//CAMINANT
AL COSTAT NOSTRE//
De l’ombriu de l’alzinar
despenjaré dolça lira
i prendré una guspira
d’amor per poder cantar
la cançó que el cel m’inspira.

Jesús, Josep i Maria,
ompliu de flors el camí
del perfum de romaní
la casa i la fusteria
i del blau tot el confí.

Van camí de Natzaret
i d’Egipte esperançats
tornen i ací decansats
acaronen el Xiquet
que els transporta captivats.

Sant Josep el foc enceta
a l’hivern amb borumballa
i del cel baixa i retalla
l’esplendor d’un gran cometa
per al foc d’aquesta falla.

Jesuset els dóna un bes,
Sant Josep una abraçada,
i la Mare molt aimada
porta el cor d’amor encés
al matí i a la vesprada.

Sou xiquets els més xiquets
de la falla i del casal,
sou memòria i memorial
sou bonics com parotets
d’innocència angelical.

Josep, en les teues mans
sostens la Llum de la història,
la seua suau cridòria
ens vol fer a tots germans
per portar-nos a la glòria.

Feu que no se’n perda cap,
Sant Josep a tots cuideu,
pel camí del bé porteu,
I en salut i en maldecap
dolça sou, Mare de Déu.
Josep Martínez Rondàn
Faura, 2015
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No volem ser una falla més; volem crear la Marca Mocador. Volem que el faller o fallera participe i interactue
amb l’associació cultural. Destaquem com a innovació d’este any tres línies bàsiques: el projecte sostenible
i de reciclatge, el solidari i l’igualitari. Mai descuidem les nostres arrels i la nostra cultura, i intentem fer una
setmana cultural i un llibret d’acord amb la nostra marca i les nostres formes de fer falla. L’eix vertebrador son
els monuments: enguany, amb el lema #Innovem per a la falla gran apostem per línies més avantguardistes;
al seu torn, la infantil porta el lema Una falleta amb 5R, perquè volem ser més sostenibles.
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«Verba volant, scripta manent» és un proverbi llatí que ens diu que les paraules volen i allò escrit queda. La
falla es crema i el llibret queda. A més, volem que siga el vehicle de comunicació entre el món i la falla, en
valencià. Ens creiem tant esta afirmació que creàrem els premis literaris Mocador i Emili Llueca, dotats amb
500 €, que reconeixen els assajos publicats en llibret de falla de tota la Comunitat Valenciana»
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Intentem generar sinergies positives amb la unió d’esforços. Per això tenim l’honor i l’orgull de formar part de
la plataforma Lletres Falleres, amb l’objectiu de premiar diferents gèneres literaris i estètics en el llibret de
falla. Trobareu tota la informació en www.lletresfalleres.info.

Enguany hem entrat en el grup de Falles I+E. Som falles diferents, però iguals; amb objectius innovadors,
per tal de donar frescor i avantguardisme a este món amb estructures i formes tan marcades i tradicionalista
Teniu més info en www.facebook.com/FallesIE

Hem creat la marca #MocadorSolidari amb l’objectiu d’ajudar persones. Hem creat 5 accions solidàries
replegant aliments, roba i joguets.
També la Delegació d’Igualtat ha creat 5 iniciatives per tal de tindre una millor conscienciació igualitària en
este món tan donat a açò i que estiga present durant tot l’any amb la marca #MocadorIgualitari.
Per a finalitzar, estem treballant amb la marca #MocadorSostenible: fem tallers, activitats molt divertides,
excursions, articles, jocs i la falla infantil per tal de tindre i crear consciència de sostenibilitat i de reciclatge.
Volem reconèixer a persones o associacions amb valors i hem creat el Premi ViP, valors i professionalitat.
Enguany ha sigut Xavi Serra, conegut per tots com a Malalt de Falles, per tota la professionalitat i aportació
al món faller.

Per a finalitzar, voldríem destacar que l’objectiu és compartir la nostra forma de fer falla, que no és ni millor
ni pitjor, simplement, és. Si pot ajudar a alguna comissió a fer societat civil, ens sentiríem molt orgullosos.
Caminem i seguirem!
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PRòleg
INNOVACIÓ,
CONSERVACIÓ,
DISTINCIÓ

//GIL MANUEL HERNÁNDEZ//

Hi ha dues preguntes que cal fer-se en relació amb una festa tan dinàmica i complexa com les Falles: és
possible innovar conservant?, és possible conservar innovant? De com contestem, depén en gran mesura
l’orientació que prendrà el ja clàssic debat sobre la innovació en la festa fallera. El que ací farem serà
intentar superar el dilema innovació/conservació per defensar que en realitat funciona una dialèctica que
implica els dos extrems del dilema, una dialèctica que al remat es plasma en una única realitat: la recerca
de la distinció inherent a la dinàmica social de la festa.
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És possible innovar conservant? D’entrada la innovació implica una modificació substancial, un canvi
significatiu sobre allò conegut o normatiu. D’altra banda la conservació al·ludeix a la preservació de quelcom
que ja existeix, fins i tot per a protegir-lo de certs canvis. El ben cert és que amb l’evolució històrica de les
Falles s’ha anat conformant un model més o menys convencional de festa, amb les seues regles escrites
i no escrites, que demarquen allò que se suposa que és faller i allò que no ho és o ho és menys, i amb una
sèrie de requisits que componen el paradigma de la convenció fallera i la despleguen en tota una sèrie de
dimensions (ritual, artística, econòmica, política...). De manera que alterar este model dominant implica
algun tipus d’innovació. Ara bé, esta pot ser una innovació que no qüestione o transforme les estructures
principals del model convencional, i en eixe cas estem davant innovacions de petit abast; o es pot tractar
també d’innovacions que desafien la regla dominant i plantegen un biaix més experimental, subversiu o
transgressor. No cal investigar massa per constatar que en la festa fallera estes darreres innovacions són
minoritàries i escasses, doncs el que predominen són xicotets canvis, alguns d’ells més agosarats, però
que no transformen en profunditat el cànon faller. Des d’esta perspectiva és fàcil concloure que en les
Falles predomina més la conservació reformista d’allò convencional, especialment des del moment en què
innovar massa podria ser considerat pels guardians de les regles del joc, que la majoria reconeix com a
legítims, com un estigma que marcara negativament una comissió fallera o artista faller. De fet, per això
està el sistema de premis: per a evitar que massa gent se n’isca de la norma.
Però, paradoxalment, la conservació absoluta no existeix, més prompte funciona com una conservació
que és més una declaració política d’intencions. Perquè durant cada exercici una comissió no ho repeteix

tot exactament igual, sempre irrompen xicotets canvis, no tots realment innovadors, encara que alguns
d’ells sí que ho són, per innocents que semblen a simple vista. Fins al punt que, de vegades, conservar
pot passar per innovació, com quan una falla es resisteix a deixar de plantar el seu cadafal al tombe, o a
eliminar la replegà, o substituir costums propis per altres més de moda, als quals ràpidament s’apunta
tothom, com canviar la revetla amb orquestra pel discomòbil. Cosa que ens du a la segona pregunta: és
possible conservar innovant? Doncs clar que sí, perquè esta és ni més ni menys la lògica de la recuperació
patrimonial: cada vegada que una comissió rescata i actualitza indumentària antiga, el tabalet i
la dolçaina, rituals festius vells, formes antigues de fer falla, de gastronomia popular o reivindica la
cultura local mitjançant uns llibrets que semblen elaboradíssims llibres d’història, s’està conservant i
alhora innovant, doncs es fa de la conservació del patrimoni propi una iniciativa innovadora, de la qual la
comissió es pot sentir ben orgullosa.
I tot això ens porta, finalment, al fet que tant la innovació conservacionista com la conservació innovadora,
a més de la innovació pura, tenen com a objectiu la distinció del col·lectiu faller. Esta pot donar-se dins
la convenció dominant, certament més conservadora, com per exemple a través de l’obtenció de premis
diversos o tenint falleres majors dins la cort d’honor de la ciutat o poble respectiu, o escometent iniciatives
festives que criden l’atenció. Però la distinció també es pot obtindre innovant d’una manera un poc més
elaborada, com succeeix quan es recupera el patrimoni cultural perdut, es promocionen llibrets de gran
qualitat literària, es convoquen originals setmanes culturals o es planten falles estèticament experimentals
d’artistes avantguardistes. Fins i tot la distinció pot arribar d’una manera més arriscada, apostant per
transformacions integrals i radicals de la festa, com proposen les falles populars i combatives. Però en
última instància la clau està a diferenciar-se dels altres. Totes les comissions falleres ho busquen, si poden
dins dels canals convencionals, via competicions reglades, i si no n’hi ha prou amb estos, fora d’ells, amb
plantejaments que en el fons no deixen de ser competitius. Ser reconeguts o autoreconeguts com un grup
festiu amb personalitat pròpia, del qual hom pot sentir pagat de pertànyer, un col·lectiu faller amb el qual
estar a gust i tindre una vida més plena de sentit. En resum, la màgia de sentir-se diferents i de ser valorats
com a tals en un entorn de calidesa festiva i celebració joiosa. La resta, en el fons, és secundari.
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J U S T I F I C A C I Ó D E T I R A D A E N PA P E R : 8 0 0 E X E M P LA R S
E L P R E S E N T L L I B R ET H A PA RTI C I PAT E N LA C O N VO C ATÒ R I A D E LS P R E M I S D E
LA G E N E R A L ITAT VA L E N C I A N A P E R A LA P R O M O C I Ó D E L’ Ú S D E L VA L E N C I À .
A Q U E S T L L I B R E T H A E S TAT R E V I S AT P E L G A B I N E T D E P R O M O C I Ó I Ú S D E L
VA L E N C I À D E L’A J U N TA M E N T D E S A G U N T .
L’A C FA L LA E L M O C A D O R N O E S FA R E S P O N S A B L E , N I
C O M PA RTE I X N E C E S S À R I A M E NT, LE S O P I N I O N S D E LS S E U S C O L· LA B O R A D O R S .
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SALUTACIÓ
DE LA
PRESIDÈNCIA
Aquest any, i després de 36 anys de faller, els mateixos anys des que es va fundar la Falla, tinc l’honor
de tindre la presidència. Molts anys han passat des d’aquell 1979 i espere que hi continuaré molts anys,
perquè ací vaig nàixer i ací morirà el meu esperit faller.
Moltes històries podríem contar de tota la trajectòria que m’ha portat fins ací, només m’agradaria
remarcar-ne una. Sempre havia somiat tindre la presidència, sobretot quan era xiquet i deia al meu
pare que em deixara ser el president infantil. Les circumstàncies en casa no eren les més favorables i
hauríem d’esperar. Moltes falles cremades i moltes nits plorant per no haver sigut president infantil,
el qui porta la falla en l’ànima sabrà de què estic parlant.
El meu pare va iniciar el camí el 1979, el meu germà consolidà un projecte de falla molt ambiciós a
nivell cultural i social, ara és el meu torn de continuar construint en equip la Marca Mocador.

Per això estic ací, per portar la insígnia del Mocador allà on em demanen els
meus fallers i siga necessari arribar, i acompanyar els millors representants
que podria tindre la Falla, el president infantil, Oriol Garcia, un xiquet que
ha nascut en la Falla i faller de cap a peus; Ana Gomis, la nostra FMI,
una xiqueta elegant, fallera, guapa i que estime moltíssim; i la nostra
FM, Noelia Torres, una fallera que ja ha sigut FM de la falleta, filla de
fallers del Mocador i mare de falleretes, una gran FM.
Vull agrair l’excel·lent treball de tota la comissió amb el projecte
solidari, igualitari, sostenible i cultural que enguany estem
desenvolupant. Endavant, companys, sempre endavant!!
A més estem molt orgullosos de pertànyer a Falles I+E, un
grup de Falles que volem aportar un valor afegit al col·lectiu,
diferenciar-se.
No sóc persona de moltes paraules, però no podia deixar de fer
aquesta salutació en nom de tota la comissió.
Per a acabar, no volem perdre els nostres orígens, ja que no
volem perdre la nostra identitat, vull recordar uns versets escrits
el 1979 pel benvolgut faller Ramon Castelló a mon pare en el
primer any de falla:
De les Falles, la millor
És la Penya Mocador,
Dels fallers, el primer
Pere Morte, el Rosarier.
Sense res més, vos desitge unes bones Falles 2015, i al casal del Mocador
sou totes i tots benvinguts.

Rubén Morte

comissió
executiva

Presidència
Vice-presidència primera
Vice-presidència segona
Vice-presidència tercera
Vice-presidència quarta
Secretaria
Vice-secretaria
Tressoreria
Vice-tressoreria
Relacions Públiques
Delegació de loteries
Delegació d’incidències
Delegació d’ínfantils
Delegació de cultura
Delegació d’esports
Delegació de falla
Delegació de festejos
Delegació de play back
Delegació de transport
Delegació de disseny gràfic
Delegació de casal primera
Delegació de casal segona
Delegació d’activitats diverses
Delegació de comparsa
Delegació de carrossa
Delegació d’ornamentació
Delegació de decoració
Delegació de solidaritat
Delegació de sostenibilitat
Delegació d’igualtat
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Rubén Morte Lorente
Pere Morte Abellán
Hugo Morte Lorente
Maria del Remei Hervàs Torres
Rosa Benet Carot
Rosa Carot Sanchis
Maria Teresa Lorente Guillen
Francesc Villar Graullera
Pedro Javier Morte Lorente
Noelia Torres Soriano
Carmen Cabello Márquez
Benjamín Alepuz Soriano
Estíbaliz Sáez Moreno
Carla López Lorenzo
Maria Isabel Soriano Conde
César Torres Soriano
Jose Andrés Caballero Narro
Maria Benet Carot
Rafael Soler Martínez
Miquel Platero Berjas
Jorge Morte Lorente
Luis Jimenez Ortega
Raúl Lorente Martínez
Sonia Caballero Narro
Baltasar Soriano Ribelles
Alba Pitarch Sanjosé
Rebeca Zamorano Rodriguez
Maria Gaspar Julià
Ana Lluesma Gordo
Remei Monzó Hervàs
Manuel Gil Cantero
Ester Argente Frías
Ana Muñoz Prats
Daniel Torres Rojas
Pere Monzó Hervàs
Sergi Garcia Queral
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NOÈLIA TORRES
I SORIANO
Fallera Major 2015
El Mocador

Obri el dia la matinada,
eixe espai de temps en què canvia la llum
i la foscor de la nit dóna pas, indeleble,
a un alba plena de colors...

Tu, coloma d’aquell niu,
del que dos van alçar el vol
i que al capvespre et visiten
en forma d’estels i de llum...

Representar el Mocador...
Què se sent? No t’ho puc explicar
perquè ja has viscut l’experiència
i res nou et podria contar...

I torna a somriure la vida
després de tant de plor,
i torna a volar la gavina
i a cantar el rossinyol...

Tu, formigueta treballadora
que té en sa casa dos brillants,
que són el sentit d’eixa lluita
per anar tirant avant...

Per ser mocadorina d’ànima
sé que trobaràs molts a faltar,
però els qui estem, puc assegurar-te,
estem tots al teu costat...

Un nou camí als teus peus...,
un tornar a començar…
i a poc a poc enriquint-te de tot el bé,
que de goig,
pot omplir de nou el cor...

Tu, filla i germana entregada
que als teus ho dones tot.
Tu seràs de nou l’ambaixadora
d’esta falla... El Mocador...

Perquè pugues sentir-te orgullosa
de tota esta comissió
que al vent de gregal li demana
que siga el que proclame el teu nom.

Una xiqueta fou el nostre emblema,
farà ara vint-i-quatre anys.
I torna hui feta una dona
per ser la nostra senya d’identitat...

Vent al qual posa veu el Mocador
perquè hui ja tots s’assabenten
que és NOÈLIA TORRES I SORIANO
la nostra fallera major.

cort
d’honor
Fallera Major
Noelia Torres Soriano
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Maria Teresa Lorente Guillen
Rosa Carot Sanchis
Carmen Cabello Márquez
Estíbaliz Sáez Moreno
Carla López Lorenzo
Maria Isabel Soriano Conde
Maria Benet Carot
Sonia Caballero Narro
Alba Pitarch Sanjosé
Rebeca Zamorano Rodriguez
Maria Gaspar Julià
Ana Lluesma Gordo
Remei Monzó Hervàs
Ester Argente Frías
Ana Muñoz Prats
Maria del Remei Hervàs Torres
Rosa Benet Carot

FALLERS
d’honor
Il·lustríssim Sr. President de la Diputació de València Alfons Rus Terol
Margarita Pin Arboledas
Vicent Vayà Pla
Esteban García Isaac
José Antonio Tarí Campello (Taiti)
Stanislaw Zawistowski
Marcelino Martínez Picó
Jorge Raúl Ferrer Torres
Antonio Morte Abellán
José Manuel Ros Manuel
Héctor Alepuz Soriano i Cristina Martí Espinosa
Christian Garcia - Parrado (Artista Falla Infantil)
Miguel Balaguer (Artista Falla Gran)
“Mamis i Papis” de la xicalla del Mocador
AC L’Arxiu Camp de Morvedre
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LEMA > #Innovem
Artista > Miguel Balaguer
versos > josep de morvedre
Trobador
desganat
No m’entren ganes d’escriure
aquest llibret de la falla,
la meua ment no treballa,
i no té ganes de riure.
Com és dolç voler i viure
i l’amistat és tan gran
jo trauré de contraban
el vers que Hugo em demana,
pense que els tinc en l’andana
pujats en un tobogan.
Els mire i no se deturen,
els dic que paren un poc,
que vull posar-los un floc
de farols que els configuren.
Les síl·labes es mesuren,
els versos tots van contats
si a la fi són ben rimats
musicats van al principi
per cantar del municipi
les glòries dels temps passats.

No sé per on començar
ni quines coses cal dir,
ni si podré resistir
el pes de versificar.
Cal saber i no dubtar
que açò de dir en versets
les escenes i els pebets
que donen al trobador
cal enginy, voler i humor
i treballar a ratets.
Baixeu, versos, de l’andana,
que vos pegue a tots el sol,
sentiu l’olor del bunyol
i el sonar de la campana.
La festa al poble engalana,
els poemes el llibret,
cacau, tramussos, vinet
a l’ombra de la barraca,
casal de riures i traca...,
visca el tio Francesquet.

Oh versos, si sou de mel
endolciu la nostra oïda,
i és tan dolça la ferida
que sembla que ens parla el cel.
Ja ho va dir el so Miquel,
a l’ombra de la figuera
que la falla és com la pera
de flors enmig d’un tabac,
i son flaire ambrosiac
enceta la primavera.
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Tema central
Central, centre,
oh, sí, molt important...
La primera és la millor,
per ser ací la darrera,
que no importa en la filera
quin lloc ocupa el color.
Rosaura sona el tambor,
i Miracles el pandero,
el de Ruth és curandero
i el de Lola seda i tul,
però s’ha esgarrat el cul
ballant amb força el bolero.

32

Central, central..., telefònica,
o també central, la Hidro,
el president és Isidro,
i de la Renfe Verònica.
Dels músics la Filarmònica,
el director, mon amic,
i el centre de l’embolic
és la flor de l’abedul,
de per darrere és el cul
i per davant el melic.

El centre és molt important,
sense centre no hi ha cercle,
de vegetal el tubercle,
la campaneta del cant,
la trompa de l’elefant,
de la ignorància l’il·lús,
en el centre està el reclús,
el centre al mig de la fila,
entre cames la pilila,
i de la mona el tramús.
El centre d’aquesta falla
són els ninos i els ninots,
del foguer els cullerots,
de la taula la rialla.
Del menut dolça contalla
que quan serà ja major
recordarà amb molt d’amor
que en aquesta contornada
de xiquet veia plantada
la Falla d’El Mocador.

Primera escena
De com l’arqueologia
és font de volumetria.

Segona escena
Si no fan llum...,
o poca llum...

Al solar dels trinitaris
escarbant estan pedretes
xiques, grans i mitjanetes,
medalletes i rosaris.
Diuen si han trobat himnaris
que se senten per la nit,
quan el poble està dormit
invisibles trobadors
porten pels carrers remors
i molts, ai, els han sentit.

Ha posat un llaurador
regant al carrer faroles
al so Pepet de Mussoles
la Falla d’El Mocador.
El pobre no trau llavor
conreant cols i tomates,
ha deixat les alicates
puix ja no van a collir,
i el bollit no pot bollir
sense bledes ni patates.

Hi ha de dia dos ninots
mirant cap aquest solar
que la falla vol captar
dels arqueòlegs l’argot.
L’u li diuen Batistot,
l’altre Pep el de la Muda,
i tindrien ben batuda
una tesi amb gran barreja
si no fora que els mareja
el vinet i la beguda.

De nit la llum esperant
molt poquet, poquet s’encenen
i és que per tenir no tenen
ni del corrent un resum.
Llum no en fan, i fam perfum
de la flor de tarongers
puix confronten els carrers
a la part no urbanitzada,
i el perfum de la vesprada
el porten els llumeners.

El iaio li conta al nét
que pels murs del Circ Romà
una bruixa es passejà
una nit de molt de fred.
Duia al muscle un cabasset
i quan tornava de l’horta
estant tancada la porta
entrà i el deixà en la Plaça
i el cabàs de carabassa
la vestí i la deixà torta.

Per no esmerçar més claror
han posat pobres faroles
perquè pobres vidrioles
suaven sense calor.
Per amainar el dolor
no han pensat que al cel tot sol
ben lluent passeja el sol
repartint molta energia
per a encendre una bugia,
una ‘pera’ o un gresol.
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Penúltima escena
De com Sagunt no té hotels,
i al carrer d’en Jou
en podrien fer un

Escena quarta
De com Hugo Morte,
qual altre Pablo Iglesias
sense pirri, vol...

Sagunt, ciutat immortal,
enmig, la Plaça Major,
i al Castell el resplendor
de foguera tan genial.
De l’aurora boeral
en la mar llum recolzada,
i en muntanya molt amada
murs i torres alts i forts,
el Circ al carrer dels Horts,
i l’horta tan llastimada.

Deixeu-me que hui comence
per la que és darrera escena
on el meu amic alena
el missatge que condense.
Vol millorar, jo em pense,
el festival de les falles,
que renovem les baralles,
alcem llur potencial,
i llancem lluny l’orinal
de misèries i deixalles.

El paisatge en part bucòlic,
el cel seré si no plou,
i al corral ben fresc ix l’ou
en la taula metabòlic.
No hi ha por a tindre un còlic
als hotels de ciutat tanta,
puix que no sabem on canta
la gran ciutat hotelera,
si a la part d’esta ribera
o on Casilda balla i canta.

Hugo vist molt elegant,
aquell no porta corbata
i en el nas una tomata
d’un sonrosat elefant.
Hugo parla com cantant,
Pablo com còmic de fira,
per no parar no respira,
mentides de tres en tres,
ho farà tot al revés
si aconsegueix el que aspira.

Grans monuments té Sagunt,
i en tindria més encara
de turistes si els donara
hotels en el millor punt.
El Castell tenim damunt,
el riu passa ara pel mig
i no seria capritx
fer hotels a l’altra banda
on ballar la sarabanda...,
aquest és nostre desig.

Mireu-lo, Hugo, mireu,
ha tornat ja de Dublín,
no sabeu, no, no, ai, quin
president complimenteu.
És president i amic meu,
sap anglès i prompte rus,
de vocables molt profús
presideix amb goig i humor,
la Falla El Mocador
i el volant d’un autobús.

Epíleg
Si començar no sabia,
com inspirar-me tampoc,
mes mirant el cel un poc
m’ha vingut la poesia.
Ganes massa no en tenia,
però a ploure han començat
versos d’un cel emboirat,
i tants alhora en venien
que contindre’ls no podien
cossi, casa i veïnat.
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LLI
BRET
INFAN
TIL

Pròleg

Amb R de raonable.
Una qüestió de sentit comú
//Pere Berjas//
//Cap d’estudis del CEIP Ramón Laporta de Quart de Poblet//

F

a molts anys, aproximadament des dels anys cinquanta,
ens trobem immersos en un sistema econòmic basat en el
consum. Aquest té com a principal característica el fet que de
manera quasi frenètica, hem d’adquirir o renovar tot tipus de
coses que van més enllà del que seria estrictament necessari.

Aquesta circumstància ens du a una visió certament consumista, però de la
qual és molt difícil escapar ja que d’ella depèn que canvien de mà els diners,
que circulen, que es moga l’economia i, per tant, es creen llocs de treball.

Trobar un equilibri entre aquestes dues grans qüestions, consum i economia,
no és gens fàcil, entre altres coses perquè es presta a molts plantejaments
polítics i perquè hi ha una premissa que no es pot obviar: la sostenibilitat del
planeta.

Amb el pas dels anys, molts països del món, moltes organitzacions de tot tipus,
i, en definitiva, molta gent amb bon criteri i sentit comú s’han adonat de la
importància de convèncer i conduir la gent de tot el planeta cap a un comerç
just i a un consum responsable. No obstant, tots ells, així mateix, són conscients
que aquestes dues mesures encaminades a reduir el consum no són suficients.
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Cal tindre en compte més coses com què fer amb les deixalles. Estem davant
d’un dels grans reptes de les societats avançades: el reciclatge. Amb aquest
aconseguim transformar objectes que aparentment ja no serveixen en un
altre producte nou, i evitem per una part contaminar el medi i per una altra
estalviar matèries primeres.

Una altra opció que tenim davant les deixalles és la de reutilitzar. Amb aquesta
mesura podem allargar la vida útil dels objectes per donar-los una altra utilitat.
Així trobem coses curioses com fer joies de bijuteria amb capses de cafè.
Per poc que ens fixem, acabem d’emprar tres paraules, que juntes es coneixen
com les tres R ecològiques: reduir, reciclar i reutilitzar.
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Però per aconseguir una bona implicació de totes les persones hi ha un
element essencial, clau: l’educació. Sense aquesta no es podrà tindre èxit
en tan magna empresa: deixar cada generació un planeta millor del que va
trobar en nàixer. Així doncs, la responsabilitat de les famílies i educadors,
principalment, és la d’ensenyar i educar des de ben xicotets els xiquets a
trobar com una cosa natural, com una rutina més de les seues vides, tindre un
comportament d’acord amb les tres R abans esmentades.

Per la seua part, des del món educatiu es promouen activitats quotidianes
com separar les deixalles aprenent el significat del colors dels contenidors de
reciclatge. També podem trobar tallers de reciclatge i de reutilització, en els
quals estan molt presents activitats derivades de l’art, la música, la construcció
o el joc. Els beneficis que es desprenen d’aquestes activitats van més enllà del
que pensem, i és que, a més, es desenvolupa un dels grans objectius que tota
escola moderna hauria de tindre en compte i potenciar: la creativitat. Aquesta
és en realitat la gran impulsora del benestar d’una societat, ja que darrere
d’ella hi ha els grans pintors, músics, arquitectes, enginyers..., les patents...
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No obstant..., la sostenibilitat del planeta és cosa de tots, i si abans hem
comentat la importància de les famílies i l’educació, ara cal afegir la implicació
d’altres responsables socials: polítics, empresaris, ONG... i totes les persones
adultes en general.

Així, les tres R s’han convertit en sis. Ara també hem de plantejar-nos qüestions
com el de repensar els nostres hàbits i estil de vida de manera que cobrim
totes les necessitats bàsiques amb consums moderats.

