
per “Colilla”6 o els personatges creats
per Walt Disney, així com tants i tants
personatges de l’imaginari infantil, des
de la Rateta Presumida a Harry Potter.
També les falles apologètiques de
valenciania ab referències a la Moma,
les tradicions valencianes o Sorolla.
Les més típiques festes com Nadal,
Pasqua, Moros i Cristians o Sant Donís,
també han sigut argument d’un bon
número de falles al llarg dels anys.
Igualment habituals són les dedicades
a qualsevol de les set arts, les cultures
més exòtiques o períodes històrics, ab
una més o manco encertada vocació

6. “Colilla y su pato Banderilla” son creats per
Jesús Pérez del Muro i ocupen la portada i les
planes interiors de Los Chicos, suplement infantil
d’El Mercantil Valenciano, des del número
catorze. Les aventures d’estos personatges
paregueren al llarg de més de cent números, i van
constituir el primer clàssic del tebeo valencià.
A Los Chicos es promou un periodisme infantil
digne, i es manté el contacte ab els lectors
per mig de concursos i col·laboracions. Dins
d’estes promocions es significativa la relació
de la publicació ab el món faller infantil dels
anys trenta del segle passat, açò fa a “Colilla”
protagonista de gran quantitat de falles.

docent, sense deixar de costat la
diversió. I finalment trobem aquelles
ab les quals descobrim aspectes del
món animal, el circ, el món del còmic
i els tebeos, els esports, les flors i la
primavera, les fades... O aquelles en
què trobem pessics de tots estos temes
junts, un totum revolutum sense molt
de sentit.
Moltes d’estes falles, ab una estètica
clàssica, preciosista i aparença dolça,
no aporten quasi mai cap intenció de
fer pensar al públic, i poques vegades
plantegen la possibilitat de viure-les
sense les directrius marcades pel
guió, es a dir, són un abecé tancat, poc
imaginatiu i per tant avorrit per l’estrat
de població a qui en principi van
dirigides.
Per sort alguns artistes i comissions
han fugit de la preciositat, formes i
temes habituals, i podem vore cadafals
infantils que deixen als xiquets i
xiquetes un badall obert a la seua
imaginació. Eixes falles comencen a
aparéixer a finals dels anys hiutanta.
Ahir i hui juguem, per a Na Jordana en

1987 de Miguel Santaeulalia Serrán,
podria ser el primer exemple al parlar
de tribus urbanes i estrelles de la
música del moment, la qual cosa va
suposar un trencament, i les falles
comencen a representar personatges
no vistos mai, i abandonen l’estètica
imperant basada en el que s’ha vingut
anomenant estil Canet.
Qui també dóna un gir a les falles
infantils és Alfredo Ruiz, ab treballs
com els plantats a l’encreuament
dels carrers de Cuba i Puerto Rico
els anys 1990 i 1991, Encontres ab
l’Art i Encontres ab la Naturalea,
respectivament, i que ab la seua
particular estètica, tracta d’introduir
els xiquets i xiquetes al món de l’art o
al de la defensa del medi ambient. Ab
la falla El xiquet, l’abre i el llibre, per a
Espartero- G. V. Ramón y Cajal en 1992,
ens explica que és necessari llegir per
tal d’aprendre i tindre idees creatives.
També José Luis Santés comença a
donar un aire nou a les falles infantils,
entre atres ab No me contes contes,
per a Espartero-G. V. Ramón y Cajal el
1993, en la qual ficava el dit a la llaga

del consumisme feroç que patien, i
patixen, els xiquets des de la més curta
edat. En la mateixa línia trobem les
falles de Vicente Almela com Volguts
monstres, per a la comissió de Na
Jordana en l’any 1994, que tractava les
pors irracionals dels més menuts.
Un argument similar va utilitzar Joan
S. Blanch com a fil de la falla Llegir...
sempre, de la pl. del Mercat Central
el 2003. A la mateixa plaça l’any 2000
plantà Tot el dia per davant, que
reflectia com de dur resulta un dia
qualsevol en la vida d’un xiquet. També
intenta despertar l’ecologista que els
menuts porten dins ab falles com Fes
un bon ús, d’Exposició- M. Mascó l’any
2005, en la qual tracta d’ensenyar a
estalviar aigua.
José Manuel Alares sempre ha
intentat fer falles que remogueren
la imaginació dels potencials
espectadors. De la seua extensa
producció voldria destacar la falla
plantada l’any 2005 per a la comissió
Albacete-Marvà, Anem anant, en la
qual ens regalà un decàleg del que
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deu fer un artista faller per tal de no
quedar anquilosat i continuar oferint
propostes fresques.
De la mateixa manera trobem falles
que, ab una estètica més clàssica,
tracten els menuts a qui van dirigides
com a un ser pensant, i que, ab
delicadesa i tacte, mostren arguments
que en principi no semblen per a
xiquets, com l’excelent En sierto
desierto, de Pedro Rodríguez, per a
Regne de València-Duc de Calàbria,
en 2013, i que tractava la realitat dels
refugiats del Sàhara, o la simpàtica i
didàctica manera de tractar la música
que plantejaren el artistes José Luis
Ceballos i Francisco Sanabria per als
components de la comissió Ceramista
Ros-J. M. Mortes Lerma l’any 2010 baix
el lema Música ab el teu estil.
Però potser, com preguntàvem al
principi, no són totes estes falles
adequades a l’edat dels potencials
espectadors. Falles com les plantades
per la comissió Mossén Sorell-Corona
els exercicis 2008 ab Motivacions,
d’Anna Ruiz Sospedra, on un núvol

d’idees descarregava sobre els xiquets
per tal de provocar la imaginació i
noves idees, i, el 2013, Desing victims,
d’Emilio Miralles, Iban Ramón i Dídac
Ballester, qualificada pels creadors
com “apropament lúdic del món
del disseny a la falla”. Igualment, la
falla de David Moreno per a JesúsSant Francesc de Borja en 2010, Un
somni 2010, o bé Entonces..., de Dr.
Gil i Morte-Dr. Vila Barberá en 2010
de Miguel Hernández, entre moltes
altres falles plantades els últims anys.
Són exemples d’una nova tendència
les falles juvenils (Equip Totfalles,
2009), que, per la resolució estètica
i per les temàtiques desenrotllades,
sembla que busquen omplir el buit
argumental que hi ha entre les falles
clarament orientades als més menuts
i les falles grans. Seguixen, o potser
varen ser les iniciadores del concepte
de falla juvenil, les falles de Rafael
Ferrando, sempre ab una concepció
molt sensible de les seues falles, en
particular si estes anaven dirigides al
públic infantil. D’estes m’agradaria
destacar les plantades l’any 2007 per a
les comissions de la plaça del Patriarca,

Jocs de reciclatge, i Lepant-Guillem de
Castro, La llum dels invents.
No voldria en estes línies desmeréixer
les falles infantils que trobem dins dels
paràmetres habituals o clàssics, sempre
hi ha treballs interesantíssims i de gran
qualitat, però sí crec que és important
que els xiquets i xiquetes a qui van
dirigides tinguen l’oportunitat de buscar,
trobar i triar entre diverses opcions les
temàtiques que els deixen descobrir
i plantejar-se que ells poden decidir i
pensar en solitari. Possiblement en un
futur ens ho agrairan.

innovació. Llibret Falla Mossén
Sorell-Corona 2008, València,
Associació Cultural Falla Mossén
Sorell-Corona.
- DD. AA. (2013): Ornament i Delicte.
Llibret Falla Mossén Sorell-Corona
2013, València, Associació Cultural
Falla Mossén Sorell-Corona.
- Equip Totfalles (2009): “L’evolució
estètica en les falles infantils:20 anys
de canvis” dins de Medina Bonilla, J. J.
(coord.): Falles evolucionades. Llibret
A. C. Falla del Poble 2009, Montcada,
A.C. Falla del Poble, p. 14-18.
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uan hom produeix un text de qualsevol
tipus, el que ha llegit formarà part del
que escriurà. És a dir, rep una influència
que, de manera conscient o inconscient,
deixarà petja en la seua producció. De
la mateixa manera, quan hom llegeix un
text, de manera natural, relaciona allò
que llegeix amb el que ha llegit.
La intertextualitat és un concepte
introduït durant la primera meitat
del segle XX pel teòric Bakhtin per a
referir-se, d’alguna manera, al que fins al
moment s’anomenava influència o font.
La intertextualitat és la relació que
s’estableix entre els textos. Roland
Barthes, crític literari, ho explica: “Tot
text és un intertext; altres textos hi
són presents; en estrats variables, sota
formes més o menys recognoscibles;
els textos de la cultura anterior i els de
la cultura que l’envolta; tot text és un
teixit nou de citacions anteriors. [...] La
intertextualitat, condició de qualsevol
text, sigui el que sigui, no es redueix, com
és evident, a un problema de fonts o
d’influències; l’intertext és
un camp general de fórmules
anònimes, l’origen de les
quals és difícil de localitzar,
de citacions inconscients o
automàtiques, presentades
sense posar entre cometes.”
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Així, amb el concepte d’intertextualitat
esmentat, no pas plagiat, es
transcendeix el que s’havia anomenat
influència o font. La intertextualitat
és en cada text i existeix en tant
que el lector la reconeix. I aquí ja
entra en joc el bagatge del lector.
Parafrasejant els autors de l’article
esmentat, la intertextualitat demana
un exercici d’associació d’idees que
afavoreix i estimula les competències
comunicatives. És a dir, utilitzar textos
d’altri per a produir-ne de nous com
una estratègia de reciclatge textual i
conceptual.
Un colp introduït el concepte
d’intertextualitat, ens adonem que
aquest pot ser aplicat en àmbits
que van més enllà de la teoria de
la literatura. El món culinari, per
posar un exemple, és tot en ell una
intertextualitat. Podem parlar d’un
àpat únic, però mai d’un plat singular,
ja que tant el mètode d’elaboració,
com els ingredients - que no són
altra cosa que els textos de la cuina-,
com el sabor o la presentació són un
contínuum de repeticions. Però no

hem d’anar molt més lluny del tema
cabdal d’un llibret faller; les Falles -i
en aquest, concretament, els cadafals
infantils-, per tal de cercar el fenomen
de la intertextualitat. Les Falles, com
la cuina, la literatura o a moltes de les
disciplines culturals de la nostra actual
societat – i més en l’era de la revolució
tecnològica i de comunicació que
ens ha pertocat viure- estan farcides
d’intertextualitat.
Si parlem d’intertextualitat a les
Falles, el primer que ens ve al cap
és la tècnica de la còpia, o refregit si
emprem el lèxic popular més faller.
Des de l’aparició del cartró pedra i els
motles, la repetició als cadafals del
que ja ha fet un altre artista faller ha
estat una constant al llarg de la història
dels monuments fallers des dels
anys seixanta fins hui. Si apliquem el
llenguatge literari a les Falles, podem
asseverar que hem trobat publicades
autèntiques antologies on es recopilen
els millors textos ja llegits en els
premis literaris més prestigiosos, obres
d’altres autors que es conformaven a
editar el nus que rematava el treball

Figura de Mari Poppins, de Marina Puche (Exposició, 2013) (Foto Joan Castelló)
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d’un altre, uns altres artistes que
plagiaven obres senceres –això sí,
abonant abans els drets d’autoria- o
uns quants que no passaven de copiar
més que alguns texts o passatges. I
que, en l’actualitat, gràcies a les noves
tecnologies aplicades a l’elaboració
d’un cadafal faller, és possible
presentar edicions de butxaca d’altres
obres publicades al seu dia en edicions
de luxe i tapa dura.
Aquesta pràctica, tan injuriada pels
exigents crítics fallers que habiten al si
de la festa, ha fet fortuna, sobretot, en
els certàmens convocats més enllà del
cap i casal i als de menys prestigi que se
celebren en aquest. Però no és l’única
que existeix dins dels monuments
fallers, la temàtica del cadafal és una
successió de motius que es transmet
d’any en any, de falla en falla. Si llegim
les explicacions del Turista Fallero, per
posar un exemple de publicació anual
d’explicacions de falla, ens topetarem
amb contínues al·lusions al sexe, a
la política, a la mateixa problemàtica
fallera... I, fins i tot, ens sorprendrem
descobrint com en les notes que

acompanyen l’esbós d’un monument
de secció més baixa ens remeten a
textos ja argumentats en cadafals de ja
fa dècades. Una mostra del que s’apunta
és la referència als hippies, moviment
social ja fa temps en desús, però tot un
clàssic a la temàtica de més cadafals
dels que ens pensem.
Ara bé, el cas que ens ocupa en aquest
assaig és diferent al presentat fins ara,
ja que no es tracta d’un transvasament
de textos entre novel·les, sinó entre
novel·les i contes i viceversa. Parlem
en termes fallers, parlem ras i clar;
entre cadafals grans i infantils.
Si ens acostem a l’intercanvi de
relacions entre els monuments grans i
infantils, en un primer moment podem
pensar que els treballs infantils han
estat influïts pels seus germans majors.
Suposició totalment correcta si atenem
a la primera notícia que documenta
l’aparició d’un cadafal infantil. A l’any
1904, uns xicots del barri del carrer
Pelai improvisaren amb escassos
elements un cavall de cartró i un
embut, una paròdia de la falla gran. Les
falles infantils, doncs, com s’evidencia

en l’anècdota esmentada, des dels
seus orígens, ja presenten trets
d’intertextualitat derivats de les falles
grans.
I no és, tan sols, la primera falla
infantil de la història de la festa la que
beu de les fonts dels cadafals grans,
sinó que els inicis i la consolidació
de les fogueres infantils plantades
i cremades en commemoració a
la festivitat de sant Josep, en el cas
d’acceptar la hipòtesi romàntica
sobre l’origen de les Falles, és un calc
dels primers cadafals grans. Falles
confeccionades rudimentàriament
per colles de xiquets que es reunien
en casa d’algun d’ells o en locals
cedits gratuïtament per familiars. Allí
elaboraven un cadafalet amb materials
reduïts, a vegades cavallets de cartró i
joguets retirats.
A partir de l’obligació d’integrar
les comissions infantils dins de les
adultes, arran del Primer Congrés
Faller que tingué lloc l’any 1952,
a poc a poc la construcció del
cadafal infantil, com solia succeir

amb el gran, s’encarregava a un
artista faller. Aquest, en un primer
moment, realitzava un treball que
distava del que s’emprava per al
gran. Sobretot, des del punt de vista
temàtic i formal, que no de confecció.
Així, les falles que es plantaven
aleshores tractaven una temàtica de
caire infantil, els ninots, en moltes
ocasions, representaven personatges
coneguts del món dels infants, els
colors eren d’una vivesa i alegria al
gust dels xiquets i el detallisme que
caracteritzava les més prestigioses
falles del moment o bé, era absent, o
bé era mínim.
La present situació aplega, més o
menys, fins als primers anys de la
dècada dels vuitanta i els darrers de
la dels setanta. Durant aquells anys,
els cadafals infantils pateixen una
metamorfosi i perden la fisonomia de
tarannà infantil que els caracteritzava
i diferenciava del seus germans
grans. Tant des del punt de vista
de la temàtica com el de la forma.
A les falles infantils comencen a
perdre protagonisme les figures que
representaven els personatges més
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populars entre la xicalla de l’època i a
plantejar temes propis del món adult.
D’aquesta manera, per exemple, durant
els anys de la denominada Batalla de
València, hi hagué una sèrie d’indults
-com el de la figura de Jaume I, el del
Moisés valencià amb les taules dels
deus manaments valencians, el que
representava la caiguda de l’Imperi
Marrana o el del xiquet català dalt
d’un ase- que tractaven d’una forma
partidista aquest delicat conflicte
identitari. Des del punt de vista formal,
els artistes fallers de les falles infantils
començaren a reproduir rèpliques en
menor grandària de la que plantaven
en els espais de la demarcació fallera
destinats als monuments fallers grans.
Les formes senzilles adients al món
dels infants eren substituïdes pel
barroquisme que caracteritzava les
falles grans del moment. Un detallisme
que es potenciava en uns cadafals
ideals -per la imposició al concurs dels
límits dimensionals- perquè l’artista
faller de torn demostrés el grau de
virtuosisme i d’habilitat del que era
capaç. Tot plegat convertia el cadafal
infantil en l’exercici d’aconseguir

una figura de Lladró de tres metres
d’alçada per tres metres d’amplitud.
Les falles infantils, contaminades pels
gustos d’uns adults que oblidaven que
aquestes estaven adreçades als xiquets,
s’havien transformat, per tant, en un
producte totalment nou i diferent a
l’original.
Una visita al Museu Faller és un bon
exercici per a il·lustrar el que hem
apuntat en el paràgraf anterior. Si ens
fixem en les primeres figures infantils
indultades, trobarem representats els
personatges més coneguts i estimats
pels xiquets de l’època: els Picapedra,
Mary Poppins, protagonistes dels
dibuixos animats d’Hanna Barbera
o els personatges de la pel·lícula del
Llibre de la selva, entre d’altres.
Temàtica i forma -notem la reduïda
grandària d’aquestes propostes
indultades respecte a les actuals,
així com la manca de recargolament
d’aquestes- que desapareixen de la
col·lecció a finals dels setanta. A partir
d’ací, tan sols podem presentar, com
a semblant, la figura del mestre Ioda
indultada l’any 1984, ja que els indults

dels anys noranta del personatge del
gran Sebastian -el qual apareix en el
film de La sireneta- o el del Rei Lleó
gaudeixen d’un virtuosisme formal
que disten prou dels primers indults
infantils abans assenyalats.
No obstant, l’evolució dels cadafals
fallers ens ha dut un gir que ha canviat
la direcció del transvasament de trets
entre les falles grans i les infantils.
Des de la nova onada de gegantisme
patida pels cadafals de les seccions
capdavanteres, potenciades per
l’aplicació de les noves tecnologies a
la construcció de les falles i la injecció
dels diners de l’època de la bombolla
immobiliària, les grans falles dels
adults han evolucionat a partir del
nou model de cadafal infantil que
presentàvem més amunt.
Podem afirmar que des dels primers
anys del segle XXI fins l’actualitat, els
cadafals grans -sobretot i, insistim,
els que opten a les glòries dels
guardons dels concursos fallers més
prestigiosos- han patit un procés
d’infantilització. Ara són les falles

infantils les que influeixen sobre les
grans. Dita infantilització, com passava
quan la direcció era la contrària, també
es pot analitzar des el punt de vista
temàtic i formal.
Les Falles són un reflex de la societat
del moment, dels seus costums, de la
seua història. Aleshores, si tenim en
compte aquesta premissa, no resulta
gens estrany la infantilització dels
temes que tracten els cadafals grans
dels nostres dies -i tornem a insistir;
sobretot els que desitgen alçar-se amb
el primer premi-. Falles evasives, sense
sàtira, gens crítiques, políticament
correctes. Cadafals adaptats a la
societat hedonista i infantil en la qual
són plantats. Els monuments fallers
que casen amb una societat passiva,
i, fins i tot, covarda. El fet que la gent
de quaranta anys es comporten com
a gent de trenta i els de trenta es
comporten com els que vintenegen,
fa que la pressa de decisions davant
dels desafiaments ens aclaparen sobre
manera. Per altra banda, el procés
d’individualització anèmic ha arrelat
amb força i sense retorn a curt termini,
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de manera que per la immensa majoria
concebre respostes col·lectives, i els
cadafals fallers en podrien ser unes,
enfront de les agressions i sodomies
diverses de la plutocràcia governant no
és concebible.
Des del punt de vista formal, és des
d’on es pot apreciar, encara més, com
beuen les falles grans de les fonts de
les infantils. Per una banda, si es fes un
estudi sobre la fotografia a les Falles,
hom notaria que als darrers anys
la disposició de la imatge alhora de
captar una falla s’ha tornat horitzontal.
L’estructura piramidal gairebé ha
desaparegut en els cadafals actuals
i s’ha perdut, d’aquesta manera, la
preponderació a la verticalitat. Les
bases de peu de creu farcides d’infinits
ninots han estat substituïdes per
grans contraremats afavorits per
l’adaptació de les noves tecnologies
a la construcció de les falles. Ara els
cadafals són horitzontals. Horitzontals
com les falles infantils, eixos cadafals
on cal omplir com siga els tres per tres
metres que es permeten de dimensió.

La caricatura típica de les falles,
amb aquells trets aspres que tan bé
ressaltava Pepet, ha canviat per una
caricatura dolça sense malícia. La
caricatura dels dibuixos animats.
Observar les faccions de les figures
d’una falla de la factoria Santaeulalia
no dista molt de les que un xiquet, o
no tant xiquet, gaudeix quan veu una
pel·lícula de Produccions Pixar. Els
colors obscurs, però reals, dels cadafals
d’Agulleiro o de Martínez Mollá han
vist com els seus dies de glòria han
passat a millor vida davant la paleta
pastel onírica típica de les falles
infantils que ara acoloreixen la major
part dels cadafals grans. Les falles del
segle XXI no són falles, són dibuixos
animats.
No voldríem acabar l’assaig, això
sí, sense fer esment d’altres casos
d’intertextualitat entre cadafals
grans i infantils que no comporten
ni la infantilització d’uns, ni el
passa prematur a adult dels altres.
Aquestes situacions pertanyen a
cadafals infantils que estan integrats
dins del gran, com és el cas del que

Blanch plantà a la setmana fallera de
l’any 2013 a la demarcació de la Na
Jordana, a cadafals grans i infantils
que interactuen entre ells, mostra
dels quals són els plantats els darrers
anys per Víctor Valero a la ubicació de
Ripalda-Beneficiència-Sant Ramon,
la proposta, un altre colp de Blanch,
que féu realitat l’any 2000 al carrer de
la Corona, on la falla infantil tractava
sobre els somnis d’un xiquet que es
transformaven en fracassos en el
cadafal gran. Temàtica que Carlos Orts
practicà, amb protagonisme femení, a
la falla del Pes de la Fulla de Carcaixent
l’any 2005. Unes altres anècdotes són
la plantà d’una foguera gran, obra
de Javier Igualada, a la demarcació
de Baver-Els Antigons, l’any 2009,
que era, ni més ni menys, que la
reconversió exacta, gràcies als nous
processos de digitilització, d’una falla
infantil que havia plantat a València
o la presentació com a proposta
d’indult infantil a Carcaixent, per part
de la comissió fallera de Cánovas del
Castillo, d’un ninot que era una rèplica
del triple remat de la falla que Luis
Herrero plantà a l’encreuament de

Cuba-Literat Azorín l’any 2004. Un
cadafal que, per cert, la temàtica del
qual girava al voltant de la nit dels Reis
Mags. La nit dels infants.
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omés tres anys van haver de passar
des del naixement de la primera
falla a Borriana en 1928,
perquè es tinga constància
de la creació de la primera
falla infantil. Segons el
periòdic El Heraldo de
Castellón, l’any 1931, el
cronista Rafael Solá ens
informa de la plantada
de dues falles infantils, la
de “La plaça Sant Josep” i
la de “La Plaça del Forn”.
No tenim cap referència
gràfica d’aquests dos
monuments ja que
l’any 1931 ens
deixa poques
fotografies,
només la de la
falla gran de
l’Escorredor
i algun esbós
més, a més en
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caràcter semioficial i on es distingeix
una estètica bàsica i infantil, amb la
qual cosa s’intueix que estan fetes
quasi totalment pels xiquets amb la
xicoteta ajuda d’algun adult.

Una de les primeres fotografies d’una falla
infantil a Borriana, Falla Carrer Sant Llorenç, 1933

aquests primers anys les falles infantils
viuen la seua festa alienes a les falles
grans, perdent així importància i
difusió.
Gràcies a les inquietuds dels més
xicotets, i de l’incentiu econòmic, l’any
1932 es planten a Borriana cinc falles
infantils: la del “Col·legi Carmelites”, la
“del carrer dels Àngels”, la “del carrer
Tremedal”, la “del carrer d’Antonio
Gálvez” i la de “La plaça Viciana”. El
primer premi de 40 pessetes va anar
a parar a la “Carrer Tremedal”, açò
consolida ja definitivament les falles
infantils, que continuen tenint un

L’any 1933 les falles infantils superen
clarament en nombre les grans, cal
ressaltar que totes les falles xicotetes
es plantaven en barris diferents als
de les falles grans, per la qual cosa
deduïm que els xiquets continuen
fent la seua festa sense tindre en
compte els programes oficials, i que
simplement busquen la diversió en
la fabricació d’una falla en qualsevol
carrer o plaça de la ciutat. Les falles
infantils d’enguany són les següents:
“Carrer Tremedal”, “Sant Serapi”,
“Sant Llorenç”, “Mendizábal”, “Carrer
del Cid”, “Carrer de la Llibertat”, “Peu
de la Creu”, “Plaça Viciana” i “Plaça
Sant Blai”, no hi ha constància eixe any
de premis ni quantitats econòmiques a
repartir.
L’any 1934 no és un bon any per al
negoci taronger, i això repercuteix en
el nombre de falles infantils plantades.

Falla infantil carrer Bon Succés, any 1935

De les nou plantades l’any exterior,
només es tenen constància de tres
falles infantils aquest any, encara que
és possible que n’hi haguera alguna
més, plantada de forma improvisada.
Els tres monuments que amb seguretat
van plantar van ser: la “del carrer Peu
de la Creu”, que va obtindre el primer

premi i una dotació de 30 pessetes,
la “del carrer de la Misericòrdia”,
guanyadora del segon premi i de 20
pessetes de dotació, i la “del carrer
de Lourdes”, que es va haver de
conformar amb el tercer premi i 15
pessetes de recompensa.
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fotografia del llibre Burriana en sus
fallas, tomo I, de Pepe Aymerich, on
es veu clarament la falla, que constava
d’una barraca valenciana i algunes
figures humanes, en la part davantera
del cadafal hi havia un rètol que
posava: “Paella valensiana. La mare
fent el dinar y la filla a festechar”.

Única falla infantil plantada a Borriana
l’any 1943, Falla La Vila

L’any 1935 encara tenim menys
notícies i referències gràfiques de
les falles infantils. Sabem que es van
plantar cinc monuments infantils,
però desconeixem els seus premis i
les seues ubicacions, només tenim
constància d’una falla infantil plantada
al “carrer Bon Succés”, gràcies una

L’any 1936 no trobem referència a
cap falla infantil plantada a Borriana.
Açò pot ser a causa de dues raons, la
primera i menys coherent és que no es
plantara cap falla infantil i la segona
i més lògica és la de l’elecció per
primera vegada de forma democràtica
d’una fallera major de la ciutat, fet que
eclipsaria qualsevol activitat fallera
fora de programa.
Durant el transcurs de la Guerra Civil,
Borriana no té cap activitat fallera, i
hem d’esperar l’any 1941 perquè torne
a aparèixer la il·lusió de la xicalla a
fabricar els seus xicotets monuments
fallers. Eixe any es planten cinc falles
infantils a Borriana, tres més que de
grans. Entre les infantils s’inclou la
que es va plantar al col·legi Carmelites,

falla que inicialment es va considerar
gran però que últimament estudiosos
de la festa com Julián Arribas en el seu
llibre Crónica de los hechos falleros
sucedidos en Borriana durante
la década de los años cuarenta
l’enquadra dins de les infantils.
L’any 1942 va ser un any fosc i faltat
d’informació. Eren anys difícils, a
més les inclemències del temps van
castigar la ciutat amb una forta gelada,
que deixà els borrianencs amb poques
ganes de narrar les seues festes. Hi ha
diverses versions contradictòries tant
en les falles grans com en les infantils.
L’única referència sobre falles infantils
és la plantada segons el periòdic
Mediterráneo al col·legi Carmelites,
al pati del col·legi on segons les
cròniques de l’època: “Es van celebrar
diversos festejos, que van estar
extraordinàriament concorreguts, en
particular en el moment de la cremà”.
Cert ressorgiment del moviment
faller ens va portar l’any 1943, encara
que com era ja normal amb algunes
Falla infantil la Mercè, 1950

contradiccions, les cròniques ens
conten que es van plantar tres
monuments infantils en eixe any: la
del col·legi Carmelites, la de la falla “La
Vila” i una falla nova en l’encreuament
dels carrers Divina Pastora, Salvador
i Puríssima, al solar on més tard es
construiria l’edifici de Correus i
Telègrafs. Hi ha opinions com la de
Julián Arribas, que creuen que aquesta
última falla era la mateixa que la de “La
Vila”. Respecte a aquesta falla sabem
que va merèixer el primer premi i que
la critica la va realitzar Bautista Tejedo
Rubert (el Reinet). La falla del col·legi
Carmelites es va plantar novament
al pati i tenia com a lema “Ramoneta
i Tafolet”, i constava d’un pedestal
clàssic, amb una barraca valenciana, un
pou i una parella discutint; d’aquesta
falla com en quasi totes les realitzades
pels alumnes del col·legi Carmelites
també hi ha documentació del seu
llibret.
L’any 1944 hi ha la seguretat que
es van plantar almenys sis falles,
encara que hi hauria la possibilitat
que se’n feren algunes més. Les sis
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falles que amb certesa es van plantar
van ser: “carrer Mariano Benlliure”,
“Ravalera”, Axiamo”, “Sant Agustin”,
“Sant Andrés” i la del “carrer dels
Àngels”. Va ser un any de molta
activitat fallera, amb la creació de la
Junta Local Fallera i la recuperació de
la dona com a màxima representant
de les falles, El primer president de
la JLF va ser Salvador Dosdá i la reina
fallera Vicentita Miró. A pesar de tot
això, les falles infantils continuaven
estant fora de l’oficialitat. Els premis
de les falles infantils es van repartir de
la manera següent: primer premi a la
falla del carrer “Mariano Benlliure”,
que va rebre 350 pessetes, la falla feia
referència a la pèrdua de l’esplendor
de les festes patronals. El segon premi
va ser per a la falla “La Ravalera”,
firmada per “Jarques”, que va rebre 150
pessetes i escenificava un morter en
forma de canó que intentava alinear
totes les cases del carrer. També hi
ha referències de la falla del carrer
“Sant Agustí” que portava de lema
“Rascayú”, que esmentava uns fets
paranormals ocorreguts en una casa
del carrer Sant Blai.

El 1945 va ser un gran any per a les
falles de Borriana perquè es varen
plantar deu falles grans i quinze
d’infantils, tot un rècord. A més es
convoca per primera vegada el concurs
de cartells anunciadors, guanyat per
Ruperto Sanchis Mora, i també es
publica el primer “llibre faller”. En les
falles infantils, com hem dit abans, es
bat el rècord de participació, encara
que el fet de plantar falla infantil no
siga tasca fàcil, perquè la Junta Local
Fallera només permet plantar falles
infantils a les comissions de xiquets
que estiguen sota la responsabilitat
d’una falla adulta, això provoca que
una falla gran puga tindre davall la
seua tutela diverses falles infantils.
Les comissions infantils van ser
les següents: “Carrer dels Àngels”,
“Carrer de Lourdes”, “Carrer de
Lepanto”, “La Vila”, de temàtica taurina
i que criticava la poca bravesa dels
bous en les festes patronals, “Carrer
del Peu de la Creu”, que portava com
a lema “Conseqüències d’una sessió
fèmina”, “Carrer Sant Sebastià”, que
al·ludia a la il·lusió dels més xicotets,

“Sant Blai”, que va plantar una falla
amb diverses peticions, una a Sant
Josep, perquè beneïra la comissió, una
altra a Sant Blai, perquè inspirara el
poeta, i una tercera part que comparava
els deu manaments amb l’actitud de
les persones, “L’Escorredor”, que ja
comptava dins de la comissió amb
tres xiquetes amb càrrecs de falleres
encara que no eren càrrecs oficials, el
lema de la falla era “Amb una bassa
palà, quedà agranat el Pla”, que parlava
de les famoses tertúlies del Pla, aquesta
falla, firmada per Vicente Guerola
Blasco, va obtindre el primer premi,
“Carrer Marí”, que també tractava el
tema taurí i el de l’alimentació; “La
Ravalera”, el monument de la qual
criticava una vegada més els bous de
la festa de la Misericòrdia i que estava
firmat per José Jarques, i el “Carrer
Mariano Benlliure”, falta saber el nom
de la resta de falles plantades, de les
quals no hi ha cap documentació.

Falla infantil Barri d’Onda, any 1968, primer
premi falles Borriana, artistes: José Luis i
Santiago Ferrer

L’any 1946 va començar sota zero, els
dies 16, 17, 18 i 19 de gener Borriana es
va alçar blanca, es va fer malbé tota la
collita de la taronja i les teulades de
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Primera falla infantil
plantada a València
per artesans de Borriana, falla Castelló-Sogorb, any 1969, primer
premi secció primera.
Artistes: José Luis i
Santiago Ferrer

moltes cases que no van suportar el
pes de la neu. Açò va tirar per terra la
il·lusió de tots els fallers, que eixe any
només van plantar una falla gran, la
del barri València. D’infantils no van
haver-n’hi cap, per això passem el full
d’un any desastrós.
De l’any 1947 poques coses sabem,
és l’any que s’instaura la figura de la
dama de la ciutat, però només per a les
falles grans, els fallers encara estaven
ferits de la gelada de l’any anterior i
l’economia dels veïns no estava per
a festes. Va ser un any de baixada de
pressupostos i d’il·lusions i només es té
referència de la plantada de dos falles
infantils, la del barri de l’Escorredor,
que va guanyar el primer premi, dotat
amb 25 pessetes, i la del carrer de
Lourdes, que va rebre 15 pessetes.
L’any 1948 s’aprova el reglament faller
i s’atorguen per primera vegada els
premis d’enginy i gràcia, però d’al·lusió
a les falles infantils, cap, encara que
com hem dit abans aquestes han
d’estar davall la tutela d’una falla
gran, però fins i tot així en aquest nou

reglament no es fa cap referència
als xiquets. Sobre les falles infantils
d’eixe any l’únic que se sap és que la
guanyadora va ser el barri d’Onda, que
va rebre de premi 50 pessetes, que el
segon premi va ser per a la falla infantil
del carrer de Lourdes i que el tercer
premi va quedar desert, cap dada més.
L’any 1949 la documentació també és
escassa, fa la impressió que la gelada
de 1946 va fer més mal a les falles
infantils que a les grans. Ja que unes
van en clara progressió i en altres es
veu un clar estancament. Les úniques
al·lusions estan en les actes dels jurats,
ja que s’aprofiten per a mencionar
els premis de les grans i també de
les infantils. D’aquest any sabem que
“La Vila” planta una falla infantil en
“les placetes” i que els premis van ser
els següents: el primer premi se li va
concedir a la falla infantil del carrer de
Marià Benlliure, el segon a la falla del
carrer del Generalíssim Franco (actual
Raval) i el tercer a la falla del carrer del
Bon Succés, per tant l’únic que podem
assegurar és que eixe any es van
plantar almenys quatre falles infantils.
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En arribar l’any 1950, la Junta Local
Fallera encapçalada per Salvador
Dosdá Vernia decideix oficialitzar
la festa de les falles infantils i per
primera vegada es crea la figura de
la reina fallera infantil, càrrec que
eixe any va estrenar la xiqueta Rosita
Feliu Rives. Les comissions falleres
de la ciutat de Borriana, des d’eixe
moment escullen també les seues
falleres majors infantils i cavallers
acompanyants i entre els delegats de
la comissió apareix per primera vegada
el càrrec d’infantils. És a dir, es crea
una figura nova dins del col·lectiu
que seria l’encarregada dels festejos
dedicats als menuts de la falla i el barri.
Cosa que, aparentment, seria l’inici de
la consolidació de les falles infantils
a Borriana, que fins aleshores havien
sortit de manera espontània entre els
xiquets i posteriorment sota l’empar
de les comissions, no deixa de ser, no
obstant, més que una il·lusió. A partir
d’eixe moment s’inicia una etapa
obscura per als monuments infantils.
Les comissions falleres deixen d’editar
el seu llibret i l’única publicació
fallera que apareix anualment a la

ciutat és el llibre faller, que recull les
fotografies de les falleres, esbossos
dels monuments i programa de festes.
En aquest llibre faller no apareix cap
menció a les falles infantils fins l’any
1968. Sí que apareixen les fotografies
de les xiquetes falleretes al costat de
les majors, però sense cap referència
al suposat monument infantil de cada
comissió. La paraula suposat pot
parèixer fora de lloc, sobretot avui
en dia on no podem concebre una
comissió infantil que compte amb
fallera major infantil i cort d’honor
i sense monument, però no està
posada perquè sí. El motiu el trobem
en el llibret que edita la comissió de
la falla barri València l’any 1960. Hi
apareix, després de fer un recorregut
als últims anys de la dècada dels 50
i fer referència a la nova edició d’un
llibret que feia molts anys que no es
publicava, quasi al final, un article del
aleshores secretari de la Junta Local
Fallera, Salvador Broch, que porta
per títol: “Las falleras infantiles y
sus fallas”. En aquest article, Broch
remarca la feina que suposa portar
endavant una falla infantil, feina que

Primer premi falles
infantils Borriana
any 1986, Falla Barri
l’Escorredor. Artista:
Juan Carlos Molés
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sols amb il·lusió i esforç pot arribar
a bon port, a més fa una exaltació de
les xiquetes i xiquets fallers per a
posteriorment afegir:
A todo este conjunto
maravilloso, le ha faltado
hasta el presente ése algo,
que más arriba indicábamos,
ya que el motivo de todas
esas demostraciones de tipo
genuinamente valenciano,
radica en las “FALLAS”. Por
tanto, al “pretender” que se
realicen nuevamente las fallas
infantiles como filiales de las
mayores, pagamos simplemente
un tributo y una deuda que
teníamos contraída todos los
falleros, con nuestras graciosas
Falleras Infantiles.
Así, pues, FILIN LOPEZ
CANDAU, puedes estar
orgullosa, de ser tu la primera
REINA de las Fallas Infantiles,
que este año, con gran sacrificio
y tesón, los falleros de Burriana,
tus vasallos, te ofrecen, para

que tu reinado sea verdadero y
eficaz, ante esos monumentos
artísticos, expresión viva de
nuestras INFANTILES FIESTAS
DE FALLAS.
Precisament aquest paràgraf que tanca
l’article de Broch és el que ens porta a
afirmar que des de l’any 1950 en què
s’oficialitza la festa, el que realment
s’aconsegueix és que els xiquets i
xiquetes tinguen una representació
pública i al si de les comissions
que, no obstant, va en detriment del
monument faller infantil fins al punt
de desaparèixer. La paradoxa d’aquesta
situació la trobem al mateix llibret
on trobem l’explicació de la falleta
infantil que la comissió té previst
plantar aquell any però sense cap
tipus d’esbós. És a dir, es recupera
la falla infantil però sense donar-li
la importància que mereix, doncs si
no és per l’article de Broch, hagués
passat desapercebut a les generacions
posteriors el fet que no es portaren a
terme la construcció de monuments
infantils a la dècada dels anys 50.

Primer premi falles
infantils Borriana,
any 1995, Falla Club
53. Artista: Juan
Carlos Molés

Prenent com a informació vàlida la
publicada al llibret de la falla Barri
València al 1960, hem de considerar
que amb l’inici de la nova dècada, les
falles infantils tornen a lluir als carrers
de Borriana després d’un parèntesi
almenys de deu anys. La realitat
documentada, per desgràcia, n’és una
altra, ja que al llibre faller hem
d’esperar fins l’any 1968 per trobar la

primera referència als monuments
infantils de la ciutat. És la comissió
fallera del barri d’Onda la primera en
incloure al llibre l’esbós de la seua
falleta infantil, un cadafal que va ser
obra dels Germans Ferrer, José Luis i
Santiago, uns aleshores xiquets veïns
del barri que ja demostraven
àmpliament les seues dots artístiques.
La informació inclou també la
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comissió infantil encapçalada per
Antonio Rosell Ninot, qui
posteriorment també es dedicaria al
món de les falles com artesà. La manca
de notícies sobre les falles infantils a
Borriana en aquests anys és flagrant i
ni a la revista Buris-Ana, que des de
l’any 1957 es venia publicant
periòdicament a la ciutat per part de
l’Agrupació Borrianenca de Cultura,
trobem cap referència als monuments
infantils. L’esmentada revista, que avui
en dia continua publicant-se,
constitueix un referent de la crònica
local i en arribar el número del mes de
març, tots els anys, el redactor i
director de la revista als anys 60,
Roberto Roselló, fa un extens resum de
les activitats falleres portades a terme
a la ciutat. Entre els actes infantils
destaca sempre la cavalcada del ninot
amb les carrosses i comparses
participants, no obstant mai apareix
cap comentari referent als monuments
infantils, cosa que ens fa pensar que
sols els plantaven algunes comissions i
d’una manera completament
deslligada de l’activitat oficial de la
falla. Com hem assenyalat abans, cal

esperar fins al 1968 per trobar un esbós
infantil al llibre faller de Borriana, però
no serà fins 1974 quan la majoria de
comissions de Borriana comencen a
incloure els seus projectes infantils al
llibre faller. A mitjan anys 70, les falles
infantils comencen a consolidar-se a la
ciutat i a ser l’inici de la carrera
d’alguns artistes fallers que encara en
l’actualitat continuen amb la tasca
d’enllestir monuments. És el que
podríem anomenar el començament
de la professionalització de les falles
infantils, ja que fins aleshores i per les
referències que hem pogut trobar, eren
realitzades per xiquets. Artistes com
Lázaro Chuecos, Vicent Guerola, Xavier
Palomar o Enrique Borillo inicien la
seua trajectòria artística amb la
construcció de cadafals infantils i s’hi
afegeixen artesans ja consolidats com
Salvador Pascual, Santiago Ferrer o
Juan Vidal, que reben l’encàrrec
d’enllestir el monument adult i es fan
càrrec també de l’infantil. Cal esperar
fins el llibre faller de l’any 1977 per
trobar la primera relació de premis de
les falles infantils de Borriana.
Correspon aquest als monuments

Primer artista borrianenc a guanyar el primer premi falles
infantils, Secció Especial València. Falla Convent JerusalemMatemàtic Marzal, any 1997. Artista: Juan Carlos Molés

plantats l’any 1976 i on
la falla del Barri de La
Mercè va aconseguir el
primer premi, seguida
per la falla del Barri
València i de la del Barri
Sant Blai. Son aquests
els primers premis a les
falles infantils de la
ciutat que trobem
documentats des de
l’any 1949, just abans
que s’oficialitzés la festa
i quan encara les falles
infantils eren portades a
terme pels xiquets.
Prova de la rellevància
que van adquirint els
monuments infantils a
Borriana, la trobem
també en el llibre faller
de l’any 1977, on les
comissions falleres de la
Mercè i el Barri
València inclouen,
juntament amb l’esbós
de la falla infantil,
l’explicació del
monument, quelcom
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Primer premi falles infantils Borriana, any 2007, Falla Don Bosco. Artista: Paco Jiménez

que en anys successius anirà
generalitzant-se. Als cadafals infantils
que tanquen la dècada dels 70 i
enceten la dels 80, es pot apreciar ja
uns acabats i qualitats professionals on
impera l’estètica barroca que ja està
triomfant a la ciutat de València. Els
artesans s’apliquen en la seua
realització i els monuments van
adquirint la rellevància que mereixen.
En aquests anys, els màxims guardons
se’ls reparteixen entre les comissions
de la Mercè, Barri València i Barri
Onda. Amb aquesta espenta de les
falles infantils comencen a aparèixer
els artistes especialitzats en aquest
tipus de monument, una constant que
arriba fins als nostres dies. Per a
aquests artistes, les falles infantils en
ocasions han sigut el trampolí per
pegar el salt a les falles adultes, però
també n’hi ha d’altres, els menys dels
casos, que han preferit fer el camí a la
inversa, com és el cas de l’artista Jesús
Sáez, qui comença amb les falles
adultes i va acabar especialitzant-se en
infantils amb molt d’èxit als anys 80 i
fins mitjan 90, o el del ja veterà en
aquells anys, Vicente Codina, que

s’inicià com a artista als anys 50 i que
durant prop de deu anys i ja jubilat es
va encarregar del monument infantil
de la falla Don Bosco. Com era normal
en aquella època, els monuments tant
infantils com adults es feien de cartró i
ací és on entra en escena l’artista de
Sagunt, Alfredo Villalba, qui durant
molts anys va ser el subministrador
dels ninots infantils a molts artesans
de Borriana i sobretot a les comissions
falleres que decidien portar endavant
el seu projecte de falla infantil, una
circumstància que avui en dia encara
es dona, i és que per les dimensions del
monument hi ha col·lectius que
prenen la determinació de fer-se ells la
falla infantil. La realització del cadafal
infantil per part de la mateixa comissió
trau a relluir el nom de fallers com
Antonio Gumbau o Juan Vidal Oria, que
sense ser artistes i provinents de
diverses professions, són els
responsables durant anys de la
confecció dels monuments infantils de
les seues comissions. Entre mitjans i
finals dels anys 80 apareixen a
Borriana dos artistes que, podem
afirmar, han sigut els màxims
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exponents de les falles infantils a la
ciutat i per conseqüent han exportat el
seu art i han triomfat també a la ciutat
de València i a la resta de poblacions
valencianes on es planten falles. Ens
estem referint a Francisco Jiménez
Rodero i Juan Carlos Molés, que
acapararan els primers premis de les
falles de Borriana durant prop de dues
dècades en les comissions de
l’Escorredor, Club 53 i, posteriorment,
Don Bosco en el cas de Francisco
Jiménez. La irrupció d’aquests dos
artesans en el panorama faller de la
ciutat suposa un fort revulsiu per a les
falles infantils, ja que els seus treballs
assoleixen un grau de perfecció com
mai s’havia vist fins al moment.
Prompte, com comentàvem abans,
comencen a acaparar els primers
premis i a ser contractats per
comissions de València per portar a
terme nous projectes. Juan Carlos
Molés es converteix en el successor
del mític Juan Canet i arriba a plantar
durant tres anys consecutius a la plaça
de l’Ajuntament del cap i casal (1994,
1995 i 1996), a més d’aconseguir el
primer premi de la Secció Especial

amb la comissió de la falla Convent de
Jerusalem (1997), i amb la de SuecaLiterat Azorín (2003), i deu primers
premis a Borriana, a més d’un bon
grapat de ninots indultats.
Paral·lelament a Borriana les falles
infantils són cada vegada més
considerades per les comissions, i per
conseqüència els pressuposts
augmenten significativament. La
dècada dels anys 90 és l’època de
l’eclosió dels monuments infantils i als
esmentats artesans se n’uneixen uns
quants més que comencen la seua
carrera com Rafael Guijarro, Oscar
Tornador, Chimo Valcárcel o Paco
Fuentes. Són joves amb ganes de
destacar en el món de les falles i que
creixen a l’empar dels obradors
d’artesans ja consolidats que també
realitzen falles infantils, com és el cas
de Francisco Vicente Ripollés, Santiago
Ferrer, José Luis Pascual o Vicente
Tornador. L’any 1997 irromp en el
panorama faller de la ciutat el jove
Vicent Martínez Aparici, que guanya el
primer premi de les falles infantils
amb un monument per a la comissió
de la falla Club Ortega, a pesar que el
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Primer premi falles Borriana, any 2013, Falla Club 53. Artista: Salva Dolz

cadafal el firma son pare, és el jove
Vicent Martínez qui s’encarrega
d’enllestir-lo. Al 1998 Martínez
revalida i el triomf i pega el salt a les
falles adultes. El mil·lenni acaba al
1999 amb el màxim guardó per a la
falla infantil de Don Bosco, obra de
l’artista Francisco Jiménez, qui
novament al 2000 torna a proclamarse guanyador en l’apartat infantil de
les falles de Borriana. L’any 2001 és la
comissió del Club 53 qui aconsegueix
el primer premi de la mà de Juan
Carlos Molés. Aquest col·lectiu és en
els últims vint anys el que més vegades
s’ha alçat amb el primer premi infantil,
concretament des de 1991 en onze
ocasions. És aquesta també l’època en
la qual el binomi format per Joan
Manuel Castelblanque i Rosa Blasco
“Cate i Rosa” comencen a despuntar
en la construcció de falles infantils i
encara que en eixos anys realitzen
també monuments adults, a poc a poc
han anat especialitzant-se fins treballar
sols l’apartat infantil amb molt d’èxit,
arribant a plantar en la màxima
categoria de les falles de València. Al
2002, el veterà artista Jesús Sáez veu

recompensada la seua llarga
trajectòria al món de les falles amb el
primer premi de les falles infantils
amb el seu cadafal per a la comissió del
Club Ortega. És, sens dubte, el
reconeixement a un artista que durant
més de 40 anys va treballar
incansablement per les falles. Al 2003
se celebra el 75é aniversari de la
plantà de la primera falla a Borriana i
és la falla del Club 53, obra de Juan
Carlos Molés, la que aconsegueix el
màxim guardó. Els nous materials com
el suro blanc comencen a imposar-se
en els monuments fallers, és època de
canvis però a les falles infantils de
Borriana encara continua triomfant el
cartró clàssic. Nous artistes, com és el
cas de Javier Martínez, ja comencen a
utilitzar el suro, però encara hauran de
passar tres o quatre anys fins que
comença a generalitzar-se entre els
artistes. Al 2004 és la falla del Centre
Espanya que celebra el seu 50
Aniversari qui s’alça amb el primer
premi infantil amb una falleta obra
d’Òscar Tornador, qui torna a guanyar
al 2005, aquesta vegada amb la falla del
Barri d’Onda. Al 2006 Juan Carlos

Molés aconsegueix el seu últim primer
premi, fins a la data, a Borriana amb la
comissió del Club 53 i s’enceta també
entre la esmentada comissió i la de
Don Bosco l’alternança amb els
màxims guardons, ja que fins
l’actualitat aquests dos col·lectius són
els únics que han aconseguit el primer
premi de falles infantils. Al 2007 i 2008
ho fa Don Bosco de la mà de Francisco
Jiménez, al 2009 el Club 53 amb
Salvador Dolz, al 2010 Don Bosco amb
Paco Fuentes, al 2011 el Club 53 amb
Salvador Dolz, al 2012 Don Bosco
novament amb Paco Fuentes, i el passat
2013, el Club 53 també amb Salvador
Dolz. Una competició que no sabem
enguany qui guanyarà encara que el
que està clar és que per al 2014 les dues
comissions continuen apostant fort en
els seus monuments infantils i
ambdues continuen confiant en els
mateixos artesans.

Bibliografia:
• Burriana y sus fallas Tomo I (19281936), José Aymerich Tormo.
• Crónica de los hechos falleros
acontecidos en Burriana durante la
decada de los años ochenta, Julián
Arribas.
• Llibret falla “La Vila”, any 2011.
• Revista Buris-ana.
• Llibre faller de Borriana.
• Llibret falla Barri València, any
1960.

I ací acaba un recorregut de vuitantados anys de falles infantils, amb els seus
moments foscos i altres d’esplendor, però
que tant uns com altres formen part de la
història de les falles de Borriana.
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Primer llibret de falla infantil del carrer de Cambrils, 1941. Arxiu Municipal de Torrent

de l’època, i l’existència del qual la
coneixem gràcies a una breu notícia
publicada en el setmanari local El
Torrentino, de data 25 de març del
mateix any. Després vindrien els
monuments de 1923 i 1928, emplaçats
en el mateix lloc, però amb l’excepció
que ja apareix el nom de la Falla davall
la denominació de Falla Cambrils, ja
que el 1907 el carrer del Pi és retolat
com Cambrils en homenatge a les
víctimes de Torrent en l’accident
ferroviari del 25 de novembre succeït
en aquesta població tarragonina.

seus germans Francesca, Josep, Consol
i Salvador, s’estableixen a la població
per motius de salut.

Fins a la dècada dels anys 30 del segle
passat no tenim notícies de cap falla
infantil plantada a la població, va ser el
1931 quan un jove de 15 anys decideix
construir per iniciativa pròpia una falla
infantil, eixe jove era ni més ni menys
que Vicent Pallardó Latorre.