Reestructurar el sistema econòmic de manera que el benestar de la gent
estiga per davant de la maximització de guanys per part dels empresaris, sols
així es garanteix la continuïtat d’aquestes a mitjà i llarg termini.

I, per últim, redistribuir, de manera que es produïsca una distribució dels
recursos de manera equitativa en funció de les diferents necessitats que es
donen entre la població de qualsevol societat.
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Salutació de la
presidència infantil
Benvolguda xicalla,
Per primera vegada, després de molts anys, una presidència infantil es dirigeix a
totes i tots des d’aquestes línies del nostre llibret.
Han sigut molts anys esperant que arribara per a mi el moment de representar la
xicalla d’aquesta falla a la qual vull tant; per això, perquè he esperat tant i m’ho
estic passant tan bé, vull aprofitar per convidar-los a tots a gaudir amb nosaltres
de tots els actes que hem preparat per a aquestes falles 2015.
Gaudir de les nostres excursions, de la Setmana Cultural, de la visita dels Reis
Mags, de les xocolatades, és a dir, de totes les activitats que per als infants s’han
organitzat.
Com ja sabran, són molts els projectes que duem a terme; enguany n’hi ha tres
que a mi m’agraden molt. Un d’ells és un projecte de reciclatge en el qual hem
après la importància que té per al medi ambient fer les coses com cal.
Un altre és un projecte solidari en el qual hem intentat ajudar els mes desfavorits

en aquelles coses que hem pogut, roba, menjar, joguets..., que
m’ha fet pensar que entre tots podem fer moltes coses pels
altres, ja que si fórem nosaltres els qui ens trobàrem en eixa
situació també ens agradaria que ens tiraren una maneta.
Una cosa que jo desconeixia que m’està agradant molt,
ja que la xicalla estem participant a fer la nostra falleta i
s’ho estem passant molt bé.
Com poden veure, estem treballant molt. Per això ens
agradaria comptar amb tota la població per a gaudir junts de
tot aquest treball.
Per últim, donar les gràcies a tots aquells que han fet
possible que el meu somni es fera realitat, als quals
estaré sempre agraït per aquest regal que m’han fet.
Fallers, falleres, xicalla, gaudiu molt, ens veurem
jugant, ballant, tirant petards i fent eixes coses
que fem els xiquets...
Un bes molt fort,
Oriol Garcia i Queral
Presidència Infantil 2015/ AC Falla El Mocador

Ana Gomis Gaspar
Fallera Major Infantil 2015. El Mocador

Ja sé que eres major per a contar-te un conte,

Però la dolçor de la nina

però açò és la història d’una remor...

era tan i tan gran,

que un dia a la vora de la mar

que va arribar un bon dia

em va contar un caragol marí

que el desig es va fer realitat...

amb el cor nugat d’emoció.
Tot començà en una ofrena,
Era la història d’una xiqueta

mantellina blanca i cosset llarg,

que duia al cabell el color del sol,

els topos i les pintes

que li va dibuixar el somriure l’aurora

i un ram de flors en la mà...

i la mel va donar el color als ulls...
I a poc a poc va anar llaurant-se
D’una tranca bullanguera,

el camí que la duia amunt,

alegria de la seua llar,

a ser el penó delicat i tendre

que és l’orgull d’Alfredo i Rosa

dels infants del Mocador.

i de tots els que són al seu voltant...
D’un Mocador que l’estima
D’una xiqueta discreta i responsable,

perquè és impossible no fer-ho,

callada, educada i prudent,

d’un Mocador que a ella s’entrega

que quan està contenta balla

per ser tota ella un compendi

i regala vida pertot arreu...

de virtuts i de noblesa.

Em digué el caragol marí que un dia,

I acaba la història el caragol marí

en veure-la trista mirant la mar,

dient-me que si escoltem la mar

li va dir que vestir-se de llauradora

ens dirà el nom de la xiqueta:

era un somni que no anava a complir mai...

ANNA GOMIS I GASPAR.

La xicalla
Presidència Infantil

Oriol Garcia Queral
Fallera Major Infantil

Ana Gomis Gaspar

Nahia Morte Ortiz

Paula Soriano Muñoz

Maria Morte Gaspar

Candela Pastor Pastor

Luz Morte Lluesma

Lucia Vitoria Garcia

Paula Cuevas Vela

Rubén Gil Argente

Maria Rodríguez Gómez

Manuel Gil Argente

Celia González Ariño
Andrea Moral Benet

Juan Cuevas Vela
Francisco Molina Zamorano

Lluna González Alacreu

Irene Molina Zamorano

Laura González Alacreu

Aitana Morte Langaran

Paz Gómez Hernández
Coral Gómez Hernández
Gala Rodríguez Gómez
Carla Villarroya Torres
Daniela Villarroya Torres
Lucia Nebot Roselló

Julia Morte Lluesma
Baltasar Soriano Muñoz
Rafael Soler López
Sofia Espuig Caballero
Lucia Ferrara Gallego

Lema > Una falla amb 5 R
Artista > Christian García-Parrado

Les 5R

L

a protecció del medi ambient és molt complexa, però és cert que

cadascun de vosaltres, des de la vostra casa, podeu fer molt per a
conservar i protegir el planeta Terra. Només cal ser responsables
amb l’entorn.

Abans de presentar-me he volgut dir-vos que cal ser responsables amb l’entorn,
amb el planeta, amb les platges, muntanyes i en definitiva amb el medi. És
uns del comentaris més importants que us faré: cal ser responsables, molt
responsables. Molts de vosaltres penseu que el més important per a conservar
el medi ambient es reciclar. Doncs, noooooooooo!!!!!!! No és així...!!!! Reciclar no
és l’única cosa que podem fer pel planeta.

Massa coses us estic contant sense presentar-me... Jo sóc la Màquina del
Respecte, em coneixen com RESPECTE i em coneixereu perquè enguany m’han
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tret a la falla... Ha ha ha ha!!! M’han dit que sóc el ninot més gran, i el més llest
i per això m’han demanat que us explique un teorema: el teorema de les 5 R.
Crec que, amb el de Pitàgores, és l’únic que sé.

Us dic que no és un teorema complicat, gens complicat..., únicament necessitem
cinc escenes per definir els conceptes. Haureu d’estar atents i atentes per
entendre tot el que vaig contant. Preparats i preparades?

ESCENA 1R: REPENSEM

Repensar el consum és el primer punt per ser ecologista i per protegir el
medi. Comprar, tirar, comprar, tirar, comprar... No és una cadena de paraules,
ni un acudit. És un estil de vida. Comprem mòbils amb bateries que es moren
als divuit mesos, impressores que deixen de funcionar quan imprimeixen un
nombre determinat de còpies, bombetes que es fonen a les mil hores... Ara
sou vosaltres qui podeu rebel·lar-vos i pensar sobre el consum. Compre el
que necessite o compre més del que necessite? Repenseu per un consum
responsable.
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ESCENA 2R: RENOVEM
Per tots és sabut que tenim recursos renovables i no renovables. Vos els
diferenciaré:

Els recursos no renovables són aquells que existeixen en una quantitat fixa al
nostre planeta i que la seua renovació sols és possible mitjançant processos
químics, físics i geològics que duren milions i milions d’anys. Un exemple és el
petroli i el carbó. Però, per què es diuen no renovables si la renovació la realitza
el planeta??? Doncs es diuen no renovables perquè estem consumint aquests
recursos d’una manera més ràpida que el que tarda la Terra a renovar-los.
Mmmm…..

Els recursos renovables són aquells que son reemplaçats més ràpidament per
la natura que els no renovables. Per exemple, la fusta que s’extrau de l’arbre.
Però heu de tenir en compte que un recurs renovable pot arribar a ser no
renovable si es consumeix sense trellat, com talant els boscos, contaminant els
rius... Hem d’anar amb cura amb tot açò...!!!
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ESCENA 3R: REDUÏM

Reduir té com a principal objectiu la reducció de productes que consumim,
sobretot el paper, embolcalls i plàstics. La compra d’articles sense cap necessitat
fa que generem gran quantitat d’escombraires per l’excés d’embolcalls. Dit tot
açò, us deixaré per escrit alguns consells: heu de reduir la quantitat de paper
i vidre que utilitzes, heu de fer decréixer el consum d’aigua, dutxa en lloc de
bany, controla que les aixetes de casa no perden aigua, tanca l’aixeta quan et
rentes els dents...
		
ESCENA 4R: REUTILITZEM

Reutilitzar és tornar a utilitzar els productes que ja tenim. Per això podem
restaurar-los o no. Un exemple són les ampolles de vidre que retornem per a
usar de nou. Quan reutilitzem, adoneu-vos que estem contribuint a la reducció
de la producció de nous productes i amb açò estem contribuint a millorar el
medi ambient.
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ESCENA 5R: RECICLEM

Reciclar consisteix a fabricar nous productes utilitzant materials obtinguts
d’altres vells. Per exemple: reciclar vidre significa utilitzar envasos de vidre per
tornar a fondre i fabricar nous envasos de vidre. Hi ha estalvi de materials.

Per fer-ho fàcil, jo, Respecte, he creat contenidors de reciclatge de diferents
colors:
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ELS CONTENIDORS DE RESPECTE

El contenidor groc per als envasos. En aquest contenidor heu de dipositar les
llaunes, els envasos plàstics o els brics.

El contenidor blau per al paper i cartró. En aquest contenidor s’han de dipositar
els cartrons de les caixes, els diaris, les revistes.

El contenidor verd (vidre): per als envasos de vidre. En moltes ocasions té
forma d’iglú.

El contenidor marró (matèria orgànica). Restes de menjar.

Hi ha productes com les piles, els electrodomèstics, les bicicletes, els ordinadors...
que són reciclables. Aquests són moooooooolt contaminants i s’han de portar
al lloc adequat per a reciclar-los.
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Ja hem definit les escenes, i ara, amb la seua ajuda, hem d’entendre la llei o el
teorema de les 5 R de l’ecologia i la seua conclusió. Us el deixe per escrit:

El teorema de les 5 R:

“Si volem conservar i protegir el nostre planeta hem de complir les 5 R de
Respecte: repensem, renovem, reduïm, reutilitzem i reciclem.”

És cert que als darrers anys la fabricació de productes i el consum ha crescut
moltíssim, i com a conseqüència l’augment de deixalles, cosa que presenta un
gran perill per al medi ambient. Molts de vosaltres, i ho he dit abans, penseu que
el més important és reciclar, però no! EL més important és complir el teorema
de les 5 R.

CONCLUSIÓ O COROL·LARI. Establim prioritats.

Hem d’aplicar el teorema de les 5 R amb les següents prioritats:

• Repensem el consum.
• Renovem els recursos.
• Reduïm sempre que siga possible.
• Reutilitzem sempre que hem pensat
en reduir.
• Reciclem com a última opció.

Així que dóna valor als teus residus: repensa, renova, redueix, reutilitza i recicla.
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TEST

Tinc consciència
ecològica?
1. De quin color és el contenidor on diposite el paper que utilitze?
A) Blau.
B) Marró.
C) El paper no és reciclable.

2. Tanques l’aixeta mentre et rentes les dents?
A) Sí.
B) No.
C) No em rente les dents.

3. Quines són les 5 R?
A) Reduïsc, recicle, renove, reutilitze, repense.
B) Respecte, recicle, renove, reutilitze, rebutge.
C) Respecte, recicle, renove, reutilitze, repense.

4. Quina matèria és no renovable?
A) Carbó.
B) Vidre.
C) Orxata.

5. Quina matèria és renovable?
A) Paper.
B) Carbó.
C) Suc.

6. De quin color és el contenidor on diposite el vidre?
A) Verd.
B) Marró.
C) Rosa.

7. Quins d’aquests elements és més contaminant?
A) Piles.
B) Paper.
C) Fulla d’un arbre.

8. Què faré com a última opció per ser ecologista amb el medi ambient?
A) Reciclar.
B) Reutilitzar.
C) Gitar-me a dormir.

MAJORIA DE A: Enhorabona!! Ets una persona conscienciada amb el
medi ambient i ecologista. Molt bé!!!

MAJORIA DE B: Has de millorar. Però és un bon començament. Repassa
els consells de Respecte!

MAJORIA DE C: No sé si estàs dormint o no ets responsable amb el
planeta. Torna a llegir l’explicació de la falla i posa’t les piles!

Aigua va, aigua ve
//Carles Cano//
//Sento Llobell//

A

quell poble era un secall, un lloc eixut i aspre on no creixien
ni els cards. Era tan sec que a l’ajuntament discutien sobre si
canviar-li el nom de Beniflipall pel de Secardí o Vilasecor. Mai
havia estat un lloc on sobrara l’aigua, però amb la lamineta
que corria pel riu i uns poquets pous, anaven apanyant-se.

I, aleshores, arribà la indústria paperera. La poca aigua que hi havia al riu es
convertí en una pasta llefiscosa que canviava de colors. La vida en el poble es
transformà. I no només perquè acabara amb l’aigua del riu, no; també, de manera
indirecta, acabà amb l’aigua dels pous, perquè la paperera gastava l’aigua a dojo
i com que la gent guanyava dinerets començaren a fer-se casetes i casotes,
xaletets i xaletots i, clar, tots necessitaven una piscina ben gran, especialment
més gran que la del veí; i un tros de gespa enorme i més verd que un camp
de golf, i en aquell lloc on sempre hi havia hagut oliveres i garroferes, ara
començaren a plantar tarongers i tota classe de fruiters i horts que necessiten
bona cosa d’aigua. Entre això, i que no havien sigut mai especialment curosos
amb l’aigua, s’acabà. Llavors, la paperera hagué de tancar perquè no tenien aigua,
les piscines s’ompliren de fulles i de terra i els fruiters i la gespa es quedaren
més grocs que un xinés amb hepatitis i menjant llimes. Total, un desastre.
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Sento Llobell

A partir d’aleshores, els núvols de pluja, que sempre es guien pel color verd de
la terra o pel reflex de l’aigua, deixaren de passar per allà i la pols anà fent-se
l’ama de tot el poble. El rector va traure en processó sant Abdó i sant Senén, els
sants de la pedra, i demanà prestada santa Bàrbara als del poble veí, que tenien
el mateix problema. L’alcalde, pel seu costat, va contractar un bruixot peruà,
descendent dels inques, que diu que tenia tanta fama, perquè fera un ritual, però
res no va funcionar, continuava sense ploure. I així haguera estat per sempre, si no
és per un núvol perdut que un dia, per equivocació i no podent aguantar-se més,
descarregà un bon ruixat sobre el poble i els voltants. Al poquet de temps algunes
plantetes començaren a traure cap i aquell núvol, compadit, s’equivocava de tant
en tant i descarregava per allà. Tornava a haver-hi aigua, si no en abundància,
sí amb prou quantitat, i els xiquets d’aquell poble, que tenien més trellat que
els majors, ho entengueren com una segona oportunitat: van organitzar-se en
assemblea i, amb les coses que havien aprés a l’escola i el seu sentit comú,
redactaren unes normes, deu, com els manaments, per a no balafiar l’aigua. Les
clavaren a la porta de l’església i a la de l’ajuntament. El rector i l’alcalde trobaren
que estaven tan encertades que un féu bàndol i l’altre les repartí a la missa de
dotze del diumenge. I perquè ningú no poguera dir que no se n’havia assabentat,
se’n van fer còpies i se’n van repartir casa per casa a tot el poble, deien així:
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> 1a. No deixes córrer l’aigua mentre t’afaites o et llaves les dents.
> 2a. Dutxa’t. Amb l’aigua que tenim, banyar-se és un luxe que no podem
permetre’ns.
> 3a. Amb una piscina municipal en tenim prou per a tots.
> 4a. No netegeu els cotxes a casa o al carrer.
> 5a. Aquest és un poble de secà, oblideu-vos dels fruiters i les hortalisses i
deixeu que les garroferes i les oliveres facen el seu camí.
> 6a. L’aigua de llavar les verdures i les ensalades gasta-la per regar les plantes.
> 7a. Açò no és Londres ni Galícia, passa de la gespa.
> 8a. Instal·leu dispositius per reduir la descàrrega de l’aigua de les cisternes.
> 9a. Quan et canvies la llavadora o el rentavaixelles, renova’ls per uns de baix
consum.
> 10a. Pensa en cada gota que gastes, i utilitza només la necessària, ni més
ni menys.

A poc a poc, aconseguiren que la gent els fera cas perquè sabien el que era
estar sense aigua. Ara tenen prou aigua i la cuiden com a allò que és: un bé
escàs, un tresor.
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Curiositats sobre
el reciclatge
//Anna Lluesma Gordo//
//Professora de Ciències IES Ximen D’urrea (L’Alcora)//
Amb aquestes dades podem ser més conscients de la importància del
reciclatge, i del fet que no es tracta d’una cosa llunyana; no hem de pensar
que perquè nosaltres reciclem no passa res. Penseu que si s’acumulen tones i
tones de residus no reciclats és per culpa de tots. Que tot eixe fem es recicle
també depén de tots NOSALTRES.

//Sabies que...//
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Diccionari
del reciclatge
//Anna Lluesma Gordo//
//Professora de Ciències IES Ximen D’urrea (L’Alcora)//

Compostatge o formació d’adob

Gestió de residus d’envasos

és la descomposició biològica de

la recollida, classificació, transport,

la matèria orgànica que contenen

emmagatzematge, valorització i

els residus, per la via aeròbica i en

eliminació de residus d’envasos.

condicions controlades. Aquest

Reciclatge

procés requereix la separació

transformació dels residus, per a la

prèvia de les restes orgàniques.

seua finalitat inicial o per a altres

Envàs

finalitats, inclosos el compostatge.

qualsevol producte fabricat amb

Recuperació energètica

materials de qualsevol naturalesa

l’ús de residus per a generar

que s’utilitza per a contenir,

energia mitjançant la incineració

manipular, distribuir i presentar

directa amb recuperació de calor.

mercaderies.

Residu

Eliminació

allò que resta d’un tot després de

qualsevol procediment dirigit a

sostraure’n una o més parts.

l’abocament controlat dels residus

Reutilització

o a la destrucció total o parcial,

l’acció de tornar a utilitzar els béns

per incineració o altres mètodes,

o productes.

sense posar en perill la salut

Valorització

humana i sense utilitzar mètodes

qualsevol procediment que

que puguen causar danys al medi

permeta l’aprofitament dels

ambient.

recursos continguts en residus.

La xicalla recicla
//Anna Lluesma Gordo//
//Professora de Ciències IES Ximen D’urrea (L’Alcora)//

L

’educació ambiental no sols pretén ensenyar aspectes sobre el medi
ambient, sinó també capacitar per a reptes actuals i futurs. Cal saber
què fer, com fer-ho; adquirir, per tant, coneixements, valors, actituds,
hàbits i habilitats.

La xicalla de la Falla el Mocador, el nostre futur, també és conscient de la
importància de cuidar el medi ambient. Per això els vam llançar un breu
qüestionari sobre diversos aspectes del reciclatge i açò és el que van contestar.
1. Quin significat té per a tu la paraula reciclar?
2. Coneixes tots els contenidors de reciclatge i per a què serveixen?
3. Aquest material es recicla, on el pose?
- Bric de llet
- Llauna
- CD
4. Recicles a casa? Quins materials?
5. Consideres que és important reciclar? Per què?
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1. Separar el fem per a després ficar al contenidor el que toca.
2. El blau per al paper i cartó, el verd per al vidre i el groc per al plàstic.
3. Bric al blau, llauna no ho sé, CD no ho sé.
4. Sí. Botelles, papers, corfes de fruites, plàstics i més coses.
5. Sí, perquè si no ho férem es moririen les plantes i els arbres.
Carla Villarroya Torres. 8 anys
.....................................................
1. Tirar al fem i portar-lo a un contenidor.
2. Sí. Groc per a botelles de plàstic, blau i verd.
3. Bric de la llet i llauna al groc. CD no ho sé.
4. Sí. Botelles, paper, cartó.
5. Sí.
Lucía Nebot Roselló, 5 anys
.....................................................
1. És separar distintes coses en tirar-les al fem.
2. Sí, groc no ho sé
Blau --- cartó
Verd --- vidre
Gris --- material orgànic
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3. Bric llet --- blau
Llauna --- gris
CD --- no ho sé
4. Sí, cartons i vidre.
5. Sí, perquè qui rep el material pot tornar a utilitzar-lo.
Lluna González Alacreu, 10 anys
.....................................................
1. Tu tires una cosa i després ho tires a un lloc que hi ha uns senyors que van
a una casa que hi ha moltes màquines per a fer ninots i tot i figures.
2. Sí, verd vidre
Blau --- cartó
Groc --- no ho sé
Gris --- menjar
3. Bric de llet --- blau
Llauna --- gris
CD --- groc
4. Sí, vidre i cartó
5. Sí, perquè si no els peixos s’ofeguen.
Laura González Alacreu. 6 anys
.....................................................
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1. Utilitzar les coses que ja no fem servir.
No tirar les coses on no toquen i no sempre hem de tirar-ho tot.
2. Sí,
verd- vidre, blau- cartó, groc- envasos
3. Groc
groc
contenidor del fem
4. Sí, vidre, paper i cartó.
5. Sí, perquè si reciclem els fulls no hem de tallar més arbres.
Oriol Garcia Queral, 10 anys
.....................................................
1. És cuidar el medi ambient classificant el fem.
2. Sí, blau per a cartó, verd per a vidre, groc per a plàstic i sense color per a
restes orgàniques
3. Bric de llet: groc
-llauna: groc
-CD: groc
4. Sí, tots els materials
5. Sí, molt, per reduir el fem i no contaminar fabricant de nou els materials.
Celia González, 10 anys
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1. Reciclar significa reutilitzar i cuidar el medi ambient.
2. Sí, el verd, groc i blau. El verd serveix per a vidre, el groc per a plàstic,
botelles, brics i el blau per a papers i cartó.
3. Sí, al contenidor groc.
Sí, també al contenidor groc.
No, en cap lloc.
4. Sí, reciclem cartons, botelles, envasos, brics, eeeeeh...
5. Sí.
És important. Per exemple, per a fer el paper es necessiten talar molts arbres
i si no reciclem ens carreguem els boscos.
Ana Gomis, 10 anys

.....................................................
1. És separar el fem en diferents contenidors per a fer altres productes.
2. Sí, el marró és per al fem orgànic, el groc és per al plàstic, el verd per al
vidre i el blau per al cartó.
3. Sí. Bric de llet al groc.
Llaunes al groc.
CD al groc.
4. Sí, vidre, cartó, plàstic, matèria orgànica, piles, oli usat.
5. Sí, perquè així cuidem el nostre planeta i ajudem a no contaminar.
Candela Pastor Pastor, 10 anys
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1. Reciclar és que d’un material ja gastat se n’obté un altre.
2. Sí, per a fixar en cada contenidor un material i així reciclar.
3. Bric de llet: contenidor groc
llauna: contenidor groc
CD: tendes d’informàtica i punts nets
4. Sí, tots.
5. Sí, perquè així cuidem la natura.
Paula Cuevas, 10 anys
.....................................................
1. És tirar els residus als contenidors que corresponguen per a reutilitzar-los.
2. Sí. Blau: cartó; verd: vidre; groc: plàstic i llaunes.
3. Bric: groc.
Llanda: groc.
CD: groc.
4. Sí. Botelles, caixes de llet, llaunes, caixes de cartó...
5. Sí. Perquè és bo per a la naturalesa i es reutilitzen les coses.
Maria Rodríguez, 10 anys
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Entrevista

a Botella de Plàstic
//Estíbaliz Sáez//
//Professora de primària//

E

ntrevista realitzada pel nostre periodista més important i faceciós de
la nostra falleta, el senyoret Mocadoret, a una dona molt volguda i
coneguda per tothom, la senyoreta Botella de Plàstic:

M: Tenim hui amb nosaltres la nostra gran estimada i benvolguda
senyoreta Botella de Plàstic.
-Bon dia, senyoreta Botella de Plàstic! En primer lloc, li agrada que
l’anomene així o li agrada més d’una altra manera.
BP: Bon dia, Mocadoret. Com que em coneixes..., estic quasi com en família, així
que m’agradaria més que em digueres BP, així em diuen els meus plastiamics.
M: Doncs, molt bé, BP. En primer lloc, vull dir-te que espere que
estigues bé, perquè et veig un poc atrafegada.
BP: Sí, sí, tranquil, Mocadoret. És que fins fa uns dies he estat un poc amb
l’aigua al coll, però des que vaig passar per la clínica perquè em feren uns
arreglets, el meu cosí cirurgià plàstic, porte una energia damunt increïble.
Deu ser perquè ara porte dins beguda per a esportistes i, imagina’t..., en plena
forma.
M: Ens pots parlar un poquet de la teua història?
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BP: Els meus avantpassats daten de la prehistòria, però eren d’argila, no de
plàstic. Va ser el 1860 quan un amic del meu rererererebesiaio, John Wesley,
als EUA va inventar el primer plàstic cel·luloide per a un concurs de boles de
billar, que abans eren de marfil i costaven molts diners. No guanyà el concurs,
però va aconseguir el producte. Però encara no feien botelles com jo, així de
reboniques i estilitzades i amb aquests colors...
M: M’han contat que tens molts amics?
BP: Sí, és veritat! Ja saps, com que em motluren amb facilitat m’acoble a tots
els públics.
Els bebés m’utilitzen molt, quan vaig ser xupló, biberó... però quan es fan un
poquet més majors em diuen que nasti de plàstic!! I prefereixen el vidre, però
ja saps com són els xiquets, al moment tornen amb tu, i sempre porten les
mares una BP com jo plena d’aigua per a quan estan farts de jugar i tenen
calor. Fins i tot a vegades juguen molt amb mi, alguns tenen molta imaginació
i serveix de baló, de raqueta, de nina...
Els joves m’encanten, i m’agrada molt anar a festivals de música, perquè tot
és amb el meu material. Tant és així que un grup dels 90, Radio Futura, va
dedicar-me una cançó: “Veneno en la piel”... Que bonics.

Els de mitjana edat sempre compten amb mi per a alguna cosa. Sobretot a
l’estiu per dur-me a la platja.
I els ancians igual, fins i tot amb alguns passem el temps contant-nos batalles
d’abans.
M: BP, tenim amb nosaltres alguns xiquets de la nostra comissió que
volen fer-te unes preguntes, et pareix bé?
BP: Sí, sí, m’encanta! És un honor estar amb aquest grup de periodistes tan
rebonics i simpàtics.
Quan vulgueu, amics.
XICALLA DEL MOCADOR: Hola, BP! Ens agrada molt que estigues ací.
Volíem que ens explicares què és reciclar, amb les teues paraules.
BP: Doncs, mireu, a veure com vos ho explique, quan pensem que una cosa
no serveix per a res i la volem tirar al fem, transformar-la en una altra o en la
mateixa però nova. Però perquè succeïsca això, hem de tirar cada cosa al seu
contenidor.
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Segur que en sabeu el color de cadascun, perquè m’ha dit
un pardalet que sou molt aplicats tots.
XICALLA: Sí que els sabem, BP. Groc per a tu,
envasos i llaunes. Verd per al vidre i blau
per a paper i cartró.
BP: Molt bé!!! Ah! A més a més m’ha contat un
altre pardalet que enguany heu fet el decorat
de l’escenari de l’exaltació a la vostra fallera
major amb les meues amigues BP i que tota
la falla ha col·laborat molt! Ja m’ensenyareu
fotos, perfa...
XICALLA: Sí que coneixes tu pardalets,
BP...

Ha

ha

ha

ha!...