Des de molt primerenca edat, Pallardó
comença a desenvolupar treballs
manuals que li marcarien el seu
futur artístic. Als nou anys acaba els
seus estudis d’ensenyament primari
i va començar a treballar en un
magatzem de cebes taller fabricant
caixes de fusta, i als deu també
treballava en un altre magatzem de
cartó fabricant caixes per a sabates.
La major influència artística de la
seua infància va ser el treball de son
pare, que es dedicava a la decoració de
palmitos. El jove Pallardó observava

Pallardó, encara que havia nascut
a València, a la casa dels seus iaios
materns, situada al carrer Ripalda, va
vindre a viure a Torrent quan era un
xiquet. Els seus pares Vicent Pallardó
Raga i Francesca Latorre Asensio, i els

Recordem que Torrent i el Vedat
eren des de feia segles lloc de repòs i
recuperació per a malalts a causa del
seu clima i les seues aigües, que eren
comercialitzades pels aiguaders en tota
la capital i pobles del voltant.
La família Pallardó s’instal·la a la plaça
Santa Llúcia i posteriorment al carrer
de l’Església.
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els tres materials que passen per les
seues mans: fusta, cartó i pintures,
una fórmula que marcaria la seua
inclinació artística.
Una influència molt important va ser
sens dubte l’elaboració d’uns cavallets
que amb motiu de la festa de Reis
fabricava son pare. Eren figures que es
realitzaven en cartó sobre un motle i
conceptualment era el més paregut a
un ninot de falla, encara que haurien
de passar més de dues dècades perquè
s’aplicara aquesta tècnica de fabricació
de ninots.
El següent treball de Pallardó va ser en
un taller d’ebenisteria propietat de
Francisco Casaban, al carrer de Sant
Joan de Ribera de Torrent, i a causa dels
dots artístics i creatius que ja apuntava,
se li encarrega el disseny d’alguns dels
mobles que allí es fabricaven.
El 1931 Pallardó té quinze anys, i
pròximes les festes de Sant Josep
decideix construir una falla infantil
i col·locar-la davant de la casa
familiar, al carrer de l’Església.

Lamentablement desconeixem la
composició i motius d’aquesta xicoteta
falla, només tenim constància de
la gran admiració i sorpresa que
va despertar entre els veïns. Va ser
realitzada íntegrament per ell en el
temps lliure que li quedava després de
la jornada laboral.
Sens dubte l’inici històric de les falles
infantils a Torrent no va poder tindre
millor artista. Prova d’això és la seua
primera incursió en el món faller del
cap i casal dos anys després, quan
el 1933 Pallardó, a instàncies d’uns
parents, s’estrena com a artista faller
en la comissió del carrer del Palleter.
Aconsegueix dos premis. El Mercantil
Valenciano, en l’edició del 18 de març,
donava el veredicte del jurat: El jurado
atendiéndose al valor positivo de las
fallas, ha emitido el siguiente fallo:
Premio de honor.- Un estandarte y un
paquete de repostería: A la falla de la
calle Palleter, obra del joven artista
Vicente Pallardó.
La falla representava una barraca amb
un grup jugant una partida de truc,

una figuera on un xiquet està cagant
mentre menja una gallina i una dona
que està cuinant una paella. La revista
Los chicos, en el número 173 del 18 de
març, publica l’esbós i el veredicte del
jurat d’aquesta primera falla oficial
plantada per Pallardó.
Tretze anys després d’haver-se
plantat a Torrent la primera falla
infantil, descobrim la següent falla
acompanyada del primer, i fins a la
data únic, llibret infantil. En aquesta
ocasió aquesta primera falla infantil
oficial s’alça en el mateix lloc on es va
plantar la primera falla de Torrent, amb
el nom de Falla infantil del carrer de
Cambrils Mars Any 1944.
L’artista va ser el mateix que realitzà
les falles grans de 1923 i 1928, Miquel
Mora Muñoz.
Miquel Mora va ser un home
polifacètic molt integrat en la vida
social i cultural de Torrent. D’ofici
pintor, i de vocació autor d’obres
teatrals i artista faller. Alterna la seua
tasca cultural amb la política local,

sempre en disposició de servir el seu
poble. Arribà a ser alcalde el 1943
fins a 1944. Les falles les realitzava
amb la seua dona Maria Lerma, junts
modelaven les figures, les pintaven
i les vestien, i tota aquesta faena la
realitzaven en sa casa. Va ser l’autor el
primer llibret de Torrent el 1928 i, com
ja s’ha anomenat, del primer llibret
infantil de 1944.
Aprofitant el present estudi, i per la
seua importància, reproduïm aquest
xicotet llibret, que consta d’un tríptic i
veu la llum per primera vegada.
Al cap de dos anys un grup de xiquets
decideixen construir la tercera falla
infantil, en aquesta ocasió al carrer
Abastidors, desplaçant-se del centre
de la població. La falla va ser plantada
al número 11 del carrer, i del seu autor
només sabem que es deia Rafael, un
familiar de Josep Rubio El Manya. El
lema de la falla era el clavegueram
i criticava les obres que s’estaven
realitzant en eixes dates a Torrent per a
la instal·lació d’aquest.
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D’aquesta falla disposem de la primera
fotografia d’una falla infantil a Torrent.
Com en tantes altres ocasions, la falla
a penes és visible ja que el grup de
xiquets que posen enfront d’ella la
impedeix veure en la seua totalitat,
però constitueix un document únic.
Hi podem veure una improvisada
comissió infantil formada per les
familiars i amics de l’autor de la falla.
La falla va estar guardada en el número
13 del carrer Abastidors fins al dia 16,
que va ser exposada al carrer, es van
realitzar diversos actes amb activitats
per als xiquets, berenars i fins i tot un
passacarrer, sense música.
L’activitat fallera infantil anava
en augment i d’aquesta manera la
primera comissió fallera que va tindre
una falla infantil semblant a les actuals
va ser la llavors Falla de la Plaza del
Caudillo, actualment Falla la Plaça.
El 14 d’agost de 1948 el setmanari local
Torre publicava la notícia següent:
Falla infantil. Hace unos días

nos encontramos casualmente
en una reunión de la Comisión
de la Falla Infantil de la Plaza
del Caudillo y adyacentes.
Discutían 18 a 20 niños sobre
proyectos y el niño José Luis
Roig Carratalá, Presidente de
Festejos, nos fue explicando
con una vivacidad que nos
sorprendió; los proyectos
festeros de la comisión. Y nos
dijo:
-Nuestros padres falleros
de la “falla grande” van
organizando sus fiestas y
nosotros aprendemos de tan
buenos maestros. La Comisión
Infantil la componemos, bajo la
presidencia de Enrique Mora
Remohí, Juan Fernández…
Regino Esteve, Francisco
Hernández, Pepito Olmos,
Salvador Marín, Herminio
Calatayud, Vicente Chuliá,
Pedrín Fernández, Ricardo
Royo, Rafaelin Mora, Juanito
Olmos, Enrique Ricart, Hilario
Baviera, Justito Giner4, Rosendo
Mora, Pepito Hernández,

Falla infantil plantada al carrer dels Abastidors el 1944. Col·lecció particular

Joaquín Moreno, Pepito
Cervera, y un servidor de
ustedes.
- El primer festejo que tenemos
proyectado es la presentación
de las bellezas falleras infantiles
para el día 20 del actual, a las
10 de la noche en el Parque de

Atracciones que la amabilidad
de mi tío nos ha cedido. Para
este acto se reunirán las
bellezas, ataviadas con el traje
regional, en casa del Presidente
de nuestra comisión, sita en la
plaza del Maestro Giner.
Desde este lugar y
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acompañados de la Banda
de Música que actuará en la
velada de presentación, nos
trasladaremos al Parque, donde
además de la presentación,
una celebrada Compañía de
Teatro de Valencia representará
una comedia. Previamente, la
Comisión, como es costumbre
entre buenos falleros, celebrará
su cena. (Nosotros sonreímos
por tan buena idea, aunque no
nos invita y sabemos según los
pormenores que añaden los
muchachos que será un ágape
suculento).
Las bellezas -nos sigue diciendoson estas jovencitas (y nos larga
una lista que transcribimos a
continuación: María Dolores,
Norita Roig, Mari Nieves Roig
(…..)
-El asunto económico ¿Cómo
anda?
-Nosotros de momento -añadeno tenemos un céntimo, pero
nuestros padres ya saben que
han de cargar con nuestros
gastos y ellos, por su parte,

tienen recaudado bastante con
loterías, rifas y beneficios.
¿…?
-La falla infantil será algo
grande, como la “falla grande”
en cuanto a crítica y ejecución.
Nos despedimos, alentándoles
en su propósito y estaremos al
tanto de sus movimientos para
informar a nuestros lectores de
sus proyectos.
El primer president infantil d’aquesta
falla va ser Enriquito Mora Remohí,
i la primera fallera major infantil
Consuelito Hernández Martínez.
S’iniciava a Torrent d’aquesta manera
el naixement de la falla infantil dins
de les comissions falleres. Així i tot
continuaven les falles d’iniciativa
veïnal on un grup de xiquets alçaven
els seus monuments de forma
esporàdica. El mateix any 1949 tenim
notícies, també gràcies al setmanari
Torre, d’una altra falla infantil:
En la calle de Beato Juan de
Ribera también tenemos
falla infantil. La Comisión la

componen, bajo la presidencia
de M. Ferrandiz, M. Casaban,
F. Miquel, V. Ferrándiz y el
artista V. Marqués (a) el
Blanco, nuestro repartidor.
Han nombrado Fallera Mayor
a Conchin Barat y fallera a
Laurita Badia.
Durant la dècada dels anys 50 les
comissions tenen les seues seccions
infantils, però no han arribat als
nostres dies esbossos o fotografies
de falles infantils, és més, no hi ha
confirmació que es plantaren, ja
que apareix l’activitat de la comissió
infantil però en cap moment
s’anomena l’existència d’una falla. En
els programes d’actes tampoc trobem
referència a la planta o crema de falles
infantils.
D’aquesta manera trobem comissions
que alcen falles majors de 1955 a 1957,
com la Falla de l’Ermita, actual Ramón
y Cajal, Falla del Caudillo, Actual Falla
la Plaça, Falla Avenida Mártires, Actual
Falla Avinguda, Falla Toledo, Falla Sant
Roc, i Falla La Dominical, actual Falla

Poble Nou. De quasi totes elles hi ha
constància de comissions infantils,
mes no de monuments infantils.
La prohibició d’alçar falles a Torrent
arran dels esdeveniments de la nit
del 18 de març de 1957, data en què es
van derrocar les falles a Torrent pels
mateixos fallers en protesta per la
prohibició de celebrar balls, va suposar
la fi de tota activitat fallera.
Van haver de passar deu anys fins a
tornar a veure falles als carrers de la
població, al març de 1968, però el que
molta gent desconeix és que el 1967 va
haver-hi una falla, la primera després
de la prohibició, i aquesta falla va ser
una falla infantil. A l’encreuament del
carrer de l’Àngel de l’Alcàsser i Sant
Fermí, en la Falla Àngel de l’Alcàsser,
Mariano Aparicio Blasco va plantar
una xicoteta falla que era una rèplica
de la Torre Eiffel. Una arreplegà i unes
traques van completar la festa que
donà inici de nou a les falles a Torrent.
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Primer president infantil, Falla Plaza del
Caudillo, 1949. Setmanari Torre núm. 32,
5 de març de 1949. Arxiu Municipal de
Torrent

Primera fallera major infantil, Falla Plaza
del Caudillo, 1949. Setmanari Torre núm.
32, 5 de març de 1949. Arxiu Municipal de
Torrent

i convertint-lo en el Torrent on es
comença a respirar i viure l’ambient
de falles que ha fet que estiguem
molt prop de celebrar la plantà
de falles durant 50 anys de forma
ininterrompuda.
Este fet, a més de tindre la immensa
sort de nàixer en una família
entregada al treball diari per la nostra
festa, va fer que em convertira en un
enamorat dels monuments, i, encara
més, dels monuments infantils, que
van caminar de la mà al meu costat des
de l’inici de la meua aventura fallera.
He de recórrer als records fotogràfics
per recordar aquelles primeres falles
infantils dels anys 72, 73 o 74, i veure
com el caixó de fusta central, i els
tres o quatre ninotets (i no és un
expressió literària sinó una veritable i
quantificable realitat) acompanyaven
el seu remat central. Des d’eixos
humils monuments, molts fets pels
mateixos fallers, als de l’actualitat,
han canviat poques coses, tal vegada
els materials de la seua construcció,
però la il·lusió que desperten en els

més menuts de la festa està intacta,
i eixa és la línia que cal seguir, crear
monuments infantils atractius que
continuen despertant l’interes dels
xiquets i xiquetes, ensenyant-los
quina és la part fonamental de la
festa i fent-los conscients que els
jocs, el foc, les rialles, els balls..., són
activitats secundàries, necessàries per
descomptat, per sense oblidar que el
monument és la nostra raó de ser.
Si se centrem en la realitat històrica
dels monuments infantils torrentins
hem de començar admetent la seua
humilitat. És cert, encara que coste
assumir-ho, que no som un referent
en el món dels monuments infantils
de la nostra Comunitat, no tenim els
monuments més cars ni enginyosos,
normalment, llevant de comptades
ocasions, no planten a Torrent els
millors artistes i referents de les
falles infantils, i per conseqüència no
som una ciutat que atraga visitants
per veure les seues falletes. Esta és la
nostra realitat, una realitat general de
les 29 comissions de Torrent, sabedor
que hi ha hagut anys que, per sort,

p. / 337 /

alguna comissió de forma puntual,
ha trencat esta tendència general,
però per desgràcia són fets aïllats.
Una simple dada que confirma esta
situació és que en les falles 2013, les
29 comissions de Torrent en conjunt,
van gastar al voltant de 87.500 € en
contractar els seus monuments
infantils, reduint-se en les falles 2014
quasi en un 15% fins als 75.844 €.
No volguera que s’entengueren les
meues paraules com una crítica,
sinó com la descripció de la realitat
que viuen els monuments infantils
de la nostra ciutat, que fa que les
comissions davant dels escassos
recursos econòmics que disposem,
recorreguem a l’enginy i la imaginació
per tindre les falletes més atractives
possibles, i eixa és la ferramenta que
cal explotar, no justificar-se en la
situació general, sinó treballar i buscar
projectes que il·lusionen, que ens
aporten noves idees, noves tendències,
que puguem demostrar que podem
tindre monuments infantils més que
atractius, que siguen un reclam per a
visitar les falles de Torrent.

En esta recerca de nous projectes,
hi ha dos factors fonamentals: qui? i
què? Sí, elegir quin artista farà realitat
el nostre projecte i quin missatge
transmetrà el nostre monument, el
nostre monument ha de parlar, ha de
contar als menuts coses atractives,
que ells vulguen escoltar i que capte la
seua atenció.
L’elecció de quin artista plantarà el
nostre monument infantil és una
decisió molt important, i com que és
important, cal treballar-hi, i dedicarhi temps. No podem quedar-nos en
el primer artista que ens entrega un
impressionant esbós dies després
de cremar la falla, i pensar: ja tinc
artista i un calfament de cap menys.
Cal xafar tallers, preguntar, veure el
treball dels darrers anys, parlar amb
ells, comprovar la seua il·lusió..., en
definitiva prendre interès per la part
més important de la festa. I este treball
no és tan complicat, a més Torrent té
un important avantatge, està molt a
prop de València i és un extraordinari
aparador per a mostrar el seu treball
a la resta del món faller. D’este fet

Primera falla
infantil plantada a Torrent el
1967, des de la
prohibició de
1957, per Mariano Aparicio
Blasco, en la
Falla Àngel de
l’Alcàsser
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tenim nombrosos exemples, artistes
com Javier Igualada (en els primers
anys de la falla de l’Ajuntament), David
Moreno, Alberto Ribera o Òscar Garcia
van plantar en els seus primers anys
d’artistes a Torrent, i gràcies a eixos
fantàstics treballs, van ser reclamats
per a plantar en les millors seccions
del cap i casal. Qui diu que ara no
podem trobar algun jove, o no tan jove,
amb ganes de reinventar-se, amb el
mateix talent i il·lusió que tenien
estos artistes en els seus inicis? Sols
queda començar a buscar i, com no,
trobar-los.
Trobat l’artista, ens queda el segon
factor a analitzar: què contarà el
nostre monument? Què els dirà als
xiquets per a captivar el seu interès?
Els xiquets i xiquetes que estan veient
una pel·lícula de dibuixos animats, si
no els agrada, s’alcen i se’n van a jugar,
els xiquets i xiquetes que s’acosten a
una falleta i no els diu res, no li peguen
ni la volta. Cal buscar missatges que
atraguen els menuts, que ells s’hi
vegen retratats, que els parle de fets
actuals, de fets que a ells els ocorren en

el dia a dia, que divertint puguen fins i
tot ensenyar... Podeu pensar que açò és
una utopia, tal vegada, però la solució
és clara: treball, un treball conjunt amb
l’artista, que faça que comissió i artista
vagen de la mà en el mateix projecte, i
projecte dissenyat amb seny i pensant
què volem que la falleta els conte als
xiquets.
Al fil de la temàtica de les falles, he
tirat mà del Granerer, revista oficial
de les falles de Torrent, i, elegint un
any a l’atzar, he comprovat els lemes
de les falletes infantils plantades a
Torrent l’any 1981 (fa més de 30 anys),
hi trobem: “Qui descobrí a qui?”, “La
sènia de les il·lusions”, “Fantasies de
xiquets”, “Per un món millor”, “Música
i amor”, “L’escola”, “Personatges de
dibuix” o “El món de Walt Disney”,
entre altres. Transcorreguts quinze
anys més, l’any 1996, podem trobar:
“Fantasia” (dues vegades), “Viatja
per a descobrir”, “La música”, “Erase
una vez...”, “Il·lusions”, “Tradicions
valencianes”, “València, un fum de
festa”, “Travessures”, “El castell de
la bruixa”, “La natura”... Vos resulten

familiars, veritat? De segur que
enguany algunes d’estes temàtiques
o molt semblants les podem veure
plantades als carrers dels nostres
pobles i ciutats al mes de març.
Esta és la meua visió particular de les
falles infantils de Torrent, totalment
subjectiva i personal, i pot ser que algú
no hi estiga d’acord, però està feta des
del voler cap a les falles del meu poble,
amb la intenció de buscar el millor per
a elles. I siguen com siguen, ningú em
llevarà la il·lusió que va nàixer fa més
de quaranta anys, de veure-les totes
plantades el 16 de març i disfrutar de
les característiques particulars de
cadascuna d’elles.
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a primera cosa que es pregunta u és com, estant Dénia a
la província d’Alacant, les falles són ací tan importants i
tenen una popularitat tan elevada. U pensa que haurien
de ser les fogueres de Sant Joan el referent en el qual
mirar-se, però res més lluny de la realitat.
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Falla Infantil
Falla Centro
1948 Artista: la
Comissió (Llibre
Falla Centro 50
Aniversari, 1998)

Falla Infantil Falla
Centro 1981 amb els
fallers de la comissió
que la confeccionaren.
Artista: la Comissió
(Tomás Chiner)

No és fins al 1948 quan comencem a
veure els primers monuments infantils.
Una vegada comprovat el gran auge
que estaven tenint entre els xiquets el
món de les falles, es decideix començar
a plantar falletes infantils, així com
nomenar presidents i falleres majors.

Dénia sempre ha mirat cap al nord, cap
a València. La seua situació equidistant
entre Alacant i València ha provocat
que els deniers preferírem mirar cap al
nord, ja que al sud l’imponent Montgó
ens protegeix dels vents del migjorn,
més càlids i secs.
També va ajudar la Falla Cuba-Dénia
de València, aleshores Alcoi-SuecaDénia, que va nomenar faller d’honor
el Sr. Antonio Muñoz, en aquells dies
alcalde de Dénia, al març de 1945.
Un any després es va crear la Penya
de Tio Pep, embrió de les Falles a
Dénia, esperonada per tan important
consideració cap a la ciutat.

Durant aquests anys, els monuments
eren confeccionats pels mateixos
membres de les comissions,
i comptaven sempre amb
l’assessorament de coneguts artistes.
Fallers hàbils en l’ús de fusta i pintures,
que persuadien dues o tres més per
a acabar confeccionant autèntiques
obres d’artesania, tant grans com
infantils. Aquestes es confeccionaven
en les naus de la indústria joguetera,
motor econòmic de la ciutat en
l’època, on se servien de materials com
ninots, vestits o joguines que, al costat
de diferents complements, al final
donaven forma als monuments.
Ja va ser a partir de 1966, després
d’uns anys d’aturada fallera per
temes burocràtics i legals, o millor
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dit dictatorials, quan es van adonar
els membres de les falles que el
nivell podia millorar, i les escasses
comissions falleres d’aquells dies
van començar a posar els seus ulls en
artistes professionals.

Falla París-Pedrera 1986 Artista: Germans
Colomina (Parrots i cadafals. Història de la
Falla París-Pedrera, 2007)

Però en el món de les infantils, això va
ser pràcticament testimonial. Alguna
consulta a l’artista que confeccionava
el monument gran que, segurament
per solidaritat fallera, facilitava algun
motle de ninot que trobava en el taller
i la resta era realitzat per la mateixa
comissió. La poca importància que
encara li atorgaven les comissions al
monument infantil es veia reflectit
per la inexistència d’esbossos en els
llibres oficials de falles de Dénia, ni en
els llibrets de cada comissió. Això es
reflectia de manera totalment oposada
en el nombre de càrrecs infantils
que es treien any rere any: fallera
major, reina del foc, reina de la festa…
La qual cosa alleujava la despesa
econòmica de la comissió infantil. A
més càrrecs, menys despeses per a la
comissió.

Taller Maria Valero i Alfredo Villalba.
Falla Saladar 2012 (Charly Martí)
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José Enrique Ginestar, retocant Falla
Centro Infantil 2004 (Tomás Chiner)

D’aquesta època cal destacar la
presència d’artistes locals. Fallers
reconvertits, provinents principalment
del disseny i la confecció de les
carrosses que les falles construeixen
per a les festes de la Santíssima
Sang a juliol, que en el seu temps
lliure dedicaven hores perquè els
més xicotets tingueren la seua falla
muntada en les festes de Sant Josep.
Honorato Salvador, Norberto Cervera i
Ramón Marí són un exemple d’aquest
amor per les falles.
Ja a la fi dels anys 70 comença
a plantejar-se la possibilitat de
contractar artistes per a confeccionar
els monuments infantils, situació
inusual a Dénia en l’època. Però el
risc era controlat. No fóra cosa que
no sortira bé l’experiment. Artistes
com Ramón Primo, Martorell, Hernán
Cortés o Paco Granja, construïen
monuments a les comissions
denieres per un mòdic preu, fins i tot
alguns com un favor. Però la majoria
continuava decantant-se pels artistes
locals, més propers en distància, i més
manejables quant a la creativitat.

A poc a poc, i gràcies principalment
a la millora de les comunicacions
per carretera, els fallers de Dénia
comencen a eixir al món i a conéixer
joves artistes, que comencen la seua
marxa amb els monuments infantils. És
ací, a mitjan anys 80, quan artistes com
els germans Colomina, Ramon Espruig,
Juan Armengol, Jordi Benavent, Toni
Añón, etc., comencen a plantar les
seues obres a Dénia.
Des d’aquest moment es comencen
a valorar com cal les comissions
infantils, i el millor exemple és quan
en 1985 Estibaliz Miralles és triada la
primera fallera major infantil de Dénia.
També comencen a contractar-se joves
valors provinents dels tallers d’artistes
consagrats. Aprenents que treballant per
al seu mestre comencen a demostrar la
seua vàlua en els monuments infantils.
D’ací enceten artistes com Manolo
Blanco JR o Pepe Sanchis, que inicien la
seua marxa en els monuments infantils
de la nostra ciutat. A ells se’ls uneixen
a Dénia artistes amb una reputació
més consolidada, com Toni Grau, Paco
Navarro o Paco Real.
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Però la veritat és que la majoria de les
ocasions eren els pares dels càrrecs
infantils de cada any els que pel seu
compte encarregaven els monuments,
i així li llevaven un mal de cap als
presidents i les seues directives de torn.
Aquesta situació provocava disparitat
de pressupostos d’un any a un altre
i l’alternança d’artistes, no deixant
consolidar els projectes a llarg termini.
A la fi dels 80, la Junta Local Fallera
decideix crear un taller de modelatge
faller, amb la direcció dels abans
anomenats Salvador, Cervera i Marí.
Ells són els encarregats de portar
endavant aquesta magnífica iniciativa,
que més endavant donaria els seus
fruits amb joves artistes que avui en
l’actualitat continuen en l’art de la
construcció de falles com José Serra de
Palacio i Serra o José Enrique Ginestar.
Ja en els 90 es comencen a portar
artistes de primer nivell de València.
L’aparador del cap i casal és
inigualable, i veure els monuments
plantats als carrers ocasiona que
moltes vegades s’encarregaren els

mateixos treballs que s’estrenen a
València. Açò provoca que, a poc a poc,
artistes com Paco López, José Canet,
Bernardo Estela o Alfredo Villalba,
porten les seues obres a Dénia, i
provoquen una febre pels monuments
infantils que encara dura en els
nostres dies.
Es passa de ser una càrrega obligada,
la comissió infantil, a una aposta pel
palet. Fins i tot, algunes comissions
inverteixen més diners en els
monuments infantils que en els grans,
i açò provoca que en l’actualitat María
Valero, José Gallego, Bernardo Estela,
Salva Dolç o Vicent Pastor, planten
monuments a Dénia.
Aquestes actituds han provocat la
llegenda que en un mateix monument
a Dénia es paguen més diners que en
qualsevol altre lloc de la Comunitat
Valenciana, tant en grans com en
infantils. Veritat o mentida, solament
sant Josep ho sabrà.
Però no hem d’oblidar mai la
perspectiva que el monument infantil

és per als fallerets i falleretes de
la comissió, i moltes vegades no
valorem en la seua mesura les seues
necessitats.
Ells s’han de veure reflectits en el seu
monument i sobretot hem d’educarlos, ensenyar-los a valorar-lo com a
seu, com a propi. Perquè es planta
per açò. Veure la xicalla al voltant del
monument assenyalant el seu ninot
favorit, i creant-ne històries de pirates,
de fades, de princeses, de cavallers…
Proveu de parar-vos una estona prop
d’ells i comprovareu la sorprenent
imaginació que poden arribar a
desenvolupar gràcies a la seua falleta.
Ja tindran temps a competir pels
premis més endavant. Ja es faran
majors.

Cremà Falla Centro Infantil 2004
(Peke Estudi Fotogràfic)

I així és com aqueixos trossos de fusta
i cartó dels anys 40 s’han convertit,
quasi setanta anys després, en belles
joies de 3x3, en un petit poblet mariner,
on des de dalt del castell veiem
València al nord, en els dies de la mar
en calma i el cel clar.
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a falla infantil com a tal no apareix
a Benicarló fins començada la
dècada dels vuitanta. Acceptant
un paper secundari des de bon
començament, el monument dels
xiquets continuaria sent de totes
formes prescindible per a una
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1995. Primera plantà de la falla Els Cremats

bona col·lecció de comissions que
seguirien sovintejant les plantades
de falles infantils amb edicions que
no contemplaven la falla dels més
menuts com a element indispensable
de la festa. És a dir, et podies trobar
que un any la comissió X plantava
falla infantil, per a desaparèixer de
nou aquesta al següent. Amb tot,

també es podia trobar ja en aquella
època, entitats que a més de dotar la
falla infantil d’un espai dintre dels
seus propis pressupostos, apostaven
per fer d’alguns dels seus integrants
els artistes del monument, encara
que aquest fos conseqüentment més
o menys senzill. Aquest fet, cal dirho alt i clar, dotava encara més si

Nou Barri. Juan Lluch

cap d’una major autenticitat
a la celebració fallera. La
dedicació de fallers veterans
o de col·lectius sencers que
com el de tota una comissió
(la de la falla El Grill podria
ser un exemple) assolien
per a materialitzar des de
les mateixes entranyes de
la família fallera la gestació
dels dos monuments, infantil
i principal, va donar la
continuïtat necessària a la
consolidació de la falla infantil
com a monument innegociable
dintre de les Falles del nord.
Ara és quan el monument
infantil té a Benicarló una
importància capital. I ha pogut
ser així especialment des de que
a principis dels anys noranta,
un xicotet embrió que poc a
poc aniria agafant volada en
forma d’escola d’arts i oficis, va
possibilitar tornar a veure a la
localitat i ja d’una manera més
professional, bons exemples de
falles infantils d’incontestable
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nivell. El treball que van encapçalar
artistes locals com Daniel Ballester
i Juanmi Beltran, al que prompte
es sumarien les propostes d’uns
adolescents Ignacio Gasulla i Juan
Lluch, van venir a constatar que el
futur artístic del Benicarló en Falles,
passava per apostar precisament
pels joves emprenedors que s’havien
embarcat en aquesta de vegades tant
desagraïda professió, que vista des de
la devoció pinta tant colorista però que
sols des dels interiors dels tallers es
pot arribar a comprendre.
Al Baix Maestrat sempre s’ha tingut
molta cura pel monument, crec
entendre que la competitivitat a
Benicarló, com segurament en tantes
altres localitats, encara que amb
matisos i de vegades camuflada, mai
ha deixat d’estar present, i aquest
fet, sumat a que sempre és més
fàcil apostar pel monument infantil
per allò de ser un treball molt més
econòmic, i també a la contrastada
qualitat dels projectes que han assolit
històricament els artistes de casa,
han contribuït de bon grau en la
posada en escena als nostres carrers

Falla de l’artista Fernando Foix.
El Campanar. 2013

d’autèntiques meravelles. Poc a
poc el monument infantil s’ha anat
reivindicant, i avui per avui ja ningú
pot plantejar-se apartar-lo, en quant
s’entendria com un atemptat al mateix
futur de les Falles.
Encara que pugui sonar a tòpic, és
pels xiquets i per la seua falla per la
que garantim el futur de la festa. Són
ells, estem tots d’acord, la fàbrica de
falleres i fallers que han d’abanderar-la
des de l’experiència que com en quasi
tot des de la infantesa s’assimila. Tota

Els Conquistaors.
Daniel Ballester

iniciativa per a reforçar el
binomi falles xicalla és poca,
i per tant és natural pensar
que el monument infantil
és el major reflex d’aquesta
realitat. Si la sàtira i la crítica,
la majestuositat i l’atreviment
sempre s’han associat més al
monument principal, defenc
que la lírica, la composició i la
gràcia van lligats a la falla dels
xiquets. Parlo del ben sabut
preciosisme que fa possible
que en el moment de la
cremà, sigui la falla infantil la
que més llàgrimes fa brollar
i de la que més records en
forma de ninots o de detalls es
volen salvar del foc.
Sempre m’he declarat fan
de les falles temàtiques que
representen per si mateix
una història. En el cas
concret de la falla infantil,
no cal dir que es tracta en
essència de contemplar en
cada passatge el relat d’un
petit conte. És, el monument
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infantil, un bonic exponent de l’univers
fantàstic que no coneix d’edats i que
per tant entusiasma tots els públics. La
falla infantil agrada, i per això agraden
tant les falles.
Sóc d’una falla que va començar com un
joc de xiquets, perquè a fi de comptes
xiquets érem. Vuit amics de catorze i
quinze anys, sense saber massa bé on
anàvem i sense imaginar tan sols on
aniríem a parar finalment, van donar
forma a una falleta senzilla. Ho vam
fer des d’un magatzem amagat del
centre de la nostra ciutat, i enmig d’un
entramat faller benicarlando més
que consolidat amb deu comissions
que ja justificaven la festa al Maestrat
des de feia prop de vint i cinc anys.
Avui puc contar que allò que s’hagués
pogut quedar en un passatemps,
va ser especialment un estímul. És
fantàstic avançar des del divertiment
i la simplicitat i nosaltres xalàvem
la gana passant caps de setmana
entre motlles d’escaiola, modelant
(això els qui més sabien) i omplint
amb cartró...acompanyant l’evolució
d’aquell embrió que no seria efímer

El Grill. Joaquin Foix

en quant gestava la fundació d’una
nova comissió, que amb el nom d’Els
Cremats, seria no obstant batejada
afectuosament a Benicarló, com la ‘falla
dels xiquets’. És ara, exactament vint
anys després, quan cobra més sentit i
rellevància haver fet aquell tast que va
possibilitar que al llarg de dos dècades
ja, molta gent hagi pogut conèixer i
sentir l’essència de la nostra festa des
de la nostra comissió. Com no vaig a
estar convençut de la importància del
monument per allò que representa més
que per allò que s’exhibeix? Segur que
com aquest hi ha molts més casos a
tot el País Valencià. Més exemples que
donen pes a aquesta posició.
Les falles de Benicarló s’han proveït
històricament de la prestigiosa
escola d’artesans de Borriana per
a plantar cada mes de març els
seus monuments, especialment els
principals. Però ja fa més de vint anys
que també el camí cap a la tradició
fallera benicarlanda ha passat per
allò que silenciosament es gesta als
magatzems on els artistes del poble
fan realitat els nostres monuments

infantils. Tot just enguany, quan altres
joves valors com els artistes Fernando
Foix, Joaquin Foix Ximet i Grego
Acebedo donen continuïtat a l’art fet
a casa, un altre benicarlando, Juan
Lluch, s’estrena a València en Secció
Especial com a màxim responsable
del monument infantil de la comissió
Ciscar-Borriana. Aquesta és sens dubte
un altra magnífica notícia, un altre pas
endavant, i de nou amb la falla per als
més menuts com a protagonista.
Per suposat, Benicarló en Falles seguirà
sent depenent del treball que als
casals van assolint a la seua manera
els soferts grups de fallers, col·lectius
que s’enfronten any a any amb els
entrebancs que les administracions
regalen en forma de normatives que
suposen com a mínim despeses difícils
d’assumir. Però afortunadament
seguiran estant els tallers, així podríem
dir-ho, les gasolineres on els fallers
acudim per a renovar entusiasme,
carregar piles, tornar a il·lusionar-nos.
Passejar per la cuina de l’artista és la
millor teràpia per a seguir justificant la
nostra passió per la festa.

p. / 359 /

fa
ll
er
es
in L
fa es
n a
ti ut
ls ò
de no
X me
R
àt s
af
iv c
a
a om
To
(1 i
rt
93 s
os
3- sio
a
19 n
iG
66 s
)
ar
ci
a

5.17

a

a

ssistim a les falles de Xàtiva
de 1966. A la plaça del Mercat,
Manolo Blanco planta el
cadafal infantil Personatges
de Televisió, una falla
contractada per una colla
de xiquets, establida com a
comissió infantil, i presidida
per Alfonso Rus. Aquesta falla,
l’única plantada aquell any,
tindrà el privilegi de tancar
una època de comissions
falleres gestionades per
xiquets. A la ciutat de Xàtiva
ja no es veuran falles infantils
de forma oficial, fins que el
1972, la comissió de la falla
de l’Avinguda República
Argentina cree la seua secció
infantil i plante el monument
faller Els picapedra. Arran
aquest esdeveniment, farà
que la resta de les comissions
falleres constituisquen
una comissió infantil
completament depenent
de l’adulta. Les comissions
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d’Espanyoleto i Tetuan–st. Francesc
ho faran el 1973 i en pocs anys, les
comissions falleres existents així com
les de nova creació tindran a la seua
comissió la pertinent secció infantil.
La forta disminució de falles infantils,
la qual s’inicia a mitjans dels anys
cinquanta (veure taula i), es deguda
principalment a una regulació i control
de les falles dels xiquets per part de
la Junta Local Fallera. Josep Sanchis i
Martínez (1990) afirma que «als anys
50 la Junta Local Fallera obligava a les
comissions que començaren com a
xiquets anys enrere, com per exemple
els de Benlloch, a inscriure’s com a
falla gran, la qual cosa no estava massa
clara, perquè no podien competir
amb les grans. Eixe període, va veure
com finalitzaria el costum de plantar
aquestes falletes a Tetuan, hui porta de
Sant Francesc, en el barri de Sant Feliu,
on se’n planten en 1965 i en la plaça
de la Unificación, hui del Mercat, quan
apareix l’única infantil de 1966. Es des
d’eixe moment que ja no es tornen a
plantar-se falletes per als menuts a
Xàtiva fins arribar als anys 70».

Aquest fet queda constatat amb motiu
de la celebració del Primer Congrés
Faller de la Junta Central Fallera,
celebrat el 1952, on es va acordar
que les comissions infantils haurien
d’integrar-se obligatòriament dins
de les adultes. Aquest acord fou
sancionat pels congressos següents
i va estar posat en pràctica de forma
progressiva (J. Alcanyis, 1996). Amb
aquesta decisió es donava un cop de
gràcia a les tradicionals falles infantils
i el que es va voler va ser promocionar
allò de gran família fallera. D’aquesta
forma s’explica la crisi de les falles
infantils durant aquestos anys tant
a la ciutat de València com a la resta
de poblacions, baixant el nombre de
comissions alarmantment arribant
a recuperar-se a finals dels seixanta
(Hernàndez i Martí, 1990). Així, la
comissió infantil es vertebrava dins de
la comissió fallera amb una estructura
similar (junta directiva, president,
fallera major, etc.) amb la creació de
la figura del Delegat Infantil. Per tant
les falles infantils van acabar ser un
afegit extern, ornamental, reglamentat
i sense personalitat, a mode de secció

d’enquadrament dels xiquets fallers,
i amb l’obsessió de desenvolupar la
festa, la competència que succeeix amb
l’establiment dels premis i els canvis
en les costums, va fer que aquells
treballs manuals dels més menuts, amb
una crítica espontània, sana i original
que li era pròpia, fóra substituint-se
pel preciosisme de l’obra en miniatura
dels artesans professionals.

es plantaren dues falles infantils. La
primera en donar-se a conèixer va
ser la del carrer José Espejo, també
anomenada falla infantil de la plaça de
la Humanitària, al plantar-se davant de
l’edifici que albergava aquesta entitat.

Retrocedim en el temps, i veiem
com van funcionar aquestes falles
dels xiquets del barri i com van estar
capaços, fàcil no va ser, de plantar un
cadafal faller. A Xàtiva tenim datats
huitanta cinc cadafals (veure taula ii).
Les primeres falles infantils en
temps de la ii República (1933-1936)
Arran la plantà el 1932 d’una falla
promocionada per la Música Vella a
les portes de la seua seu, comencen
a gestar-se les primeres comissions
falleres de la ciutat: la de la plaça
Méndez Núñez i la de Blasco Ibañez, les
quals van plantar el seu cadafal faller al
març de 1933. Aquell mateix any també

Primer cadafal infantil en la Història de
les falles de Xàtiva. Duia per lema Pensat i
fet i va estar realitzada per la comissió. Al
davant del cadafal, veiem els components
de la comissió amb les belleses infantils les
quals anàvem vestides de blanc. ARXIU F. J.
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Fins i tot, van tindre temps per editar
un minúscul llibret que contenia el
programa i l’explicació de la falla que
portava per lema Pensat i fet.
L’altra comissió infantil que es va
constituir va ser la de la placeta de l’Om,
confeccionant una falla que parlava
sobre les destrosses que produeix
l’arbre a la font, i que duia per lema Un
arbre xuplador. A pesar de què aquell
any no hi hagueren premis, les dues
falles van estar subvencionades amb
cinquanta pessetes.
L’aparició de comissions falleres de
xiquets també serà gràcies al suplement
Los Chichos, que el diari El Mercantil
Valenciano editava des de 1929. A
les seues pàgines apareixia Colilla
i el seu Pato Banderilla, considerat
com un dels personatges populars
entre el món infantil i juvenil. Amés
a més, el suplement recollia molta
informació sobre les falles així com
les opinions i idees dels lectors. El
1932 va organitzar un concurs de
falles infantils, on els requisits van
ser constituir-se en comissió fallera

i enviar a la redacció la fotografia
amb els noms dels components. La
popularitat del concurs, com comenta
Manolo Sanchis (2001), es va estendre
per tota la zona de distribució del
Mercantil Valenciano, doncs els més
joves enviaven notícies, esbossos i fotos
des de les localitats amb tradició fallera.
A Los Chicos aparegueren notícies de
les falles de Xàtiva, com la proclamació
de la primera Fallera Major Infantil, la
xiqueta Amèlia Alfonso Olivares de la
comissió José Espejo.
De fet, les figures del cadafal faller
del carrer José Espejo de 1933 es
corresponien amb personatges que
apareixien al suplement, «constituyen
esta falla infantil, bailarinas, Pichi,
Charlot, el pato Banderilla, un
guardia de la porra y mozalbetes...»1.
A les falles de 1934 també trobem la
falla del carrer de l’Argenteria que
duia per lema Colilla, on aparegué al
remat del cadafal el personatge creat
per Jesús Pérez del Muro.

1. El Progreso, 18 de març de 1933.

L’èxit de les falles de 1933, va fer
que immediatament es crearen
més comissions falleres a la ciutat.
Respecte a les falles infantils, el
nombre de les que finalment quallaren
foren cinc: Bassa, Argenteria,
l’Om, Cebrian i sant Josep. Resulta
curiós l’espontaneïtat en la creació
d’aquestes comissions, com per
exemple la del carrer de sant Josep
on una de les falleres protagonistes
ens descriu que «va ser una cosa de
xiquets, les meues amigues, que en
aquell moment teníem uns 13 anys
se’ls ocorregué dues setmanes abans
de falles, que podíem celebrar durant
el mes de març, les festes de les falles,
i així ens podíem vestir de belleses,
fer una falla... Aleshores decidirem
ràpidament comunicar-hi a una
persona major per a què ens puguera
orientar i ajudar en els preparatius. I
fou així com va nàixer la falla del carrer
de sant Josep» (S. Monfort, 1997).

«irreprochablemente ejecutada
por el artista Sr. rabassa, tanto que
no se quemó». Podem apreciar ja en
1934, com hi ha diversitat a l’hora
de realitzar el cadafal, inclinant-se

La falla de l’avinguda Canalejas se’n
dugué el primer premi, que duia per
lema Cervantina on es representava
una escena del Quixot, i que va ser

Llibret que contenia la relació i explicació
de la Falla infantil de la Plaça de l’Om. Com
indica a la portada, es venia al preu d’un
xavo. AMX, FS-22
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algunes comissions per confeccionarlos ells mateix, o fins i tot rebent
l’ajuda de gent del barri iniciada
al món artístic o que s’hi dediquen
a la pintura mural. Altres, com els
membres de Canalejas, contractaran a
una persona especialitzada en el món
artístic com és el cas de José Rabasa
Pérez un consumat pintor, daurador i
pintor d’imatges religioses2.

fallera, el cas dels carrers de sant
Josep i de l’Argenteria, i d’altres que
sorgiran de forma espontània i en
un últim moment, la qual cosa farà
que no apareguen els seus esbossos
a les publicacions. La comissió de
l’Argenteria serà la mereixedora dels
primers premis d’aquells dos anys,
amb falletes realitzades per membres
de la comissió.

A la majoria de les ocasions, el
cadafal plantat tenia el seu llibret
explicatiu. D’aquesta època ens ha
arribat el llibre de la plaça de l’Om de
1934, que es venia a un chavo. Al seu
minúscul format només tenia cabuda
la relació i explicació de la falla, i una
xicoteta poesia per a la bellesa infantil
Nievecitas Bono.

Falles esporàdiques a la postguerra
(1944-1949)

Amb la mateixa tònica seguiran les
falles infantils de Xàtiva durant els
anys 1935 i 1936, on hi hauran colles
de xiquets que continuaran l’aventura

2. Publicitat apareguda a El Obrero Setabense, 13
de noviembre de 1915.

Després del parèntesi de la guerra,
les festa fallera tornarà a la capital
de la Costera l’any 1943, encara que
les comissions falleres infantils
començaran amb les falles de 1944.
També es cert que a la premsa
apareixen, des de 1940, cròniques sobre
la cremà de falles infantils, i alguna
gran, la nit del 19 de març. Per exemple,
el dissabte 23 de març de 1940, Las
Províncias ens diu que «el día de San
José fue de gran animación para los
confiteros y los chicos con sus fallas
infantiles, quemadas a medianoche
con gran alborozo. Pero las fallas

de Valencia han restado parte del
vecindario setabense que fue a los
toros y a la “cremá” de las de la
capital»3.
Tres cadafals infantils seran els
que encetaran la nova etapa fallera:
Caputxins, Benlloch i Ardiaca. Aquell
1944, les comissions infantils van
sol·licitar la creació de les seues juntes
directives i van haver-hi de lliurar
una còpia de l’esbós i de l’explicació
de la falla per a què el censor ho
revisara. La temàtica d’aquestes
falles seguia tenint una crítica sobre
el món infantil encara que poc a
poc començaven a tindre cabuda
aspectes i situacions sobre el barri de
la comissió. Arran a aquest comentari,
i com hem pogut comprovar a l’arxiu
municipal, al començament de cada
exercici apareixen moltes sol·licituds
de creació de falles infantils que no
arriben a poder plantar falla. La causa
principal és la mancança de recursos
econòmics i la poca ajuda del veïnat.

Són temps difícils i mantenir aquesta
empresa resulta ser complicat. Molts
dels temes escollits per a la crítica
del monument versen sobre aquest

Coberta del llibre de la falla infantil del
carrer Caputxins de 1944. Observem com
a l’esbós tracta el tema de la dificultat
d’aconseguir diners per plantar la falla.
AMX, FS-22

3. Las Provincias, 23 de març de 1940.
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esdeveniment: critiquen i exposen
el que costa plantar falla o falles que
comencen com a adultes i finalment
acaben sent infantils, deixant-ho en
mans dels xiquets del barri. Un dels
exemples més clars són Falleros
Fallats (Caputxins, 1944) on es critica
que els majors no han pogut continuar
un any més plantant falla i aquesta
fita ha recaigut en els infantils:
«Els hómens seu proposaren, i la
falla no han plantat, dels infantils
se burlaren, però mosatros ham
lograt...».
Als pròxims cinc anys assistirem a una
inestabilitat de les comissions falleres
no aguantant cap d’elles més de dos
anys seguits, atès que resulta difícil
mantindre la serietat i el compromís
entre un grup de xiquets, amés de la
difícil situació social d’aquesta època
de postguerra. S’arribarà a l’extrem de
no haver falles el 1946 o que El secret
del Molinet (José Espejo) siga l´únic
cadafal en plantar-se el 1947.

Membres de la Comissió de Tetuan davant
del cadafal faller plantat per Ramon Morell
l’any 1955. ARXIU PEINADO ALONSO

Primera falla realitzada completament per Antoni
Grau i Cros. Duia
per lema El llop i
els tres porquets
plantada a la plaça
de sant Pere el
1953. ARXIU FAMÍLIA PATIÑO

La consolidació de les falles
infantils (1950-1956)
Encetada la dècada dels cinquanta,
assistirem a l’època d’esplendor de les
comissions falleres infantils de Xàtiva,

arribant als anys 1955 i 1956 a plantarse fins huit cadafals. Les comissions
falleres estan més consolidades i
tindran una seguida entre exercicis
fallers, com per exemple les falles de
Benlloch i José Espejo.
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Cal dir que els directius infantils
comencen a assistir a les reunions de
la Junta Local Fallera com a membres
d’aquesta i en representació de les
seues comissions falleres, demostrantnos la plena autonomia d’aquestes
falles de xiquets.
Durant aquesta època veiem com
l’autoria dels cadafals fallers
va recaient poc a poc en gent
especialitzada en fer falles degut a una
vinculació directa amb el seu ofici. No
són professionals, atès que no viuen
de la construcció de falles però que ja
han assolit una experiència en aquest
quefer amés de tenir unes nocions
artístiques. L. Romero, J. Castelló, A.
Grau Tomàs i R. Morell seran els que
coparan els primers premis durant
aquestos anys.
Tot açò repercutirà en una crítica
més oberta als problemes socials,
polítics o veïnals existents, deixant
de costat temes de caràcter infantil
i juvenil. Als cadafals s’hi van
trobar temes com l’encariment dels

habitatges, l’estraperlo i la cartilla del
racionament, l’elevat preu del cinema,
el tipus de matrimoni existent o la
guerra europea del moment. Igual
que a l’època anterior, als cadafals se
segueixen exposant les dificultats per
portar endavant el projecte faller. A
l’any 1956, on s’arriben a plantar huit
falles, va haver-hi dues propostes més
de falla infantil a l’inici de l’exercici. La
falla de la plaça de la Mercè, després
de sol·licitar la seua constitució el 25
de març de 1955, adreçarà mesos més
tard la baixa per «falta de recursos
materiales y la poca cooperación del
barrio»4, així com els xiquets del carrer
Caputxins, que van haver de dissoldre
la comissió donant a l’asil les 100
pessetes que tenien recaptades.
Als cadafals fallers, aquesta dificultat
la trobem reflectida en La festa no
mor este añ (Benlloch, 1950), Lo que
els machorots han tirat per terra,
els chiquech traten de alasar-o
(José Espejo, 1950), Buscant la peseta

4. AMX, LG 1698-2.

(Menor, 1956) i Desespero de la
comisión y paso de poderes a los
infantiles (Portal de València, 1955).
Resulta molt curiós aquest darrer
cadafal, atès que la comissió fallera
del Portal de València va sol·licitar la
seua baixa per motius econòmics i per
no haver recaptat el suficient per fer
falla gran, i a la mateixa carta, indica
que lliura a la comissió infantil que
s’ha format, els diners en metàl·lic
per a què aquesta puga participar al
concurs de premis dels monuments
infantils. L’acceptació d’aquesta
petició va arribar a l’Assemblea de
la Junta Local Fallera, i on la resta de
presidents de les falles infantils van
presentar les seues queixes «por creer
nunca podrían competir al premio
de estas ya que si bien es infantil en
todas sus formas y facetas no dejará
de tener la ayuda del principio de ser
procedente de falla grande ya que
en tal sentido si no podían hacerla
como al principio es fácil suponer se
pueda hacer una infantil que rebase
las posibilidades de los demás, cosa
digna de elogio en cuanto a las fallas
se refiere, pero no a la posibilidad

Podem observar la tipologia de les falles infantils
d’aquella època, amb bases altes degudament decorades i ninots d’una menuda grandària. El cadafal duia
per lema Buscant la pesseta i va estar plantat el 1956 al
carrer Menor. ARXIU PEPE MUÑOZ
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Esbós de la falla que aconseguiria el primer premi de
les falles infantils de 1955. Duia per lema Bunyol de
festes i va estar realitzada per J. Martínez Mollà, per a
la comissió d’Alexandre VI, de la qual l’artista xativí era
el president. AMX, LG 2764-4

A l’inici de cada exercici calia lliurar a l’Ajuntament un
llistat dels membres que componien la junta directiva de
la comissió i la seua direcció. De les llistes, deduïm que
tots els membres pertanyien al barri de la falla. En aquest
cas, la falla d’Alexandre VI, on al llistat de 1954 apareix
com a president José Martínez Mollà. AMX, LG 2764-2

del premio y creyendo que este apagaría el
estímulo a la construcción de las mismas».
Per una altra banda i com a curiositat, hem
de destacar la competència existent entre
els xiquets del barri de sant Pere. Durant
aquesta època coincidiran les comissions
infantils de les places de Benlloch,
Alexandre VI i sant Pere, mantenint una
lluita pel primer premi. Recordar aquesta
sana competició ens retrau els inicis de
l’artista xativí José Martínez Mollà, qui va
constituir la falla de la plaça d’Alexandre VI,
ja que en un primer moment volia apuntarse a la de Benlloch per a fer la falla però
els membres d’aquesta no el van deixar. La
plaça on va nàixer el segon papa Borja, va
albergar les tres primeres falles d’aquest
guardonat artista, aconseguint el desitjat
premi a la tercera, la qual dui per lema Buñol
de festes (1955).