Després

de

l’entrevista t’ensenyarem fotos.
A veure, una altra pregunta que ens
interessa

i

ja

deixem

que

acabe

l’entrevista Mocadoret. Per què hem
de reciclar?
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BP: Per a ajudar a conservar el medi ambient. Mira, nosaltres tardaríem més
de cent anys a degradar-nos i algunes BP majors i grans fins a mil. I ja sabeu
que venim del petroli i del carbó, que contaminen molt.
Així que és molt important que des de xicotets, com vosaltres, vos acostumeu
a enviar-nos al nostre contenidor, perquè no en fabriquen de noves i ens
aprofiten. D’allí ens porten a unes fàbriques on ens calfen i ens transformen
en noves BP, o cadires, taules, pilotes..., un muntó de coses noves.
M: Ja per acabar, volem dir- te que ha sigut un honor tindre’t amb
nosaltres i que hem pogut conéixer més coses sobre tu. Només volem
fer-te una última pregunta abans d’acabar la nostra entrevista.
De totes les coses que has sigut gràcies al reciclatge (biberó, got,
xumet...), què és el que més t’agrada ser?
BP: Ai, Mocadoret..., el que més m’encanta és ser BP. Fixa’t si sóc popular
que li han posat el meu nom a una gasolinera, com ja saps vinc del petroli...
I sobretot el que més m’agrada és conscienciar els xiquets de les cinc “R”
(reciclar, reusar, reduir, regular i reparar) i que recorden sempre el meu color
preferit: EL GROC. El del meu contenidor quadradet. Així tindreu BP per a
una bona estona. Per això m’encanta la vostra falleta infantil i els seus valors.
I perquè part de la meua família, els cosins polietilens expandits, formen part
dels seus ninots.
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M: Mare meua, BP, no m’agradaria acabar aquesta entrevista, però
he de fer-ho. Només vull donar-te un milió de gràcies i convidar-te a
una de les nostres famoses paelles fetes pel gran mestre i fundador
d’aquesta falla, Don Pere Morte.
BP: Clar que vindré, Mocadoret. Així que fins d’ací poquet. Encantada de
compartir experiències amb vosaltres. Un beset gran!

ACTIVITATS DE
L’ENTREVISTA A
LA BOTELLA DE
PLÀSTIC
1. Quina pregunta li faries a BP?
Pensa també quina podria ser la resposta.
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
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2. Dibuixa, al costat de les imatges, coses que tiraries a cada
contenidor.

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................
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3. T’imagines el nostre reporter Mocadoret? Dibuixa’l i pinta’l.

4. Troba les cinc “R” que anomena BP en l’entrevista
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Reutilització
i reciclatge de joguines
elèctriques i electròniques
//Victoria Pérez Belis//
//Doctora Enginyera en Disseny Industrial. Eco-disseny//

“L

a nostra tasca ha acabat ací. Andy té dèsset anys
i ja va a la universitat. Siguem sincers: ell ja no ens
necessita”. Aquesta és una de les frases amb què
comença la trama de la pel·lícula Toy Story 3, en la
qual un grup de joguines que viu en un bagul lluita

per no ser oblidat ara que el seu amo ja ha crescut. I res més lluny de la realitat.
La major part de les nostres joguines, aquestes que ens han proporcionat
moments plens d’il·lusió, entreteniment i diversió, romanen oblidades en un
racó de la casa, i finalment rebutjades en contenidors, de manera que ens
oblidem que poden ser reutilitzades o reciclades per convertir-se en matèria
primera per a la fabricació de nous productes.

Però... què es una joguina?
Una joguina és un objecte, element, material o producte dissenyat i construït
amb l’objectiu de fomentar i afavorir el desenvolupament humà a nivell
físic i psicològic, i proporciona al mateix temps diversió. Les joguines són
productes de forta estacionalitat de mercat, concentren principalment les
seues vendes entre els mesos de desembre i gener, situant el 80% d’aquestes
en sis setmanes. Segons una enquesta realitzada a una mostra representativa
de consumidors, Nadal és l’època de l’any en què els petits reben un nombre
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més gran de joguines, seguida del seu aniversari, mentre que durant la resta
de l’any únicament reben alguna joguina de forma esporàdica com a premi a
un bon comportament o fi de curs.

Quants joguines rep en...?
NADAL

ANIVERSARI

ALTRES

Depenent de les funcions que realitzen les joguines i del seu funcionament,
aquestes es divideixen principalment en dos grans famílies: les joguines
elèctriques i electròniques i les que no són elèctriques ni electròniques.

Què es una joguina elèctrica i electrònica?
Entenem com a joguines elèctriques i electròniques aquelles que emeten llum,
so, moviment o presenten qualsevol altra aplicació que funcione mitjançant
bateries o corrent elèctric. La venda d’aquestes joguines ha augmentat en els
últims anys, a causa, d’una banda, de l’accelerat desenvolupament tecnològic
i, de l’altra, a la forta demanda d’aquests productes derivada de les noves
necessitats de consum. Actualment els xiquets es troben envoltats de
productes tecnològics que els conviden a interactuar, i obtenen respostes
instantànies i immediates a través d’imatges o sons. Creixen propers a telèfons
mòbils tàctils, tauletes, videoconsoles, mp3 i productes que presenten
innombrables aplicacions. És per això que, lògicament, demanen joguines que
incorporen funcions similars. D’ací que algunes de les joguines tradicionals
hagen evolucionat cap a aquesta tecnologia, i incorporen progressivament
dispositius i elements que funcionen amb bateries o corrent elèctric.

Què es un RAEE?
Quan els Aparells Elèctrics i Electrònics (AEE) deixen d’utilitzar-se, es
converteixen en Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE). Les
joguines elèctriques i electròniques retirades també es converteixen en RAEE
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i han de ser gestionats de manera específica, pel fet que les seues bateries i
components elèctrics / electrònics contenen substàncies que poden resultar
perjudicials per al medi ambient, com el cadmi, mercuri o plom.

Aquests productes s’identifiquen amb el símbol del contenidor amb dues
aspes, que ens indica que han de ser gestionats de forma específica una
vegada deixen d’utilitzar-se i no han de retirar-se en un contenidor habitual.

L’actual directiva europea 2012/19/UE, encarregada de regular la correcta
gestió de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics, considera aquestes
joguines part d’una categoria específica (categoria 7), tal com mostra la
Taula 1. És per açò que han de ser gestionades de forma específica. Aquesta
directiva i Reial Decret 208/2005 en el cas d’Espanya, tracta de reduir la
quantitat i perillositat dels residus d’aparells elèctrics i electrònics, estimulant
el seu reciclatge i fomentant la seua reutilització i valorització, es a dir, la
recuperació de materials per a la fabricació de nous productes.
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Taula 1. Categories RAEE segons el RD 208/2005.

Per a la major part d’aquestes categories, el consumidor sí que associa
els perills que podrien derivar d’una incorrecta gestió i els avantatges del
reciclatge electrònic, no obstant això, els desconeix en el cas de les joguines.
Per exemple, el ciutadà comprén que no ha de retirar un rentaplats o un
frigorífic en un contenidor convencional o dipositar-lo al carrer, però sí que ho
fa si es tracta d’una joguina, tot i tractant-se del mateix tipus de residu.

Actualment, aproximadament el 75% dels consumidors regala aquestes
joguines quan volen desfer-se d’elles, però resulta especialment alarmant el
que succeeix amb aquelles que tiren. El 60% les dipositen en un contenidor
amb la resta de residus mentre que únicament un 40% les dipositen en un punt
net o ecoparc. Això és perquè, d’una banda, les seues reduïdes dimensions
permeten que siguen rebutjats en els contenidors convencionals, i, de l’altra,
a la insuficient informació i educació ambiental del consumidor.

Què fan els xiquets quan deixen de jugar amb les joguines?

Regale a la família

							

Porte a associació

			 28%

Ho tire a la basura
Ho porte al ecoparc

15%
10%
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47%

Els resultats de la investigació mostren que el 65,34% de les joguines que retiren
els consumidors funcionen correctament, és a dir, poden ser reutilitzades per
altres xiquets. D’altra banda s’observa que el 69,63% de les joguines retirades
inclouen bateries, la qual cosa demostra que hi ha un desconeixement per la
correcta gestió d’aquestes.
Com es gestiona un Residu d’Aparell Elèctric i Electrònic?
La gestió d’aquests residus, entenent com a gestió l’organització de la
recollida, transport, classificació, tractament i eliminació, ha de realitzar-se
com amb la resta d’aparells elèctrics i electrònics: dipositar-los gratuïtament
en punts nets o deixalleries, on seran traslladats a les plantes de tractament
per al seu reciclatge i valorització, com ofereix la Figura 1.

Quan els RAEE procedents de joguines arriben a aquestes plantes, les joguines
es classifiquen i se sotmeten als mateixos tractaments que els petits aparells
elèctrics i electrònics (PAEE) com torradores, planxes, maquinetes d’afaitar, etc.

En primer lloc es desmunten manualment i es descontaminen, s’extrauen els
components elèctrics i electrònics (circuits impresos, interruptors, leds, etc.).
A continuació es trituren els materials en potents molins de mòlta i se separen
en les diferents fraccions, com metalls i plàstics.
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Residus
d’aparells
elèctrics i
electrònics
Punts de
recollida de
RAEE

Ús
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ELÈCTRIQUES I
ELECTRÒNIQUES
Fabricació
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Instal·lacions
de tractament
de RAEE
Obtenció
de matèries
primeres

Figura 1. Gestió d’una joguina elèctrica i electrònica
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La primera separació que s’estableix és entre metalls fèrrics (ferro, acer) i
no fèrrics (alumini, coure, metalls preciosos). Aquesta separació es realitza
a través d’un electroimant, que separa l’acer i el ferro (fèrrics) de l’alumini,
coure o llautó (no fèrrics). Aquests són separats posteriorment mitjançant
corrents de Foucault. Els diferents plàstics procedents dels RAEE no són
identificables a simple vista quan es tracta de fraccions, de manera que han
de ser separats per sensors òptics.

Aquestes fraccions separades s’utilitzen per a fabricar nous productes. El
plàstic pot esdevenir en parts de vehicles, bidons o contenidors, mentre
que els metalls poden formar part de vaixells, baranes o fanals. Finalment la
recuperació dels metalls preciosos continguts en alguns dels components
elèctrics i electrònics es fonen, per convertir-los en parts de peces de joieria.
D’aquesta manera s’aconsegueix tancar el cercle del cicle de vida fabricant
nous productes a partir dels residus d’altres.
De què es compon una joguina elèctrica i electrònica?
Gràcies a una anàlisi específica de la fracció RAEE de joguines replegades
durant una investigació, es va determinar que el 72,30% d’una joguina està
fabricat amb plàstic, el 12,07% el conformen els components elèctrics i
electrònics mentre que el 4,47% el formen els metalls.
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La fracció restant està formada per altres materials entre els quals trobem
paper, cartró, tèxtil, suro, cautxú, fibra sintètica, làtex i silicona. Entre els plàstics
més representatius, destaca el poliestirè (PS) seguit del polipropilè (PP) i
l’Acrilonitril-butadienestirè (ABS), com mostra al gràfic. Aquests plàstics són
idonis per a la fabricació de joguines, ja que presenten resistència a l’impacte
i bones propietats mecàniques, òptimes en aquests productes que es troben
sotmesos al constant ús i impactes dels més xicotets.

Components elèctrics
Fèrric
No fèrric

12,07%
3,90%
0,57%

Acrilonitril butadiè-estirè (ABS)

10,42%

Polipropilè (PP)
Poliamida (PA)

14,51%
0,08%

Poliestirè (PS)
Clorur de polivinil (PVC)
Polietilè (PE)

41,78%
0,74%
3,35%

Polioximetil·lè (POM)

1,43%

Suro

0,05%

Cautxu

1,64%

Tèxtil

1,84%

Fibra sintètica

1,03%

Silicona

0,70%

Paper

0,87%

Cartró
Làtex

3,82%
1,20%
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Com és la gestió actual d’aquests residus?
La gestió actual d’aquestes joguines és insuficient. Es calcula que
aproximadament entre un 5% i un 6% dels residus urbans són joguines
elèctriques i electròniques i només un 2% de les joguines acaben en plantes
de reciclatge, a diferència de l’11,11% que es recullen a Europa. Així doncs, per
a aconseguir que aquest reciclatge siga efectiu i la gestió d’aquestes joguines

siga la correcta, cal incidir, principalment, sobre el consumidor, ja que el seu
comportament ambiental determinarà si la joguina pot arribar a ser reciclada
o no. És necessari informar el consumidor sobre la correcta gestió d’aquests
residus, i augmentar així l’educació ambiental de la societat.

D’altra banda, i perquè el reciclatge d’aquestes joguines siga més efectiu, és
important ampliar la informació disponible sobre la seua composició a nivell
de materials, de components i de sistemes de desacoblament. Únicament
coneixent el tractament i els processos als quals seran sotmesos aquests
residus una vegada arriben a les plantes de reciclatge, es podran dissenyar
productes alineats amb el seu fi de vida.

Finalment, és imprescindible que des del disseny s’aposte pel desenvolupament
de productes sostenibles que faciliten el reciclatge, com per exemple,
utilitzant el mateix material per a la fabricació de tota la joguina (fabricació
monomaterial), incorporant sistemes de desacoblament que faciliten la
tasca de l’operari de la planta, facilitant l’extracció del contingut electrònic
o identificant el material en les peces (si es tracta de PP, ABS, PC, etc.).
Únicament d’aquesta manera s’aconseguirà la correcta i òptima gestió.
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Què s’ha de fer amb les joguines usades?
Si tens a casa joguines amb les quals ja no jugues, has de:

• Intentar arreglar-les abans de llançar-les.
• Regalar-les a algun familiar, amic, veí, etc.
• Convertir-les en altres joguines.
• Dur-les a associacions que arrepleguen joguines per a altres xiquets.
• Dipositar-les a les deixalleries de la teua localitat.

“Ja no vol jugar amb nosaltres. Simplement ens abandonarà”, va dir Woody,
el vaquer de la pel·lícula Toy Story 3. Això ja no els ha de preocupar mai. Amb
seguretat que, a poc a poc, seran recollides i gestionades adequadament, de
manera que puguen ser utilitzades per altres xiquets o bé convertides en
nous productes.
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DOnació de roba a cáritas
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DOnació de Menjar a cáritas
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DOnació de joguets a cáritas
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Activitats
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sostenibilitat i de
reciclatge.

127

Excursió a planta de TRACTAMENT DE residus
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Taller amb l’autora maria josep picó
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Xavier Serra Escrich
//MALALT DE FALLES//
//PER REME HERVÁS//
147
Ja han passat deu anys...
Deu anys des que començàrem una secció, dins del nostre llibre faller, en la qual volíem donar un humil
reconeixement a eixa gent jove que començava a despuntar en camps com la cultura i l’esport i que formaven
part del nostre entorn més proper.
I hui, després d’aquests anys, comencem un nou camí... Les persones, els éssers humans que hi ha darrere
dels personatges...
I una vegada posats a la faena i després de pegar-li unes voltes al nostre entorn, una idea ens va vindre al cap.

Els sona el nom de Xavier Serra Escrich?...

Eren les deu del matí d’un vint-i-dos de novembre, un dia nuvolat, i Rosi i jo passejàvem pels carrers de
València...
Curiosament, hi havia poca gent pel carrer quan, de sobte, entràrem a la plaça de l’Ajuntament. Els venedors
estaven muntant les parades de flors i em va embargar un sentiment de grandiositat..., que bonica que és
València..., quina sensació de pau, en eixos moments en els quals encara no ha despertat del tot...
A poc a poc ens vàrem encaminar a la porta de l’ajuntament, on ens vàrem trobar amb Xavi Serra..., un xicon
d’uns trenta anys, moreno, alt, seré...
Entràrem en una cafeteria i, com és habitual en gent a la qual li agraden les falles, la conversació d’una mica
més de dues hores va girar al voltant d’elles.
Fa nou anys, quan Xavi era sols un estudiant, en una aula de l’escola d’informàtica, quan les noves tecnologies
havien començat a donar-li la volta a la manera de comunicar-se, de poder expressar unes idees i uns
sentiments, naix un personatge amb la idea de parlar de falles des d’un punt de vista diferent, no des del
sentiment d’un faller arrelat a una comissió, ni del que es veu enlluernat per la brillantor de l’ostentació que
gira al voltant d’elles, sinó del sentiment d’un valencià que sent, que gaudeix i que defensa la cultura, les
tradicions, les arrels, la imatge de la seua terra perquè es conega arreu del món.
Si a l’estima per la seua terra, li sumem la força dels vint anys, la impulsivitat de la joventut, l’esperit de
superació, les inquietuds que et mouen a defensar allò en què realment creus i estar despertant, com he dit
abans, a les oportunitats que et brinden les noves tecnologies, naix el personatge “Malalt de Falles”.

Però, qui és Malalt de Falles? Qui era Malalt de Falles?
Doncs, ni més ni menys que el que he dit abans: un xicon de vint anys coneixedor del Twitter, Facebook,
Youtube..., que va mamprendre a gastar-les per donar a conéixer eixes inquietuds tan envejables que es tenen
als vint anys i que a poc a poc (i ho dic amb un poc de tristor) el temps i les situacions ens van fent perdre.
Un xicon que simplement posa en pràctica la frase que li diu en Cañas y barro el pare al fill enmig de la albufera:
“Al vent li ho dic, per si algú em vol escoltar...”
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Hui, després de quasi deu anys, el vent continua contestant-li i s’assabenta que cada vegada hi ha més gent
que pensa com ell, que València és gran..., gran en esperit, gran en ofertes, gran en història, una ciutat, una
cultura amb molt a oferir i molt per descobrir.
Moltes vegades, les paraules, les accions de Malalt s’han vist malinterpretades i això, a Xavi, ha arribat a
llevar-li el son, perquè mai ha sigut eixa la intenció, ja que opina que totes aquelles persones que treballen,
tot siga dit de pas, barat a res, per engrandir i transmetre tot allò que com a poble ens beneficia mereix tot
el seu reconeixement, li pot agradar més o menys però tenen, repetisc com a persones, tot el seu respecte.
Mai ha sigut la finalitat de Malalt ofendre ningú, al contrari, el que sempre ha buscat és intentar despertar les
institucions criticant un sistema que creu que està un poc obsolet, que veu les falles des del punt de vista del
faller i no del ciutadà que no està integrat en cap comissió fallera.
Persona respectuosa, pacient, pacífica i atenta, Xavier és conscient que, en alguns casos, hi ha hagut gent que
s’ha pogut sentir ofesa pels comentaris de Malalt, cosa que, com ja he dit, li ha dolgut, ja que mai ha sigut eixa
la seua finalitat.
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Se sap impulsiu i, encara que reconeix que ja no és el mateix de fa nou anys, continua amb la seua particular
lluita de defensar la festa com a element vertebrador per a donar a conèixer les vertaderes arrels de la nostra
cultura que, al cap i a la fi, no és més que la nostra història i font indiscutible d’un camí obert al nostre futur.
Sap que un dia Malalt serà substituït, per ser conscient que sempre la mateixa veu cansa, que s’ha de donar
pas a la gent jove que té un missatge més fresc, que s’ha de donar veu als qui estan començant, ja que, com
ell diu, no eres ni has de ser omnipresent.
El fet que la llavor de Malalt estiga centrada més que res en el món de las falles, no és una casualitat, sinó el
motiu que uneix els dos: la persona i el personatge...
Xavi és un enamorat de tot allò que envolta els monuments fallers des de sempre, d’eixa sensació que ell
defineix com a indescriptible, quan entres en un taller, parles amb els artistes i veus com a poc a poc, de res,
van creant un monument...
Un apassionat del moment, en el qual el primer camió, carregat amb els ninots, entra per Maldonado a la
Plaça del Pilar; una sensació que viu intensament perquè simbolitza que ja ha començat tot, que a partir d’eixe

moment i durant una setmana hi haurà 800 obres d’art al carrer perquè tots les puguen gaudir, perquè ja són
al carrer els protagonistes reals de la festa, eixos monuments als quals veu com la projecció i promoció al
exterior del que sempre ha defensat: la cultura d’un poble.
I és a partir d’eixe moment quan Malalt envia el primer tuit com a que ja comencen les falles...
Ja comença una setmana plena d’actes, de moments, en la qual tots, fallers i no fallers, cada un a la seua
manera, mamprén a gaudir de la nostra festa.
D’una festa plena de colors i matisos que ni Xavi ni Malalt volgueren que es desvirtuara, sí que avançara, com
pot ser el cas de les falles I + E que ofereixen un producte diferent, però que mai es perdera.
Per això treballen Malalt i Xavi, per fer arribar al màxim nombre de gent cada moment d’un any faller i donar
a conèixer una cultura d’un poble per tot arreu del món.
Per acabar, una frase que em va agradar molt: la vida, com les falles, estan plenes d’ingratituds i quan vius
les coses d’una manera passional, és difícil que les critiques no t’afecten; per això dol que es desvirtue un
missatge que en cap cas vol ser ofensiu, sinó de positivitat, constructiu i sobretot de lluita.
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Senyor Hugo, m’alegra
que em faça vosté
aquestes preguntes
//Manolo Sanchis//
//coordinador de la revista CENDRA//
157
A la crida “benvolguts companys de lluita”, realitzada per Hugo Morte per col·laborar en el seu llibret, vaig
contestar afirmativament, com es fàcil de suposar. Als pocs dies, vaig rebre la seua proposta de treball, la qual
em va paréixer molt encertada, ja que em demanava que li responguera a manera d’entrevista unes preguntes
sobre alguns temes que jo havia viscut professionalment aquests últims anys.
La cita entre Hugo Morte i jo la decidírem amb rapidesa; cercàvem un local, per a la reunió, tranquil i de
fàcil localització i, sobretot, en una zona que no fóra habitual en els ambients fallers, ja que ambdós som
físicament recognoscibles.
El lloc va ser cèntric i discret, en el qual alguns turistes, un cambrer i una música suau van ser els únics
testimonis de la nostra reunió.
Els dos –és d’agrair– vam ser puntuals, i els dos, en pocs minuts, després de demanar un tallat i una aigua,
iniciàrem una conversació fluida sobre el projecte del llibret de 2015 del Mocador. La il·lusió amb què Hugo
iniciava el projecte –dedicat aquesta vegada a la innovació– era contagiosa; a poc a poc vam anar canalitzant

la reunió cap al tema que se li
encarregava a la meua persona, vam
encendre la gravadora i començàrem
a conversar...
Una festa que s’ha convertit, des d’una
tradició profana, en una romeria de 24
hores de duració, en l'entorn de la qual
s’ha format una societat festiva que
tan sols defensa els seus interessos,
practicant la política de l’amiguisme i
repartint al seu capritx premis, ajudes
i subvencions –açò vosté i jo sabem–
necessita canvis profunds.
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Cendra es farà fora la carasseta el mes de maig

Aquesta”casta”, i que ningú no
s’espante de la denominació, ja
que està en el diccionari des de fa
dècades, com vosté planteja en la
seua pregunta, “està ancorada en el
passat?” He de contestar-li que sí,
però amb matisos, perquè la teoria
dominant és que tot cal canviar-ho
perquè res no canvie.

En aquest punt, convé plantejar-nos una reflexió, ja que no podem oblidar que estem parlant d’una festa
popular molt arrelada en la societat civil, i, en particular, en un món festiu excessivament manipulat, protegit
i sedat pels polítics, i molt refractari, per principi, a qualsevol canvi, vinga d’on vinga.
Si deixem açò clar, cal separar l’ineludible del superflu, i col·locar damunt la taula tot el que l'envolta, des de
l’organització general, al sistema intern de cada comissió en particular.
Per això, Hugo, a la teua pregunta –m'has de permetre que et tutege– “Evolucionar o més bé (R)evolucionar?”,
cal contestar amb un rotund sí a les dues coses, ja que cada part de la festa necessita un tractament distint.

La festa, en tots els seus aspectes tradicionals, ha d’evolucionar al mateix ritme que la societat li reclame, i ha
de saber renunciar als elements innecessaris, obsolets i faltats d’interés, intentant obrir-se als nous corrents,
tant plàstics, com literàris, o, paradoxalment, tornar a allò més simple, a l’essència de la tradicional “estoreta
velleta “.
Però l’autèntic problema, on cal fer una transformació, és en el sistema que regula la festa, tant
administrativament com culturalment i socialment. Vaig a dir-te, Hugo, que un dels problemes principals
d’una festa com la nostra –tots ho sabem– és l’econòmic, ja que el seu senyal d’identitat desapareix i es
destrueix; situació que planteja, any rere any, la necessitat de generar recursos per poder així complir els
nous objectius.
En arribar a aquest punt, Hugo, hem de veure la situació econòmica del nostre territori, que, després d’un
llarg període de recessió, ens està portant a retrocedir a nivells econòmics anteriors a l’any 2000,
la renda per capita dels valencians ha caigut un 12 per cent, i és, en l’actualitat, entre set i deu
punts inferior a la mitjana espanyola.
La festa, com l’estem plantejant en aquests últims temps, no podrem pagar-la. El
“Levante feliz” fa anys que va quedar arrere, i no podem oblidar que, des de l’any 2000
fins als nostres dies, la festa ha patit una bambolla econòmica, en la qual, contagiada
per una política cultural i propagandística basada en els grans esdeveniments,
certes comissions han iniciat una carrera cap al tremendisme, que a algunes els
ha suposat la ruïna.
Per açò, Hugo, tenim la necessitat de racionalitzar la festa portant-la cap
a paràmetres més assumibles per unes classes mitjanes que són les que
mantenen el percentatge més alt de participació ciutadana en la festa, i
no cal oblidar que són els que la paguen.
Per açò, Hugo, hem de plantejar un altre tipus d’estructura festiva que
torne el sentit popular als festejos, i que atraga els valencians una altra

Celebracions del mes de maig
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vegada a la seua festa. I ací faig insistència, Hugo: o ens plantegem unes prioritats i regenerem la festa, o
podem caure en un cercle viciós, com estem en l’actualitat, en el qual una generació substituïsca l’altra, que
només canvien les cares de qui mana, i mai no canvien les formes.
D’altra banda, la falta d’una política cultural i la carència de planificació, després de vint anys de governs
populars, els quals només han potenciat el que els ha interessat per a la seua supervivència política, han
deixat a la seua sort sectors ja no sols relacionats amb les festes del foc, sinó amb altres tradicions culturals
tan valencianes com la que ens ocupa.
Tot això fa necessari un canvi de rumb, perquè es creen unes estructures legals que permeten activar, per mitjà
de l’esforç públic i el privat, la inversió en cultura popular, i la creació de lleis, com la del micromecenatge,
que puguen donar dret a bonificacions fiscals, en la renda, impostos de societats, etc., que servisquen no
sols a qui amb la seua aportació econòmica contribueix a finançar els festejos, sinó a aquelles associacions o
empreses, moltes d’elles de caràcter familiar, que els fan possible.
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Ajudes que podrien vincular-se a la creació d’ocupació, cursos de formació sectorial, ajudes als canvis
generacionals en la xicoteta i mitjana empresa; totes elles relacionades, pel seu treball, amb el món de la cultura.
A més, en el món de l’associacionisme hi ha una greu desinformació respecte de la seua situació fiscal i
legal; la qual cosa, en alguns casos, deixa aquests col·lectius en una situació difícil, en allò que fa a les seues
responsabilitats i a l’obtenció dels seus ingressos.
A la teua pregunta, Hugo, “Necessitem canvis?”, cal dir que sí, sobretot a nivell estatutari, en general, i,
especialment, en els capítols dedicats a l’economia i al règim intern. Hauríem de crear un tipus d’associacions
diferenciades de la resta d’entitats sense finalitat lucrativa, en què la seua activitat principal estiga vinculada
a la protecció i defensa de les festes populars.
No puc oblidar en aquest punt la necessitat d’estructurar el sistema organitzatiu de caràcter general de la
festa, vinculat quasi sempre als ens locals; el qual també necessita una reforma, subjecta en cada cas a les
necessitats, grandària i característiques de cada localitat.
Una de les teues preguntes més curioses, Hugo, és: “Son les falles defensores i transmissores de la nostra
llengua?”. Ull viu amb aquesta pregunta, perquè la resposta té diverses contestacions: la primera és que,
en certs períodes de la història, han ajudat a mantindre, junt a molts hòmens i dones anònims, el teatre, la

llengua, la literatura autòctona i les tradicions; però, Hugo,
no es pot oblidar l’ús polític que es va fer de gran part de
les comissions, en el nefast període denominat “Batalla de
València”, i el seu posicionament en l’àrea metropolitana
del “Cap i Casal”.
Tampoc no podem ignorar que, en el reglament aprovat
pel ple municipal de febrer de 2002, és quan es reconeix
per primera vegada, després de cinc anys i d’una forma
no massa ortodoxa, l’existència de l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua, i, amb un lèxic digne dels Germans Marx es
diu que s’acomodarà, quant a l’ortografia i el vocabulari
de la llengua valenciana, a allò que dictamine l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua, i que s’expressarà, fins que
es produïsca tal dictamen, de la forma que ho ve fent
tradicionalment. La qual cosa, Hugo, diu, sense condicions:
continue fent el que em vinga en gana.

Les Falles s’alliberen el mes de maig

Per acabar, davant de la teua pregunta “D’on venim, a on
estem i a on anem?, crec que en gran part ja està contestada. Aquest últim període ens ha servit de ben poc,
Hugo. Haver dedicat tant de temps a “ofrenar noves glòries a Espanya” ens ha destrossat, cultural, política i
socialment, i cal recuperar el temps perdut.
La música ambient va marcar la nostra despedida: sonava una vella cançó de Bob Dylan, que als dos ens va
tornar a la realitat:
“Anem, escriptors i crítics, que profetitzeu amb les vostres plomes, manteniu els ulls oberts, l’oportunitat no es
repetirà, no parleu massa prompte, perquè la ruleta encara està girant, ningú no pot dir que és el designat, perquè
qui ara és perdedor, serà qui guanye després.”
Perquè els temps estan canviant.
La gravadora es va apagar, i els dos, amb una lleu encaixada de mans, ens desitjàr em sort en tots els nostres
projectes.
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//02//

Revolució
a l’Estat
Faller
//Jesús Peris Llorca//
//ADEF//
163
Una de les coses que ens explicà el filòsof francés Michel Foucault és que el poder reprodueix les seues estructures en tots els nivells de la societat. D’alguna manera, tots els espais socials on existeixen estructures de
poder —i en són molts— són xicotetes representacions de l’estat. La família, per exemple. O l’escola. O fins i
tot els grups d’amics. I més encara les associacions, amb tota la seua proliferació de càrrecs que són com una
versió d’anar per casa del president i els seus ministres.
Moltes vegades passa que aquestes versions xicotetes, aquests micropoders, que és com els anomena Foucault, no només reprodueixen l’estructura de l’estat, sinó també el seu tarannà, la seua ideologia i la seua
manera d’exercir el poder. Així, per exemple, una dictadura estén els seus valors a tota la societat, i entre ells
la seua concepció absoluta de la manera d’exercir el poder.
Un país sotmés durant molt de temps a una dictadura — com ha estat el cas d’Espanya— sol esdevindre
un vertader estat totalitari. És de veres que sempre romanen espais de llibertat, però en un estat totalitari
les famílies són dictatorials —i rígidament sexistes, amb pares dictadors de portes endins—, les parelles són
dictatorials, amb homes masclistes i dones sotmeses, els mestres són dictadors i imparteixen disciplina amb

carxots i colps de vareta, i fins i tot els metges parlen des de molt amunt els seus pacients. I, per descomptat,
la major part de les associacions, formals i informals, tenen el seu dictador privat. Per això que un estat totalitari es convertisca de veres en un estat democràtic és un procés molt lent: és un vertader canvi de valors
i de costums. Durant molt de temps les velles estructures dictatorials, les velles inèrcies, desestabilitzen les
institucions democràtiques. La inèrcia de l’“ordene i mane” resulta molt poderosa. I costa molt passar de ser
súbdit a ser ciutadà, de només obeir ordres a tindre també drets i a exercir-los.
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Les falles, clar, no hi són una excepció. Més aviat al contrari, han sigut un exemple perfecte d’aquestes reproduccions de l’estat. Les associacions falleres —i la festa fallera— patí una vertadera refundació pel nou estat
feixista el 1939. Fa poc, la Junta Central Fallera de València celebrava amb eufòria els seus setanta-cinc anys
d’existència. I un es pregunta què és el que exactament havien de celebrar: haver sigut fundada per un govern
militar, amb una estructura jeràrquica sòlidament i orgànica subordinada al poder municipal i erigida sobre la
negació de les anteriors institucions democràtiques? Perquè, en efecte, la Junta Central Fallera és al franquisme
el que el Comité Central Faller a la Segona República: la translació de la seua filosofia política: de les reunions de
coordinació entre iguals a la impartició de consignes per part del delegat del poder. L’estat feixista, el model que
portava amb ell el bàndol vencedor a la Guerra Civil implicava de manera explícita la jerarquització, la submissió,
la utilització de les falles en la seua utopia militaritzadora de la societat, totalment al servei de la seua política
de propaganda, o més encara: de la seua maquinària de producció de súbdits amb els seus valors interioritzats,
amb una identificació entre “identitat regional” i les posicions relatives del poble i les oligarquies locals.
És a dir, que al cas de les falles durant el franquisme no es tractava només d’una reproducció espontània de
valors interioritzats, sinó que havien sigut dissenyades a imatge i semblança de l’estat totalitari. I això es
notava en el dia a dia: falles presidencialistes, amb presidents patriarques carismàtics que conservaren el seu
poder durant anys i anys, fins i tot durant dècades, rígida separació de gèneres, exagerada ritualització. Una
festa que havia nascut com a sàtira del poder, com a pura cultura carnavalesca popular, esdevingué rígida,
jeràrquica, plena de rituals, de formalitats, una celebració constant i quotidiana de les jerarquies, i no tant de
la tradició com de la fossilització dels costums, de l’immobilisme més brutal.
La pregunta aleshores seria si l’arribada de la democràcia a Espanya va dur aparellada l’arribada de la democràcia
a les falles. Bo, en realitat caldria preguntar-se fins i tot per les limitacions de la nostra democràcia, i fer una llarga
llista d’usos i costums de l’Espanya de la dictadura (i de la d’abans, de la democràcia formal del caciquisme i l’encasillado) que encara estan vigents. Però parlant de les falles, hi ha algunes coses molt evidentment ressenyables.
Per començar, i almenys al cap i casal, moltes falles es convertiren en forces de xoc reaccionàries durant
l’anomenada batalla de València. Això va allunyar definitivament de la nostra festa una part de les capes més
progressistes de la nostra societat, amb la qual cosa les falles es consolidaren com a àmbit social conservador.

Malauradament la ciutat de València té capacitat de ciutat capital bàsicament per exportar els seus defectes i
algunes falles de comarques patiren un procés semblant. Ara es constituí en molts casos una confusió permanent entre identitat regional i les consignes populistes blaveres que encara hui s’actualitzen de tant en tant.
Però no és només això. És clar que les falles es convertiren orgànicament en institucions democràtiques, amb
igualtat de drets, sufragi universal i assemblees generals suposadament operatives. Malgrat això, molts usos
i costums es mantingueren bàsicament intocats durant anys. I no estic parlant ara de les falles oficials, que
evidentment saberen adaptar la figura oligàrquica, classista i masclista de la fallera major de la ciutat als nous
temps. Així totes les falleres poden presentar-se per ser fallera major, perquè finalment, i per art de màgia,
una de les xicones més fines i castellanoparlants de l’oligarquia local isca elegida com la millor entre totes.
La democratització de l’elecció serveix per fer que semble objectiva la diferència de classe. Darwinisme social
amb pintes i espolins, al cap i a la fi.
Però em referisc a altres coses de la vida de portes endins dels casals: per exemple, la pròpia pervivència de la
figura de la fallera major com a element central estructurador de l’exercici faller, o la dificultat perquè les dones accedisquen amb naturalitat a la presidència, o la supervivència del president cacic, carismàtic i infal·lible
(bo, molt criticat, però inqüestionable reelecció rere elecció). O, més profundament encara, la divisió entre
fallers de tota la vida i la plebs de nouvinguts, tota una interiorització popular de la ideologia nobiliària de
les oligarquies espanyoles que resultaren de les fallides revolucions burgeses del segle XIX i que bàsicament
continuen avui al poder, tot i haver eixamplat la seua base social. El PSOE s’ha convertit en un equivalent
acceptable del partit liberal de la Restauració. Pedro Sánchez és una mena de versió pop de Sagasta, mentre
Mariano Rajoy és un Cànovas molt més inculte i amb molt menys llums.
És a dir, que sí, que en efecte, que una vertadera democratització de les falles molt probablement encara no
s’ha produït, encara que cada vegada més hi ha falles amb presidents joves i una cultura política —una idea
del que és el poder— diferent. Però cal anar un pas més enllà. I probablement la societat ens està donant
pistes de per on podrien anar les passes.
Cal una revolució democràtica a les falles. Unes falles 15M, assembleàries, reunions d’iguals, en què la veu de
tots és escoltada, que són un vertader projecte col·lectiu. En què el president —si és que val la pena continuar
dient-li així— no mana sinó que gestiona i coordina, en què homes i dones són iguals i equivalents en tot, en
què hi ha fallera major o no, o faller major, per què no, si l’assemblea ho vol. Falles populars, falles de la gent,
que no volen ordenar ni jerarquitzar el poble sinó reunir-lo. Eixes falles tornaran a ser crítiques de veritat amb
el poder perquè no tindran interioritzades les seues jerarquies.
Cal una revolució a les falles? Clar que sí. Però en aquest cas i sense dubte, la revolució consisteix a tornar a l’origen.
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//03//

Renovar-se
o morir...
//Verònica march//
//PERIODISTA//
167
Les falles innoven hui. Les falles innovaven fa 50 anys... i 100... Les falles continuaran innovant d’ací a unes
quantes dècades. Això és així, és indiscutible. Les falles no existeixen, existeixen les persones que fan falles,
falles en el sentit de comissió, de sector social. Les persones que fem falles ara no som les mateixes que fa
un segle. Les persones que fem falles ara no serem les mateixes que dins d’un segle. I és per això que el món
faller és intrínsecament renovador, innovador, perquè els seus responsables van passant-se el relleu i cada
generació va, a poc a poc, innovant la festa. Modificant-la, revisant-la, introduint-li canvis, regenerant-la,
renovant-la… “renovar-se o morir”, diuen...
Per això les falles no han mort, perquè els actors de cada època les han anat adaptant al context, a les seues
necessitats i a les seues apetències. I perquè sempre hi ha hagut, i hi ha, fallers i falleres emprenedors i
emprenedores, amb noves idees que són capaços de materialitzar i introduir en la festa. Una tasca absolutament
necessària.
Les primeres dades documentades sobre les falles daten de la segona meitat del segle XVIII. Aquelles
manifestacions populars no tenien res a veure amb el que coneixem a dia de hui.

Primer eren fogueres de trastos vells que treia el poble en vespres de Sant Josep, després s’aprofitaren per
reflectir situacions o persones del veïnat, allò passà a ser un mitjà per fer crítica al poder públic, a la societat i
als polítics. Es canvia la tècnica. Es professionalitza. Es passen a anomenar monuments. El poble es comissiona
i apareixen els fallers, i les falleres majors. I els premis i la indumentària regional, i la censura, i el vestit negre, i
l’ofrena, i després menys censura, i la proliferació dels actes i els concursos... i les falles comencen a envair tot
el que toquen..., el teatre faller, el play-back faller, llibrets fallers, premsa fallera, el Halloween en la falla..., i
apareix el suro blanc, i els monyos cosits, i una altra vegada el vestit regional, i les normatives, i les regles...
per a l’ús de la pólvora, per a l’ús del casal, per als horaris..., i apareix la necessitat de promocionar la festa, que
siga un pol d’atracció per al turisme..., i jo què sé quantes coses més. Les falles s’innoven per si soles, perquè
són part de la societat i la societat canvia. La història així ho ha deixat patent.
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I és precisament per tanta innovació i regeneració que moltes vegades perdem el referent del que són les
falles, hi ha quasi tantes visions sobre les falles com persones a València. I si el teu ideal de falles no coincideix
amb l’establert i seguit per la majoria, consideraràs que les falles necessiten un canvi, una innovació. Però això
no sempre significa que les falles necessiten un canvi, en molts casos significa que tu necessites provocar el
canvi per regenerar-te a tu mateix com a faller. I solament si la majoria de fallers pensen com tu hi haurà una
innovació real i necessària al món de les falles. No sé si m’explique.
Açò va molt nugat amb la visió econòmica i empresarial que es té de la innovació. D’acord amb la definició
d’innovació, esta ve donada per la suma de dos fets:
1 > Alteració d’un producte existent per introduir un canvi.
2 > Introducció d’eixe nou producte en el mercat.
A més, l’economista Joseph Schumpeter, amb la seua “teoria de les innovacions”, va dir que innovar era la
clau per al creixement econòmic, i els qui porten endavant eixos canvis són els emprenedors. Segons totes
estes definicions i teories un producte que s’altera per introduir un canvi però no qualla al mercat mai serà una
innovació, serà una mena d’experiment. No sé si açò és aplicable a les falles, però ací ho deixe, a la lliure valoració.
Vos pose un exemple: com a fallera la part que més m’agrada de la festa és el potencial cultural que té, el
llibret és la vessant literària d’este ampli ventall i en 2008 vàrem pensar que a la publicació fallera de la meua
comissió li feia falta innovar-se. Introduírem una sèrie de canvis amb els quals creàrem un llibret totalment
diferent. Diferent respecte a les anteriors edicions, clar, però similar al d’algunes comissions, i per a altres
agrupacions pot estar, fins i tot, passat de moda. Així que la innovació també és molt relativa. Tornant al que
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ens interessa, set anys després continue duent entre mans la confecció del llibret i hem apostat per un format
concret: senzill, personal, didàctic i proper. Si l’any que ve abandone esta feina i d’altres continuen amb la
mateixa línia, si hi ha una demanda perquè així ho siga, aleshores s’haurà innovat, podríem dir que la comissió
necessitava una renovació del seu llibret. Si al contrari no es continua, si no es veu massa interés a fer eixe
treball i desapareix la filosofia iniciada, aleshores no podem dir que el llibret necessitara un canvi, sinó que la
que sentia la necessitat d’innovar-se com a fallera era jo, perquè a la resta els era igual.
Intentar innovar per innovar d’una forma malaltissa no sempre funciona. S’ha d’observar primer, detectar una
mancança i pensar com ho podem millorar per adaptar-ho al context. Quan tenim la idea la canalitzem i la
fem realitat, si és acollida amb èxit i és continuada haurem innovat, de vegades passa sense adonar-nos-en i
és molt gratificant.
Al món empresarial s’innova per vendre més, per mantindre un determinat producte al mercat o per
augmentar la productivitat, però... per què es vol innovar en les falles? Vos anime a enumerar respostes...
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> Per mantindre o augmentar la quota de fallers en la comissió?
> Per fer més atractiva la festa de cara al turisme?
> Per abaratir costos?
> Perquè ens abelleix inventar, experimentar... i la falla és una bona plataforma per fer-ho?
El que passa és que la innovació no sempre significa evolució, perquè la innovació fallera va amb els canvis
socials, i la societat, com va dir fa poc un bon amic i faller, de vegades involuciona. Si introduïm el canvi
amb criteri i pensant en el si de la festa i qualla, a més d’innovar estarem fent que les falles evolucionen.
Però de vegades els canvis poden ser introduïts per altres motius: interessos personals, ideologies pròpies,
o la mateixa inèrcia dels canvis socials... Si estos canvis quallen també s’haurà innovat però, en este cas, no
estarem ajudant en l’evolució de la festa. De tota manera, açò que pareix tan simple moltes vegades no ho és
perquè el que per a una persona és una millora, per a d’altres pot ser un pas enrere. Però, clar, açò ja seria un
altre debat.
En l’any 1901 l’Ajuntament de València decideix atorgar premis a les millors falles. Esta mesura suposa una
innovació en el món faller. Ara bé, per a uns pot ser una evolució de la festa (es dispara la creativitat, la
monumentalitat, les falles com a obres d’art, la competència...) i per a altres una involució, ja que, en ser el
poder públic qui atorga els premis, es perd part del sentit crític que les falles havien adquirit. La controvèrsia
està servida..., però així i tot... fou una innovació.

Que un intent d’innovació qualle o que s’implante una visió o una altra d’un tema depén molt del quart poder.
Tot i que no sóc periodista, treballe en una televisió i puc dir que els mitjans de comunicació tenen un poder
brutal per crear realitats. Així que el periodisme faller també por influir molt en la innovació de les falles.
Donem importància al que ens diuen els mitjans, parlem del que escoltem als mitjans i reproduïm el que
veiem als mitjans. Una realitat relativa es pot convertir en una realitat absoluta perquè en passar pels altaveus
dels mitjans de comunicació es va multiplicant.
Si té més importància l’Ofrena que la Nit de la Plantà és perquè així s’ha venut, si provoca més interés l’agenda
de la fallera major de València que l’activitat social i cultural pròpia dels casals és perquè així s’ha volgut.
Si volem innovar en la visió que tenen els altres de la nostra festa o potenciar un aspecte més minoritari,
aleshores hauríem de reenquadrar el plànol o enfocar l’objectiu cap a altre lloc. I, com ara, a causa de les xarxes
socials, tots podem ser un poc informadors, podem començar per ací. Si volem, clar. Així, si volem introduir un
canvi, este ha de poder respondre amb criteri a la pregunta de “per què volem innovar?”, i, per descomptat,
l’hem de saber vendre perquè als mitjans els genere un interés, que se’n facen ressò i altres ens copien. D’eixa
manera es podrà “implantar al mercat” i podrem presumir de ser fallers emprenedors i innovadors.
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//04//

Il·lusió és
el principi de tot
//olga garcía//
//FALLERA DE LA PLAÇA DEL PILAR//
173
Il·lusió és el principi de tot. La il·lusió encén els motors, ens fa moure. La il·lusió d’aconseguir el reconeixement
que les Falles es mereixen ja la tenim, ara cal començar la revolució.

“

Molta gent petita en llocs petits, fent coses petites, canviaran el món
(Leo Buscaglia)

”

Finals del s. XIX, un grup de veïns de la plaça del Pilar s’ajunten i fan una falla. No és la primera, ni l’única. A
desenes de barris de desenes de poblacions els veïns s’uneixen, els veïns participen, els veïns caricaturitzen
els veïns...
És una revolució cultural. Apareixen les comissions i abracen tots els àmbits de la vida del veí. Des del
naixement. A més, la meua generació ha tingut la sort d’estudiar el (i en) valencià. Però els que a casa parlem
en castellà, viure’l, l’hem viscut als nostres casals. El llegim en els llibrets, el cantem als himnes, el parlem al
teatre.

1899
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És una revolució cultural que es viu als barris. Però alguna cosa està passant, més d’un segle després; quan
les “Falles populars i combatives” (que no tenen una estructura de Falla a l’ús) aconsegueixen involucrar
moltíssims veïns, cosa que han deixat d’assolir les comissions falleres. I és la paraula ‘Falla’.
Ens falla la paraula ‘Falla’. Sona a antic, a coent. I els fallers ho hem permés. Aquest va ser el gran error de la
nostra revolució, deixar de creure’ns el gran moviment al qual pertanyem.

“

”

Només és possible avançar quan es mira lluny. Només cal progressar quan es pensa en gran
(José Ortega i Gasset)

Pertanyem a associacions culturals i veïnals que han perdut el contacte amb els veïns.

Ara mateix tenim dos grups. Els fallers que molesten els veïns i els veïns que denuncien els fallers. Si no podem
connectar amb els nostres barris, pareix un repte massa gran voler connectar amb la resta del món, no?
Acabar amb el dolorós “les Falles són només per als fallers” és una de les (re)evolucions que hem de guanyar.

Dinar d’associats
175
Els associats pot semblar que només són una forma d’aconseguir diners. Però, i si els involucrem i els fem
participar del projecte de la comissió?
Coneixen els actes i s’identifiquen. Associats dins i fora de València, de la Comunitat..., fins i tot d’Espanya.
Hi ha senyors a Europa amb carnets de “Gent del Pilar” (associats a la Falla Plaça del Pilar). I aquest treball de
difusió de la festa, d’obertura de portes, ha estat aconseguit amb el treball directe de cadascun dels fallers
que ha anat a un amic, un veí, un company… i li ha dit: “Vols conèixer com és i què fem en una falla?”
Com a punt de partida... és fàcil, no?

“

Si busques resultats diferents, no faces sempre el mateix
(Albert Einstein)

”

“Sempre ho hem fet així i sempre ha anat bé”. Segur que com a faller hauràs sentit això. Pareix lògic plantejarnos que si ix bé, per què hem de canviar-ho?

I de tant que no hem canviat, hem inventat tradicions. Hem inventat lleis divines que ens lliguen als dies i als
moments, lleis que si no complim s’obrirà el cel i cauran boles de foc… i no sé què més, estimats pecadors.
Però van haver dies en els quals hi havia Falles sense ofrenes, i cremades que no eren la nit del 19...
“Sempre ho hem fet així i sempre ha anat bé”. Segur que com a faller hauràs sentit això, però... on posa que
fer-ho d’una altra manera siga garantia que no eixirà bé?

“

Admirada tu seràs, si callada sempre estàs, subjecta bé la teua llengua i triomfaràs
(Ursula en “Pobres ànimes en desgràcia” - La Sireneta, Disney)

Es busca relacions públiques.
Perfil: persona jove i dinàmica, amb do de gents.
Dedicació completa.
Sense remuneració econòmica.
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”

Tots els anys vivim amb intensitat aquest procés de selecció. Centenars de dones opten a demostrar que són
la més intel·ligent, la més valenciana, la més educada, la més extravertida, la que millor coneix la cultura de
la seua ciutat, la història de la seua festa i la seua falla. Una deïtat a la Terra.
I quan trobem la persona perfecta que encaixa amb això... robem la seua veu com fa la bruixa en el conte.
Parle de la Junta Central Fallera, de les juntes locals i de cadascuna de les comissions. La figura de la fallera
major no és la de “nena, posa’t ací; nena, la foto”. Són excel·lents relacions públiques. Falta que s’ho creguen,
cal que ho creguem.
Són dones que en fires de turisme poden eixir per la porta gran, poden ensenyar al món la riquesa de la nostra
festa, en totes les seues facetes: indumentària, música, pirotècnica, art...

“

Creativitat és pensar en noves idees. Innovació és fer coses noves
(Theodore Levitt)

”

I parlant d’art..., si l’IVA al qual ens hem d’adaptar és de la compra-venda d’art i tenim uns senyors que es
diuen artistes... Tenim el festival d’art al carrer més bestial que hi ha.

Centenars d’artistes exposen els seus millors treballs al carrer, accés lliure. Any rere any. Diferents crítiques,
diferents estils. Més gracioses, més enginyoses, més clàssiques, més innovadores. De tot per a tots. I dels
creadors de l’“això ho pague jo”, ix el milhòmens que portem dins i les cremem. I avant. I l’any que ve unes
altres de noves.
I parlant de valorar..., i si foren artistes de renom, d’ací i d’allà (pintors, escultors, arquitectes...), els encarregats
de valorar aquestes obres d’art?
Si algú està promocionant les Falles com el gran festival d’art, creativitat i innovació que és, que em busque...,
li dec una abraçada i un bravo.

“ ”
Innovem

No serà fàcil, però tenim la il·lusió i tenim les ganes. Tenim la idea, i està viva.
Presumim de les nostres comissions. Compartim l’alegria dels casals. Lluïm les obres dels nostres artistes.
Exigim que es valore una festa, que és festa i és revolució.

Comencem. Passem a la pràctica. Canviem el món... Innovem!
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//05//

Les falles a la ciutat
de València:
innovacions i canvis
//Ramon Estellés i Feliu//
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Quan es revisa la situació actual de la nostra festa, ens ixen al pas alguns aspectes que han patit una evolució
especialment cridanera els últims anys, o que demanen, al nostre parer, canvis evidents. Tot seguit, faré una
curta exposició d'alguns d'aquells, començant per propostes que podrien implicar el mateix qüestionament
del concepte falla.

1. La falla innovadora
o la falla crí(p)tica
Les falles, amb totes les matisacions que hom puga fer, són una manifestació de Cultura popular, i , per tant, el
seus elements fonamentals resten inserits al tarannà de la majoria dels habitants originaris de la ciutat de València,
participen o no directament en la festa, que forma part del seu bagatge conceptual, sensitiu i sentimental.

En els monuments fallers, inevitablement, es manifesten les innovacions tècniques pròpies de les arts plàstiques,
l'aplicabilitat de les quals queda en mans, sobretot, dels seus artífexs directes, artistes i tallers, mediatitzats per
la norma social i per la normativa legal mediambiental. L’escassa o nul·la participació dels fallers de base en el
disseny i la producció dels cadafals actuals en facilita l’alleujament de la fiscalització corresponent.
D’un altre caire és la innovació estètica dels monuments, més subjecta als gustos dels fallers als qui interessa
realment la seua falla, que necessiten reconéixer-s’hi, i a la seua valoració d'allò que pot ser assumible o no
pel públic. És clar que l’estètica de l’element més vistent d’una festa popular estarà sempre sotmesa a ritmes
de canvi lents i, en condicions normals, viurà aliena o anirà a remolc de les provocacions corresponents de
les elits cultural i intel·lectual. Malgrat tot, inevitablement, el caràcter exitatiu d’aquestes propostes és quasi
condició necessària per garantir-se'n el contingut artístic. De fet, la immensa majoria de les falles plantades
cada any queda clarament fora del món de l’art; potser, si de cas, entrarien dins del concepte d’artesania.
Però no és aquesta la innovació que a mi més m’interessa en relació amb la nostra festa. Per dalt de tot està
el missatge, l’evolució històrica del contingut del qual ha estat sotmesa, lògicament, a la dels interessos dels
patrocinadors concrets en cada època, a les possibilitats legals i a la major o menor intenció i l'habilitat que
els autors materials tingueren d’ajustar-se, o no, a les limitacions precedents.
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En tot cas, quan es fa escorcoll d'arxius, de notícies de premsa, revistes falleres i llibrets, un es fa la impressió
que, al llarg de la història de la festa, el significat de la falla s’ha pogut aprehendre amb bastant immediatesa
per la major part del públic, amb les naturals matisacions que hom puga admetre en aquells casos on hi haja
hagut la intenció de defugir el control de qualsevol censura. És a dir, el codi visual era el que predominava,
per damunt d’allò escrit als cartells enganxats a l’estructura o als voltants. És clar que, quan més s’allunye el
monument de la comprensió de la majoria, menys podrà encabir-se en el concepte de Cultura popular.
Però, evidentment, l'estètica del monument pot incorporar, si hi ha aquesta intenció, aspectes fonamentals
del seu significat. No és un punt purament formal, necessàriament.
En una societat culta, la comunicació entre les elits, que són reelaboradores d'elements culturals de base, i la
majoria és fluida i constant. Aquest és el valor de la presència de propostes innovadores (o experimentals) que
trenquen els esquemes habituals o tradicionals. Les noves propostes tensionen estèticament el gruix de les
falles de la capital, però no poden ser la imatge o el centre d'una festa que és manifestació de Cultura popular.
El paper dels activistes culturals és la provocació constant des d'una aspiració legítimament majoritària, però
amb l'assumpció prèvia, tot i que puga semblar una noció esquizofrènica, que la seua ubicació natural serà
sempre la d'una certa minoria selecta.