Podem observar les grans dimensions de la
falla infantil del carrer José Espejo de 1951,
realitzada per A. Grau Tomàs i que duia per
lema Un hora per a cada u

A les falles de 1955, al carrer de sant
Domènec, Acció Catòlica també va voler
contribuir a la festa de les falles, realitzant
un cadafal faller que tractava sobre l’Esplai.
La falla tenia al cadafal una nau espacial
amb el cartell SPAY, intentant realitzar
un joc de paraules amb l’esplai, el lloc de
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reunions dels joves. Un dels versets
deia que «l’Esplai ha sigut sempre,
un cuadro de “matrimonio”, aunque
els ensayos pareixen, escenes de un
“manicomio”»5.
Si durant els anys trenta i quaranta, les
falles infantils eren bastant menudes,
amb una altura per davall dels dos
metres i una base d’un metre i mig com
a molt estirar, a partir d’aquesta època
veurem cadafals infantils que mesuren
prop dels quatre metres d’altura i tenen
uns tres metres de base.
Les darreres falles dels xiquets
(1957-1966)
En un any, les falles infantils de la
ciutat entraran en decadència. Tot
açò és degut principalment a les
mesures establertes pels organismes
fallers, els quals ja hem esmentat a
l’inici de l’escrit, així com el curt rang
d’existència d’aquestes comissions
provocat per l’edat dels components

5. AMX, LG 2764-4.

Falla de la plaça Benlloch de 1956.Duia per
lema Los ases buscan la paz. Observem com els
membres de la comissió ja deixen de ser xiquets.
ARXIU FALLA BENLLOCH

—els membres d’aquestes comissions
solien tindre entre 10 i 15 anys—, i amés
a més el fet de no tindre un caràcter
de renovació generacional sinó que la
comissió fallera està integrada per una
colla d’amics d’un barri en concret.
Pep Santamaria, un dels components
de la falla infantil de Benlloch —la qual
plantà huit cadafals fallers els anys
1944, 1949, 1950, 1951, 1953, 1954, 1955 i
1956—, ens comenta que «des de 1949
es fa càrrec la comissió de xiquets que
planta fallers infantils fins a 1956, any
que es planta l’última falleta, puix per
l’edat dels components de la Comissió,
la falla ja ni era infantil ni era gran» (J.
Santamaria, 1994).
En déu anys només arribaran a
plantar-se divuit falles infantils de
forma oficial, arribant a un 1960 on
no tenim cap existència de plantar-se,
encara que la premsa ens indica que
«... han llamado la atención otras
fallas infantiles por lo artísticas i
graciosas»6.

6. Las Provincias, 19 de març de 1964.

I ja ens trobem amb l’esmentat any
1966 on només es plantarà el cadafal
de la plaça del Mercat, promoguda
per la mateixa colla d’amics que l’any
anterior ho havia fet a la plaça de
Tetuan mitjançant el cadafal Paso
a la juventud... paso a la nueva ola,
signat per Victor Morell, la qual cosa
ens fa pensar un desplaçament cap
a la barriada del costat. Açò justifica
un altre dels motius que fan entrar a
aquestes comissions en decadència,
atès que les comissions infantils, per
plantar a una demarcació, tenien que
tindre l’autorització d’una falla gran, la
qual cosa era més inviable l’empresa
de plantar falla ja que els majors no
estaven disposats a perdre cap font
d’ingressos a la seua barriada.
El cadafal del Mercat de 1960, que duia
per lema Els castells en el aire de esta
comisió, signat per Fina Morell, recull
tota aquesta burocràcia per plantar
falla, on al remat observem com un peix
gros —la falla gran—, es menja un peix
xicotet —la falla infantil—. L’explicació
presentada a la delegació del Ministeri
de Foment i Turisme, amb el vist-i-plau
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de la falla gran, ens diu «estos son los
castillos en el aire que se formaran
los chiquillos de esta juvenil Comisión,
para plantar en la Plaza del Mercado,
la mejor Falla Infantil de Játiva... Pero
surgió la Falla Grande, nuestra Madre,
y ya se sabe: El pez gordo se come al
pequeño, y adiós a nuestros sueños,
pues ya en la apuntada nuestro lápiz,
solo pudo aguantar en nuestro bloc de
socios, como a quién dice, cuatro gatos,
para nuestra ayuda».
Aquestes darreres falles promogudes
pels xiquets estaran realitzades
quasi en la seua totalitat per gent
especialitzada en la confecció de
monuments fallers. Trobem ja els
primers treballs professionals dels
primers artistes fallers J. Martínez
Mollà, A. Grau Cros i M. Blanco Sancho,
junt les falles de Ramon Morell i dels
seus fills Fina i Victor.

Esbós de la falla plantada per Fina Morell a la
plaça del Mercat. Duia per lema Els castells en el
aire de esta comissió, on veiem com la falla adulta es menja la infantil, ambdues representades
per dos peixos. AMX, LG 2282-2

D’aquesta època hem de ressaltar
l’aparició de dues comissions falleres.
El 1962 veurem com es planta la
primera falla a l’eixample de la ciutat,
concretament l’encreuat dels carrers

de República Argentina i Pare Claret.
Hui en dia la construcció un negoci
redó, és el lema del cadafal promogut
per una comissió que res té a veure
amb la falla de l’avinguda República
Argentina constituïda el 1965. L’altra
comissió a destacar és la del Grup del
Barri de sant Fèlix, que té l’honor de ser
la primera comissió infantil depenent
d’una comissió adulta. Aquesta
empremta durarà dos anys: el 1965, on
plantarà cadafal infantil aconseguint el
primer premi i el 1966, on no s’arribà a
plantar falla però es coneix l’existència
d’una fallera major infantil.
Han estat un total de huitanta-cinc
cadafals fallers, promoguts per uns
il·lusionats i atrevits xiquets i xiquetes
que van veure en les falles una font
de diversió amb l’organització de
sopars, despertades, cercaviles així
com la corresponent cremà de la falla
plantada al seu barri. Per a aquestos
joves, les falles foren un autèntic
joc, desconeixien en aquell moment
la tasca de promoció de la cultura
valenciana que estaven realitzant amb
la intenció de plantar una falla.
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Taules
Any
1933

1934

Falla
Carrer de José Espejo
Plaça de l’Om
Avinguda Canalejas*
Carrer de l’Argenteria
Plaça de l’Om

Lema
Pensat i fet
Un arbre xuplador
Cervantina
Colilla
Un tros de cartó

1r
2n
3r

Partit amistós en el añy 1940

L’hora de la inteligència
Plaza de toros de Játiva
La Degolla

L. Romero
Rafael Alonso
L. Romero
F.Climent

1r
2n

1r
2n
3r

Carrer de Sant Josep

Plaça dr. Simarro*
1935 Carrer de Pablo Iglesias
Plaça dels Roca*
Plaça de la República
Carrer de Sant Josep
Carrer de l’Argenteria
1936
Carrer de Sant Josep
Carrer Menor

Premi

La Comissió
Feltrer-LópezGarcía
L. Romero
Fernando
Albiñana
R. Alonso

Carrer dels Cebrian

Carrer de l’Argenteria

Artista
La Comissió
La Comissió
Rabasa

Ensòmits

Carrer dels Capuntxins
1944 Plaça dels Benlloch
Carrer de l’Ardiaca
Plaça de la Mercè
1945
Carrer de Sant Agustí

Falleros fallats
Dos asunts molt xativens
Cuentos infantiles
Els reisos

Vicent
R. Morell
A. Alborch

El treball no dixa res

G. Sanchis

1947 Carrer de José Espejo*

El secret del molinet

A. Grau i Cros

1r
2n
3r

1r
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Plaça de sant Joan*
Carrer de José Espejo*
1948

Carrer Forn de Na
Pinyola
Carrer dels Capuntxins
Plaça dels Benlloch
1949 Carrer de l’Argenteria
Carrer dels Capuntxins
Plaça dels Benlloch
Carrer dels Capuntxins

1950

1951

1952

Carrer de José Espejo
Carrer del Portal de
València
Carrers VernissaLlibertat-Blanc
Carrer del Portal de
València
Plaça dels Benlloch
Carrer de José Espejo*
Plaça Màrtirs de la
Revolució
Plaça de sant Joan*
Plaça de la Unificació
Carrer del Portal de
València
Carrer de Sant Agustí

1r
Anvers y revers dels matrimonis
moderns

La Comissió

2n

Coses del país de Napiñolàndia

R. Morell

Accèssit

De fallero a còmic
Els estudis a pas de tortuga
El cine
Entre equites y comics…
La festa no mor estes añ

A. Cano
Agustí
La Comissió
A, Cano

1r
2n
3r

La Comissió
Lo que els machorots han tirat
per terra, els chiquech traten de
alsar-o
L’Assumpte de la vivenda

L. Romero

Oya Fallera
Fira i Festes

L. Romero

1r

El plat del dia
Un’hora per a cada u

J. Castelló
A. Grau Tomàs

2n
3r

Lo qu’és i no deu ser

1r

El casament pescat

La Comissió

(estraperlo)

L. Romero

2n

1953

1954

Plaça de Sant Pere
Carrer de José Espejo
Plaça Papa Alexandre VI
Plaça dels Benlloch
Carrer dels Grau
Plaça Màrtirs de la
Revolució
Plaça dels Benlloch
Plaça de la Mercè

El llop i els tres porquets

Plaça Papa Alexandre VI

La música

La cartilla de racionament

Principi i fi (La pau a través de
les edats)
En mi pais no hay luz
Tot és igual

Plaça dels Enríquez
El fum
Plaça Papa Alexandre VI Buñol de festes
Chocs infantils en les diferents
Plaça de Tetuan*
estacions del any
Forasters vindran, que de casa
Plaça dels Benlloch
mos trauran
Plaça de l’Espanyoleto
Tot per chuar
1955
Carrer del Portal de
Desespero de la comisión y paso
València
de poderes a los infantiles
C/ st. Domènec (Ac.
L’esplai
Catòlica)
Plaça de Sant Pere
Infànsia
Plaça del Trinquet
Los primeros seran los últimos
Plaça de l’Espanyoleto
Asta on alcansa nostre art
Plaça de Tetuan
Coses de la placeta
Carrer de José Espejo*
Qui de casa se en va…
Plaça dels Benlloch
Los ases buscan la paz
1956 Carrer Menor
Buscant la peseta
Barri del Raval
Altaveu Arrabalero
Viaje a la luna por Diego Valor
Plaça de Sant Jordi*
en la vida futura
Plaça de Sant Pere
Radiomania

A. Grau

1r
2n
J. M. Mollà i amics Accèssit

R. Morell
A. Grau
J. M. Mollà i
Rullan

1r
2n

J. M. Mollà

1r

R. Morell

2n

La Comissió

3r

3r

A. Grau Tomàs
R. Morell

A. Grau
A. Grau Tomàs
R. Morell
E. Grau

1r
2n
3r

R. Perales

A. Grau
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Barri del Raval
Plaça de l’Espanyoleto
Plaça de l’Espanyoleto
1958 Plaça de la Mercè
Barri del Raval*
1959 Plaça de l’Espanyoleto

1957

Plaça del Mercat*
1960

Carrer de José Espejo
Barri del Raval*
Carrer de José Espejo
1961 Plaça Màrtirs de la
Revolució
Carrers R. Argentina-P.
1962 Claret
Carrer de sant Agustí
Barri del Raval
1963

Un pet, un tro, un lio
Cuet a la lluna

Els castells en el aire de esta
comisió
Temps salvaches
Casos Setabenses

R. Morell

1r
2n
1r
2n
3r
1r i 2n

F. Morell

1r

A. Grau T.
J. M. Mollà
A. Grau

2n
3r
1r

R. Morell
R. Morell

2n
Hui en dia la construcció un
R. Morell
negoci redó
Ayer, hoy y mañana
Pronósticos, augurios para el
R. Morell
barrio del arrabal en el año 2000

Plaça de Tetuan*

1966 Plaça del Mercat

2n
1r
2n

Carrer dels Caputxins
Carrer de José Espejo
Barri de sant Feliu**

1965

1r

1r
Paso a la juventud… paso a la
nueva ola
Personatges de televisió

V. Morell

2n

M. Blanco S.

1r

* A la mateixa demarcació es va plantar aquell any una falla adulta.
**Primera comissió infantil depenent d’una adulta, i és l’única que conviu amb les
autònomes.
Taula ii. Comissions infantils de Xàtiva que funcionaven totalment autònomes.

Any
1933
1934
1935
1936

N.
2
5
6
3

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

3
2
0
1
4
3
5
3
5
6
4
8
8
2
3
1
3
2
2
3
0
1
1

Taula i. Nombre de falles infantils
plantades en cada any, almenys les
documentades de manera oficial.
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1940. Falla pionera en la Ribera, en el carrer O’ Donnell d`Alzira.
Artistes Enric Pellicer i Josep Canut Albelda. Font “Alzira 100 anys de falles 1889-1989”

Falla Pintor Andreu i primer premi de 1953.
Font “Alzira 100 anys de falles 1889-1989”

dels cinquanta, els que tenien la
sort de ser lliures estrenaren una
cartilla de racionament que els
acompanyaria durant dotze anys –si
els aliments bàsics estaven racionats,
imaginem els materials per a fer una
falla. En concret la primera població
de la qual tenim notícia és, com és
lògic, la que té i també aleshores
tenia més habitants i una trajectòria
fallera més dilatada. Doncs bé, han
de passar més de cinquanta anys a la
capital de la Ribera perquè trobem
la primera falla infantil, aquesta
pionera falla fou plantada el 1940 al
carrer O’Donell de la ciutat d’Alzira,
entre les demarcacions de les actuals
falles Sants Patrons i Camí Nou pels
artistes Enric Pellicer i Josep Canut
Albelda –és un miracle saber els noms
dels artistes– amb el lema Ni la carn
de ploma, ni la de pato / alimenta
més que el moniato. Les bases
eren de canyís lluït d’algeps per un
professional de la construcció. Però
sembla que eixe any també es plantà
una altra falla infantil, ja que segons
comentava el president Ignasi Rios
Magraner, la falla de Sant Joan era
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també eixe any una falla infantil, una
falla que enguany celebra el seu 75
aniversari.
L’ any següent, el 1941, segons la
comissió del Mercat es plantà una falla
infantil. Agrupant-se uns quants xiquets
del veïnat, xavo a xavo, arreplegaren uns
quants diners i plantaren una falleta
infantil –Historial Falla El Mercat.
Revista de la JLF 1985. No tingué
president ni fallera major infantil però
la falla ja es titulà Falla del Mercat, el
lema fou Desordre en el carreró, com
deia la seua explicació: “Els xicons
del carreró / entre partits i badats
/ encalen més d’un baló / i deixen
cristalls trencats”, dels autors res se’n
sap, però probablement els mateixos
xiquets ajudats per algun adult, per a
entendre millor la riquesa material de
l’època, cal conèixer un decret de 1942,
que limitava la plantació de tarongers,
frenant així les exportacions i l’expansió
econòmica valenciana de forma brutal
fins 1951-52. Hem de seguir a Alzira si
volem continuar veient l’evolució de
les falles infantils a la Ribera, el 1944,
amb la creació de la Junta Local Fallera,

apareix també la seua primera revista,
on apareixen les sis falles infantils que
es plantaren aquell any, per primera
vegada a Alzira i a tota la Ribera es
donen premis amb 250, 150 i 100
pessetes respectivament. No apareixen
les falles premiades però sí la relació,
Plaça del Caudillo, Major-Sant Agustí,
Carrer Bailén, Reis Catòlics, Carrer
Costa i Sant Joan.
L’any següent el 1945 fou el més
esplendorós en aquesta primera època,
amb un total de dotze falles infantils, el
1946 baixen a vuit, el 1947 es nomena
la primera fallera major infantil, Mª
Carmen Sunyer Picó, el 1949 es torna a
pujar a 13 falles infantils. Després d’un
període inestable, es consoliden els
premis el 1950, crida l’atenció que el
jurat critica que estigueren realitzades
en sèrie per artistes professionals,
sense que la intervenció de les
comissions infantils siga una altra
que la de recaptar fons per a l’artista
i que es una dirección perniciosa. De
fet, creien convenient eliminar totes
aquelles en les quals apareixia la mà
professional, perquè volien premiar

el ingenio precoz de los falleros
infantiles que las construyen con
gracia e ingenuidad, realment des
de l’òptica actual sorprenent i xocant,
si aquestes directrius s’hagueren
mantingut la història de les falles
infantils haguera estat molt diferent.
El primer premi se l’endugué la Plaça
del General Dolz, que actualment
ocupa la demarcació de la falla Plaça
la Malva, criticava l’adulteració
d’espècies alimentàries pels venedors
desaprensius, el primer accèssit anà
a la Falla del Carrer Caputxins, que
criticava la urbanització del carrer.
A Sueca tenim notícia de la primera
falla infantil, de la mà de la comissió
Bernat Alinyo, l’any 1951, amb el lema
L’avinguda del fangar, el 1953 s’afegia
Verge de Sales, la repercussió de les falles
infantils era encara molt reduïda en
aquesta primera època, no es publicaven
els esbossos ni al llibret de la mateixa
comissió però sabem que Bernat Alinyo
va plantar falles infantils almenys fins
1957, a Sueca l’artista iniciador de les
infantils serà el mateix que en les grans el
suecà Pasqual Carrasquer.

Tornant a Alzira, el 1951 es donaren
tres premis el primer a la Plaça
del Forn, el segon al carrer Colom
i accèssit al carrer Costa en la
demarcació del mercat. Del 1952
sabem que es plantaren set falles i
que se’n donaren també set premis;
el primer se l’emportà la comissió
Reis Catòlics –l’antecedent de l’actual
comissió Colmenar-Reis CatòlicsMurta. Arribem al 1953, es planten
tretze falles infantils, i s’aconsegueix
una certa estabilitat, es va plantar
una falla infantil al carrer Pintor
Andreu que aconseguiria el primer
premi, el 1954 baixen a vuit les falles
infantils, una nova falla començava
amb una infantil, en aquest cas la de
l’allunyat barri de l’Alquerieta, que
amb molt d’esforç i de forma artesanal
introduïa la festa fallera plantant
un xicotet monument al carrer del
General Prim, i fent-ho amb fortuna
ja que aconseguiren el primer premi
de les falles infantils d’Alzira; l’any
següent tornarien a guanyar, la falla
Hernán Cortés com moltes de l’època
naix plantant una falla infantil i
aconseguint el quart premi.
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Falla
ColomToledo. La
primera
infantil de
Cullera del
1964. Primer premi

El 1956 marca el final d’un cicle, pel
programa oficial publicat en un full
solt sabem que es plantaren deu falles,
amb tres premis i set accèssits, en
aquell any per primera vegada el Jurat
estarà compost per un faller de cada
falla. Aquest model es repetiria al
llarg de més de deu anys. El 1957 fou
un any terrible, hi hagué una riuada
devastadora del Túria, que deixa tocat

per sempre el nucli antic de València,
a la Ribera del Xúquer el fenomen
climatològic advers fou una gelada
que obligà a tallar els tarongers de
soca-rel, cal tindre en compte el pes
enorme que tenia l’agricultura en el
PIB total de la comarca, òbviament no
es plantà cap falla.

Falla Colom-Toledo. La primera infantil de
Cullera del 1964. Primer premi

El 1958 al carrer Pintor Andreu
es plantà de nou una falla infantil
que obtingué un segon premi, per
darrere de la comissió del carrer Gral.
Goded, actualment Colmenar. El 1959
al programa de festes apareix per
primera vegada la cavalcada infantil
del Ninot, es plantaren set falles, i va
aconseguir el palet la plaça del forn.
També va aparèixer el premi de Ninot
Indultat Infantil a la ciutat d’Alzira,
l’aconseguí la falla plantada al carrer
dos de maig, a la demarcació de l’actual
Falla Caputxins, amb la recompensa
econòmica de 25 pessetes. El nombre
de falles oscil·larà entre una el 1941
fins a tretze el 1953, donant com a
mitjana del període unes vuit falles
per any, val a dir que a causa de la
situació econòmica és una època
molt irregular. Tampoc hi ha en
aquesta primera etapa a Alzira una
falla dominadora, destacava la Plaça
del Forn, la demarcació de l’actual
Colmenar-Reis Catòlics-Murta i el
carrer Gral. Prim amb dos primers
premis. Quant als artistes, són, en
un majoria aclaparadora dels casos,
desconeguts. Aquest període acabarà
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amb un pla d’estabilització que serà
la fi d’un període d’autarquia i les
bases d’un futur desenvolupisme
que també tindrà el seu reflex en les
falles infantils, unes falles que en
aquesta primera època sovint tenien
més simplicitat, però també mes
espontaneïtat i originalitat. Una forta
característica de la postguerra fou
el naixement de moltes comissions
amb un o diversos precedents de
falles infantils, casos del Mercat, Reis
Catòlics o Gral. Goded –ara carrer
Colmenar-, L’Alquerieta –Gral. Prim,
Sant Quintin-, Hernán Cortés i Pintor
Andreu. Per finalitzar amb el període,
cal ressaltar que llevat d’Alzira, Sueca
i probablement Carcaixent, la resta de
poblacions no plantaven falles infantils
o ho feien de forma espontània tal
com havien sorgit les primeres falles
adultes molts anys enrere, sense
formar una comissió oficial.
Els seixanta, una consolidació
inestable
Als seixanta, a la ciutat d’Alzira, a
banda de falles grans i infantils,

nasqueren les falles cadetes, de
curta existència en concret el 1968,
foren les falles Camí-Nou realitzada
per l’artista alzireny Salvador Soria
Soler amb el lema Monument a
Walt Disney i la falla Plaça del Forn
del mateix artista, l’experiment no
tingué continuïtat. D’altra banda
els seixanta signifiquen un esclat
quant a nombre de comissions
falleres infantils -encara que també
moltes desapareixien o tenien una
vida efímera-, en aquest context
en poblacions amb certa antiguitat
fallera com Cullera, Sueca o
Carcaixent, les comissions infantils
començaven a tindre una presència
cada vegada més notable.
El 1960 es planten cinc falles
infantils a Alzira, a consonància amb
aquesta baixada en el cens també
desapareixen documentalment de
la revista de la Junta Local Fallera,
afortunadament consten en l’acta
del Jurat. El 1961 pugen de nou a vuit
les falles, nombre que s’estabilitza
a la baixa al llarg del període, el
1963 la falla Sants Patrons guanyà

per primera vegada un palet, era el
principi d’un temps en el qual noves
comissions anaven cap amunt i unes
altres que havien dominat l’escena
començaven a davallar. Pel que fa a
comissions infantils capdavanteres
del període, destaquen la veterana
Plaça del Forn amb dos primers
premis, que continuava en el cim, amb
l’arribada de Doctor Ferran també
amb dos palets, una altra veterana
i d’una comissió que començarà
plantant només infantils, com serà
Sant Andreu, amb un primer premi
el 1962 i un altre el 1968 de la mà de
l’artista Josep Mª Iñigo, amb el lema
El parc, no plantaran falla gran fins la
dècada següent.
En el cas suecà, tot i ser una dècada
moguda, comencen a aparèixer
comissions infantils a l’Avinguda
d’Espanya, a 18 de Julio o una falla
atípica i efímera com fou la dels
Xiquets d’Unió Cristiana que plantà
de 1962 a 1965 i per descomptat la falla
infantil de Bernat Alinyo realitzada per
Carrasquer. A la capital arrossera és
una etapa de consolidació.

A la veïna Cullera, els seixanta
significaran el naixement de les falles
infantils en un context de transició
fallera amb la reaparició de les falles
grans i els premis, de fet totes les
comissions de Cullera sorgides a partir
del 1962 tindran la seua secció infantil,
amb els corresponents president i
fallera major infantil –encara que no
es puga constatar que comptaren amb
monument. El primer intent d’establir
falles infantils a Cullera naixerà
d’una comissió atípica, formada per
adults amb l’objectiu de fer festa per
als xiquets, entre 1963-68, els carrers
Colom-Toledo albergaren aquesta
falleta que no va continuar, foren
realitzades en una primera etapa per
José Luís Sapiña Rosquilla, autor de les
dues primeres, i de l’altre cullerenc,
José Simó. Amb la instauració el 1966
dels primers premis, acaparà tots els
palets mentre va existir. Una dada que
mostra les dificultats d’assentament
de les infantils dels seixanta és el seu
escàs pes numèric en el cens, entre
un 28% i un 43% a la ciutat de Cullera
i un nombre semblant a la resta de
poblacions riberenques. Amb els
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Falla inf Colom-Toledo 1966. Font: Història
de les falles de Cullera 1928-1996

Falla inf Colom-Toledo 1967. Font: Història
de les falles de Cullera 1928-1996

Falla inf Camí-Nou 1968.
Font: Alzira, 100 anys de Falles 1889-1989

Falla inf Camí-Nou 1972.
Font: Alzira, 100 anys de Falles 1889-1989
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plans de desenvolupament, es passa
progressivament d’una societat de
subsistència a una de consum, la
infància, que en la postguerra havia
pràcticament deixat d’existir, recupera
part del seu espai, el cens faller infantil
augmenta a poc a poc i és un moment
de convivència entre un model de
falla infantil espontània i els inicis de
les primeres falles infantils oficials,
tot i que això a la Ribera arribava com
sempre més tard.
Els setanta la gran expansió
En un context de canvi social i de
creixement econòmic i demogràfic,
hi ha un importantíssim augment del
cens faller infantil i, per tant, de la
repercussió del xicotets cadafals, que
ara ja adquiriran carta de naturalesa,
sobretot a Alzira i Cullera, on les falles
infantils oficials són més nombroses
i a més a més amb premis; el nombre
de cadafals a la capital de la Ribera es
dobla de forma espectacular, i passa
de nou el 1970 a dèsset el 1979. No
obstant, encara trobem situacions
com la de 1974, en la qual la revista

de la Junta Local no publica cap dels
esbossos de les falles infantils, en un
any que es planten més falles infantils
-18- que grans -15-, prova de la seua
subordinació. Caputxins amb tres
palets regnarà, juntament amb el
Mercat i Sant Andreu amb dos palets
respectivament, el reconeixement
social dels artistes de falles infantils
no obstant continuarà sent molt
baix o nul. Una altra prova del paper
secundari que ocupaven encara les
falles infantils ens el dona la divisió
de les falles en tres seccions el 1975,
que no arribarà a les infantils fins
1987. El 1976 al Parador Infantil sota
el patrocini de l’Ajuntament d’Alzira
i amb col·laboració de la junta local
fallera es tributa un homenatge a totes
les xiquetes que havien sigut falleres
majors infantils des de 1947, la notícia
aparegué a Levante-EMV el 16 de
març i a Las Provincias el 18 de març,
fou el primer reconeixement oficial
de les falles infantils. Es destacable
que encara el 1979 no només no hi ha
seccions a les falles infantils d’Alzira
sinó que a més a més només es
donaven tres premis i tres accèssits.