En definitiva, els promotors d'aquestes iniciatives s'haurien de plantejar si oferir, en ocasions, estructures
que necessiten ser explicades amb prolixitat o que són el resultat de la simple reivindicació d'oferir estètiques
distintes, és l'evolució més desitjable per a una festa el valor fonamental de la qual és, o era, la crítica popular.
Açò, sense entrar a considerar la transcendència conceptual que comporta la supressió dels ninots en moltes
d'aquestes propostes, ja que, fins ara mateix i des dels orígens, són els contenidors de la personificació de la
sàtira.

2. El valencià en les falles
La meua visió queda limitada ací, molt especialment, a la situació a la ciutat de València, on l'ús social del
valencià és molt limitat. Tot i això, més allà de les relacions personals, el món faller és un dels àmbits on amb
més naturalitat es veu, encara, l'ús del valencià parlat, sobretot en actes protocolaris.
Cosa ben distinta són els usos administratius; ja que, d'una banda, la generació que ha rebut formació en
valencià al sistema educatiu no té encara suficient presència als òrgans directius de les nostres comissions, i,
d'una altra, per a molts dels seus components, l'escriptura i la parla en valencià són pràctiques que perden quan
deixen l'ensenyament secundari. Açò fa que la redacció de certificats i actes es faça en un altíssim percetatge
en castellà, així com els habituals escrits formals de relació amb altres comissions i amb la Junta Central
Fallera. En alguns casos, tanmateix, s'ha introduït la pràctica que determinats documents estàndards tinguen
un format bilingüe. Comentari apart mereixen les notes de premsa, que, quan són adreçades a mitjans de
comunicació impressos, si hi tenen la sort de ser publicades o extractades, ho seran en castellà en la immensa
majoria dels casos.
Per sort, la posició institucional de la Junta Central Fallera l'obliga que la seua pàgina web siga d'accés i redacció
bilingües, encara que amb moltes deficències; la qual cosa, per cert, garanteix una presència del valencià molt
superior a la que els usuaris demanen. Però, en qualsevol cas, aquest sentit, diguem-ne, oficial, no el trobem a
la majoria de les pàgines web o els comptes de facebook de les nostres falles, que bàsicament, depenen de la
capacitat lingüística dels qui les poden administrar i actualitzar, i de la seua apreciació particular de si resulta
o no necessari en un context de baixa demanda social.
Caldrà insistir ací que en l'ús social de l'idioma a la ciutat de València, en general, i a les nostres falles, en
particular, té una lamentable influència l'actitud antinormativa que mantenen, hui encara, determinats
sectors de la societat de la capital valenciana i del seu món faller. La defensa d'una norma secessionista ‒les
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referències institucionals de la qual són la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i Lo Rat Penat‒, que malgrat
tot és de fet desconeguda per la immensa majoria dels seus defensors, o, fins i tot, la pràctica d'escriure sense
respecte per cap gramàtica coneguda, en el que seria una espècie de subnorma fallera, han generat confusió i
desconfiança en els castellanoparlants i, a més d'açò, un trencament sentimental entre els valencianoparlants,
que han jugat en contra de la normalització de l'idioma. El paper històric lamentable de la Junta Central Fallera
en aquest procés, que ha anat des del secessionisme clar a una contemporització vergonyant és evident. Tot
açò resta inscrit en la dèria de la falsa distinció català-valencià, que porta a identificar com agressió cultural
l'ús de qualsevol mot desconegut o inhabitual dins dels límits estrictes de la ciutat de València, o del conjunt
de components d'una determinada comissió ‒ai las!‒, titlat sistemàticament com a català i, per això, com
antivalencià i antiespanyol. Comportament que, per cert, limita l'ús del valencià siga quina siga la normativa
de referència.
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Dos aspectes clars s'hi dibuixen. D'una banda, els nivells d'ús social dels valencianoparlants ‒típicament
baixos‒, que necessiten, per al seu rellançament, la claredat normativa, el recolzament del sistema educatiu
i de les institucions en general i la presència als mitjans de comunicació; de l'altra, la possibilitat que els
percentatges d'adscripció i d'identificació idiomàtica canvien a favor del valencià. Aquest últim aspecte és
molt difícil si el català de València no assoleix el caràcter polític i les eines jurídiques pròpies d'una llengua
d'estat.
Malgrat tot, les falles mantenen una considerable presència del valencià als llibrets, encara que els que
s'acullen a la normativa oficial no són la majoria, i, a més, sempre hi és present l'antinorma, que provoca la
supressió i la consegüent substitució per l'equivalent castellà més o menys modificat de qualsevol terme que
al juí del redactor no serà entés per la majoria dels components de la comissió; la qual cosa, atés el baix nivell
d'alfabetització en la llengua pròpia, porta en ocasions a una espècie de patués faller que ja he suggerit adés,
i que, en especial, té molta presència als cartells dels monuments.
També, finalment, continuen en valencià, tot i que amb les mateixes incoherències respecte del model
normatiu emprat, una activitat minoritària com és el concurs de declamacio infantil i, sobretot, la competició
de teatre faller, que és, a la pràctica, el major circuit de teatre en la nostra llengua que es desenvolupa a la
ciutat de València. Algunes falles, però, també possibiliten la realització de cursos de valencià o hi vehiculitzen
determinades activitats formatives, però són molt poques.
En qualsevol cas, més allà del voluntarisme dels components valencianoparlants de les comissions de la ciutat
de València ‒sempre minoritaris‒, les falles no estan cridades a liderar accions públiques d'ampli abast al
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respecte, sinó a ser el reflex de l'acció institucional i de l'evolució social. Tanmateix tindria un valor icònic
evident que els dirigents i les màximes representants de la festa s'expressaren en valencià públicament i
correcta.

3. L'organització: funcionament i
aspectes jurídics
A hores d'ara les falles de la ciutat de València estan dotades d'una organització en la base de la qual estan les
comissions, que tenen el caràctel legal d'associacions culturals; però l'òrgan rector de la festa, la Junta Central
Fallera, és un organisme autònom administratiu dependent de l'Ajuntament de València, que reserva la seua
presidència efectiva a un regidor nomenat pel titular de l'alcaldia. L'estructura actual, com qualsevol sistema
establit, tendeix a la pròpia conservació, i cal esperar que el seu funcionament reflectisca sobretot les línies
ideològiques del grup polític que detinga el poder en cada moment, que és el que determina l'electorat de la
ciutat de València, faller i no faller.
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A l'ombra de la situació descrita, privades d'iniciativa real, les comissions de falla s'adotzenen i es fan
seguidores d'ordres; i per això, igual que passa amb altres festes de la ciutat, seria convenient una organització
exclusiva i independent del poder polític, amb el qual, però, hauria d'establir-se la lògica col·laboració. No
obstant, l'esquema de direcció resultant deuria plantejar-se com a màxima prioritat el diàleg amb la població
no fallera de la ciutat per tal d'establir normes de convivència duradores i acceptables per a les dues parts, tot
salvaguardant les característiques pròpies d'una festa que és mediterrània i de carrer. La regulació equilibrada
de qüestions com el soroll, l'horari d'apertura dels casals, l'ús de la pirotècnia, la música, les activitats en la via
pública, etc. és fonamental.
En relació amb allò dit més amunt, és molt important aclarir la ubicació jurídica de les comissions falleres
entre la normativa que regula les associacions culturals i la que desenvolupa el dret d'associació en general,
així com la diatriba que es pot arribar a plantejar entre la naturalesa d'unes comissions dependents d'un
organisme autònom administratiu, com ja s'ha dit, i alguns aspectes regulats pel dret privat. Valga d'exemple
l'extrema dificultat que té la Junta Central Fallera perquè es faça efectiva la quota impagada d'un faller que
abandona una comissió, o d'impedir-li que gaudisca de molts dels avantatges que té pertànyer a qualsevol
altra mentres no faça front a les seues obligacions... diga el que diga el Reglament faller.

4. Aspectes econòmics
Finalment, més allà dels efectes de l'actual crisi, mereixen comentari les subvencions i els premis.
Contràriament a allò que se sol escoltar, les subvencions no generen clientelisme, pel fet simple que cap
formació política en defensa públicament la supressió; el que crea clientelisme és la política de premis, si hi
ha la convicció que el tractament crític que li podem donar al partit que governa el municipi hi serà tingut en
compte. Allò que les subvencions generen és dependència, però una supressió sobtada provocaria una forta
retallada dels ja malmesos comptes dels monuments.
D'un altre costat, és de sobra coneguda la pràctica d'algunes comissions de no declarar una part substancial
del pressupost real de la falla, tot renunciant a la corresponent subvenció, per tal de poder competir en
categories baixes amb millors condicions. Solament un increment del control i de la inspecció fiscals de les
comissions i dels tallers podria fer surar, al costat de molts altres, aquest aspecte submergit de l'activitat
econòmica al món de les falles, que presenta també greus irregularitats laborals.
Per acabar, sols vull apuntar un assumpte: Crear un titulació d'artista faller dignifica la professió, efectivament,
però també incrementa el número de ciutadans amb capacitat legal per exercir-la i la competència entre ells, i
tendeix a reduir-ne els ingressos per capita.
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//06//

INNOVEM
a la falla diputada
//Sofia Parra Talavera//
//PRESIDENTA FALLA SANT VICENT DE PAUL - CLARA CAMPOAMOR//
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Innovar, renàixer o morir..., o el que és pitjor: soterrar.
Soterrar la festa pot semblar fort, però no ho és tant si mirem arrere i veiem tantes coses que hem perdut i
com costen de mantindre o de crear de nou. Constants claus a la cultura d’aquesta festa.
La festa del foc, el foc purificador, renàixer d’entre les cendres i, per què no, innovar, eixe és el propòsit
d’aquesta fallera i aquest és el missatge d’aquest projecte.
Des de ben menuda m’interessava la tasca i el funcionament d’una falla, mai entenguí molt bé per què a
voltes no s’escoltava massa l’opinió de la resta o per què les coses en la meua falla eren tan diferents de les de
la majoria, però el fet de ser un poc diferents als anys vuitanta era innovador, encara que alguns no ho veren
amb molt bons ulls, però com un vell amic de mon pare m’ha recordat sempre: més val que parlen de tu, que
ni et coneguen. Però per a ser innovador cal ser creatiu, obert i crític, açò a voltes resulta exhauridor, en
canvi ser conservador és fer el mateix de sempre, caure en la monotonia i tindre tendència a desaparéixer.

Quan la Falla Sant Vicent de Paül-Diputada C.
Campoamor es fundà, es coneixia especialment
perquè les falleres majors es triaven el mateix
dia de la presentació, per un mètode més que
democràtic i sense cap obligació econòmica, en
aquella època era una cosa estranya, aquelles
candidates emocionades tiraven un paperet
amb el seu nom en una peixera, la fallera major
ixent era la mà innocent que nomenaria la nova
fallera major. Açò fou canviant amb el temps
per diverses circumstàncies, entre les quals
perquè ara no hi ha tantes candidates com en
aquells anys i perquè s’ha anat adaptant al que
els fallers anaven proposant. La sala s’omplia de
curiosos per veure el nostre sistema i saber qui
seria l’afortunada. Érem l’única falla a València
que elegia així les seues falleres majors. Es
feia una missa de campanya al carrer el dia de
Sant Josep i en un període fórem marcats per
les nostres constants crítiques a l’actualitat
social i fallera, mitjançant obres teatrals o la
participació en la Cavalcada del Ninot.
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Com no!, el conservadorisme també aplegà a
Diputada, fins que la segona generació, aquells
xiquets i adolescents dels vuitanta que havíem
fruït de la nostra falla d’idees innovadores
i havíem aprés a ser crítics decideixen que
renovar-se, innovar o morir. Així començà
tot, el nostre projecte “ESPAI OBERT, ESPAI
CREATIU”.

Llibret 2014

Un projecte en el qual desitgem una EVOLUCIÓ
i una INNOVACIÓ dins d’una tradició, una

passió i un sentiment per una festa que va molt més enllà de la diversió, que és la cultura i l’arrel de la història
d’un poble, que desitjàvem obrir a les nostres gents dins i fora de la falla, no solament de manera física, sinó
també en la manera de pensar i relacionar-nos, assumir nous reptes amb idees creatives, integrant-nos al
nostre barri. Un projecte que renaix per la necessitat d’anar a més, valors que han anat més enllà dels nostres
recursos econòmics.
I quines coses ens fan diferents?
Per a nosaltres la part més important de la festa és la Falla, nosaltres vivim la Falla des que estem cremant
l’anterior o potser abans. Portem els nostres somnis i idees a l’artista. A voltes comencem amb els nostres
propis esbossos i que, en conjunt, ix una obra d’art: la nostra falla. El dia de la plantada, el 15 de març, és tota
una festa per a nosaltres, per fi el nostre treball i les nostres il·lusions ixen al carrer, per a poder gaudir d’eixe
treball, de la mà de l’artista, del nostre amic i còmplice, plantem la falla en una rotonda i part de tot el que
fem durant l’any gira al voltant de la falla que plantarem i hem aconseguit que els nostres xiquets participen i
formen part activa d’això, amb la seua falla infantil.
Les nostres falles tenen vida pròpia, igual pots arribar i veure eixir ballant els fallers de la mateixa falla fent
tot un espectacle, que una de les escenes són uns fallers jugant al truc, o resulta que tens una família fallera
indignada dalt d’una casa que pots visitar, però el que sempre et trobaràs abans de poder entrar a visitar la
nostra falla és una bústia solidària. Si desitges veure la falla des de dins, has de deixar el teu donatiu i el dia 19,
abans de la cremà, fem una subhasta amb eixos complements o menuts ninots realitzats per nosaltres i que
sempre formen part de la Falla, bé siga per la part decorativa o bé perquè en són part integrant. Portem tres
anys, enguany ja anem pel quart col·laborant amb les ONG... fins ara ho hem fet amb:
•
•
•
•
•
•

FUNDACIÓ ALADINA: organització per a ajudar xiquets amb càncer. Any 2012.
GRUP MARTES: associació dins del col·legi Salesians que recolza i promou la reincorporació sociolaboral
de persones amb problemes de drogodependència. Any 2013.
Participem del Projecte Solidari de la Falla Cronista Vicent Beguer de Torrent amb l’arreplegada d’aliments
en les falles 2014.
Aconseguim un cotxe gràcies a aquesta falla, per a una família sense recursos.
ASSOCIACIÓ MODEPRAN: protectora d’animals, fou el nostre projecte solidari en les Falles 2014 de la
nostra Falla Zoològic.
XARXA SOLIDÀRIA: aportació d’aliments després de les Falles aprofitant el dia de l’Apunta i durant dues
setmanes. Any 2014.
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Falla 2013

Exaltació FM

Programa Presentació 2015

Nit Plantà 2013
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Escena “Fallers en Extinció” 2014

“Nomenament” 2013
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•
•

ACULL VALÈNCIA: participant en el seu Any Intercultural al barri d’Orriols, donant xarrades sobre les
falles i participant d’alguna de les seues jornades en una taula d’idees. Projectes de l’exercici 2014-2015.
CAMPANYA ELA, ASSOCIACIÓ FUNDELA: hem obert una campanya de col·lecta per a aquesta malaltia,
hem convertit els poals d’aigua gelada en cubates d’aigua, comencem la campanya reptant tres falles
i cada una d’aquestes falles havia de reptar-ne altres tres, així ha començat aquesta cadena fallera.
Projectes de l’exercici 2014-2015.

Durant aquests darrers anys ens hem obert, creat, innovat, projectat i ara estem abduïts.
Enguany el nostre projecte és ABDUCTION, camine abduïda per qualsevol persona o projecte que supose
INNOVACIÓ per alguna cosa que millore l’actualitat SOCIAL I FALLERA, ABDUÏDA per l’ONG ACULL i
l’associació de veïns del meu barri, que lluita cada dia per millorar el barri i la vida socioeconòmica de les
persones que hi conviuen, és un barri amb un gran nombre d’immigrants i amb molts problemes, els fallers
som també part viva i integrant del barri. I, com no!, crec que m’acabe d’abduir per la Falla el Mocadoret de
Sagunt. I encara no tenim clar per a qui serà enguany el nostre últim projecte solidari, però quan lliges açò, ja
ho tindré i estarà present en les Falles 2015.

ELA -Projecte 2015
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Modepran 2014

Els nostres actes sempre són el nostre estil i protocol. Entre tots ells en destaquen tres:
1.

L’acte de presentació dista prou de qualsevol dels del nostre sector o fins i tot de València. Les falleres no
estan obligades a portar la banda i no se’n fa la imposició, cada una tria el que desitja, encara que és cert
que als darrers anys ha desaparegut totalment. Des de l’any passat la presentació consta de tres parts:
la primera és la desfilada amb indumentària regional de les corts d’honor amb els representants ixents.
Primer desfilen els més menuts, després les famílies i per ultim els més grans. No és necessari desfilar
per parelles, ni que les parelles estiguen formades per home i dona, xiquet o xiqueta. Poden fer-ho mare
i filla, germanes, amigues o soles. Nosaltres entenem la presentació com una festa nostra i desitgem
gaudir-la sense innecessaris encotillaments. La segona i tercera part és l’exaltació a les nostres falleres
majors. Es fa una obra de teatre inèdit o de cinema, amb números musicals intercalats en directe. Són
dues obres diferents per a cada una d’elles, elles seran les principals protagonistes.

2.

L’acte de proclamació és molt emotiu. La primera part de l’acte és l’acomiadament dels representants que
ens deixen i la segona és la proclamació dels nous. En aquest acte és quan les seues famílies els preparen
amb molt d’afecte vídeos i també en fan de mantenidors. Açò abans es feia en la nostra presentació i que
decidim traslladar-ho a l’acte de proclamació.

Falla Infantil 2014

3.

La presentació d’esbossos és també molt activa. Es fa una xicoteta representació teatral o es fa servir
un espectacle audiovisual, que reflecteixen perfectament el que seran les nostres falles, fins i tot amb
música en directe com fou enguany, que comptàrem amb la participació de la batucada Tro de Bac i el
grup de rock The Rip al carrer, i deixaren bocabadats els veïns.

Els nostres llibrets tenen un format distint al que és habitual i a voltes també són interactius. El 2013 la nostra
falla parlava del col·leccionisme. Així doncs, dins del llibret adjuntàvem uns cromos que havien d’apegar-s’hi.
Ho fem de la mà de Rafa Vilches. A ell el deixem que gaudisca amb nosaltres de les seues idees i creativitat
quant al disseny gràfic. Nosaltres gaudim del seu treball posant-hi el contingut. El 2013 creem una APP que te
la pots descarregar i disposar del llibret en el teu telèfon mòbil. Quan acaben les falles, si la conserves, rebràs
sempre avisos i informació de tot, encara que també estem en les xarxes socials de manera molt activa.
Creiem que aportem al barri cultura i tradició. A més estem convençuts que la nostra falla és un punt de
trobament divertit per als nostres jóvens i xiquets, on recuperar eixa tradició dels amics del barri, on poden
divertir-se i créixer com a persones en un cercle de respecte, democràcia i convivència. Ells són el futur
d’aquesta festa, ensenyar-los és el nostre deure, mantindre les nostres arrels i senyes d’identitat la nostra
obligació. Per aixo cal ser INNOVADORS.
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//07//

Unes falles improbables,
unes festes de solar
Falles populars i
combatives
//LLuís benlloch//
//dani TOMÀS//
//FALLERS COMBATIUS//
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Les falles populars i combatives vam nàixer cap a l’any 2002 al districte de Ciutat Vella, a València. Des de
llavors portem tretze anys fent festa als barris del centre històric del cap i casal, tractant d’alçar i d’estendre
una manera de fer festa al barri i a tota la ciutat.
En aquesta trajectòria, la concepció i forma d’entendre les falles populars ha anat canviant, no ha sigut una
visió i una pràctica monolítica. Vam començar molt vinculats a l’àmbit de les festes alternatives, és a dir,
a totes aquelles festes que plantegen alternatives a l’oficialitat, però distanciant-se dels seus continguts
principals i mantenint-se fidels a certes identitats polítiques. Amb els anys, hem tractat d’habitar un espai
propi i transgressor dintre del món faller, adequant-se a les fites centrals del calendari festiu: plantà,
despertà, cremà...
Tot i aquesta transició, bona part de l’andamiatge de les falles populars i combatives no s’ha mogut: som
una falla que se gestiona assembleàriament, sense juntes directives ni presidències. Tenim clar que la nostra
manera de fer festa es deriva directament de l’esforç cooperatiu i horitzontal així com de la creativitat de tots
i totes els que participem a triar el tema, fer el llibret o construir la falla... Igualment, mai hem tingut falleres

Cremà falla 2014 en el solar Corona

Falla del 2013 al solar Corona

Desplegà de pancartes des dels balcons de Ciutat Vella

Paelles en un solar del barri

Calçotà popular

Concert a un dels solars del barri

Campanya gràfica satírica per al verkami 2013

majors, ja que estem convençudes que és una figura que comporta jerarquies dintre de la comissió alhora que
freqüentment genera percepcions de la dona pròpies d’altres temps.
De fet, volem que el caràcter subversiu de les FPC aplegue fins al final: no formem part de la Junta Central
Fallera —entitat que veiem molt autoritària i completament antiquada— ni disposem d’una demarcació
territorial pròpia. Fem festa allí on ens deixen i podem: en solars, places i barets o centres culturals del barri.
Açò ens fa sovint inestables i precaris, però també una miqueta més irreverents. Per a nosaltres, aquesta via
és la més propera a aquell veïnat que fa unes dècades s’ajuntava per celebrar al carrer les falles.
Un dels punts sobre els quals pivoten les falles populars i combatives és sobre el diàleg i (re)interpretació
constant de la cultura popular tradicional, i açò és sempre una font d’innovació. Des dels inicis, ens hem
marcat com a objectiu reactivar i modernitzar el caràcter satíric de la cultura popular valenciana, de manera
que revestisca tots els actes que programem. Moltes falles s’han anat omplint cada vegada més d’un discurs
adulador, d’elegia i exaltació a falleres majors i autoritats, que ens resulta anestesiant, acrític i casposet. Ben
al contrari, entenem que la festa fallera és una oportunitat de riure’s dels poderosos i les classes dominants,
un moment per fer pública la nostra mirada bròfega i combativa del món i la societat en la qual vivim.
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Llavors, les albaes que programem no ens exalten, sinó que es riuen una vegada a l’any dels polítics i de la
corrupció, de la crisi i els especuladors, del veïnat i les entitats del barri i, també, per què no, de nosaltres
mateixos i els nostres vicis i defectes. Així mateix, en els darrers anys hem decidit fer la nostra pròpia ofrena
per Ciutat Vella, que no engalana la Mare de Deu, sinó el veïnat de Ciutat Vella: les injustícies comeses al barri
o a aquelles persones que lluitaren per fer un món millor. Així mateix, a banda de la xaranga, recorrem amb
una murga (marginada hui en les festes populars valencianes) els bars del barri i els demanem beguda i festa
en el ja tradicional cercatasques o correbars.
Considerem que un altre dels punts on les Falles Populars hem tractat d’innovar és en la connexió amb
alguns elements de la cultura contemporània, relacionant-los amb les pràctiques tradicionals esmentades:
creiem que aquestes connexions i diàlegs produeixen pràctiques improbables, poc convencionals. D’una
banda, des de fa anys atorguem molta importància a la imatge de la comissió, per la qual cosa hem convidat
dissenyadors, il·lustradors/es i muralistes locals a participar en la creació d’aquesta. D’altra banda, i com s’ha
esmentat abans, hem hagut de buscar altres espais per fer festa, entre els quals destaquen els solars d’uns
barris sempre en rehabilitació. La falla es planta al solar Corona, un espai privat recuperat i autogenerat pel
veïnat, que es gestiona de forma comunitària i oberta al barri. Per últim, com que som un poc manteros per
vendre loteria i no ens acabem del tot les subvencions de l’Ajuntament, ens financem bàsicament a través

d’un micromecenatge anual per mitjà de la coneguda plataforma web verkami.com. El micromecenatge és
una forma de finançament oberta, distribuïda, que es basa en moltes xicotetes donacions a canvi de regals i
recompenses, a través de la web.
Quant a la falla, segueix les pautes esmentades, reivindica noves i velles formes de fer un barri viu, busca
la complicitat veïnal i la participació social. Aquestes ferramentes les trobem en revisar estratègies de
participació envers la creació de comunitats tancades, per això la falla es genera en termes d’autoria col·lectiva,
tot i que l’estructura i dinamització parteix d’un grup de creadors. El veïnat s’implica en la construcció de
la falla mitjançant tallers, aportació de mobiliari en desús, que és matèria primera del monument, cerca
d’opinió a les xarxes socials, aportació de fotografies familiars que construeixen la identitat d’una zona, etc.
Aquesta participació es genera tant a nivell individual com col·lectiu, és a dir, amb la implicació de diferents
associacions i col·lectius del barri tant com de les persones que l’habiten. L’ocupació i reivindicació de l’espai
públic, el reciclatge i la irreverència són característiques presents en cadascuna de les nostres accions.
Amb açò, es pretén deixar un espai important a la imaginació com a cosa que va més enllà de l’espai expressiu
de l’art, tan reivindicat per falles que gasten cabassos de diners en un monument cada vegada més gran. El i
jo més tan característic de la cultura valenciana deixa de banda el mite i el ritual, que ara ha passat a formar
part del treball mental quotidià de la gent. Allò popular es transforma en un acte creador perdurable que
fomenta l’art de la re(in)sistència, la capacitat de generar mentalitats crítiques i l’acte espontani d’ajuntar-se
i dir: “anem a fer falla”.
En aquests pocs anys d’existència, les Falles Populars ens hem anat nodrint d’alguns fallers/es que havíem
abandonat la festa, així com d’altres que hem viscut molt de prop les festes populars dels nostres respectius
pobles. En ajuntar-nos, una cosa hem tingut clara: volem unes falles despullades de tots els fastos i vicis
que han anat adquirint moltes comissions: pressupostos desorbitats, estructures burocratitzades, casals
restringits a associats/des... La nostra aposta és per una festa més senzilla i en valencià, oberta a tot el barri
i la ciutat, sense casal ni carpa. Volem una festa ben propera al veïnat i combativa, molt combativa, amb els
qui tenen el poder.
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//08//

EL VIATGE
DE CASTIELFABIB
//Nohemí RODRÍGUEZ//
//PRESIDENTA FALLA CASTIELFABIB//
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Aquest viatge el vàrem iniciar ara fa cinc anys. No sabíem ben bé on anàvem ni quin port ens esperava però la
il·lusió d’agafar un projecte nou, de començar un camí diferent, ens motivava.
La idea principal era ben senzilla, els fallers de la nostra comissió no es preocupaven gens ni miqueta pel
monument, eix fonamental de la nostra festa, i havíem de trobar la fórmula que fera que la gent s’involucrés,
que pensaren que la falla formava part de la festa i que podíem fer amb ella el que més ens agradara i així
va ser.
Ara fa cinc anys que fem falles ecològiques, falles amb fusta, falles on la gent participa, falles que fan que el
veïnat pregunte per nosaltres, falles que les sentim com a pròpies i que les intentem viure des de l’inici.
Així escrit pareix una tasca fàcil d’aconseguir però us puc assegurar que no ho és. Però... bo!! He de contarvos la història a poquet a poquet. Imagineu-vos una junta general de falla on tots els fallers saben qui és el
president, quina junta directiva ha format i, de sobte, un faller alça la mà i comenta:

- He estat valorant el nostre monument i crec que puc fer alguna cosa diferent i més interessant per a tots
però necessite que els fallers participen d’una sèrie de tallers que organitzaré i que confieu en mi i en els meus
coneixements.
La cara de sorpresa de tots va ser màxima en escoltar aquestes paraules que, si coneixeu un poc la meua
comissió, sabreu que eren de Miguel Arraiz.
Així va ser com ens va involucrar, quasi sense saber-ho, en aquest viatge.
L’any, amb els seus actes tradicionals, va anar passant i unes muntanyes de fusta, una base amb estructures
paregudes a ponts i uns mostres de suro ompliren part del casal. Després aparegueren els orxateitors i la
nostra benvolguda Xufina, el primer ninot de falla que es creava un perfil de Facebook on narrava les seues
aventures a l’Exposició del Ninot. Finalment, una nit freda, molt freda de març, ajuntàrem cada trosset de
falla i vàrem crear “2010: l’odissea dels orxateitors”.
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Xufina

Aquest va ser el nostre primer port d’aquesta aventura, una falleta infantil amb molt d’enginy i molta gràcia,
feta per als xiquets però on els més majors es podien riure de les diferents escenes. Va costar cremar-la però
el fum blanc de la fusta ens va encisar i ens va deixar amb ganes de continuar el nostre viatge.
Com és possible fer una falleta tan diferent al costat d’un obrer de suro, d’una mamelluda i d’un torero? No
ens podíem quedar parats!! Com podem aconseguir fer una cremà blanca a la falla gran? Ja ho teníem!! La
falla gran també hauria de ser diferent, de materials no contaminants i amb una idea que fera a la gent veure
que estàvem canviant, que la nostra comissió no volia ser la de sempre i que els fallers estàvem intentant
obrir-nos al barri.
Així va nàixer “No mires a l’home de darrere de la cortina”. Una falla amb cinc-cents palets de fusta construïts
expressament per a l’ocasió amb unes mides úniques i plantada en tres dies. Tots els fallers treballàrem molt
intensament per a poder acabar-la apegant, menejant i clavant una fusta damunt de l’altra. L’esforç va ser tan
gran que no volíem tornar a fer res igual!! La gent ens deia que estàvem bojos, que això no era una falla, que
on estaven els ninots..., el que ningú no sabia és que criticàvem exactament això a la gent que sols es queda
amb l’exterior i no es preocupa per veure més enllà dels seus nassos. Però tot es va oblidar quan el foc va
omplir el nostre barri, la llum il·luminava els nostres rostres i els bombers no tenien prou aigua per a controlar
l’espectacular flama que n’eixia. Més de tres hores va durar la cremà i la frase que més es repetia entre els
fallers era: “Volem foc i oloreta a llenya!!” Aquest era el senyal que indicava que el viatge continuava.
No sols els majors varen fer aquesta parada, els més menuts també varen participar amb la falleta infantil
“Paleolítica” on se’ls explicava, amb una estètica molt diferent, com caçaven els humans quan existien mamuts
a la Terra. El més interessant d’aquesta era com els adults no veien res i els xiquets explicaven exactament
cadascuna de les escenes.

Mamut

Palets
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L’any següent va vindre “Tinc nostàlgia de futur”, una falla que criticava la maduresa de les persones parlant
de la gent major amb mentalitat juvenil i els joves amb mentalitat de major. Eixos joves que es queden a casa,
que pareix que no tinguen ganes de res, que sols pensen en la tranquil·litat i a descansar com si tingueren
vuitanta anys. Eren vint-i-dues torres de fusta que vàrem ajuntar al casal i vora sis-cents cucs fets amb cera
que representaven un termiter, la desolació, la desgana.
Com no, els menuts tenien “Fulles d’herba”, una falleta que, dins de la desolació major, representava un punt
verd d’esperança.
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Termiter

Més tard, “S’està lliurant una batalla encara que no ho sàpigues”,
amb sis-centes caixes de cartó plegades i encolades una per
una que representaven un refugi. Un refugi on lluitaven per una
societat millor, un refugi des d’on lluitar contra els desfets polítics
del moment, la problemàtica de l’atur, els desdonaments o la
corrupció i tantes altres notícies que ens invadien.
Els xiquets també lluitaven amb nosaltres però fent un “Mandala”
que representava la unitat de l’univers, la connexió existent entre
totes les persones.
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Refugio

Herba

I, finalment, fa un any, “Ciutat encallada”. Una falla realitzada
pels fallers, veïns i amics que hi havien col·laborat realitzant una
enquesta i un posterior taller on donàvem un kit de materials
reutilitzats per a construir una peça que formaria part d’una
balena encallada a l’asfalt del barri. Una balena que representava
la nostra ciutat, encallada amb un govern que no la deixa nadar
lliure, amb una política que no pregunta als ciutadans que en ella
viuen i uns projectes que no deixen evolucionar per una senda més
participativa.
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Mandala
El port dels menuts va ser eixa ciutat ideal que ells imaginen “Solaris”. Una falleta feta per dos xiquets de la
comissió on, amb sobrants de fusta de les fusteries, es representaven avions, vaixells, piscines i robots que
lluitaven per la seua llibertat.
Aquest ha sigut el nostre viatge fins ara, però no penseu que ha sigut gens fàcil perquè el vaixell que vàrem
agafar ja fa cinc anys ha hagut de lluitar amb moltes tempestes.

Balena

Solaris

- Els fallers no sempre s’involucren amb el projecte i l’artista i el president (que finalment decideix continuar
el camí) treballen de valent per a aconseguir dur el vaixell a port quan arriben falles.
- Les opinions no sempre són positives, reps moltes crítiques que has de saber filtrar perquè també reps molts
elogis de gent que, fins fa uns anys, ni es quedaven a la ciutat perquè no els agradava la idea de Falles que hi
havia.
- Els artistes fallers, que treballen amb suro i amb motles, moltes vegades et veuen com un intrús quan,
realment haurien d’agafar les teues idees per a renovar la seua capacitat creativa i treballar de la mà d’altres
sectors com dissenyadors, pintors, arquitectes, escultors, grafiters...
Amb tota aquesta història no m’agradaria que us quedàreu amb una idea negativa sinó tot el contrari.
Evolucionar, pujar a un vaixell desconegut, agafar un camí diferent és divertit, excitant, interessant, gratificant.
És una aventura que us recomane provar alguna vegada perquè per damunt de tot és una forma d’evolucionar
com a persona i descobrir noves formes de viure la festa.
Com molt bé diu John Cage, músic i compositor contemporani...
“No entenc per què la gent té por de les noves idees. Jo tinc por de les velles.”
Així que... Per boja i desgavellada que parega una idea..., recorda que és nova i que amb ella pots trobar un
camí ple d’alegries. Nosaltres anem a continuar, puges al nostre vaixell?
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//09//

La paradoxa de la
innovació. El cas de la
falla Corona
//RUBÉN TELLO//
//ADEF//
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“Ja fa anys, Corona emplenà una falla de pardals i optà per volar. I que continue”
Jesús I. Català Gorgues
Per molt paradoxal que semble, els monuments fallers plantats a la demarcació fallera de Mossén Sorell
– Corona durant esta darrera dècada no han inventat res. Simplement, han atorgat un nou aire a les
Falles de València reel·laborant d’una manera peculiar aspectes que ja estaven inventats al món dels
cadafals. Tan sols cal un petit anàlisi de tots els monuments fallers que conformen la denominada etapa
innovadora d’esta comissió del Carme per tal de comprovar que la certesa d’esta afirmació de la negació
de la revolució de Corona és del tot certa i no és una provocació que haja nascut amb la idea de generar
una inútil polèmica.
Un primer exemple del que pretenc demostrar són els cadafals plantats per Joan S. Blanch. Este reputat
artista, amb tres falles, és el que més monuments fallers ha realitzat per a la comissió del carrer de la
Corona durant l’etapa sobre la qual aprofundeix el present assaig. Tant la falla doble com Guille o Perdonen
les molèsties, cremades als anys 2000, 2002 i 2004, respectivament, són cadafals que estèticament no

aporten un trencament amb la manera de fer que el comentat artista havia consolidat amb èxit abans
d’aterrar a la demarcació de Mossén Sorell – Corona.
Temptacions, el cadafal realitzat a l’any 2005 per Emilio Miralles, està influenciat, encara que puga ser
de manera inconscient, per l’estil dels monuments fallers que conformaven el denominat cercle de Quart
de l’obra d’Alfredo Ruiz. Tan sols cal observar fotografies de les elegies de Ruiz per assabentar-nos que
Temptacions bevia de les beneïdes aigües de les fonts ruizanes.
Concepte, precepte i afecte, la recordada metàfora de falca que el mateix Alfredo Ruiz plantà a l’any 2008
és el resultat natural de l’evolució constant d’este gran mestre. Evolució que parteix de les seues darreres
falles; les que plantà a la plaça de santa Úrsula.
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La col·laboració d’artistes de prestigi social aliens al món faller amb els obradors fallers enrequeixen els
cadafals amb nous plantejaments que renoven la monotonia dels monuments fallers. Este fet, al cas de
Corona, es donà amb l’escultor Miquel Navarro a l’any 2006 amb Reflexions a l’ombra de la lluna o, un
any després, amb el director de cinema Luís García Berlanga amb Història d’una mamella, tampoc es una
novetat al món dels monuments fallers. No cal fer una gran investigació per descobrir que un poc més
de cinquanta anys abans, concretament a l’any 1954, Salvador Dalí esbossà un cadafal que plantà Octavi
Vicent per a la comissió de So Quelo o que el popular dibuixant còmic, Ortifus, per la seua part, ho feu amb
les propostes de Blanqueries, Convent Jerusalem i Na Jordana, als anys 1994, 1998 i 2000, respectivament,
a l’igual que, per la seua banda, un altre reconegut il·lustrador com Sento Llobell col·laborà en més d’un
cadafal dels que Manolo Martín plantà a la, llavors, plaça del País Valencià als anys huitanta.
Un altre tipus de col·laboració, que en la majoria d’ocasions ajuda a dotar al cadafal d’algun reflex de
novetat, és la que es presenta de la mà d’un grup de diferents artistes fallers reconeguts que s’uneixen
per tal de realitzar un monument faller. Estos artistes, en moltes ocasions, al treballar en grup es senten
alliberats i els és més fàcil perdre la por a anar més enllà dels plantejaments, tant estètics com de contingut,
que desenvolupen a la seua trajectòria individual. A l’inrevés que passaria en qualsevol altre aspecte artístic
de la vida, al món de les Falles, per la por a no ser contractat i el temor al no premi, entre d’altres paranys,
es poden desenvolupar idees més trencadores i arriscades quan entens que l’aportació realitzada és una
més dins d’un conjunt que actuant individualment.
Corona emprà, en bona part, esta formula entre l’any 2001 i l’any 2003, amb Vine i vola amb nosaltres,
Guille i La falla més lletja. Però, tampoc es va ser precursor d’esta manera de fer ja que, per exemple,

els cadafals de l’enyorat grup No t’Espantex feia anys que podien ser admirats a diverses ubicacions de
l’entramat faller del Cap i Casal.
Exposats estos arguments, hem de qüestionar-nos si la tan proclamada innovació dels monuments de
Corona realment existix o si tan sols es tracta d’una simple operació de mercat que facilita aconseguir
acumular una bona quantitat de primers premis d’innovació i una envejable quota de pantalla.
Indubtablement, la innovació es dóna en tots i cadascuns dels cadafals plantats des de l’any 2000 fins hui.
El que passa és que malgrat el que la gent creu, i com he intentat argumentar, la innovació no recau sobre
la part superficial del cadafal sinó sobre l’esperit. L’esperit Corona.
L’ànima de dit esperit rau en la col·laboració entre la comissió i l’artista faller. Una cooperació especial
fruit de la qual naix un detall que a vegades pot semblar un més per al gran públic però, realment, és el més
important, el que amaga la clau innovadora del cadafal. Una espurna que transforma un cadafal més dels
que la crítica fallera considera com modern o diferent en un d’únic.
Este detall quetransforma falles de Corona en experiències úniques s’ha donat en quasi tots els monuments
fallers plantats en la demarcació de la comissió Mossén Sorell – Corona durant els darrers deu anys.
D’esta manera, el fet que convertia el monument de l’any 2000 en un esdeveniment inèdit fins el moment
fou que el cadafal infantil i el gran es fusionaven convertint-se tots dos en una única falla o, com és batejà
en aquella, en un cadafal doble. Així, a la part infantil del monument, per no caure, després de dir que les
dues falles en realitat eren una, en la incoherència de denominar-la infantil, un xiquet té un somnis que es
transformen en frustracions dins el sector adult del cadafal.
Este mateix mètode l’empraren uns pocs anys després artistes fallers com Carlos Orts, a l’emplaçament del
Pes de la Fulla de Carcaixent a l’any 2005 o Víctor Valero a la veïna Ripalda – Beneficència – Sant Ramon a
les Falles del 2009.
Pel que fa al recordat monument dels pardalets, a l’any 2001, l’element trencador el conformava una
triple col·laboració conformada per la comissió, un grup d’ artistes fallers i el públic faller. Dita cooperació
convertí este cadafal en el primer d’interactiu de la història. Per tal de construir un monument faller, la
combinació entre comissió i un conjunt d’artistes fallers consolidats s’havia portat a cap algun cop a la
història fallera però mai s’havia afegit la participació ciutadana en tal tasca. En este cas s’inserix mitjançat
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la convocatòria d’un concurs que premiava l’elaboració d’un ninot, el que agradara més formaria part de dit
cadafal. La interacció també fou la clau innovadora de la falla que construiria Joan Blanch l’any següent, en
este cas es convidava al públic a què fos ell mateix qui creara la crítica de la falla.
A l’any 2003, Toni Fornés intentà plantar la falla més lletja de la història, fins este punt cap novetat, inclòs
durant eixa mateixa setmana fallera altres comissions, sense pretendre-ho, plantaren monuments menys
agraciats que el que s’alçà a Corona. La creació de quelcom més bell sempre és més fàcil que aconseguir
allò més lleig. Amb Toni Fornés i la comissió de Corona col·laboraren altres artistes amb l’aportació de
ninots per l’ocasió. Com hem vist, este fet tampoc és el que atorga cap novetat. Ara bé, estos ninots foren
escampats per diferents punts de la ciutat; en este punt és on la falla es convertix en singular. Estos ninots,
que representaven un faller real de la comissió que s’indignava pel cadafal que l’havia endossat l’artista, es
distribuïren no tan sols per la demarcació o pel barri sinó pels indrets fallers més estratègics del Cap i Casal
com, per exemple, la plaça de l’Ajuntament o al peu del cadafal que, finalment, s’alçà amb el primer premi
de Falles de secció especial d’aquell any; el de la Plaça Na Jordana.

214

A primera vista, la fallera plantada per Blanch a l’any 2004, demanava un silenci solidari amb el veïnat
no faller però no expressava, per si mateixa, cap tipus de violació amb l’establishment faller. Ara bé, esta
figura es convertix en la icona d’un cadafal que substituix els ninots per televisors. Estos aparells realitzaren
la funció dels típics ninots de falla, es presenten com els ninots del segle XXI. En este aspecte rau la
transgressió de dit cadafal. Falla, per cert, que reflexionava autocríticant el món faller, fet, sinó insòlit, sí
inusual al si de les comissions de falla.
Un fet similar ocorregué, un any després, amb l’Eva d’Emilio Miralles. Una figura blanca, polida i perfecta
de tarannà ruizià que sí es podia considerar diferent a la majoria de cadafals plantats aquell any però que no
representava el mai no vist dins del planeta dels monuments fallers. Això sí, esta falla, a banda d’exposar,
com si fos un ninot, una serp autèntica, seguia fil per randa l’essència del lema amb la qual havia estat
batejada, Temptacions, i persuadia als visitants a participar en una nova interacció; que formaren part del
cadafal menjant-se una de les pomes que formaven part d’este. Fent caure, d’esta manera, al públic en la
mateixa temptació de la que Eva no es lliura al seu dia. Per aconseguir este objectiu s’empraren un total de
tres mil pomes que eren reposades tots els dies de Falles.
Com he explicat adés, la col·laboració d’un artista de renom aliè al món de les Falles en l’elaboració d’un
cadafal no era un gest pioner. Així, el mer fet de treballar amb un escultor com Miquel Navarro o un cineasta
com Luís García Berlanga, no es pot considerar com l’aspecte inèdit de les falles plantades a l’any 2006 i

2007. Com ja he afirmat, al seu dia Ortifus o Dalí, entre d’altres, s’aproparen als obradors fallers però ni del
primer es cremà cap dibuix ni del segon cap quadre. Cosa que sí que passà al cas de Miquel Navarro amb
l’escultura de Reflexions a l’ombra de la lluna. En aquella ocasió, la nit de sant Josep es cremà una peça
que podia, perfectament, formar part del mobiliari urbà com sí ho són els populars parotet i pantera rosa.
Acostumat a realitzar treballs perennes, Miquel Navarro experimentà una nova sensació, la de veure com
una obra d’ell es convertia en cendra.
Evidentment, a l’any 2007, no es cremà cap pel·lícula de Berlanga, però si que es realitzaren projeccions
sobre el darrer legat d’este geni del cinema universal; la valenciana mamella de vareta d’Història d’una
mamella. En estes exposicions donem amb el punt innovador d’este cadafal, no a les audiovisuals que
restaven reflectides a la part exterior del monument, este mecanisme ja fou emprat a la primera part dels
noranta per les falles espectacle de Convent Jerusalem, sinó per les exhibició d’imatges continuades a
l’interior del cadafal. Imatges que podien ser contemplades per l’espectador a partir d’un ull de porta.
La comissió fallera més innovadora de la història recent de les Falles continuava un camí que un dia o un
altre el portaria a trobar-se amb l’artista faller més irreverent dels darrers anys; Alfredo Ruiz. Este geni de
les Falles, portava sis anys inèdit a qualsevol demarcació fallera de València, i el retorn d’este tan sols es
podia donar en una ubicació: la de Mossén Sorell – Corona. L’emplaçament o s’ahavia instaurat el forjador
de la innovació fallera dels darrers anys; l’esperit Corona.
Ací rau la clau innovadora més abstracta de la falla més transgressora de la festa; en la suma de la innovació
de Corona més la d’Alfredo Ruiz. Per primer cop en este període el cadafal, encara que el contacte amb
l’artista era constant, no era un projecte de Corona sinó un projecte exclusiu de l’artista. Corona, per tant,
innovava en si mateixa. El resultat fou la continuació de dos evolucions, per una banda la de la pròpia
comissió i per l’altra la d’Alfredo Ruiz, que fou tallada a l’any 2002 i que molts ens preguntaven com
continuaria, fins a quin punt amb un mínim de quantitat es podia aconseguir un màxim de contingut. La
resposta fou Concepte, precepte i afecte. Un cadafal horitzontal, detall que trencà amb la verticalitat típica
dels monuments, de mig metre d’alçada, fet inèdit al planeta faller, que simbolitzava una falca que ajudava
a no tancar la porta a les noves idees al si de la societat, en general, i les Falles, en particular. Una falla
admirada per uns, rebutjada per altres. En este punt també innovaren, mai una falla havia generat una
divisió d’opinions tan ferma com esta.
La filla d’Alfredo Ruiz, Anna, també plantà un cadafal que no podem considerar un projecte Corona. Com
oteadors, fou la primera incursió d’esta jove artista en el camp de les falles grans, i ho féu com va fer
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amb els cadafals infantils que havia plantat ja, trencant motlles. Com ja va fer Miquel Navarro, Anna Ruiz
converteix una peça escultòrica en falla, però ella no la dissenya per tal que un artista faller la convalide en
falla, sinó que és ella mateixa la que crea l’escultura i la que la transforma en falla.
Anna Ruiz plantà a les Falles del 2009 una figura desautomatitzada que dota d’una forta dosi de filosofia.
Impartix una lliçó magistral de filosofia a partir d’un cadafal, i encara que algunes falles ho havien insinuat
alguna vegada, ella ho fa de ple, essent esta la segona aportació inèdita d’este monument faller.
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Ara bé, després del repàs que hem fet dels cadafals de l’època innovadora de Corona, hem de dir que per
molt d’aire fresc que esta comissió haja airejat al món de les Falles, si escrivírem una història de les Falles
mai la podríem considerar com l’avantguarda de les Falles. Sobretot, perquè les Falles mai podran albergar
l’avantguarda. Si estudiem el terme d’avantguarda com a moviment històric ens trobem que un dels
elements cabdals d’este és el que els sociòlegs anomenen anòmia. L’anòmia és el trencament del present
amb el passat és a dir, amb la tradició. I tota falla es planta en un emplaçament per tal de cremar-se la nit
de sant Josep. Esta tradició és indestructible i comuna a tots els cadafals, siguen clàssics o innovadors.
Una falla avantguardista, per tant, seria aquella que, per posar un cas, es plantara a una paret i que no es
cremara. Seria una falla? Alguns dirien que no. D’esta manera, pot existir l’avantguarda a les Falles? Segons
estos alguns; no.
Però si que et pots apropar a esta avantguarda. És el que aconseguí Corona al projecte del cent cinquanta
aniversari. És plantà una falla el dotze de març que és cremarà el catorze, de les cendres ressorgirà un nou
cadafal, l’au fènix que Anna Ruiz ha elaborat per ser cremada la nit de sant Josep.

Mai el cicle s’havia donat amb tan poc de temps, cap vegada una falla havia sorgit materialment de les
cendres de l’antecessora, jamai la cendra havia format part d’un cadafal, en ninguna ocasió s’havia apropat
una falla tant a l’anòmia, en cap cop s’havia coquetejat d’esta manera amb la ruptura de la tradició. Em
costarà retractar-me del que he dit i afirmar que estem davant de la primera falla avantguardista?
Doncs sí, però el recorregut de Corona, un cop ja abastit aquesta fita, encara dona per a més. Així, a l’any
2013, en el que de la mà d’Emilio Miralles i del disseny de Dídac Ballester i Iban Ramón, es plantà una falla
fora del terra, la seua ubicació eterna, i s’utilitzà els murs del Museu de la Beneficiència. De les finestres
d’aquest museu sorgien tota una sèrie d’elements avantguardistes en un cadafal, però que alhora s’havien
convertit en l’estoreta velleta. Innovació i tradició de la mà per tal de trencar de nou el motle. Una finestra
de la sala d’una exposició permanent sobre la València del segle XIX com a sosté del coronament de la falla
més moderna de València.
Però, la falla Corona, com deia Picabia, sobre el dadaisme, mai s’està queta, sempre en continua evolució
per tal desconcertar a l’espectador. I així, ho torna a demostrar les Falles pasades amb el binomi Emilio
Miralles i l’estudi de disseny d’Iban Ramon i Dídac Ballester, aquesta vegada, amb un altre intent del mai
vist, una falla que tots els dies canviava de forma. Mossén Sorell - Anòmia.
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//10//

Amb diners,
torrons
//Montse Català//
//PERIODISTA//
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La promoció és cara. Que un missatge arribe a molta gent mitjançant la publicitat és car. És una llàstima però
és la realitat. Això no vol dir que els nostres esforços a saber comunicar no siguen importants però que el nostre missatge arribe al planeta sencer necessita una important quantitat d’euros.

//el món
no coneix
les Falles//

Per començar a promocionar un producte, un esdeveniment o una festa com la de les Falles, cal
conéixer-la bé. Saber les seues qualitats, confiar en
ella amb passió i ser conscients d’allò que convé o
no convé destacar. La nostra festa, eixa amb la qual
se’ns ompli la boca dient que és la millor del món, no
ho és i no pot ser-ho. Senzillament, perquè el món
no coneix les Falles.
Podem atendre unes quantes dotzenes de periodistes durant la setmana fallera, parlar de la ciutat en

festa plena a les revistes de les companyies aèries, insistir en el fet que els tallers fallers (actius tot l’any)
s’incloguen en les rutes dels creueristes... Però en cada exercici faller que passa es perd una nova oportunitat
de mostrar-li al món el nostre brutal potencial. El sentiment fester, artístic, acollidor, treballador i autèntic
que ens caracteritza. Mostrar que no hi ha cap altre festival cultural del planeta que conjugue art efímer i
públic, teatre, ball, literatura, indumentària, pirotècnia, música, festa al carrer, que naix de l’associacionisme
de veïns, que faça circular un bon grapat de milions d’euros i que es repetisca cada any (sense finalitats lucratives) amb l’esforç de milers de persones compromeses al 100% amb la causa. No n’hi ha un altre igual. No.
Però així ens passen els anys. Construint i cremant la festa mentre ens lamentem que les televisions nacionals no
ens dediquen minuts de prime time com ho fan amb altres festes de la Comunitat. Però la responsabilitat és nostra:
- Tindre la iniciativa de crear una delegació que promoga la festa a l’exterior dins de l’ens organitzador de les
Falles ESTÀ BÉ, encara que l’espenta que necessita siga un treball fet per professionals del sector acompanyat
d’un pressupost important.
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- Tindre una web oficial sobre les Falles de València en set idiomes diferents ESTÀ MOLT BÉ, encara que haja
arribat una mica tard.

Web en 7 idiomes

- Crear xarxes socials per a la promoció de les falles només en anglés, estar presents a Youku (el Youtube xinés)
per obrir-nos al mercat oriental, obtindre (esperem que prompte!) la distinció de Patrimoni Immaterial de la
Humanitat que ens situe dins dels circuits de turisme cultural de qualitat ESTÀ REALMENT BÉ, però cal que
monetitzem eixa difusió i que les campanyes de màrqueting estiguen orientades cap als mercats interessats.