Falla inf Sant Antoni. 1r premi Cullera 1976
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A la Ribera Baixa representa la
consolidació de la festa especialment a
la ciutat de Cullera, que, ara sí, viurà una
continuïtat, reforçada amb l’atorgament
de guardons que es recuperaran el
1974; tingué molt a veure amb això el
creixement del cens infantil, que passà
a representar un 53% de mitjana de
les comissions, en aquesta nova etapa
continuarà donant-se tan sols un premi,
la falla de la dècada serà Sant Antoni
que, amb tres primers premis, dominarà
l’escena de la mà de Joan Baptista Lli
Garrigós, qui juntament amb Fernando
Roda amb Plaça Espanya i Passeig, es
repartiran quasi tots els premis dels
setanta; no obstant les falles infantils,
en paraules de fallers de l’època, eren
un caixó i un ninotet.
A la veïna ciutat de Sueca, apareixen
més les seues falleres majors
infantils i respectives corts que els
esbossos o fotografies dels cadafals,
la repercussió, per tant, era encara
mes reduïda, però estar estaven, fou
la dècada on Carrasquer a nivell
d’infantils plantà pràcticament tots
els anys. Hem d’esmentar una falla

Falla inf Sant Antoni. 1r premi Cullera 1979

molt especial que tingué una vida
curta de 1974 a 1979, aquesta fou la
falla del Col·legi Sants Abdó i Senén
per a l’ensenyament dels xiquets
discapacitats psíquics, que, en paraules
d’Andrés de Sales Ferri Chulio, tingué
sempre una gran incidència en l’àmbit
faller local i comptava, com no, amb
la seua falla infantil, aquest tipus de
falla haguera sigut impossible en el
període anterior, per les condicions
econòmiques i socials.

el 1978, cal dir que Algemesí passà
d’una falla infantil el 1974 a deu el
1979, probablement l’exemple més
clar d’expansió fallera als setanta.
Els xiquets dels setanta tindran un
benestar a l’abast que no havien tingut
els seus predecessor, fruit de les noves
condicions econòmiques que gaudiran
els seus pares i això provocarà un gran
canvi, no debades l’any internacional
del xiquet fou el 1979.
Els Vuitanta, consolidació i control

Els setanta com a dècada expansiva
suposa la recuperació de la festa
de les falles en poblacions on feia
moltíssims anys que no es celebraven,
un cas paradigmàtic es Algemesí. En
aquesta ciutat més coneguda per les
seues festes patronals –des de 2011
declarades patrimoni de la humanitatno es plantaven falles des de 1935 i
tenim constància que des del primer
moment es plantà una falla infantil, no
obstant per a trobar un esbós d’una falla
infantil haurem d’esperar a 1977, i amb
l’aparició de la revista de la Junta Local
Fallera d’Algemesí, per fi apareixen els
esbossos de totes les falles infantils

Com sempre hem de començar per
Alzira, com a societat més industrial
i urbanitzada quasi sempre havia
encapçalat els canvis i també ho farà
amb l’estipulació de les noves normes
oficials que impediran l’erecció
d’una falla infantil sense la seua
corresponent major, això invalidarà
el costum que una comissió d’adults
plante només una falla infantil, en
prejudici de les altres, però també que
qualsevol grup de xiquets es trobe
impedit per a plantar la seua falleta,
el control matava l’espontaneïtat. Per
primera vegada es nomenarà una junta
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Falla inf Camí Nou. 1980

local fallera infantil a Alzira el 1981,
composta per 18 fallerets amb títol de
vocals, al llarg de la dècada es passà
de 20 falles d’aquell any a 33 en 1989,
any del centenari, xifra molt semblant
a l’actual. Camí Nou amb Vicent Piera
i Pintor Andreu amb Bernat J. Iñigo
dominaren la dècada i aconseguiren
tres palets respectivament, posaren
les bases d’un domini que ha arribat
quasi fins a hui dia. La pantanada de
1982 i la riuada de 1987 s’erigiren com
dues grans proves a la continuïtat
de la festa, però no l’apagaren sinó
que la transformaren, de fet després
de la pantanada del 1982, es passà de
23 a 27 falles infantils, curiosament
després d’aquesta catàstrofe en lloc de
minvar el renom faller d’Alzira passà
a convertir-se en la ciutat amb més
falles plantades després de València.
Per primera vegada es publicaran els
esbossos de totes les falles, incloses les
infantils el 1985. El 1987, amb trenta
falles infantils, es creu necessari
establir seccions per a donar major
al·licient a comissions amb menor
pressupost, set en secció especial, cinc
en la primera i divuit en la segona.

Falla inf Ideal Terrassa. 1r premi. Algemesi 1980

A Cullera es produeix l’assentament
definitiu de les falles infantils, el
protagonista indiscutible fou l’artista
Hermogenes Aroca qui, amb la
falla del Passeig, obtingué quatre
primers premis, els quals fixaran
una estructura barroca, preciosista i
monumental, si fins a començaments

del vuitanta les falles infantils havien
sigut les grans ignorades, això estava
canviant. Tant havien canviat que el
1984 tot un Juan Canet, que arrasava
a València, s’havia de conformar amb
un segon premi amb la falla del Raval
darrere del Passeig d’Aroca. Eixe
mateix any apareix per fi a Cullera
el ninot indultat infantil, guanyat
com no podia ser d’una altra manera
per Aroca, no obstant l’artista amb
més ninots indultats seria José Simó
amb Cantant sota la pluja el 1986,
L’emir 1987, Els vells del descosit
1990 i El plor del xiquet 1991. Els
finals dels vuitanta representaran
també l’aparició de dos futures glòries
locals com foren el 1987 el llavors
desconegut Josep Lafarga Palomares,
sorprenent amb el primer premi amb
La Bega i amb el jove Juan Carlos
Donet Charli, que anys més tard fins
i tot arribaria a plantar a la secció
especial del cap i casal.
A poblacions com Sueca o Algemesí,
les falles infantils prengueren un
protagonisme en el primer cas per
antiguitat i en el segon per l’al·licient
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Falla inf Cami Nou. 1r premi 1982

Falla inf Passeig-Mercat. 1r premi 1984

Falla inf El Mercat. 1r premi Alzira 1985
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Falla inf Raval. 1985. Artista Juan Canet

Falla inf La Bega. 1r premi 1989
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Falla inf Plaça del Cid.
1r premi Algemesí 1989

dels premis, no obstant en aquestes
poblacions els monuments eren més
modestos que a Alzira, Carcaixent o
Cullera. Quant a la resta de la comarca
serà difícil trobar alguna població que
plante falla sense la corresponent
infantil. Els noranta representaran
la normalització total de les infantils,
això tindrà conseqüències positives
com un augment en els pressupostos,
un major relleu informatiu i sobretot
un major reconeixement dels artistes,
encara que també carregaran amb els
vicis dels seus germans majors, com
per exemple el que alguns anomenen
domesticació pels poders públics,
ja que perdien tota espontaneïtat,
a banda d’entrar en un procés
d’estandardització que porta al bucle
del refregit, el qual ja s’endevina
a finals dels vuitanta, dècada que
estilísticament es caracteritzarà pel
model de falla barroca tipus tortaeta;
els noranta portaran l’especialització
de nombrosos artistes fallers de falles
infantils, alguns d’ells fills de la Ribera
i com sempre hi haurà tota mena
de canvis. I arribem a la dècada dels
noranta, trajecte final del nostre viatge

faller pel temps, amb el qual hem vist
la transformació d’un xicotet món
en mida però gran en aportació a la
festa fallera, un món que és el planter
de futures generacions de falleres
i fallers, un món que són les falles
infantils.
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La investigació al voltant d’aquest
tema no és molt gran. Tampoc la
documentació és massa abundant ja
que tret d’algun article en les revistes
fallers o el curt espai dedicat en la
premsa poc més se’n troba. Tot i
això la literatura fallera infantil ha
estat destacada i es poden trobar
nombrosos llibrets infantils al llarg
de la història de la festa. En tota eixa
llacuna la publicació més destacada
és la de Castelló-Sanchis-Mir1 ja que
ha obert l’anàlisi de la festa infantil.
No obstant, al Camp de Morvedre està
tot per descobrir. Tan sols els estudis
d’E. Llueca, especialment l’últim, obrin
el pas al coneixement de la història
fallera comarcal2.
Per tant este article pretén fer un repàs
a la història fallera infantil des de la

1. CASTELLÓ,. J. – SANCHIS, M. – MIR,H. Fallas
infantiles juego y tradiciones. València:
Ajuntament de valència, 2001.
2. LLUECA, E. “Història de les falles al Camp de
Morvedre: 1927-2002” a Llibret del 75 aniversari
de la Falla Luis Cendoya del Port de Sagunt.
Port de Sagunt : Comissió Falla Luis Cendoya,
2002.

seua consolidació al Cap i Casal fins
a l’arribada i establiment en el Camp
de Morvedre. És una aproximació
a eixe apartat de la festa no sempre
comprés, quan en molts moments
del passat van ser estes comissions
les que millor mantingueren viva la
flama fallera. Sols si s’entén la relació
del món infantil amb les falles es pot
comprendre de manera més completa
la història de la festa.
1. Les primeres falles infantils
1.1. L’origen de les falles infantils
Les falles infantils, més correctament
nomenades falles de xiquets i xiquetes,
tenen un origen tan antic com complex
de definir. Sens dubte l’erecció de
cadafals pels infants apareix de manera
paral·lela als improvisats monuments
fallers tot i que no són arreplegats amb
la mateixa intensitat pels periòdics.
Com tot allò relatiu a la festa comença
a consolidar-se realment des de meitat

del segle xix. Soler i Godes3 enumera
que en 1849 es cremaren 9 falles i
nombroses fogueres entre les quals
se’n trobaven algunes de xiquets. Eixe
enunciat fa constància que la xicalla
de manera encara més espontània,
improvisava els seus monuments.
D’esta manera continuaria la
participació infantil, vinculada en
molts casos a la permanència en
l’escola. Així en 1874 se sap que al
pati de les Escoles Pies se’n planta
una encapçalada pel text “donde
menos se piensa, salta la liebre”. Un
altre exemple és el de l’any 1893 quan
va construir una falleta el xiquet
Joaquim García Estellés al pati de la
seua casa del carrer de Nàquera amb
un llibret escrit per Leopoldo García
Garilara. També pel 1900, sense permís
municipal, plantaren al carrer de
Corredores els xiquets Carles Salvador,
Faust Hernández Casajuana i Pepe
Blasco Teruel(nebot de Vicente Blasco
Ibáñez).

Però és a partir del segle xx quan
realment es coneix l’aparició de les
primeres falles de la xicalla. També
Soler i Godes4 obri l’estudi d’eixos
primers cadafals. L’autor esmenta
com la premsa es fa ressò de la
improvisada falla que el dia de la
crema feren els xiquets prop de la de
la plaça de Mariano Benlliure com a
paròdia de l’anterior. Pot considerarse la primera falla infantil del segle.
En succeïren altres com l’esmentada
en un article de Luis Villalba per a la
revista Impresiones de 1909. També
continuaren les experiències escolars
com la de l’Asil de la Misericòrdia de
1911, la de l’escola dels Salesians de
1920 o les continues falletes plantades
a les escoles pies. A més sembla que
durant tota la dècada aparegueren allò
que el diari Las Provincias nomena
« falles de porteria » en un article del
20 de març de 1925.

3. SOLER I GODES, E. Las falles de València,
València: 1977.p.8

4. SOLER I GODES; E. “les primeres falles
infantils” a Pensat i Fet, 1949, p.27.
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No obstant, va ser a partir dels anys 20
quan reberen les comission infantils
un tractament més específic amb el
premi als llibrets infantils creat en
1926 per Lo Rat Penat. Aquell primer
any va estar concedit al de la plaça de
l’Olivereta. Començava així un llarg
camí en el qual s’experimentaren en
dos escenaris completament diferents:
la república i la postguerra.
1.2. El naixement de les falles
infantils a la comarca
Els xiquets comencen a imitar als seus
majors reproduint les falles grans a
grandària reduïda i en molts casos,
com diu El Fallero de 1936, superant en
gràcia i enginy a les grans.
La premsa dels anys 30 es va fer ressò
de l’increment de les falles infantils a
Sagunt. En El Pensat i fet de 1933 sabem
que la majoria de les comissions falleres
comptaven amb la seua comissió
infantil, i fins i tot amb “Bellesa Fallera”.

Article d’E. Soler i Godes dedicat a l’origen
de les falles infantils (Font: Revista Pensat
i Fet, 1949)

Al novembre de 1929 el diari El
Mercantil Valenciano va iniciar la

Comissió infantil anys 30

publicació del suplement infantil “Los
Chicos”, que s’encartaba en l’edició del
periòdic. José Pérez Muro era el seu
responsable, a més de la maquetació,
de les aventures de “Colilla i el seu
ànec Banderilla”.
Molt ràpid “Los Chicos” va iniciar la
publicació de les fotografies de les
comissions i esbossos de les falles
infantils, no solament de la capital, sinó
dels pobles i ciutats on es “plantaven”

els petits monuments fallers, Sagunt
entre uns altres. D’aquesta forma el
suplement del Mercantil Valenciano
es va convertir en el portaveu de les
activitats falleres infantils, publicant
fotos, esbossos, notícies i fins i tot
concedint premis i organitzant festes,
introduint, d’aquesta forma, als xiquets
en l’ambient faller.
“Los Chicos” va deixar de publicar-se
en 1936. En l’exercici de 1934-1935 la
comissió fallera infantil Pacheco-San
Miguel, de Sagunt Ciutat, “plantà”
el seu monument en el carrer
Pacheco (Camí Real). La comissió la
formaven; Salvador Blay, president;
Santiago Bru, vicepresident; Enrique
Camarelles, secretari; Enrique Gironza,
sotssecretari; Enriqueta Collado,
presidenta; Elia García, vicepresidenta;
Lolita Graullera, secretària; Juanita
Collado, vocal. Asunción Ordaz va ser
nomenada bellesa fallera i Amparito
Camarelles dama d’honor. La fotografia
la va publicar “Los Chicos” en el seu
número 215 del 6 de gener de 1934, pàg.
4. En el número 225 (16-3-1934), pàg. 7 es
va publicar l’esbós de la falleta.
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També en l’exercici 1934-1935 es
“plantà” en la plaça del Salvador la
falla infantil “La Colilla”. La creació
d’aquesta comissió va partir de la
Societat Vitivinícola Saguntina. La
comissió la presidia Pedro Lozano
i formaven part d’ella; José Carot,
vicepresident; Andrés Robustiano,
secretari, Vicente Blasco; sotssecretari,
José Bono; tresorer. José Navarro,
Vicente Villar, Manuel Lozano i José
Escrig, vocals. Les belleses falleres eren
Paquita Taque Cirerer i Maruja Tort.
“Los Chicos” va publicar la fotografia

d’aquesta comissió en el seu número
225 de 16 de març de 1934, pàg. 4.
En el número 274 (15-3-1935), pàgina
4, el suplement infantil del Mercantil
Valenciano va publicar la fotografia
de la comissió fallera de Sagunt,
formada per Francisco Peris, president;
Andrés Robustiano, vicepresident; José
Carot, secretari; Antonio Martínez,
sotssecretari; Miguel Beltrán,
bolsero; vocals: Manuel Ramón
Marco i José Navarro. La comissió
femenina la formaven: presidenta,
Lola Blasco; vicepresidenta, Vicenta
Roche; secretària, Amparo Torres;
sotssecretària, Josefina Palanca;
bolsera, Amparo Pellicer.
“Los Chicos” es feia ressò en el mateix
número (274) pàgina. 5, de la falla
que es “plantà” en el carrer Teodoro
Llorente, en el Port de Sagunt. Aquesta
comissió la formaven; president José
Sales; tresorer Juanito Pérez; secretari
Vicente Sales; vocals; Tomasa Cosin i
Llavor Barceló. Com a bellesa fallera va
ser nomenada Llavor Pinilla; les dames
d’honor Encarnita Cabanya i Encarna

Comissió infantil anys 30

García. Otilia Pérez va ser nomenada
fallera major.
En el número 275 (març de 1935) de
“Los Chicos” es va publicar l’esbós de
la falla infantil que es va cremar en el
Port de Sagunt.
En el nombre especial que “Los
Chicos” va dedicar a les falles
infantils en 1936 (núm. 327 de 14-31936), reprodueix les fotografies de
les comissions de Santa Ana (Sagunt
Ciutat), Teodoro Llorente i Poeta
Llombart (Sagunt Port). La primera la
presidia Francisco Matíes. José Pardo
era el secretari; tresorer, Vicente
Monreal; vocals: Rafael Pastor, Salvador

Molina, José Peruga, Consuelín
Badenas, Fabianín Rivelles, Dieguín
Monreal, Salvador Lloréns i José Card
(els dos últims no apareixen en la
fotografia). La xiqueta Finita Oltra va
ser nomenada bellesa fallera i Conchín
Huerta, Lolita Mercader, Pilarín Pérez i
Amparín Blasco dames de la cort.
La falla Teodoro Llorente va nomenar
bellesa fallera i dames d’honor a
Conchita Pastor, Conchita Olmos,
Conchita Jordán, Julita García i Anita
Tello. Comissió de falla: presidenta,
Maruja Ribera; secretari, Luis Poyatos;
sotssecretari, Rafael de la Pau; tresorer,
Rafael Montesinos; comptador, Julio
Piñol Marín: vocals; Antonio Campos,
Amparito Marquès, Conchita Olmos i
Paquita Górriz, cobrador, Luis Torres.
En la pàgina 11 del número 327 de “Los
Chicos”, es reprodueix la fotografia
de la comissió de Poeta Llombart i
Cases de la Companyia. Apareixen en
el document gràfic: Carlos Argenti
Delgado, president; José Luis Dumas,
vicepresident; José Maronda López,
secretari; Francisco Viñals Ferré,
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En 1936 és desenvolupa una gran
activitat fallera en ambdós nuclis
de població de la Ciutat de Sagunt.
Al Port de Sagunt la Falla Lluis
Beltran plantà una falla infantil que
reflexava la realitat social de Port de
Sagunt, les seues carències i la falta
d’infraestructures.

Esbós falla infantil

sotssecretari; José Bazatagui Sanz,
comptador; Fernando Fernández
Fogons, caixer; Joaquín Blasco Peiró i
Antonio Revert, vocals. Bellesa fallera,
Rafaelita Argenti; dames d’honor;
Rosita Blasco i Anita Argenti.
En la contraportada del nombre
especial es va publicar una fotografia
amb la imatge de cinc xiquetes abillades
de festa i en pàgines interiors la
reprodución dels esbossos de les falles
Port-Sagunt, Poeta Llombart i Sagunt.

2. EL CREIXEMENT DE LES FALLES
INFANTILS
2.1. Les falletes durant la República
La consolidació de les falles infantils
en la dècada dels 30 cal relacionarla amb a preocupació de la premsa
per dedicar pàgines dels diaris als
infants. En eixe sentit el naixement
del suplement “Los chicos” en el
Mercantil Valenciano l’any 1929
protagonitzat pel personatge Colilla va
suposar un acostament dels periòdics
als actes dels més menuts i, és clar,
que també a les falletes de la xicalla.
Anteriorment existien antecedents
de suplements de temàtica infantil
com el “Gente Menuda” creat per
Las Provincias el 1926 o el “Boby”
creta uns anys abans pel mateix El
Mercantil Valenciano però cap d’estes
iniciatives arribaren a consolidar-se.
“Colilla” fou tot un reclam per la
realització d’activitats infantils ja que
les seues aventures eren seguides per
ells. Entre estes va destacar la secció de
“Colilla y las fallas infantiles” de 1932,

on es va donar protagonisme a totes
les notícies relacionades amb eixes
comissions. Estes pàgines del diari es
van fer molt populars i les ressenyes,
esbossos i fotografies de comissions
arribaven al diari no sols de la ciutat
de València sinó també d’altres
poblacions, com ara Borriana, Xàtiva
o Alacant. A més es va crear el premi
infantil “Colilla”.
En eixe primer any ja hi apareixen
censades 32 comissions. S’hi van
lliurar 5 guardons i el més destacat
fou per al monument dels carrers
d’Hernán Cortés – Ciril Amorós. El
primer premi es va establir en 75
pessetes i un paquet de dolços i la resta
en 50 i 25 pessetes respectivament. En
eixe context cal assenyalar que altres
entitats començaren a premiar-los
com ara la penya “Tot i Res”.
El 1933 es van incrementar els cadafals
fins 73 la qual cosa indica l’impuls que
va rebre la festa per part del sector
infantil. Eixe any ja es van lliurar 9
premis. Els premis eren en metàl·lic i
es combinaven amb dolços i llepolies.
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El premi d’honor fou per
a la comissió del carrer
de Palleter i el primer
premi a la plaça de Roberto
Castrovido.
Els següents anys el premi
“Colilla” va continuar
vertebrant el món de les
falles infantils. En el 1934
al voltant de 70 comissions
en participaren. La primera
classificada fou la de
Sagunt- Santa Mónica.
En 1935 n’arribaren a 93
i la primera premiada va
ser la de la plaça de Santa
Irene-Ambaixador Vich. Els
premis van augmentar-se
fins a la vintena.
En eixe temps es va
convocar el concurs de la
bellesa fallera infantil i
la publicació Pensat i Fet
va introduir una secció
dedicada als cadafals dels
més menuts. Esta dinàmica
va continuar fins al 1936

Comissions infantils de 1932 aparegudes en el suplement “Los Chicos: Colilla y las fallas infantiles” d’El
Mercantil Valenciano (Font: Biblioteca Valenciana)

Belleses infantils de diverses comissions de l’any 1934
aparegudes al suplement de « Los chicos: Colilla y las
fallas infantiles » d’ El Mercantil Valenciano

Comissions infantils de l’any
1935 aparegudes al suplement de « Los Chicos: Colilla
y las fallas infantiles » d’El
Mercantil Valenciano (Font :
Biblioteca Valenciana)
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Libret de la falla dels carrers del Portal de Valldigna i
Salines de 1934 (Font: Biblioteca Valenciana)

quan va estar premiada amb 100
pessetes la comissió de la falla de
Jesús i Maria. Però l’arribada de la
guerra d’Espanya no sols va frenar el
creixement de la festa infantil sinó que
acabà totalment amb ella.

2.2. Les falles infantils durant el
franquisme
La recuperació de la festa després
de la comtessa bèl·lica va suposar un
canvi radical en la seua concepció.
El món festiu i en general el social
estava perfectament controlat pel
poder. Tot estava a l’abast del nou
estat. Per tant es va intentar que
també les falles respongueren a la
imatge que pretenia el nou règim.
En eixe context era complicat que
reviscolaren les comissions infantils.
No obstant l’aparició d’un concurs
infantil organitzat per Radio Valencia
va ajudar a la recuperació de la xicalla.
El periodista de l’emissora Vicente Ros
Belda fou el creador de tot un seguit
de personatges infantils que es feren
populars en les ones i entre els més

menuts. A ells es deu la introducció
progressiva en el programa faller
d’actes infantils, primerament des de la
ràdio i després també en incorporar-se
a l’estructura de la Junta Central fallera.
Aquelles comissions dels anys 40
naixien espontàniament en les
barriades per a participar en les
convocatòries llançades des de la
ràdio. El monument el construïen
ells acompanyat d’algun adult que
s’encarregava de les faenes més
especialitzades. Tenien el nom de
“falles de portal” ja que a la nit se
solien guardar als portals de la finca.
Tot i la crisi general es pot dir que
els cadafals infantil es recuperaren
prompte en nombre.
Així dels 60 del 1942 se n’arribà a
231 en 1944, si se’n tenia en compte
les escolars i les que participaven
en concurs. Es pot dir que la dècada
va acabar amb una mitjana de 125
monuments cada any. També es va
consolidar l’edició de llibrets infantils
com a vehicle d’expressió de la
xicalla. Eren de reduïdes dimensions

Llibret infantil de la plaça dels Porxets de 1949 on la xicalla explica en el seu saluda
com han treballat per a fer possible la falla(Font : Biblioteca Valenciana)

i amb una estreta explicació amb
versos que deixava constància de que
els monuments no eren totalment
espontànies i que tenien continuïtat. El
concurs de llibrets infantils va nàixer
‘any 1943 amb una secció en valencià
i una altra en castella. En principi no
comptava amb molts participants però
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Portada del llibret de la falla infantil Félix Piscueta – G.V. marqués del Turia i G. Mayans de 1944 on apareix la
Fallera major i les seues dames d’honor (Font : Biblioteca Valenciana)

el fet que des de 1947 s’implantaren
més accessits fa suposar que les
inscripcions van estar destacades.
El primer premi va consistir des del
principi en “un bescuit amb pereta”, i
així va ser fins als anys 90.
L’arribada dels anys 50 va marcar
una manera d’entendre la festa més
reglamentada. Es van realitzar els

primers congressos fallers amb els
quals van nàixer els reglaments fallers.
Va suposar la dècada del declivi de
les comissions infantils en haver de
formar part de les comissions grans.
L’espontanïetat de la xicalla es va
perdre. De les més de 200 plantades
a principis de la dècada es va passar
a una miqueta d’un centenar el 1951.
En canvi alguns dels festejos dedicats

als més menuts es consolidaren
clarament com la cavalcada infantil.
Els xiquets i les xiquetes perderen
la seua autonomia i es trobaren en
un altre context on el control dels
adults es va fer més destacat. Potser
siga simptomàtic el fet que no hi ha
referència de concurs de llibrets
infantils entre 1956 i 1960. Sembla que
van ser els anys de major crisi per a
este sector faller.