1940. “Camión Fallero”

Les formes de promocionar la festa han anat canviant al llarg de la història. Des del famós camió faller que als
anys 40 muntava una barraca damunt d’un tractor i viatjava fins a Madrid per a mostrar les bondats de la festa
valenciana; fins a les expedicions que feia la fallera major de València per Espanya i Europa als 60; passant
per altres accions dins de les comissions falleres com era atraure personalitats famoses del moment, fer-les
falleres d’honor i plantar-los les pintes. Campanyes de màrqueting, estes últimes, que hui encara continuen
vigents, s’utilitzen i funcionen a xicoteta escala.
Pot ser que en la història de les Falles el moment més internacional que hem tingut haja sigut la retransmissió
d’un programa de TVE per a tota Amèrica des de València l’any 1978. El programa d’entreteniment “300 millones” va emetre per satèl·lit a tota la comunitat hispanoparlant un reportatge de 10 minuts sobre la nostra
festa, a més d’utilitzar com a plató del programa la plaça de la Falla del Pilar. Amb una audiència potencial de
300 milions de teleespectadors pot considerar-se com la fita de promoció de la festa més important de l’últim
segle.
Hui podríem assumir una retransmissió així? En certa manera, sí.
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//Les formes de
promocionar la festa
han anat canviant//
La innovació és part fonamental de la nova
era tecnològica per tindre una repercussió
similar. Hem evolucionat, les regles del joc
han canviat i cal saber utilitzar les noves ferramentes que tenim a l’abast:
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La paraula clau és: comunicació. Saber comunicar. Gestionar de forma correcta què
volem comunicar i com ho fem perquè el
poder ja no està en les institucions (que
abans eren les úniques que tenien accés als
mitjans de comunicació de masses), està
a les nostres mans. Com? Amb les xarxes
socials.
Les xarxes socials han sigut un vertader
revulsiu (3*) que ha canviat la manera de
comunicar-nos entre nosaltres. Han acurtat distàncies. Ens han obert una finestra al
món sencer i, per què no, nosaltres podem
obrir també eixa finestra cap a les Falles
i que tots ens vegen. El planeta pot estar
pendent de la nostra festa gràcies a les

Duquesa de Alba

//Les xarxes socials han
sigut un revulsiu//
imatges que llancem a la xarxa, el vídeos
o, fins i tot, les retransmissions en streaming. No podrem pagar el que demana
Youtube pel gran banner de publicitat a
la capçalera de la seua pàgina durant un
dia (que són centenars de milers d’euros),
però sí que podem crear vídeos molt virals que generen milers de visites. Qualsevol pas avant és important.
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Però anem amb compte perquè esta poderosa ferramenta té també una cara B.
Pot ser fantàstica per difondre la festa de
les Falles però si eixa difusió es fa malament també pot viralitzar-se una imatge errònia de la festa que la distorsione
i que espante els visitants en compte
d’apropar-los.

1978. 300 milions a la Falla del Pilar

Un bon ús de les xarxes, anant tots a una,
és una responsabilitat que més prompte
o més tard haurem d’assumir si volem fer
gran la festa.
La innovació passa també per fer créixer
el branding festiu. Conscienciar les marques comercials que la festa de les Falles

és rendible i que poden augmentar la connexió emocional de la marca amb el seu potencial públic mitjançant
la festa. Patrocinar actes, merchandising, els programes de mà, la creació d’apps mòbils, promocions en televisió... Potser només un reduït nombre de marques aposten per les Falles en este aspecte i cal fer veure la
resta que mostrar-se d’una forma menys formal pot fer arribar el seu missatge a molta gent d’una manera
positiva i més humana.
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I si anem a innovar, innovem també les nostres comissions per promocionar la festa. Com? Fent volar la imaginació o no tant. Aposte per copiar un model de negoci com el dels creuers. Una volta que entres dins d’eixe
hotel sobre l’aigua és quan comencen a fer negoci amb tu i t’ofereixen les excursions guiades per visitar les
ciutats en cada parada, cert? Bé, apliquem-ho a les Falles. Fins ara els turistes que arriben en març (i no tenen
un acompanyant local) es veuen col·lapsats per la ciutat en plena festa (i no vull ni pensar els que no parlen ni
tres paraules d’espanyol o anglés): es troben rius de gent que s’acosta a una plaça a les dues de la vesprada,
fallers que celebren amb música tindre un palet, molta (moltíssima) organització en un parell de carrers per
on durant hores passarà molta gent amb flors, de sobte unes paelles a l’aire lliure en un barri, jocs infantils en
l’altre, petards que et sorprenen cada dos per tres, a la nit tots tornen al seu casal que, per descomptat, no
està obert a tothom (“per això hem pagat durant tot un any!”, diria el faller més conservador) i, el dia 19...,
quina és la cremà que cal anar a veure? Però són totes alhora? En resum, un autèntic caos per a qui ens visita
amb cap coneixement previ. Tenim tantes coses a oferir i tan interessants, que alguna cosa estem venent
malament a l’exterior perquè cada volta són menys turistes els que s’interessen per vindre a viure les falles.
El “model creuer” partiria d’una aliança amb les agències de viatge i els hotels de la ciutat. Ells podrien oferir
als seus clients el pack “Experiència fallera” amb l’eslògan “Passa 24 hores dins d’una comissió fallera”. El pack
tindria un rèdit econòmic per a l’establiment i per a la comissió, per descomptat. I ací apareix la monetització.
Imagineu que cada comissió fallera assumira vuit o deu visitants que al llarg de la setmana fallera compraren
este pack d’experiències amb dret a xocolatada, esmorzar d’eixos que només els fallers saben fer, els més
atrevits que els deixaren vestits regionals, li feren els monyos a elles i els acompanyen al passacarrer, plat de
paella, tocar de veres la falla, sopar al casal, balls en la revetla... El necessari per sentir-se faller per un dia i
explicar-los que, amb força de voluntat i treball d’un any sencer, tot el que veuen ho fem nosaltres.
Si això passara a València capital, deu persones que vingueren a viure eixa experiència a cada comissió serien
quasi 4.000 persones que disfrutarien les falles com les sentim nosaltres, almenys durant 24 hores. 4.000
persones que tornarien a casa amb sensacions diferents. 4.000 possibles recomanacions a veïns, amics o
familiars d’anar a València en falles. Una terra on tot es transforma en març.

//El “model creuer”
podria oferir als
clients el pack
‘Experiència fallera’//
Resultat? Visitants contents i sentiment de participació activa en la festa, comissions que trauen una rendibilitat econòmica, hostalers que ofereixen més que un mapa de la ciutat i les falles d’especial amb una creueta...
Com fer-ho realitat? Amb voluntat. Designar fallers que el dia 15 no s’obliden del món fins al dia 19, sinó
que compaginen la seua festa personal amb la seua promoció. Pot semblar que és buscar-se’n responsabilitats de més però qui sap si amb la nostra personalitat acollidora no guanyem nous fallers, amb residència a
l’estranger, que vinguen cada any a repetir l’experiència?
La promoció de les Falles està en les nostres mans. La fórmula màgica és organitzar-se i saber quin és el missatge que volem exportar de la nostra festa. Les ferramentes ja no són exclusives per a l’elit, són debades, són
nostres però cal fer-ne un ús responsable.
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anàlisi
de les
XARXES
SOCIALS a
DIFERENTS
COMARQUES

//11//

LES XARXES SOCIALS A LES
COMARQUES:
els casos del Camp de Morvedre, la Ribera Alta,
la Ribera Baixa i la Marina Alta

//Jordi Maravilla Herràiz //
//administrador del blog Corredor de Falles//
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Camp de Morvedre: Univers 30 falles.

En total 13 webs/blogs, un 43%, dels quals, 4 estan actualitzats el 13%. Facebook es utilitzat per un 92% de les
comissions, amb periodicitat, unes 15, el 50% quasi totes al nucli antic. Molt preocupant la situació del Sector I
pertanyent al Port de Sagunt. Només 12 comissions de 30, tenen twitter, es a dir un 40%, encara no arriben a la
meitat, hi ha molta desigualtat entre sectors. Google+ es el mitjà menys utilitzat, 10 falles de 30, un 33% i només
3 falles han publicat alguna vegada. Una nota prou negativa: El valencià està absent d`unes quantes webs.

El Camp de Morvedre , comarca de reduïdes dimensions, amb una població total d’uns 90.000 habitants, la
majoria dels quals viu a Sagunt, uns 65.000. Falles en general urbanes en comparació a altres comarques. Una
única junta local fallera que agrupa totes les falles morvedrines, des del punt de vista de les xarxes socials,
resulta positiu, perquè permet una difusió més fàcil, amb un organisme comú que fa de paraigua per a les
comissions, especialment per a aquelles que fan un menor ús de les xarxes socials.
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La Ribera Alta: Univers + o - 108 falles(marge d’errada 3-4 falles).

40 webs/blogs, un 37% del total, actualitzats uns 20, un 18,5% del total. Facebook es utilitzat per 96 falles, un
88,8% però de forma habitual només per 40, un 37% del total. Twitter ja arriba a 57 comissions, un 52,7 de la
Ribera Alta, 26 fan un us regular, un 24% del total. Com sempre google+ es la xarxa menys utilitzada fent-ho
31 falles, un 29%, de les quals només 8 un 7,4 han publicat alguna vegada. Grans diferencies entre sectors dins
Alzira, així com entre les àrees més urbanes i les mes rurals, com la vall de càrcer o altres.
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La ribera alta es una comarca enorme amb quasi 1.000 km2 i més de 200.000 habitants, quasi la meitat resideix a Alzira, Algemesí i Carcaixent, no obstant hi ha molts nuclis de població mitjans i amplies zones rurals,
com la Vall de Càrcer o la Vall dels Alcalans. 93 comissions s’agrupen en 10 juntes locals, des d`Alzira amb 34
falles, passant per Carcaixent o Algemesí amb 13 o 10, fins arribar a Alberic o La pobla llarga amb 4 o 3. A banda 3 poblacions amb 2 falles i 8 o 9 pobles amb comissió única, la majoria d`aquestes son falles rurals.
Hi ha una diversitat i una complexitat molt difícil de gestionar, cada junta local es absolutament diferent de
les altres, des del cas d’Alzira, amb gran passió fallera i uns nivells d`us, equiparables a alguns sectors del Cap
i Casal, passant per deserts inexplicables com Carcaixent i altres semi-àrids com Algemesí. En àmbits menys

urbans, es veu una reducció en el nombre de xarxes socials, com a Carlet, Castelló de la Ribera o Alginet on
desapareix google+ , no obstant tenen webs/blogs interessants.
El cas de Torís es extraordinari, per la qualitat de les seues webs, el de Benifaió, tot el contrari, Alberic o la Pobla llarga es situarien en un lloc intermedi, es evident que hi ha poblacions on el nivell d`adhesió popular a la
festa es més alt que en altres i això també es trasllada en major o menor mesura a les xarxes socials. Hi ha una
constant però, quan la població es menuda, les xarxes socials, no son tan necessàries, la sociabilitat virtual
no te molt de sentit en pobles on tots es coneixen, per exemple en llocs de menys de 3.000 o 2.000 veïns. Per
això en comissions d’aquesta tipologia només aposten per facebook o com a molt sumen també twitter, fent
un ús en funció de les seues necessitats.
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La Ribera Baixa: Univers 51 falles (marge d’errada 1-2 falles).

En total 18 webs/ blogs, un 35% del total, actualitzats uns 4 , es a dir un 7,8 del total. Facebook es utilitzat per
44 falles, un 86% i de de forma periòdica per 18 falles, un 35,2% . Twitter ja es utilitzat per 18 comissions, un
35% i amb ús constant per 11 comissions, un 21,5%. En quant a Google+ son 16 falles, un 31,3 les que estan
presents, però només 3, un 5,8% ho han utilitzat.
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Amb una superfície quasi idèntica al Camp de Morvedre, la Ribera Baixa te una població que no arriba als
80.000 habitants. Els dos grans nuclis fallers son Sueca i Cullera, que aglutinen el 66% de la població total i
el 61% del total de comissions. El primer aglutina la majoria de blogs fallers i els segons son més potents en
xarxes ràpides com twitter. El tercer nucli urbà es Almussafes, excepció industrial amb un paper discret a les
xarxes socials falleres, semblants son Sollana i Favara presents a tot, fan un escàs us. La resta de nuclis de
mida semblant o mes xicotets, utilitzen facebook i poc més. La majoria amb escassa assiduïtat, amb algunes
excepcions, com les 2 falles de Corbera o la falla de Fortaleny. En resum, alta densitat fallera, en un àmbit
molt dispers i rural, que dificulta l’expansió i l`ús de les xarxes socials.

La Marina Alta: Univers 15 falles

En total 7 webs/blogs, un 46’6, amb 3 actualitzats, un 20%. Facebook ho ha cobert pràcticament tot, amb un
93,3% i unes 12 comissions, el 80% actualitzades. Twitter es present a 12 comissions, un 80%, en 11 , el 73%
actualitzat. Google+ es present a 10 comissions, un 66% i 4, el 26,6% ho te actualitzat.
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Diferent als casos anteriors, la Marina Alta es una mica més xicoteta que la Ribera Alta, amb població semblant, te les falles concentrades en tres nuclis, com al Camp de Morvedre. Te la densitat fallera més baixa de
l’estudi. Dénia es la capital i també la que alberga més comissions, la normativa de només 1 falla per districte,
fa que sols tinga 11 falles. Els nivells d`us de facebook i twitter, son altíssims i les webs tenen un gran nivell,
probablement les millors de l`estudi, també a google+ son un referent. A pego població de poc més de 10.000
habitants, amb gran tradició fallera, l`ús es molt baix, tot i estar presents. A Calp merament testimonial.
Per a fer possible l`estudi han segut consultades les webs/blogs, facebook, twitters i pàgines google+ de les
204 comissions del Camp de Morvedre, Ribera Alta, Ribera Baixa i Marina Alta. Les dades d`aquest estudi
pretenen fer una aproximació a la realitat de les xarxes socials a les nostres comarques.
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//12//

Podem innovar
en la llengua
de les Falles?
//Òscar Pérez Silvestre//
//Tècnic lingüístic. AVIVA Sagunt//
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Una llengua es defineix com un sistema en el qual, a partir d’un conjunt finit de sons i de paraules, es pot crear
una infinitud de missatges. És, potser, una definició molt bàsica, d’anar per casa, per a estudiants de 1r d’ESO,
que es comprén molt bé, però que es pot contraposar amb el caràcter canviant, viu, de la llengua. Segurament
heu notat diferències de parla d’un poble a un altre (entonació, vocabulari, dites, sons...), però també n’hi ha
d’altres que potser no considerem: hi ha diferències entre grups generacionals (entre iaios i néts, per exemple)
i entre grups socioculturals (segons el nivell de formació, l’exposició directa a altres llengües, etc.).
Recapitulem: la llengua real, és a dir, les parles concretes fan que un idioma siga com un ésser viu en evolució
constant: apareixen noves paraules, noves maneres de dir, especialitzacions pròpies d’un grup (ja siga social,
cultural, generacional...) que potser algun dia siguen relíquies d’aquella joventut nostra i que, ara, ens fa
vergonya de dir perquè no estan «de moda». La llengua, però, continuarà sent una, tot i esta variació normal i,
per què no, desitjable. Mirant-ho tranquil·lament, una llengua només pot ser un fòssil, inamovible i invariable,
quan és morta.

I la nostra llengua, el valencià, és ben viva cada dia en desenes de contextos d’ús: a casa, al carrer, al treball,
a l’escola, al comerç... Potser no estem prop del grau desitjable d’ús, i de vegades els valencianoparlants
perceben dificultats a l’hora de fer-lo servir en la comunicació normal, però estar present, ho està; és llengua
oficial i la pròpia de l’administració segons la nostra legislació. La meua col·laboració d’enguany vol ser
moooolt senzilla i modesta, i m’agradaria dir les coses pel seu nom.
En les últimes dècades, les Falles han viscut els vaivens, els sotsobres i les derives identitàries dels valencians.
La identitat no és un conjunt de referències fixes i compartides, sinó una construcció conscient dirigida pels
actants públics. Quan tal definició es fa seguint la premissa «els valencians no som X», el que estan fent és
definir-se per allò que no som, en comptes de fer-ho des d’allò que sí que som. I d’ací naixen enfrontaments,
buscar les màximes distàncies on no n’hi havia, i fins i tot basar un programa d’actuació en tal disputa
unilateral, quan a l’altra part potser ni tan sols li preocupa si ix el sol per ací.
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La llengua ho ha patit tot això. La llengua i els valencians, la majoria dels quals s’han tragat els discursos
identitaris des de la impassibilitat. En els moments complicats de la Transició democràtica, les Falles van ser
instrumentalitzades per uns i altres, i així ens han arribat: com la quinta essència de la valenciania per a uns o
com un búnquer barraqueta per a altres. Enmig dels dos extrems s’intenta viure amb normalitat com un fet
festiu més, important com qualsevol altre en què et sents protagonista i cridat a treballar any rere any. Hi ha
hagut canvis en l’ús del valencià, però molt tímids: en ple segle XXI no s’entén per què cal escriure malament
en les Falles. ¿Als valencians, ens agrada encara fer apologia de la ignorància?
És clar que es pot innovar en la llengua de les Falles; i tant! La meua proposta no pretén anar-se’n a cap
extrem, perquè també ací hi ha defectes de forma i, sobretot, d’acceptació social. I sense tal acceptació
només es pot fracassar. De la mateixa manera que cap casa no es comença per la teulada, no podem bastir
res en una societat enfrontada –provocadament enfrontada– i amb escassa estima per la seua llengua des
de pressupòsits desmesurats a les seues forces. Si podem ajudar els valencians a reconciliar-se amb la seua
llengua pròpia, només pot ser des de la proximitat: el sistema lingüístic (la llengua) ho permet, perquè –com
he dit– és tan rica que dóna per a molt.
Unes Falles del segle XXI necessiten una llengua del segle XXI: de la mateixa manera que els valencians no
som la imatge estereotipada que difonen els altres de nosaltres –o la que nosaltres mateixos transmetem
intencionadament–, és hora que la llengua es desapegue de rèmores pròpies del segle XIX. Ni la festa de les
Falles ni la llengua són decimonòniques, així que no els pertany encaixar-les i fossilitzar-les en aquella època,
si no és que hi ha alguna intencionalitat, vaja. Hi ha taaants comportaments socials estranys entre nosaltres...

Per una llengua identificadora
El professor Abelard Saragossà va escriure en el llibret de l’AC Mocador (2011) sobre el model lingüístic que
necessitem els valencians: «hem d’intentar que siga identificador per a la majoria de valencians, que siga
assimilable per als parlants de cultura mitjana i que siga practicable en la comunicació pública. El valencià
culte ha de ser percebut com a natural i, alhora, com a potenciador de la personalitat valenciana. Això
promourà que el valencià escrit i el valencià oral culte estiguen tan units, que siguen carn i ungla. L’objectiu
és arribar a escriure com parlem i parlar com escrivim. Encara ens falta per a arribar a eixe objectiu i, u dels
mitjans per a avançar, és tindre en compte un principi sociolingüístic, que podem formular així: El poble no és
per a la llengua, sinó la llengua per al poble. En l’humanisme, tot ha d’estar supeditat a les persones i als pobles.
En conseqüència, és la llengua qui ha d’estar al servici dels parlants».
A les paraules destacades en negreta, en podem afegir una altra: que siga comprensible. És una obvietat
que cada persona té un nivell propi de coneixements; som el fruit de mil influències, algunes conscients i
altres sense identificar, però totes determinen la nostra manera de ser i d’actuar. A la gent que escriu podem
demanar que, quan vulguen posar negre sobre blanc, pensen en això: en el destinatari mitjà dels seus textos.
En conseqüència, haurà de realitzar unes operacions conscients necessàries per fer que el seu missatge arribe
amb les màximes garanties de comprensió als lectors potencials. És a dir, que resulte assimilable per a un
lector mitjà de valencià, perquè només així farem que resulte identificador. Crec que és un repte que tenim
encara pendent en la societat valenciana.
Solem fer poc de cas dels clàssics, entre els quals el poeta llatí Horaci poetitzava en les seues odes sobre allò de
l’aurea mediocritas. En una societat com la nostra, polaritzada en dos extrems aparentment irreconciliables,
vos convide a ser mediocres. No consulteu cap diccionari modern, perquè és una paraula que ha variat el
significat i vull usar-la ací amb ànim provocador. Convé fugir dels fonamentalistes que hi ha en una banda i
altra del segment, perquè, tal com tenim les coses, crec que és l’única manera de reeixir.
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//13//

QUE LA FALLA
LA PAGUEN MOLTS
//Carles-Andreu Fernández//
//DISTRITO FALLAS//
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De tots és sabut com de malament està l’economia en estos temps. Llevat d’uns pocs com els grans
empresaris o els polítics que s’emporten distretament diners públics, molta població valenciana ha patit en la
seua butxaca un bon colp, cosa que ha contribuït al fet que en la festa fallera entren menys diners, ja siga en
forma de quotes, de beneficis de loteria o de patrocinis publicitaris. Això en no poques comissions s’ha traduït
en reduccions de pressupost del monument, ja siga perquè cal distribuir els diners recaptats entre totes les
partides i a totes els en toca menys, o en casos extrems de comissions festeres, per mantenir el nivell de
discoteques mòbils i de barra lliure en la setmana fallera.
Quant als fallers que no els importa el monument, mentre puguen pagar les despeses fixes de la comissió
(lloguer, llum, aigua, etc.), no passa res: planten un pal de granera amb un ninotet al costat, i punt. Però quan
volen tenir una falla digna, apareix el problema: com la paguem? Perquè encara que siga menuda, les coses
costen diners i l’artista, o el proveïdor de material si la fan els fallers, han de cobrar, així que cal buscar formes
noves de finançament. I una de les més modernes i adequades és el micromecenatge.

248
En efecte, el micromecenatge (també anomenat crowfunding per aquells a qui els agraden les paraules en
anglés) consisteix en un grup nombrós de persones que aporta diners per a un mateix projecte, sent quantitats
menudes les que dóna cadascú (des de 5 euros fins i tot). Açò és ideal en una situació com l’actual on la
majoria de la gent no vol o no pot fer grans aportacions, i que per altra banda té accés a Internet per a conéixer
un projecte i contribuir-hi conjuntament. El sistema ha tingut tant d’èxit arreu del món que amb ell s’han
pagat produccions discogràfiques (el grup Extremoduro va utilitzar-lo en una ocasió, per exemple), pel·lícules,
escoles, campanyes polítiques i negocis menuts, entre molts altres projectes.
El funcionament d’esta manera de finançament és molt senzilla. Una persona o entitat té una idea per a la
qual no té capital per a invertir i fer-la realitat. La publica en una web de micromecenatge com Verkami.com
o Lanzanos.com, a fi de captar persones que vulguen aportar diners a canvi, normalment, d’una xicoteta
compensació que pot ser un regal, aparéixer en els títols de crèdit de la pel·lícula, un exemplar del producte
que es fabricarà, etc.; com més diners es donen, millor és la compensació. Una vegada passat el termini
establert de recaptació, si s’ha arribat a la quantitat desitjada, el promotor cobra els diners i posa en marxa
el seu projecte. Ara bé, si no s’hi ha arribat, no cobrarà res i caldrà buscar una altra font de finançament o
cancel·lar els plans.

Els avantatges d’este sistema són evidents. No cal aportar diners propis ni cal demanar préstecs; als
mecenes no cal pagar-los beneficis del projecte ja que no en són socis (encara que sí que solen rebre alguna
mena de compensació, normalment en espècie, com ja s’ha dit adés), i dóna la possibilitat de portar a la
pràctica projectes poc habituals per als quals seria difícil trobar formes tradicionals de finançament. Com a
inconvenients es troben que cal descobrir el projecte abans de saber-se si es farà realitat (cal dir al públic per
a què són els diners), i que hi ha la possibilitat que no es recapte tot el que es vol.
Com es pot veure, la versatilitat del micromecenatge fa que siga aplicable a pràcticament qualsevol projecte i
promotor, inclòs l’àmbit faller, on fins i tot pot ser més fàcil que en altres. En efecte, per una banda la fama que
té la festa i el fet que les comissions falleres siguen organitzacions no lucratives poden donar més confiança
a la gent (en el sentit que la idea generaria un benefici que repercutiria en l’espai social de les Falles, no a una
persona o empresa només), de manera que es decidisca a realitzar aportacions per als seus projectes. I per
altre costat, esta forma de recollir diners, considerada com una arreplegà actualitzada als temps digitals,
podria dir-se que està prop dels costums fallers.
No obstant, esta forma d’aconseguir diners és molt recent entre els fallers. No ha sigut fins a l’exercici faller
2013/2014 quan s’han atrevit a utilitzar-la, i amb resultats molt desiguals. La Falla Plaça d’Hondures de
València va demanar 4.888 euros per a pagar la seua falla infantil, i fins i tot ho va superar lleugerament,
arribant a recaptar 4.990 euros. No va tenir la mateixa sort la Falla Ramón y Cajal de Xiva, que va intentar
aconseguir 3.500 euros també per al seu cadafal infantil, i que només en va rebre 10.
La desigual sort d’estos dos casos té la seua explicació. Una política de compensacions als mecenes molt
estudiada i una campanya mediàtica intensiva van ajudar que el monument infantil de Plaça d’Hondures,
construït per l’artista José Luis Platero i dissenyat per Socarrat Studio, es poguera finançar amb xicotetes
però abundants aportacions. En efecte, el projecte es venia com “Esta és la teua falla”, i molts dels regals
seguien eixe principi (foto amb la falla, seguir la seua construcció per Internet...), però, a més, segons la
quantitat donada, es podia participar en actes de la comissió com un berenar infantil, una despertà, dinar
amb paella i sopar de la cremà. Això, unit a la gran difusió de la campanya per la premsa i les xarxes socials, va
contribuir a l’èxit. Per contra, la falla infantil de Ramón y Cajal, encara que va oferir unes compensacions als
mecenes en la mateixa línia, no va ser tan clara en comunicar-ho com la comissió de València i, a més, no va
tenir tanta presència en la premsa.
D’estos dos casos pot deduir-se que si bé pot ser fiable el micromecenatge per a finançar monuments fallers,
ha de saber-se vendre bé el projecte i promocionar-lo adequadament. La gent que pot estar interessada en
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aportar diners per a pagar una falla ha de ser, en general, aficionada a la festa fallera, i per tant els regals als
mecenes han d’estar orientats a ells. Són bona idea els objectes promocionals de la comissió com les insígnies
o els mocadors, però també l’assistència a actes en principi exclusius de fallers: fan que el col·laborador
econòmic se senta un poc part de la falla. I el mateix sobre les consumicions, ja que poder beure sense pagar
sempre crida l’atenció. No pot faltar que en algun cas es done un record de la falla que s’està finançant,
naturalment, fins i tot algun ninot menut que se salve del foc.
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No és menys important la difusió que se li done al projecte. Cal tenir en compte que són necessaris molts
donants perquè la campanya aconseguisca tots els diners, i que no tot el món que la conega voldrà aportar
fons (de fet, en serà una minoria). Per este motiu, la promoció en forma d’anuncis, de notícies de premsa, en
xarxes socials i d’altra mena és vital. És una bona idea preparar una nota de premsa i enviar-la als mitjans de
comunicació locals i especialitzats en festes, explicant el projecte i no oblidant la direcció URL de la pàgina
web on es fan les donacions. És important també que esta pàgina siga atractiva i clara, ja que serà el punt
on la gent es decidisca a continuar amb l’aportació monetària o isca sense fer res. En altres paraules, és tan
important la forma com el contingut d’esta presentació del projecte, ja que ni és bo un avorrit text ple de
detalls de la falla com un de massa curt però ple de dibuixets i colors. Cal, aleshores, aplicar màrqueting per
trobar l’equilibri entre eixos dos casos extrems, per tal d’animar el públic que toque el botó de fer-se donant.
En definitiva, que amb la facilitat que suposa utilitzar el micromecenatge per a pagar el monument faller, i el
més gran coneixement del públic d’esta forma de finançament, és probable que cada vegada n’hi haja més ús.
Hi ha moltíssima gent a qui li agrada veure falles, i, d’este col·lectiu, alguns pagarien un poquet per col·laborar
en la realització d’una, cosa que cal aprofitar en benefici de la festa.
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//14//