Portada del llibret de la falla infantil del
mestre Bellver de 1963 (Font : Biblioteca
Valenciana)

Els anys 60, inclosos en l’ambient
de “desarrollismo” de la societat
espanyola va provocar també un
creixement de la festa i sobretot
una major projecció. La recuperació
de la riuada va canviar la societat
valenciana. El promotor de la
programació fallera infantil, el
periodista Vicente Ros Belda, va
deixar d’estar present en la Junta
Central Fallera. Va entrar a formarne part Gustavo Juan Bielsa. Des
d’aleshores es van posar en marxa
les recompenses fallers infantils per
a incitar a la participació dels més
menuts o l’ampliació dels actes festius.
En eixe sentit l’aparició del ninot
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indultat en les falles dels infants va
potenciar els monuments. A poc a poc
la festa dels xiquets i de les xiquetes va
recuperar els índexs de participació
d’anys anteriors. També es va tornar
a convocar el concurs de llibrets
infantils la qual cosa demostra que
tornà a estar present el món infantil.
És a partir dels anys 70 quan es troben
perfectament consolidades. Es va
passar de 200 monuments i d’eixa
manera es va aconseguir el nivell
més alt de falles de tota la història
fallera. A finals de la dècada s’arribà
fins a quasi els 300 monuments. Això
va implicar la creació no sols de més
categories dins del concurs sinó la
creació d’una especial. El món festiu
va participar dels compulsius canvis
de la societat i de la política. El procés
de democratització també va arribar
fins al món faller. Les reaccions de
la festa per protegir les tradicions va
generar en molts casos reaccions poc
favorables als canvis i als processos
polítics que s’estaven vivint. La festa
va ser en alguns casos refugi per als
sectors intolerants. No obstant per

Portada del llibret de la falla infantil dels
xiquets del P. S de Xirivella de 1971. L’autor
era E. Gómez Fajarnes. Va guanyar el primer accèssit. (Font :Biblioteca Valenciana)

damunt d’eixe fenomen les falles
infantils continuaren cresquent dins
del món dels adults.

Portada del llibret de la falla infantil dels
carrers de Sant Vicent – P. Azzati i M. Padilla
de 1982 realitzat per J. García Marín (Font :
Biblioteca Valenciana)

2.3. Les falletes de la democràcia
Els anys 80 continuaren marcats
per eixa tendència de creixement.
De fet en 1989 arribaren a haver 359
falles. També a poc a poc la festa es va
adaptar als canvis que experimentava
la societat. Es plantaren les primeres
falletes municipals. Va aparéixer la
primera mantenidora d’una fallera
major infantil, M. Ángeles Arazo, en
l’any 1980. A més l’activitat fallera va
créixer considerablement en el teatre
o en diversos actes culturals. Tot es va
magnificar. Els monuments infantils
s’omplin de figures i s’eixamplen
considerablement. El barroquisme i
el detallisme del monuments de Juan
Canet simbolitzen clarament eixa
tendència a on tot el feia per la xicalla
però no sempre contant amb ella.
De fet les bases de 1984 pels premis
dels llibrets establia que els escrits
estarien escrits per xiquets o autors
novells quan es veu que hi ha una

gran concentració de premis en els
mateixos autors i que precisament
no estan en edat infantil. Apareixen
artistes que renoven la visió de la falla
des del terreny estètic. Al destacat
artista A.Ruiz, avançat en la dècada
anterior a les línies de la innovació,se
n’incorporen posteriorment d’altres.
Hi ha autors que trenquen també amb
el classicisme com J.C. Moles o que
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marquen una trajectòria personal com
M. Alarcón. Tots dos demostrarien,
juntament amb altres, la seua manera
de superar l’estil més acadèmic en esta
i especialment en la següent dècada.
En els anys 90 la festa fallera infantil
va continuar per eixa línia però se
n’experimenten canvis. El triomf de
la renovació pregonada per l’artista
Monterrubio ho marca tot. El tractament
dels ninots i del color signifiquen canvis.
Però no tot s’acaba amb eixe artista. Els
autors d’esta nova generació creixen a
poc a poc i sobretot demanen un nou
concepte més adaptat a la sensibilitat
de la xicalla i de tot el que estos senten.
Ja no tot són contes de fades i històries
màgiques. Apareixen noves realitats.
Estan els cadafals de V. Almela, J. M.
Alares, V. Valero, M.Falcó-P.Pellicer o J.S.
Blanch, per esmentar-ne alguns. Tots
tenen una trajectòria anterior però que
realment es consolida en està dècada
al carrer. Les falles infantils reben el
seu reconeixement com ho demostra
la convocatòria del concurs escolar
de falles i llibrets infantils convocat
per la revista ARTFA de la Cooperativa

Portada del llibret de la falla infantil del
Pare Alegre de l’any 1990
(Biblioteca Valenciana)

d’Artistes Fallers. Va nàixer en 1993 i van
arribar a participar més de 70 escoles.
L’arribada del nou mil·leni va marcar
la continuïtat i el creixement dels
festejos. La participació continuà
gran. Els festejos infantils són tinguts
en compte per`generalment dins
de la programació general fallera.
L’activitat infantil en les falles de les
comarques també s’incrementen com
ho havien fet ja en la dècada anterior.
La programació s’ha desmesurat com
tota la festa en general. Potser la festa
necessita canvis i fer que, almenys
la dels infants, siga una miqueta més
autònoma com en aquelles dècades
anteriors a la postguerra. Sens dubte
cal no sols créixer sinó apropar-se a
la realitat infantil. Però tot això i molt
més encara resta per escriure’s i viure.

Al Port de Sagunt la Falla Lluis
Beltran plantà una falla infantil que
reflexava la realitat social de Port de
Sagunt, les seues carències i la falta
d’infraestructures.
En 1944 és va plantar la primera falla
infantil a la Plaça Major, en l’actual
ubicació de la Falla La Vila, gràcies
a l’entusiasme i esforç de tres veïns
d’aquell espai urbà; Josep Lluesma
Batalla, Vicenta Peris Bru i Manel Andrés
Mañez. El tema de la falla era mestres

2.4. Desenvolupament de les
falles infantils a la comarca: de la
República a la democràcia
En 1936 és desenvolupa una gran
activitat fallera en ambdós nuclis
de població de la Ciutat de Sagunt.

Comissió infantil
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d’escola del grup escolar “Los Mártires”
(actual col·legi Cronista Chabret).

no se tenen noticies de que hi hagen
comissions infantils dins de les falles
que es plantaven a la nostra ciutat.

Sagunt, nucli històric, va acabar la
decada dels 40 amb 3 falles plantades,
després de tindre en 1948 12 falles al
carrer per març mentrestant al Port
de Sagunt és mantenia la tradició. Al
principi de la década dels 50 al cas
històric sols és va plantar una falla, la del
Remei, la qual no tenia secció infantil.

Si parlem de la comarca del Camp de
Morvedre, sempre abans de la creació
de la Junta Fallera de Sagunt que
aglutina als pobles de tota la comarca,
tenim diferents aparicions de Falles on
la presència de la comissió infantil és,
en ocasions, no sols presencial.

Durant aquesta època des de la
dictadura fins a la pre-democràcia

A Alfara de la Baronia tenim
informació de que les falles és van

Comissió infantil

Comissió infantil d’Alfara

iniciar a plantar al 1945 fins a 1987.
Aquesta falla dinamitzava la vida del
poble durant tot l’any i és plantava a la
Plaça de l’Església en primer moment i
en la Plaça del Casino després.
En 1996 a Gilet és celebrava el 25 aniversari
de la seua comissió, però era un any abans
al 1970 quan Alfonso Ros, un xiquet de
dotze anys és llanaçava i construïa a sa
casa una falla feta amb cartrons i trastos
vells, com marca la tradició, que donaria
pas l’any següent a l’inici de les Falles al
municipi de la Baronia.

A la Vall de Segó abans de que la
comissió de la Vila de Faura és creara
en 1994, ja dins de la Junta Fallera
de Sagunt, varen haver diferents
experiències als anys 50 quan els joves
d’Acció Catòlica varen muntar falles
arreu de tota la Vall. També va haverhi una experiència al 1932 quant els
xiquets de l’escola pública de la Vila de
Benavites, que regentava el mestre i
cronista José María Cueco, va construir
la primera falla escolar de la Vall de
Segó. Es va crear un comité faller,
comissió, escolar que va sol·licitar a
l’alcalde autorització per a muntar
aquesta falleta a la plaça del compamy
Vila i, al mateix temps, sol·Licitar
una subvenció económica atés que
el comité no disposava de fons per
sufragar les despeses que produïen,
l’esbós dels quals s’adjuntava. La
falla escolar de la Vila de Benavites
va tindre el seu “llibret”, redactat
pel propi mestre Cueco. El “llibret”
començava d’aquesta manera:

Comissió infantil de Benavites
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Als vehins y als forasters
Al vehinat d’este poble
y si ve algun foraster,
pa que comprenga la falla,
obrim este Llibret
Si alcomensa a pegar voltes
y a mirar als ninotets
se quedará com estaba,
sens’enterarse de res.
Per així si asolta el chavo
li donarem el llibret
y en una vegà qu’el llixca
s’enterará per complet.
Esbós falla infantil Benavites

Tires ma a la bolchaqueta
y solte la mosca, anem,
la esplicasió y relasió,
val asoles un chavet.
La junta fallera de Sagunt és va crear
oficialment en 1971. Fins a aquest
moment les festes de les falles no
comptaven amb cap organisme que
els representara i que aglutinara
als memebres i interessos d’aquest
col·lectiu format per milers de

persones que mantenen viva la
tradiciño fallera iniciada en 1927.
La Junta Fallera de Sagunt va
començar el seu camí en l’exercici
1972-1973 després de ser impulsada
per el relacions públiques i regidor de
l’Ajuntament de Sagunt Luis Cuadau
Marco. En eixe moment les falles
infantils participants de la mateixa

eres Ravalet, Palmereta, Victòria,
Màrtirs i Remei.
En 1974 és varen aportar novetats per la
pròpia Junta, és pot destacar la “crida”
així com el nomenament de la Fallera
Major i Fallera Major Infantil, que han
aconsseguit, amb el pas del temps, carta
de naturalesa a la setmana fallera de
Sagunt i El Camp de Morvedre.
Des de la fundació de Junta Fallera de
Sagunt existeix la fallera major infantil,
la primera de les quals va ser al 1974
Mª Ángeles Cuadau i Asens, filla del
president de la Junta Fallera.
Des d’aquest moment totes les falles
que estan inscrites en l’actual Federació
Junta Fallera de Sagunt compten amb
comissió infantil, encara que ha voltes
no tingen la seua representació de
Fallera Major i President.
Segons s’estipula en el reglament falles
de la Junta Fallera de Sagunt, explica
en el seu capítol seté, on parla de les
seccions infantils que cada comissió,
si estima plantar falla infantil, deurà

de crear la corresponent secció que
estarà dirigida per el president de la
falla o la persona que delegue. També
parla que actualment les Falles Infantils
no podran tindre una altura màxiam
de tres metres i el seu ample no
podra ser superior de tres metres de
circumferència. De la mateixa manera
l’altura minima seria de 1’5 metres.
També la reglamentació afecta als
càrrecs organics que poden tindre les
comissions infantils, en aquest cas
serà la presidència, la vice-presidèncis,
secretaria, tresoreria, contador i un
màxim de tres delegats. Per a tindre
un càrrec orgànic és necessàri tindre
mínim cinc anys.
Els components del a secció infantil
de qualsevol falla de la Federació
Junta Fallera de Sagunt han d’estar
enrregistrats als censos de la falla i el
pressupost de la mateixa anirà junt a la
comissió major.
Es fixa que el tope d’edat màxima per
a formar part de la comissió infantil és
de catorze anys.
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Homes(87,22%)

generació, i els menuts i les menudes,
en heretar-les, es veuen, d’alguna
manera, abocats a repetir-les. Un
exemple ben il·lustratiu de com afecta a
la formació dels xiquets i de les xiquetes
aquest menyspreu o desvaloració d’allò
que són i fan les dones, el trobem en la
base de dades “Mujeres en la E.S.O” 1,
que es dedica a quantificar la presència
de referents femenins als llibres de
text de totes les assignatures que
s’imparteixen al País Valencià durant
l’Educació Secundària Obligatòria. Els
números són contundents: dels 5.398
personatges que hi apareixen, només
690 són dones (entre escriptores,
esportistes, artistes, científiques,
músiques, polítiques, periodistes, etc.);
és a dir, només un 12,78%
Aquestes xifres ens fan pensar que
l'escola, en tant que un dels pilars
fonamentals en la transmissió de
coneixements i de valors, també

1. Aquesta base de dades, apareguda el 2013, és
el resultat d’un treball d’investigació dirigit per
Ana Lopez Navajas a la Universitat de València. La
podeu consultar ací: http://mujeresenlaeso.uv.es/
informe/

Dones (12,78%)

funciona com un dels espais on el
sexisme s'escampa de manera més
evident, ja que les xiquetes i els xiquets,
en acabar la seua formació obligatòria,
han assumit com a normal aquest
esquema tan desequilibrat i, alhora,
tan lluny de la realitat. I tot, cal dir-ho,
malgrat els esforços que una bona part
del professorat duu a terme per capgirar
aquesta situació i per dotar l'alumnat de
referents tant masculins com femenins.

Ara bé, l'escola no és l'únic àmbit on es
transmeten valors, i això, dins el món
faller se sap molt bé, especialment
quan es tracta de gestionar les
activitats dedicades als infants. Així
doncs, per què no aprofitar aquest
espai de diversió, de creativitat, de
treball col·laboratiu i d'identificació
col·lectiva com a eina per identificar,
desemmascarar i corregir les actituds
sexistes? Se'ns ocorren algunes
estratègies que, amb una mica de
bona voluntat, podrien aplicar-se a
les comissions, les falles i els llibrets
infantils:
· Recuperar referents femenins
de la nostra història. Si la societat
valenciana es troba encara molt
empobrida pel que fa a referents
col·lectius masculins, podríem dir que
sembla quasi òrfena si en parlem dels
femenins, i no perquè no existisquen,
sinó perquè no se’ls hi veu. Es podria
dedicar cada any a un parell d’aquests
referents (un home i una dona) i
organitzar activitats al seu voltant:
visites a llocs relacionats amb ells o
elles, preparació d’una exposició sobre

les respectives figures, dedicar-los part
de la falla i del llibret, etc.
· Donar visibilitat a les aportacions
femenines. Com diu una bona amiga,
artista fallera i escultora de professió:
“Les dones sempre han fet falles,
el que passa és que mai no les han
signat”. I això mateix ocorre en tants
altres àmbits, on el treball de la dona
no es considera ben bé un treball (o,
si més no, no al mateix nivell que el
dels homes). Es pot reflexionar en
grups al respecte i mirar de posar en
relleu aquestes activitats “invisibles”
a primera vista. Per exemple, es pot
animar als xiquets i les xiquetes
a expressar a través de dibuixos,
de redaccions o d’entrevistes que
després es poden publicar al llibret,
quina és la tasca de totes les dones
(no només les que arriben a Falleres
Majors) dins la falla. Segurament,
l’efecte d’aquesta explicitació serà
notori també entre els adults.
· Transmetre coneixements
considerats “femenins”. La cuina
tradicional, l’elaboració de productes
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artesanals, la cura, el manteniment
i l’actualització de la indumentària
fallera, els pentinats, etc., són
tasques considerades exclusivament
femenines i, segurament per això,
moltes vegades no es reconeixen
com elements fonamentals per a la
continuïtat de la festa. Per què no

organitzar tallers adaptats als xiquets i
les xiquetes, impartits per les mateixes
dones de la comissió, sobre aquestes
activitats? A banda d’empoderar
la meitat femenina i d’aprendre a
valorar el seu quefer, es transmet una
part importantíssima del patrimoni
col·lectiu.

Aquestes són, només, algunes idees
que podrien desenvolupar-se en
la Falla El Mocador, la qual podria
convertir-se en pionera al respecte,
com ja ho és en tants altres sentits.
Esperem que puguen resultar útils
i inspiradores, i que servisquen per
ajudar als nostres infants a aconseguir,

en un futur no massa llunyà, un món
faller lliure de sexisme. Contribuir a
fer realitat aquest objectiu està, també,
en les nostres mans.
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TV3 i ZDF, va seguir una llarga sèrie
de més de 70 llibres per a infants i
joves molt celebrats i reconeguts amb
premis: El rei Panxut redola i el rei
Primal s’envola, Contes de les coses
que pengen del cel, L’àngel Propulsat
i el dimoni Emplomat; Eugeni, un
geni mal geni; Xalop, Bori-Bori i el
lladre Butxacoques; En quin cap cap?,
Si la gran deessa ho vol (ambientada
a Sagunt), De Satanasset a Aletes de
Vellut, Quatre soques fan un pont, La
Germanor del camí; Per què, Sara?;
Temps de conquesta, El servidor de
l’alquimista i moltíssims més. Les
seues obres han estat traduïdes a
l’anglés i a totes les llengües de l’Estat,
i han estat transcrites al sistema
Braille. A Catalunya i al País Valencià
és molt conegut. Participa sovint en
xarrades per a escolars com a escriptor,
comentant el seus llibres i canviant
impressions amb els lectors.
L’any passat, la Falla La Malva
d’Alzira –germana d’El Mocador
en el muntatge dels Premis de les
Lletres Falleres– li va concedir el
Guardó d’Or 2013. En el seu discurs

d’agraïment deia coses tan sensibles
com que, gràcies a esta falla, «he aprés
a valorar el bagatge cultural de la festa
fallera i he comprovat que el treball
en bona harmonia no és ni de lluny
una condemna divina; ans al contrari,
és una manera de transformar en
realitats uns projectes, sempre nous
i ambiciosos, amb una energia i
vitalitat que, sovint, em provoca una
saludable enveja». Enric és un home
planer, simpatiquíssim, agut, de
parla fluïda i molt reflexiu, amb una
formació vastíssima i moooooolt de
trellat. L’hem distret una estona del
seu treball literari perquè ens conte
què és això de la LIJ i com s’ho fa per
connectar amb tanta eficàcia les seues
històries amb personetes de menys
anys. A més, li hem tret opinions
personals sobre la relació LiteraturaFalles que ens poden il·luminar...
Enric, com es fa un llibre que arribe
als nanos? Què ha de tindre en
compte qui l’escriga?
Més o menys com per als adults:
buscar algun tema que interesse,
que puga engrescar els possibles
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lectors i lectores. Després, utilitzar un
llenguatge adient i unes construccions
adequades i intel·ligibles. Per acabar,
utilitzar uns referents que puguen ser
entesos pels xiquets i xiquetes.
Tu has treballat molts anys de
mestre i professor. Quins valors cal
reforçar en la literatura destinada
preferentment al públic infantil?
Tot i que això dels valors en forma
de moralina no està massa ben vist,
considere que els autors i les autores,
volent o sense, incorporen les seues
maneres de veure la vida als textos que
escriuen. Quant als temes que caldria
reforçar, considere que la solidaritat,
el respecte per la natura i l’estima per
allò que és propi d’una cultura, serien
aspectes a incorporar a les històries
sense trencar el fil argumental. N’hi
poden haver més, és clar, i segurament
tots interessants.
Tu has estat guardonat per la Falla La
Malva d’Alzira: quina relació trobes
que hi ha o que hauria d’haver-hi
entre la creació literària i la festa de
les Falles?

Les relacions entre el món de la
creació literària i la festa de les
Falles no han estat massa fructíferes
al llarg dels anys; però, des de fa un
temps, algunes falles del nostre país
han anat incorporant aspectes que,
genèricament, poden anomenar-se
com culturals i que, d’una manera o
d’una altra, han canviat les activitats
purament folkloristes en alguna cosa
més. Conec falles de tot arreu que
organitzen setmanes culturals que
coincideixen amb la festa josefina i
l’enriqueixen. La Falla La Malva n’és
un exemple, però n’hi ha cada vegada
més que incorporen activitats de tota
mena, des d’exposicions a concursos,
des de mostres dramàtiques a
culinàries, des de conferències a
excursions per conéixer els racons
del país. I no com una cosa puntual,
sinó planificada i perfectament
organitzada.
La festa de les Falles està pensada des
dels ulls adults. Quin espai trobes que
ocupa la xicalla en les falles?
Cada vegada s’organitzen més
activitats adreçades als xiquets i

xiquetes, i cada vegada es tenen més
en compte els seus interessos. Queda
bastant camí per fer en aquest aspecte
perquè, sovint, les activitats estan
pensades pels adults sense tenir en
compte l’opinió dels protagonistes.
Ets observador dels monuments
infantils? Estan pensats per als
infants?
La veritat és que no entenc massa de
plàstica fallera, per la qual cosa no estic
en disposició d’opinar sobre la qualitat
estètica dels monuments. La temàtica,
però, sol ser bastant repetitiva,
relacionada amb els personatges que,
teòricament, més coneix la menudalla.
En general, crec, tenen poc de l’esperit
crític que ha de tenir una falla.
Com hauria de ser un llibret faller
infantil? Coneixes alguna experiència
actual que cregues que encerta el
plantejament?
Resulta difícil perquè, en essència,
un llibret infantil està fet per adults
i, sovint, el que es pretén és que tinga
una bona presentació i un bon grapat
de firmes de prestigi. La presència
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d’escrits elaborats per xiquets i
xiquetes és, almenys pel que conec,
bastant reduïda. Presentar un llibret
fet per nanos i nanes resultaria, si més
no, complicat.
Fes-nos un breu panorama de la
literatura infantil en valencià a
hores d’ara. Quins autors i autores hi
destacaries i per què.
Ja fa temps que hi ha un bon planter
d’escriptors i escriptores de LIJ que
tenen un nom més enllà del territori.
Afortunadament, també hi ha gent
jove que tracta d’obrir-se camí en
aquest món, per la qual cosa el futur
està assegurat a pesar de l’escàs o nul
suport institucional. Parlar de noms
és difícil perquè, segurament, me’n
deixaria molts entre els plecs de la
memòria. Tot i això, amb tota la cura
del món, faré referència a uns quants
amb una llarga trajectòria: Pasqual
Alapont, Carles Cano, Mercé Viana,
Teresa Broseta, Maria Jesús Bolta,
Maria Dolors Pellicer, Pepa Guardiola,
Pep Castellano, Lourdes Boïgues,
Jesús Cortés, Joan Enric Belda... Però,
repetisc, n’hi ha molts altres, de més

joves, que escriuen coses de molta
qualitat i altres que, etiquetats com
adults per a adults, fan incursions dins
la LIJ amb gran encert.
A Sagunt vas guanyar el 2010 el
nostre premi de novel·la amb Després
del silenci, i des d’aleshores ets
membre del jurat. Què va significar
per a tu aquell reconeixement?
Què destaques de tota aquella
experiència?

Els «Ciutat de Sagunt» són uns premis
de prestigi i qualsevol autor o autora
aspira a obtenir-los. Personalment,
guarde un record excel·lent i,
afortunadament, Després del silenci
va resultar una obra que va tenir bona
acceptació entre els lectors i lectores.
Em sent molt orgullós d’haver-lo
aconseguit i, tot i no ser la primera
incursió en el món de la literatura per
a adults, em va engrescar a intentar fer
altres projectes que, dissortadament,
encara no he pogut enllestir per
falta de temps. Quant a ser jurat del
premi, és un altre motiu de satisfacció
personal: a Sagunt coincidim
persones que tractem de ser justos
en les nostres apreciacions i assegure
que ens esforcem i mantenim un
contacte continu per tal de continuar
premiant obres dignes, ben escrites i
interessants que puguen col·laborar
a mantenir i realçar el prestigi de la
convocatòria.
Moltes gràcies, Enric. Ja saps que
Sagunt és casa teua també.
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Si creu vosté que la cultura és cara
prove amb la ignorància
Derek Curtis Bok
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Instal·lats com estem en la cultura de
la imatge, volem primar les paraules
per damunt d’allò que es veu i tractar
de complementar i enriquir el caràcter
visual i festiu de les falles.
L’objectiu primer d’aquest concurs
és impulsar una activitat essencial:
la creació literària i l’ús del valencià i
harmonitzar elements festius amb el
fenomen cultural i educatiu.
Es tracta de practicar l’escriptura
però també d’exercitar la ment, el
pensament i interpretar la realitat
ludicofestiva, fer conscients els xiquets,
xiquetes i joves que l’ús de la paraula
és el mitjà més segur d’expressió,
d’humanisme i de conversa. Volem
aconseguir mentalitats sensibles,
receptives, obertes i tolerants perquè
escriure incita a pensar, fer màgia amb
les paraules i transmetre sensació de
benestar i llibertat.
La convocatòria està adreçada als
estudiants d’Educació Primària i ESO
i abraça l’àmbit de la comarca de la
Safor.

Premi Vicent Ribes a LIJ Gandia
Autor il·lustració Javier Alborch

S’hi estableixen quatre categories
distribuïdes de la següent manera:
Categoria A, per a alumnes de 3r i 4t
d’Educació Primària.
Categoria B, per a alumnes de 5é i 6é
d’Educació Primària.
Categoria C, per a alumnes de primer
cicle d’ESO.
Categoria D, per a alumnes de segon
cicle d’ESO.
L’acte de lliurament de premis s’ha
convertit en un esdeveniment literari
on acudeixen professors, pares, mares
i xiquets expectants per comprovar
si el seu text ha estat guardonat. Es
valora l’esforç dels col·legis i instituts
participants i es premia el seu suport.
Els guanyadors reben premis de
diferents tipus: viatges, llibres, aparells
de música, jocs i d’altres.
Com és possible tirar aquest projecte
endavant? Gràcies al suport i a la
voluntat de la falla que l’organitza,
entitats públiques i privades i sobretot
és el recolzament de la família de
Vicent Ribes qui rendeix cada any
l’homenatge a la seua memòria.

Hi ha una cosa més especial que et
recorden mitjançant la paraula?
Per finalitzar cal destacar el recull
dels premis en un llibre que cada any
s’edita, fruit del qual són els títols
següents: “Partim a l’alba”, “Vals
de fantasia”, “Estem a març”, “Olor
d’infància”, “Que sone la paraula”,
“Enguany és altra llum... I la nit
era clara”, “Seda de bell somriure”,
“Bressar els somnis”, “El soroll de la
festa”, “Tot es queda en un record”,
“Amb ànima pròpia”, “Il·lusió pel
futur” i “La màgia de les paraules”.
Des d’ací volem fer una crida a la
participació activa de joves, xiquets i
xiquetes als llibrets de falles. Segurs
estem que si demanen participar en el
llibret, el majors els rebran de bon gust.
La paraula escrita roman, el fum de la
falla s’esvaneix.
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i havia un temps,
no massa lluny, en
el qual no hi havia
televisió, ordinadors,
consoles, mòbils i
altres mitjans sense
els quals molts joves
d’ara no sabrien
viure...”
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Així podria començar un conte dels
que antigament contaven pares i mares
als infants, però aquest conte no té una
cançó com aquella tan popular de “Les
set cabretes” dels germans Grimm,
l’“Obriu, cabretes”. Aquest conte no en
té una, sinó tota una família de cançons
que componen el repertori tradicional
infantil valencià.
Segons diu Fermín Pardo1: “En la
societat tradicional, el període infantil
de la vida d’una persona transcorria al
voltant de la mare, la casa, el carrer i el
barri. En esta etapa com en l’actualitat,
tenia primordial importància el joc
orientat cap a l’adquisició de destreses
i hàbits d’acomodació al medi
socioeconòmic on s’havia nascut i en
el qual es desenrotllava tot el procés
d’una vida en la majoria dels casos.”
Així, les cançons que acompanyaven
els xiquets durant tot aquest període
complien la seua funció, primer en

1. PARDO, F. i JESÚS-MARIA, J. A.: La música
popular en la tradició valenciana. Institut
Valencià de la Música. Generalitat Valenciana.
València, 2001. Pàgina 401.

l’entorn de la mare i la casa i després
pel contacte amb el medi social al
carrer. Hui en dia encara és fàcil fer
servir cançonetes durant el primer
període infantil, però en el segon, a
causa dels nous hàbits i costums amb
les tecnologies, s’ha perdut quasi tot
el repertori tradicional de transmissió
oral infantil amb el qual van créixer els
nostres avantpassats.
Les cançons infantils es poden
classificar de distintes maneres (Carles
Pitarch2):
> Segons el cicle vital: cançons de
bateig, de bressol, jocs de la mare amb
el xiquet, cançons de contes...
> Segons el cicle anual: cançons de
Reis, de Setmana Santa, de Pasqua, de
jocs d’estiu, cançons de Nadal...
> No atenen cap cicle: cançons de jocs,
de corro, de moviment de les mans,
d’endevinar, humorístiques, de pluja...

2. PITARCH ALFONSO, C.: Aldaia. Canciones
infantiles del ciclo anual. Cuadernos de Música
Folklòrica Valenciana 1 (Tercera Época).
Institució Alfons el Magnànim. Diputació
Provincial de València, 1998.

Hi ha diverses recopilacions i
publicacions del cançoner infantil a les
nostres terres. Totes elles a la segona
meitat del segle XX, quan encara es
feia una tasca d’estudi i divulgació del
nostre patrimoni musical. És propòsit
d’aquest article mostrar una sèrie
d’exemples d’aquestes cançons, dins
del context de la nostra comarca i
donar a conéixer distints aspectes de
la seua classificació dins del folklore
musical. Gràcies al treball del mestre
Josep Miquel Martínez, aquestes
cançons es presenten arranjades
per a dolçaines i tabal, com una nova
proposta que amplia el repertori per
als nostres instruments tradicionals i,
al mateix temps, es donen a conéixer
amb la seua lletra i funcionalitat
original. Per als joves i xiquets serà un
descobriment de nous jocs i cançons,
i, per als més majors, de segur que
trobareu moltes semblances amb la
vostra infantesa. Que les disfruteu.
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Padrina, la vella,
li cau la mamella;
padrí, el vell,
li cau el budell.
El padrí ronyós,
tira’n un, tira’n dos,
ací, ací!
Si no tiren confitura,
es morirà la criatura.

1. Cançons de bateig
> NOM DE LA PEÇA: “Cançó de bateig”.
> PROCEDÈNCIA: Algímia d’Alfara.
> COMUNICANT: Cor popular.
> PUBLICACIÓ DE LA PEÇA: SEGUÍ,
SALVADOR. Cancionero musical de
la provincia de Valencia. Institució
Alfons el Magnànim. Diputació
Provincial de València, 1980. Pàgina
146.
> CLASSIFICACIÓ: És el primer tipus
de cançó que un xiquet o una xiqueta
podia escoltar en la seua vida, i, a més,
el primer contacte amb la societat
amb la que creixeria. Era cantada
pels xiquets al carrer, després de la
cerimònia religiosa del bateig mentre
es desplaçaven des de l’església fins
la casa, on tractaven de provocar
els padrins, per tal que els tiraren
caramels.
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Mareta, mareta,
anit vaig somniar
que una nineta
en vares comprar.
Tenia, la nina,
bonicos els ulls,
la cara, molt fina,
i el cabell, molt rull.

2. Cançons de bressol
> NOM DE LA PEÇA: “Mareta, mareta”.
> PROCEDÈNCIA: Popular en tota la
comarca.
> COMUNICANT: Desconegut.
> PUBLICACIÓ DE LA PEÇA: CLIMENT,
JOSEP. Cançoner valencià. Editorial
Piles. València, 1982. Pàgina 13.
> CLASSIFICACIÓ: Les cançons de
dormir als xiquets i xiquetes, també
anomenades cançons de bressol,
formen part de la sèrie de cançons que
el xiquet escolta dins del seu entorn
familiar, i, particularment, sa mare o
la seua iaia. A pesar del pas del temps,
encara es fan servir cançons així en
l’actualitat. En particular, aquesta
cançó de bressol, d’origen semiculte,
està molt estesa per tota la geografia
valenciana.
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La meua xiqueta és l’ama,
sa mare l’adormirà,
li farà una dormideta
i en el llit la gitarà.

> NOM DE LA PEÇA: “Cançó de
bressol”.
> PROCEDÈNCIA: Torres Torres.
> COMUNICANT: Maria Mestre
Tarrasa.
> PUBLICACIÓ DE LA PEÇA: SEGUÍ,
SALVADOR. Cancionero musical de
la provincia de Valencia. Institució
Alfons el Magnànim. Diputació
Provincial de València, 1980. Pàgina 24.
> CLASSIFICACIÓ: Hi ha distints tipus
de cançons de bressol a les terres
valencianes. A banda de les arcaiques,
rítmiques i semicultes, també podem
trobar cançons de bressol amb
melodies de feines agrícoles, de ronda
o de ball. Així tenim cançons amb
l’estil de l’u o fandango, amb l’estil de
l’u i el dos, i el més predominant a la
nostra comarca, amb melodia de jota.
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Pam parram pam
parram pam parrandeta,
posa-li el dit,
que ja té una denteta.
Pam parram pam
parram pam parrandet,
al meu pilliu,
dona-li la llet.

3. Cançons de la mare amb el xiquet
> NOM DE LA PEÇA: “Pam parram
pam”.
> PROCEDÈNCIA: Petrés.
> COMUNICANT: Àngels Peiró
Mascarrell.
> UBLICACIÓ DE LA PEÇA: SEGUÍ,
SALVADOR. Cancionero musical de
la provincia de Valencia. Institució
Alfons el Magnànim. Diputació
Provincial de València, 1980. Pàgina 46.
> CLASSIFICACIÓ: Molt habitual
eren les cançonetes senzilles que la
mare utilitzava per a acompanyar jocs
senzills destinats a l’entreteniment i
el desenvolupament psicomotriu dels
xiquets més menuts, als quals també
se’ls feia participar d’alguna manera.
Són cançons d’aquest tipus: palmes,
palmetes, “cinco lobitos” i altres com
aquesta interessant cançó arreplegada
a Petrés.
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Mon pare no té nas, (bis)
ma mare és xata,
i un germanet que tinc, (bis)
el nas li falta.

> NOM DE LA PEÇA: “Mon pare no té
nas”.
> PROCEDÈNCIA: Popular a tota la
comarca.
> COMUNICANT: Desconegut.
> PUBLICACIÓ DE LA PEÇA: CLIMENT,
JOSEP. Cançoner valencià. Editorial
Piles. València, 1982. Pàgina 39.
> CLASSIFICACIÓ: Aquesta cançó
també pertany al grup de cançons
anterior i, si bé no s’ha publicat com
a cançó arreplegada a la comarca, és
coneguda la seua utilització a tota la
comarca.
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Les claus de Déu,
sant Pere i sant Joan;
sant Pere anava darrere,
amb el tric i tric i trac,
tric trac.

4. Jocs infantils
> NOM DE LA PEÇA: “Les claus de Déu”.
> PROCEDÈNCIA: Sagunt, si bé és
coneguda a tota la comarca.

> COMUNICANT: Dolores Baquero
Torres.
> PUBLICACIÓ DE LA PEÇA: SEGUÍ,
SALVADOR. Cancionero musical de
la provincia de Valencia. Institució
Alfons el Magnànim. Diputació
Provincial de València, 1980. Pàgina
112.
> CLASSIFICACIÓ: Durant el segon
període de l’etapa infantil, el xiquet
i la xiqueta adquirien la capacitat
de moure’s per ells mateixos, i
participaven de jocs que aprenien
dels companys i de germans majors.
Els jocs podien ser motrius o estàtics
com aquest de prestar atenció. Els
participants del joc s’assentaven en
terra fent un rogle amb una pedra
cadascú, que, amb el ritme de la cançó
i accelerant-se a poc a poc, anaven
passant-se la pedra cap a la dreta del
rogle fins el “tric trac” final, on feia
un moviment primer a l’esquerra.
Hem utilitzat per coincidència aquesta
versió de València, idèntica a la que
feia la comunicant.
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Sant Felip quan balla,
balla, balla, balla;
Sant Felip quan balla,
balla amb el dit;
amb el dit, dit, dit;
balla, balla, Sant Felip.

> NOM DE LA PEÇA: “Sant Felip quan
balla”.
> PROCEDÈNCIA: Quart de les Valls.
> COMUNICANT: Adelina Bayona
Inglada.
> PUBLICACIÓ DE LA PEÇA: SEGUÍ,
SALVADOR. Cancionero musical de
la provincia de Valencia. Institució
Alfons el Magnànim. Diputació
Provincial de València, 1980. Pàgina 53.
> CLASSIFICACIÓ: Aquest joc motriu
on es va cantant i al temps assenyalant
les distintes parts del cos és un ball
de corro molt conegut amb un altre
nom en altres comarques: “El Joan
Petit”. Continuaria la cançó afegint
diverses parts del cos en ordre invers
(primer l’últim en anomenar-se) amb
el següent ordre: amb el dit, amb la mà,
amb el peu, amb el colze, amb el cap,
amb el cul, etc.
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En el portal de Betlem
no es crien teranyines
perquè baixen angelets
a espolsar-les tots els dies.
Denos aguinaldo,
señora, por Dios,
que venimos cuatro,
bailaremos dos.
El Jesuset ja va a soles,
ja va tenint-se a pinets,
Sant Josep tot ple de goig
va tirant-li confitets.
Denos aguinaldo,
señora, por Dios,
que venimos cuatro,
bailaremos dos.
5. Cançons de nadal
> NOM DE LA PEÇA: “En el portal de Betlem”.
> PROCEDÈNCIA: Estivella, Faura i
Quart de les Valls.
> COMUNICANT: Desconeguda.
> PUBLICACIÓ DE LA PEÇA: GRUP
D’ESTUDI DEL MEDI MURBÍTER.

El Nadal al Camp de Morvedre.
Col·lecció Cultura Popular. Sagunt,
2001. Pàgina 66.
> CLASSIFICACIÓ: El repertori infantil
de cançons de Nadal és molt variat.
Així, tenim cançons semicultes que
es canten dins l’església durant les
misses de Nadal. Són els anomenats
villancicos. Hi ha cançons de pastorets
associades a les representacions dels
betlems. Hi ha també cançons de
demanar als Reis Mags, però el més
utilitzat pels xiquets, encara, són les
cançons d’aguinaldo, on els xiquets
i xiquetes canten a les portes de les
cases per a demanar les estrenes.
Generalment anaven acompanyats dels
instruments de percussió tradicional.
En tot el Camp de Morvedre s’utilitzava
cançons d’aguinaldo amb la melodia
de les albades, però existeixen algunes
variants molt interessants, donades
a conéixer pel Grup Murbíter amb
transcripcions musicals de José Carlos
Gonzàlez Rubio. Hem afegit una
altra lletra procedent d’Estivella que
apareix també en el llibre sense música
associada.
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Senyor Rei, jo estic ací!
Guarden casques p’a hui.
Senyor Rei, ja estic allà!
Guarden casques p’a demà.

> NOM DE LA PEÇA: “Senyor Rei”.
> PROCEDÈNCIA: Canet d’en
Berenguer.
> COMUNICANT: Desconeguda.
> PUBLICACIÓ DE LA PEÇA: GRUP
D’ESTUDI DEL MEDI MURBÍTER.
El Nadal al Camp de Morvedre.
Col·lecció Cultura Popular. Sagunt,
2001. Pàgina 100.
> CLASSIFICACIÓ: Una cançó de Reis,
que també es coneguda a Torres Torres
i Faura amb les seues variants de
lletres. Es tracta d’una cançoneta que
es feia cantar als xiquets per a demanar
als Reis Mags, mentre esperaven i
així mantindre la il·lusió de rebre els
regals.
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Maces, maces! Al sermó,
que s’acaba la passió.
Xibiribirí, xabarabarà
l’olla del mestre bullirà.
Porta oberta,
clau al pany,
la filla del notari
es casarà.

6. Cançons de Setmana Santa: la
Salpassa
> NOM DE LA PEÇA: “Maces, maces”.
> PROCEDÈNCIA: Gilet.
> COMUNICANT: Inés i Matilde Durà
Gil.

> PUBLICACIÓ DE LA PEÇA: SEGUÍ,
SALVADOR. Cancionero musical de
la provincia de Valencia. Institució
Alfons el Magnànim. Diputació
Provincial de València, 1980. Pàgina
136.
> CLASSIFICACIÓ: Maces és el nom
com es coneix a la nostra comarca un
ritual molt comú en altres temps a les
nostres terres: la salpassa. És un ritual
d’origen romà que pràcticament ha
desaparegut de la nostra comarca, amb
dues vessants molt diferenciades3.
Una de religiosa, que consisteix en la
benedicció de les cases a càrrec del
senyor rector, i una altra de lúdica,
protagonitzada pels xiquets que,
acompanyats amb maces de fusta,
anaven cantant i colpejant les portes
de les cases, precedint la benedicció i
demanant ous per a la Pasqua. Si bé en
el seu origen se celebrava el Dissabte
de Glòria, en la majoria dels pobles se
celebrava el Dimecres Sant.

3. GRUP D’ESTUDI DEL MEDI MURBÍTER. La
Pasqua al Camp de Morvedre. Col·lecció Cultura
Popular. Sagunt, 1997.
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Estos tres dies de Pasqua
són tres dies de jugar,
d’embolar el catxerulo,
i després a berenar.

7. Cançons de Pasqua

Ai, xúmbala, que és carabassa!
Ai, xúmbala, que és polissó!
Ai, xúmbala, les xiques guapes
i les lletges al racó!

> PROCEDÈNCIA: Tota la comarca.

> NOM DE LA PEÇA: “Estos tres dies de
Pasqua”.

> COMUNICANT: Desconeguda.
> PUBLICACIÓ DE LA PEÇA: GRUP
D’ESTUDI DEL MEDI MURBÍTER.
La Pasqua al Camp de Morvedre.
Col·lecció Cultura Popular. Sagunt,
1997. Pàgina 98.
> CLASSIFICACIÓ: Una cançó molt
popular a tot el Camp de Morvedre
amb moltes variants de lletres, segons
els pobles. Podia ser utilitzada per a
anar al lloc de berenar, o també per
a jugar en corro, o botar la corda.
Juntament amb “La Tarara” són les
cançons més conegudes de Pasqua, i
eren cantades tant pels xiquets com
pels joves.
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El sereno i la serena
se n’anaren a peixcar
i peixcaren una anguila
en el fondo de la mar.

Totes les dones
de bon de matí
s’alcen i reguen
el seu jardí.

8. Cançons i jocs d’estiu

Sereno,
les onze i mitja,
garrofes i herba,
pa qui?, pa qui?,
pa’l meu rossí,
que li agrada,
sí, sí,
no, no,
pepites de meló.

Jo també regue
el meu hortet,
faves i pèsols,
julivertet.

> PROCEDÈNCIA: Quartell.

El sereno s’ha perdut
en la font de la salut,
una agüela l’ha encontrat
amagat en un forat.

> PUBLICACIÓ DE LA PEÇA: SEGUÍ,
SALVADOR. Cancionero musical de
la provincia de Valencia. Institució
Alfons el Magnànim. Diputació
Provincial de València, 1980. Pàgina 105.

Ha vingut un barco
de cacau torrat,
i al pobret Pepico
l’han deixat soldat;
se n’ha anat a Cuba
i no l’han volgut
perquè tenia el cap
com un mig armut

> NOM DE LA PEÇA: “El sereno i la
serena”.

> COMUNICANT: Vicente Sebastian
Ribelles.

> CLASSIFICACIÓ: Acabarem aquesta
mostra de cançons infantils al Camp de
Morvedre amb aquesta cançoneta molt
coneguda a la major part de la comarca,
amb les seues distintes variants. Es
tracta d’una cançó d’estiu associada a
la fabricació i passeig dels farolets que
es realitzaven buidant melons d’Alger,
fent distintes figures i penjant-los amb
un cordell d’unes vares. A l’interior del
meló es posava un ciri, i es rematava el
farolet, que a poqueta nit es passejava
mentre es cantava aquesta cançó.
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afegint-li: “Quanta raó tenia ma mare...,
però es volen tant per tant com es
volen els fills...”
Això mateix pensí jo que passa amb els
amics i amb els pares del teus amics...
És tant el que els estimes que acabes
fent extensiva eixa estima a tots els que
formen part de la seua vida...
Fa setze anys, un amic, un molt bon
amic, va perdre son pare...
En aquell moment li vaig escriure unes
lletres a aquell home al qual jo tenia en
tan gran estima. Unes lletres que el fill
va agrair i que sé que li varen agradar...
Enguany ha sigut ell, el meu amic,
el qui ens ha deixat. Ens ha deixat
físicament però els moments
compartits, la seua entrega, la seua
dedicació, el seu etern somriure, el
seu saber fer, els seus escrits, la seua
lluita per la tradició, per la cultura, per
l’agermanament, per la unió d’aquest
poble, Sagunt, del qual sempre deia
que havíem de tindre present que som
un a soles, un poble amb dos nuclis,

un d’històric i un altre de marítim,
que junts érem forts però per separat
perdríem tots..., tot això quedarà amb
nosaltres per sempre...
Hui volia escriure unes lletres per a ell...,
però són tantes les experiències viscudes,
els bons records..., que no podria resumirlos en unes quantes paraules...
Amic de tots, treballador incansable,
defensor de la cultura valenciana,
amant, marit i entregat pare i iaio...
L’Associació Cultural a la qual jo pertany,
la Falla el Mocador, vol tindre per a ell
un record en aquest llibre, un record per
a una persona inoblidable que estarà
sempre present en el món de la cultura
fallera del Camp de Morvedre.
En record a la seua persona, crec que
el millor que podem fer és publicar, en
homenatge a ell, aquelles lletres que es
varen escriure fa setze anys...
Miguel Ángel Alegría i Almiñana, per
a tu amb tot el nostre reconeixement i
estima...
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L’últim desig
Diuen que aleshores
obrires els ulls, 			
buscant entre la nit		
un poquet de llum...		
I en no trobar-la,
els tancares a poc a poc,
comprenent de sobte,
què era aquella foscor...
No era el cel, 			
que de nit contemplaves		
des de les ruïnes romanes
del teu volgut Sagunt...
Ni el fum negre del carbó
que pels fumerals eixia
en els Forns Alts del Port...
Era una oroneta
que, encaminada,
volava cap a tu,			
i en mirar-la a la cara		
diuen que el teu semblant
es va poder veure			
un somriure de pau i felicitat.
En els seus ulls vares veure

el blau clar d’un cel d’agost
i, en el negre de les ales, 		
la melena que somniaves,
poder acariciar de nou...
					
De la mà de l’oroneta
en el cel vares entrar		
i als peus d’un altar et quedares,
mirant..., enamorat...,
la cara guapa i dolça
de la Verge dels Desemparats.
Aleshores comprengueres,
després d’adorar-la tans anys,
per què València la triara
com a Reina i Sobirana		
de les terres de Llevant...
El roig del foc en els llavis;
al cabell, el color del blat,
com a bona Mare...,
el fill ben agarrat,
i a tu ara emparant-te
davall del seu immaculat mant...

“Un últim desig, Mare meua,
si és que t’ho puc demanar...”
“Digues fill...,
què puc negar-te
a tu, que sempre m’has venerat?”
“A l’igual que a Tu, em resulta difícil
deixar València per sempre ja...,
el meu Camp de Morvedre,
la meua horta..., la meua mar...,
els meus fills, ma família...
tot allò que em va fer tirar avant...”
“Fill meu..., no estigues trist...”
digué dolçament la Mareta,
“El teu desig jo vull complir...
tu tampoc te n’aniràs
a l’igual que jo em quedí...”
I per això diuen
que, en l’últim sospir,
un agraïment a la Mareta
dels seus llavis va eixir...

Per això conta la llegenda
que en les nits clares d’agost,
en alçar la cara al cel...
des de València es compta
sempre una estrela més...
Són els cors de l’oroneta
i d’eixe home enamorat
que des del cel ens miren
i ens fan tirar avant...
Són les ànimes enceses
de tots els bons valencians
que estan en pau en el cel
al costat de la Mare dels
Desemparats...
Sagunt, 22 de setembre de 1997
Per a Miguel Ángel Alegría (pare),
un home tendre i afectuós que
sempre tenia una paraula amable i un
somriure sincer.
Sagunt, 15 d’octubre de 2013
Per a Cathy, Ana, Mari-An, Migue i eixos
tres menuts que eren la seua vida.
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Al ‘Mosquito’...
No sé com començar, perquè he de
dir-te tantes coses que podria escriure
un llibret dedicat a tu. Seré breu, ja
que estes línies no pretenen ser un
homenatge, pretenen ser unes línies
escrites amb voler, en el llibret d’una
comissió que t’estimava i a la qual tu
estimaves. I escrites per una humil
persona a la qual ensenyares a ser
fallera i volies com una filla.
Em cau la primera llàgrima... però
abans d’assentar-me a l’ordinador ja
sabia que m’anava a passar. Me’n cau
una altra. Però tu saps que no són
llàgrimes de llàstima. Són llàgrimes
d’agraïment i llàgrimes que em
cauen quan pense que enguany, quan
presente el llibret, no et veuré allí.
Llàgrimes.... i més llàgrimes.
Llàgrimes quan pense que enguany
no llegiràs el meu llibret, ni vindràs a
furtar-me els ninots de la meua falla.
Ni plantaràs La Victòria, ni escriuràs
versos, ni faràs el llibret. Ni et posaràs

la brusa negra ni el mocador de
quadres. Encara recorde una foto, en
què estàs amb Migue davant la falla
plantada. M’agrada molt eixa foto...
Llàgrimes quan et dic que m’ajudes a
continuar avant i et repetisc Miguel
Ángel ajuda’m. Perquè sé que allà on
estigues, amb mon pare, em cuideu
i m’estimeu com si estiguéreu ací,
amb mi.
Però quan pense en tu, no tot són
llàgrimes.... Ara tinc un somriure a
la cara...
I tinc un somriure quan recorde com
et vaig conèixer, a l’abril de 1990,
quan Miguel Ángel Alegria Almiñana
fou elegit president de la Junta
Fallera de Sagunt. Jo era fallera major
infantil de la JFS i tenia deu anys.
Aleshores, Kathy i tu començàreu
a cuidar-me com una filla... Encara
recorde quan visitàrem amb germans
de Cecina, i per temes personals
els meus pares no pogueren
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acompanyar-me. Ja saps que en cap
moment em vaig sentir sola. No em
faltava de res i fins i tot em cantàveu
cançons... Des d’aleshores tu eres el
Mosquito i jo la Mosqui...
Casualment, al 1998 tu continuaves
de president de la Junta Fallera de
Sagunt, i l’atzar va voler que jo fóra
la fallera major de la JFS del XXV
Aniversari. Deixava el regnat una filla
i n’entrava una altra... Sé que estaves
content...
I saps que tots estem contents
d’haver-te conegut. Ens has deixat
bons records. Molts bons records.
Has sigut amic dels teus amics,
marit, pare d’Ana, Marian i Migue
(i meu també), avi, faller, valencià,
defensor de la cultura, de les
falles, ens has estimat i ens sentim
estimats.
Ens sentim i ens sentirem estimats. I
sé que allà on estigues, ens ajudaràs a
continuar avant.
Gràcies per tot, Mosquito...
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