Noves vies de
participació
al món faller
//Xavi Serra//
//MALALT DE FALLES//
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El model convencional de participació a les Falles està esgotat. És un fet que es constata dia a dia. Dificultat
de captació de membres, distanciament de la ciutadania i la sensació de tancament de portes cap a dins han
dut moltes comissions a una situació límit.
L’esquema clàssic dividit en faller, faller d’honor i col·laborador (variable en noms, però no en funcions o
simbolisme) està tocant fons. Cada dia més associacions falleres passen més penúries per aconseguir
incrementar el seu cens en qualsevol de les categories esmentades.
Analitzat el problema, cal donar el pas següent. Quines han estat les causes de la situació actual? Hi ha
solució? S’estan explorant nous camins? Intentem donar resposta a estes preguntes.
L’oferta d’oci del programa habitual de les comissions no pot competir amb les propostes que es poden trobar
a qualsevol agenda cultural. No. No és atractiva per al públic “no faller”.
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Difícilment s’arribarà a interessar un ciutadà per una proclamació, per un soparot o per una presentació
d’esbossos. Cal oferir-li alguna cosa que li interesse. Paradoxalment, les Falles ja ho tenen, però no saben
vendre-li-ho.
El món faller genera tot un seguit d’activitats molt atractives per al públic que tradicionalment fuig de la
festa. Creació literària, teatre, curtmetratges, setmanes culturals amb continguts reals..., tot allò ho tenen les
comissions per explotar de cara a conquerir un nou segment de la població.
També la pertinença a una comissió està en qüestió. El model “faller de quota” resulta massa encotillat per a
qui no vol saber res de parafernàlia fallera. Enfront d’eixe paradigma, el segle XXI ha vist nàixer el concepte
de “falles populars”. Aquest advoca per celebrar les Falles fora de l’oficialitat amb una vivència de la festa més
lliure sense representants visibles ni premis que coarten llibertats i activitats.
Tal ha estat l’èxit d’aquesta experiència (evolució natural del cas Arrancapins) que no només el cap i casal l’ha
adoptada. També Gandia amb la Falla la Delicà o Sagunt amb Trencatimons han estat exemple de la nova via
de participació en la festa des d’un punt de vista popular i participatiu sense tantes històries.
Hi ha una tercera pota en la taula de la participació en la festa. El que l’autor d’este text anomena fallers
no fallers, gent que s’estima la festa, en participa, però no se censa en cap comissió. Persones que podrien

pertànyer a qualsevol associació fallera, que tenen un sentiment faller global no restringit a les parets d’un
casal. Generalment, este col·lectiu s’interessa en la Falla i tot el que l’envolta, fuig del fallermajorisme i
reivindica la cultura originària de la festa lluny d’afegitons absurds.
A més d’estes tres maneres de participar en la festa (faller convencional, falles populars i fallers no fallers),
l’aparició de noves estètiques i formes d’entendre la Falla està atraient a la festa de nou sectors que, en arribar
març, emprenien camí cap a altres latituds on esquiar o descansar els seus sentits dels excessos fallers.
Les falles innovadores i experimentals han jugat un paper fonamental en la tornada a casa d’arquitectes,
dissenyadors, professionals del disseny..., que passegen per les rutes formades pels cadafals menys
convencionals. Tant de bo es consolide este fenomen.
Els positius resultats oferits per aquestes diferents formes de viure les Falles són molt encoratjadors. El
col·lectiu faller té un repte per integrar part de la societat a través de noves vies de participació.
Habilitar fórmules no tan estrictes per a gent que no creu en protocols i coentors falleres, oferir activitats
culturals de primera magnitud i recentrar la festa en el seu motiu de ser, pot fer canviar la tendència actual de
crisi d’implicació. No serà un camí fàcil, però en el mig i llarg termini és el camí per augmentar la participació
de la població a les Falles. Comencem a fer-ho possible.
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//DAVINIA BONO//
//REGIDORA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE SAGUNT//
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Difícil tasca l’encomanada, per part de Hugo Morte, cap a la meua persona per a escriure en 2 o 3 fulls la meua
visió del món de les falles, relacionat amb la Igualtat, la innovació i el sexisme.
Sempre amb un missatge clar: “no et talles, fica canya i sé crítica”, una cosa que no em sorprenia ja que, quan
algú et coneix de veritat, sap el que es fa quan t’encomana tal tasca.
El fet de ser la responsable municipal del departament d’Igualtat de l’Ajuntament de Sagunt no significa saber
més que ningú, ni donar exemples de com actuar en els temes relacionats amb la dona, el “no” sexisme, o en
com procedir davant d’un cas de violència de gènere, però el que sí que és cert és que després de quasi 8 anys
al front de la mateixa, experiència i sensibilitat amb el tema he pogut adquirir.
Però per a això es fa precís posar-vos en antecedents i el conéixer per què, des del món de les falles, es pot fer
un gran treball en la consecució d’un municipi igualitari.
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De tots és sabuda la meua relació, des de molt abans de ser elegida representant municipal, amb les falles de
Sagunt. Conec de primera mà com es treballa en una comissió fallera i quins són o eren els rols que cada un
dels càrrecs en una executiva s’adquirien.
Li propose un joc. Imagine que vosté, que ara mateix ha d’estar llegint este magnífic “llibret”, forma part
de l’executiva de la seua comissió fallera i que estem l’any 2006. Quin càrrec ostentaria? Si vosté és home
és possible que siga el propi president, vicepresident primer, segon o inclús fins quint. Potser serà casalero,
delegat de pirotècnia, d’esports o, amb un poc de sort, delegat de cultura.
Ara bé, si vosté és dona, quin seria el seu càrrec? Si també és una de les afortunades, és possible que en aquell
any fóra la màxima representant, la tan anhelada Fallera Major. Si este no és el cas, podries ser, com a màxim,
secretària (l’única funció era la d’arreplegar les paraules del president en les reunions de la falla i redactar
l’acta). Una altra possibilitat seria la de ser la responsable dels rams de flors per a la presentació i l’ofrena, la
de les bandes i faixins o inclús ostentar el càrrec de delegada d’infantils, una tasca amb gran responsabilitat i
amb la que, sí, treball tens una estona, encara com se sol dir, sarna amb gust no pica.
És possible que, havent passat 10 anys, encara existisquen comissions falleres que seguisquen “mantenint la
tradició” encara que en la gran majoria de les mateixes, tots estos càrrecs hagen variat en consideració.
Poden existir diferents motius per què, hui en dia, a l’hora de triar una executiva en una comissió fallera, es
tinguen en compte diferents aspectes com poden ser econòmics, laboral o de dificultat per a aconseguir
conciliar vida laboral, familiar i social.
És possible també que la creació, per part de l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Sagunt, del Premi a la
Falla més Igualitària dotat d’una subvenció econòmica i el corresponent banderí, hagen espentat a algunes
comissions falleres a realitzar canvis en la seua estructura organitzativa i a pensar que, en ple segle XXI, tant
hòmens com dones podem exercir les mateixes tasques o càrrecs representatives.
Encara que sempre ha suscitat cert debat de casal el fet que una dona sí que puga fer el paper d’un President
( entenem que el paper del president és més de gestió i treball de coordinació i organització que de
representació) i un home, evidentment, no puga exercir de Fallera Major ( entenent la figura de la Fallera
Major purament representativa i no la mal anomenada “mujer florero”).
Dit açò, el món faller ha donat un gran pas en la lluita per la igualtat en el nostre municipi.
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Els temps han canviat, hui podem trobar tant hòmens com dones en la primera línia de les comissions falleres.
Hui podem veure com, moltes de les nostres comissions falleres, se solidaritzen amb les dones víctimes de
violència de gènere a través de gales i/o teatres benèfics o com dediquen les seues setmanes culturals a
promocionar el paper de la dona en la societat.
Hui, totes les comissions falleres i la pròpia Federació de Junta Fallera de Sagunt formen part de les més de
300 associacions i entitats del municipi adherides al Pacte Ciutadà contra la violència de genere.
L’Ajuntament de Sagunt té la voluntat ferma d’impulsar totes aquelles iniciatives que tinguen com a objectiu
promoure la igualtat entre hòmens i dones, i la prevenció de la violència de gènere per a contribuir a aconseguir
una societat més justa i igualitària.
Les associacions falleres poden ajudar a través dels seus monuments fallers, amb escenes que facen al·lusió
explícita al tema de la igualtat. A través de la crítica, el llibret o les activitats que la pròpia associació puga dur
a terme.
Es valora molt positivament el fet que la falla projecte una imatge d’igualtat que respecte la dignitat de les
dones; que fomente la igualtat entre les persones; que utilitze un llenguatge no sexista; i que fomente la
coresponsabilitat i la superació dels rols tradicionals i els estereotips sexistes.
I és que açò de la igualtat en les falles, també forma part de la innovació.
Per a aconseguir avançar hem d’innovar però no sols en el monument, en l’organització dels actes, en el
“llibret”, en els play back’s o en l’elecció de la disfressa de la cavalcada d’humor faller.
Per a aconseguir avançar en la societat hem de tindre present la igualtat en tots els aspectes de la vida.
Hòmens i dones som capaces d’avançar i innovar per a aconseguir una igualtat real i efectiva.
No es tracta d’acabar amb les tradicions, ni de voler generar mal entesos, sinó que es tracta de posar en valor
tot allò que hem aprés amb el pas dels anys i que ara tenim l’oportunitat de posar-ho en pràctica i donar-ho
a conéixer.
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Innovar,
experimentar i
provocar
//Raquel Úbeda//
//FALLES I+E//
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innovar [innováɾ] (innova [innɔ́va])
v. tr. i intr. Introduir novetats (en alguna cosa). Tecnologia per a innovar el sector del tèxtil. Si innovem, que siga
de manera justificada.
experimentar [ekspeɾimentáɾ] (experimenta [ekspeɾiménta])
1. v. tr. Sotmetre a l’observació, a l’experiència, verificar experimentalment. Cal experimentar el fàrmac.
Experimentar les propietats d’un material nou. (1)
.....................................
Vols un Danone? O una Cocacola? Perquè no crec que t’abellisca un Redbull a estes hores... Doncs anem a
parlar de les Falles I+E!
En publicitat i màrketing aconseguir la metonimia d’un producte és el somni de tota marca comercial. La
metonimia no és més, en aquest cas, que nomenar un producte genèric amb el nom d’una marca comercial.

El mateix els succeeix a les Falles I+E. Aquest grup de falles i persones sense agrupar i amb l’únic objectiu
de donar visibilitat a un altre tipus de falles (diferents, però falles) ha acabat donant nom a TOTES les falles
experientals o “raretes”. No és que no ens agrade, però hem aconseguit que es nomene el producte per la
marca. Tal vegada siga a altres comissions, aquelles que no estan al grup però planten falles experimental i/o
innovadora, a les què les molesta ser confoses com a membres d’aquest grup.
I aquesta mimesi es produeix en només en tres anys de vida, els que aquest col·lectiu compleix en les Falles de
2015. Malgrat alguns mals auguris al començament d’aquest mateix exercici, per a enguany el grup l’integren
huit comissions, més que mai des que va nàixer en novembre de 2012. I ha ampliat el seu àmbit d’acció acollint
comissions de Xirivella, Carlet i Sagunt.
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Però no tractarem en aquest article l’història de les Falles I+E. Parlarem del fet que aquest grup s’ha convertit
en una referència dins del món faller. Les Falles innovadores i experimentals que conformen aquest grup no
estan a la recerca de la innovació estètica a tota costa. O no només estan a la recerca estètica. Les Falles I+E
són una manera plantar falla, una manera de pensar falla, una manera de fer falla, i una manera de viure falla.
Clar que planten falles “raretes”, conceptuals, diferents, (pose ací el seu adjectiu preferit)… Però dins d’una
filosofia que va més enllà del projecte.
Les Falles I+E busquen la complicitat del visitant. Fins i tot, de vegades (i cada vegada més) busquen les
seues mans per ajudar a construir-les. Busquen l’afinitat entre el barri, els fallers i els seus artistes i autors, i al
voltant de la temàtica de la falla creen tota una sèrie d’activitats. Si les falles van nàixer dels barris fetes pels
veins dels barris, Què hi ha d’innovador?
Clar que l’estètica i el missatge en són importants. Com en qualsevol altra falla. Però les Falles I+E tenen un
compromís amb el medi ambient. És per això que aposten per materials sostenibles, no contaminants i/o
reciclats, la qual cosa pot semblar un lítim a l’hora de donar regnes a la creativitat. Malgrat això, els autors i
artistes de les Falles I+E aposten pel cartró i la fusta com a elements bàsics i creatius. Quant d’experimental hi
ha en fer servir aquestos materials?
Llavors cal preguntar-se fins a quin punt la innovació i l’experimentació són possibles al món faller. O allò
que cal preguntar-se és perquè equiparem experimentació i innovació amb originalitat? Es pot ser innovador
sense experimentar? L’originalitat és intrínseca a la innovació? Es pot experimentar sense innovar? És un
problema de confusió de conceptes? Estan preparats els artistes fallers per fer falles experimentals o cal
cercar en altres camps creatius?

És innegable que les falles experimentals i innovadores han obert la porta a autors, fins al moment, aliens
al món faller: els arquitectes. Miguel Arraiz, Nituniyo, Senyor Mixuro i Crearqció València són responsables
enguany d’algunes de les falles del grup, no sense la polèmica sobre si el seu treball al mon faller és intrusisme
o experimentació d’un camp creatiu. Però hi ha algú millor que un arquitecte per a repensar un espai públic?
Però a les Falles I+E també tenen cabuda els artistes plàstics i fallers “de tota la vida” què troben la llibretat
necessària per expresar allò que necessiten cridar al món: Anna Ruiz, Miguel Balaguer, Pedro Espadero i Daniel
Jiménez Zafrilla convergeixen amb les seues comissions per tal de donar una volta de rosca a les inquietuts
d’artistes i comissions. Qui millor que un artista per fer art?
Així doncs, queda palés que les Falles I+E en realitat són tan heterogènies que ben poc sembla que tinguen
en comú. I nobstant això, s’uneixen per reclamar el seu dret a ser diferents sense deixar de ser considerades
com a falles. I ho fan mijançant un col·lectiu obert, en el qual també hi caben persones no vinculades a cap
comissió del grup. Ni federació, ni agrupació. Una “colla d’amics” que vol provocar.
Provocar polèmica. Les Falles I+E planten falles, o una altra cosa?
Provocar somriures. Tenen sàtira aquestes falles?
Provocar controvèrsia. Les falles innovadores i/o experimentals agraden o no agraden. I això és així.
Es per això que les Falles I+E canvien enguany el seu discurs. No volen innovar, que també. No volen
experimentar, que ho fan. No els importen els premis, allò realment important és que des del 16 al 19 de març
tingau la curiositat de visitar no només les falles que integren aquest grup, sinó totes eixes que decideixen
provocar somriures, controvèrsia i polèmica. Perquè en elles s’uneixen la evolució i la tradició de les Falles.
Tant de bó gaudiu dels projectes i de la creativitat dels seus artistes i autors. Ells són capaços de fascinar-nos,
i les Falles I+E els donen l’oportunitat de crear lliurement.
Volen transmetre, fer pensar i reflexionar, busquen provocar una reacció, i podran ser tan conceptuals com
vulguen, però sempre amb una idea clara: la de fer falla. Huit comissions ben orgulloses de dir que allò que
ells planten són falles. Diferents, però falles.
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LA INNOVACIÓ EN EL
MONUMENT FALLER.
CREATIVITAT POSITIVA?
//Quino Puig Safont//
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“L’ésser humà és un ésser imaginatiu i inventiu.
L’espècie humana és, biològicament parlant, una espècie creativa”.
Desmond Morris.
Els éssers humans tenim una limitada capacitat de córrer, enfilar o nadar i, no obstant això, hem colonitzat
bona part de la terra. El nostre cervell és el més complex que es coneix i se n’ha anat desenvolupant per a dotarnos d’enginy, imaginació i creativitat de manera excel·lent, enfront d’altres espècies. L’hem aplicat en coses
bàsiques i quotidianes com buscar menjar, refugi o buscar companyia i també ens ha permés desenvolupar
l’art, la ciència o la filosofia. Hem inventat objectes i mètodes de treball, els hem posat a prova i, si eren útils,
els hem anat millorant progressivament. Els nostres invents han fracassat sovint, però la perseverança ens ha
portat a superar les dificultats i, finalment, a innovar. La capacitat d’innovar, és a dir, d’introduir canvis amb
èxit, és una de les nostres principals característiques com a espècie.

La innovació, com hem dit abans, ha comprés diferents camps, però tal vegada siga en l’Art on més
discrepàncies ha trobat i açò per descomptat de forma grata també inclou el monument faller, expressió
artística que a més porta acoblada una obligada flamerada en forma de crític missatge. I ací és on entrem a
analitzar la necessitat d’innovar en les falles.
Jo personalment partisc de la idea que sense tradició no pot haver-hi innovació i recorde estes paraules de
Jean Genet que deia: “No arribe a captar bé el que en art s’anomena innovador. Hauria de ser compresa
una obra per les generacions futures? Per què? Què és el que això significa? Suggereix que podran utilitzarla? Per a què? No arribe a veure-ho. El que sí que percep més clarament —encara que en lleu porció— és
que tota obra d’art, si vol aconseguir les més altes cimes, ha de penetrar mil·lennis, pacientment, cuidant-se
minuciosament des dels inicis de la seua creació, i arribar si li és possible a la nit immemorial habitada pels
morts que es reconeixeran en l’obra.”
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És a dir, tot necessita un temps i una evolució, que l’ideal és que fóra paral·lela a l’evolució de la societat que
l’acompanya. Dir que les falles necessiten innovar és negar la seua trajectòria des del seu naixement. Per
descomptat en certs moments és necessari una espenta o canvi, a causa d’algun esdeveniment extraordinari o per
la incursió d’un artista genial que marca una senda que altres segueixen i imiten. Però tot el que siga obligar a una
transformació sobtada i agressiva ens porta normalment a una incomprensió per part de la societat en general. Per
la qual cosa el més adequat és arribar a l’originalitat i a la investigació d’una forma pausada i sostenible.
Preguntar-se què és la investigació en el monument faller planteja una dificultat semblant al que implica
reflexionar sobre què és la falla en si mateixa. Al llarg de la seua història, diferents aspectes han capitalitzat els
cadafals fallers, des d’aquells vinculats a les tècniques constructives fins als més lligats directament a la forma.
En el cas de la investigació passa quelcom semblant. El terme investigació pareix aclarir més fàcilment certes
activitats científiques que es desenvolupen o bé des de la universitat o bé des dels laboratoris. Però, què passa
quan s’aplica el terme a una activitat artística? En l’actualitat, la resposta ha sigut segrestada per allò que es
denomina “falla mediàtica”, un grup de sobreabundància i estridència que ensordeix tot el que els rodeja.
Alguns temes, com la sostenibilitat o el reciclatge copen els fòrums fallers i monopolitzen els àmbits a què
se suposa que han de dedicar el seu temps els artistes fallers. Així, la novetat i la innovació s’associen amb el
que és o hauria de ser l’activitat investigadora. Però, és possible plantejar dita activitat al marge d’una estricta
contemporaneïtat?; cal plantejar-la com un vehicle per a aprofundir en els temes i problemes recurrents de la
nostra disciplina? En definitiva, cal entendre la falla des de l’equilibri entre la tradició i la innovació? Des d’este
punt de vista, podria ser útil acudir al text “Tradició i innovació” del filòsof Luigi Pareyson, arreplegat en el
llibre Conversacions d’estètica, de 1966. Pareyson hi desenvolupa una anàlisi sobre ambdós termes, d’entrada
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antagònics per definició. El detonant de l’assaig és la inevitable relació entre allò que pretén ser nou, original,
i allò que justament per pertànyer a una tradició es considera una cosa ja passada, superada. L’inici del text
mostra sense prestàncies la postura del filòsof, que diu: “És en virtut de la innovació que les tradicions no sols
naixen, sinó que fins i tot es perpetuen. Continuar significa sovint construir sobre arena i fantasiejar en el buit.
En la més fidel de les imitacions sempre està present una exigència d’originalitat, i una necessària referència
al passat està present en la més oberta ruptura. Els pols oposats del pur conformisme o de la mera rebel·lió
no fan més que confirmar en la seua estèril unilateralitat la fecunda solidaritat d’estos dos pols”. Pareyson
planteja que la tradició naix precisament d’una busca d’originalitat que lluny de reduir-se a una pura repetició
es torna activa, creativa, eficaçment contínua: “L’originalitat és per la seua pròpia essència exemplaritat, i
així com l’originalitat és el resultat de la innovació, de la mateixa manera l’exemplaritat és el fonament de la
tradició”. Eixa busca d’originalitat, per tant, seria allò homologable a la definició de qualsevol investigació que

poguera contribuir a desenvolupar el grau de coneixement d’una determinada especialització a partir d’unes
premisses i uns resultats originals. Però original seria utilitzat ací no en la seua accepció de nou, sinó en la seua
derivació de relatiu a l’origen. L’originalitat s’entén, llavors, com un atribut que pretén desvelar el principi de
les coses, la seua substància primordial i fonamental.
Molts han sigut els creadors que han plantejat la seua activitat com la busca del coneixement del món a través
de la superació dels aspectes purament contingents i individuals. La seua tasca s’ha convertit llavors en una
investigació que incideix sobre els temes perpetus del coneixement. Quan Jorge Luis Borges (1976) afirma que
“ningú pot al·legar originalitat en literatura; perquè tots els escriptors són traductors i anotadors d’arquetips
preexistents”, no fa més que incidir en una visió de l’art que transcendeix la personalitat del creador i el seu
temps per a buscar l’essencial de cada disciplina.

Açò no és més que posar el dit en la llaga en el mal costum de classificar els artistes fallers segons les seues
característiques i les seues necessitats, no podem definir un artesà i valorar la seua creativitat segons el tipus
de treball que efectua. Tot és art, tot és creatiu, res exclou a ningú perquè el més important és la llibertat.
Un altre error quan parlem d’innovació necessària en el monument faller és la facilitat amb què ens oblidem
de l’apartat econòmic i empresarial de les falles, ens omplim la boca parlant d’originalitat, de novetat i d’art
exclusiu sense tindre en compte que açò és una relació artista-client, és a dir comissió. Que l’artista té la
necessitat de vendre el seu producte, i que moltes vegades la venda es produeix després d’un intercanvi de
parers on tan important és la capacitat d’innovar com la capacitat d’agradar, i que la comissió té la necessitat
de sentir-se identificada, tant en l’estètica com en el missatge en la falla que al març plantarà en la seua
demarcació.
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La conclusió per a mi és clara i senzilla, la innovació és necessària però complementària, deixem que l’art i
les inquietuds surten de forma natural. Obligar-nos a innovar pot produir massa preguntes moltes obligades
i altres sense resposta i al final sempre ens preguntarem si no sabem el que és la falla i no crec que eixe debat
tan antic i tan gastat tinga resposta ni massa interés. No sé què és i què no és falla, però sí que tinc clar que
només quan sabérem què és innovació, podríem saber què no és innovació i per què no ho és. No es pot
construir sobre un negatiu, així que delimitant el que sí que és, podríem concloure que la resta no ho és. Això
comportaria saber quin tipus de creació fallera és innovadora i quina no. I, finalment, i com a conseqüència,
saber qui és i qui no és un artista. Qui ho haja sigut, encara que siga una sola vegada, ho continua sent, perquè
si continua viva la creació artística, continuarà el seu creador sent artista.
I supose que quan ens fem majors ens assentarem a la taula dels majors i tindrem menys supèrbia i més
humilitat. Ens acostarem a la falla per a aprendre i —si decidírem si és innovació— ho farem per aprenentatge,
per inquietud, i no per a criticar. I, així, respectareu els artistes de veritat: aquells que mai s’anomenen artistes
perquè hagen deixat d’innovar i que estaran massa ocupats a crear noves falles en els seus estudis i locals
perquè tu els critiques. Hauria d’haver-hi un mihrab en cada un dels vostres casals fallers perquè poguéreu
orar mirant al no-res que venereu, a allò que no coneixeu: la falla i la seua innovació.
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//18//

LA FALLA:
UN ARTEFACTE
TECNOLÒGIC
//AlBERT LLUECA//
//L’ARXIU CAMP DE MORVEDRE//
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Prenent prestat el títol de l’exposició1 que és va inaugurar a la UPV el 17 de febrer de 2011, on a través de
l’Àrea de Gestió Cultural del seu Vicerectorat de Cultura, Comunicació i Imatge Institucional és va realitzar una
exposició sota el comissionat de la Associació D’Estudis Fallers (ADEF) i amb la col·laboració dels tallers fallers
de José Ramón Espuig Escrivà i José Latorre i Gabriel Sanz, l’exposició dóna continuïtat a la línia de la mostra
‘Falles i art: 40 anys en la frontera’, realitzada en la UPV en 2008. Seguint la mateixa òptica i intencionalitat
d’aquell projecte, la ADEF volia acostar al públic ‘la utilització de la tecnologia digital’ com un dels puntals
actuals de la indústria de les Falles.
En resum, l’exposició plantejava ‘l’allunyament conscient dels supòsits de l’univers faller més artesanals i la
seua aproximació als supòsits més industrials i/o tecnològics’, i ho duu a terme no com una mostra històrica,
sinó a través de la idea-esbós-maqueta, el seu reproductibilitat tècnica, l’alteració d’escales quant a sistema
de representació i els conceptes de mecanització i automatització que avui dia utilitza la tecnologia digital.

1. Nota de Premsa http://www.upv.es/entidades/ACU/info/772568normalc.html

D’aquesta manera, el visitant podia contemplar l’evolució de la tècnica de construcció de falles, des de la
reproducció de figures en fang i motles d’escaiola a l’actual en suro blanc a través de les màquines de tall i els
robots, passant per la reproducció a escala i el projector d’opacs que han fet possible la tècnica de la vareta.
A més, com a complement a la mostra, Fet D’Encàrrec, amb la col·laboració del taller de Manolo García,
realitzarà i procedirà el mateix 17 de febrer a la plantà d’una particular falla vinculada a la mateixa, una
Instal·lació General de Localització Urbana (combustible) - IGLU© -, la primera falla amb ninots creats a partir
de la tecnologia de la realitat augmentada i que la seua cremà va tindre lloc en les pròpies instal·lacions de la
UPV dimecres que ve 9 de març, sent per tant la primera cremà de l’any a València.
Aquesta primera falla amb realitat augmentada va ser desenvolupada per Teresa Cebrian, Pep Fuertes i Albert
Llueca, amb els ninots modelats en 3D dels artistes nomenats anteriorment.

QUÈ ÉS I COM FUNCIONA LA REALITAT
AUGMENTADA
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La Realitat Augmentada és un conjunt de tecnologies que permeten la superposició d’imatges, marcadors o
informació generats virtualment, sobre imatges del món real. D’aquesta manera, l’ésser humà potencia els
seus sentits i percepcions mitjançant la fusió d’informació real i digital en temps real.
El procés per generar Realitat Augmentada és senzill, una càmera capta les imatges del món real. A partir
d’un patró visual que el programa informàtic reconeix, es pinta una animació 3D sobre el patró que es va
actualitzant dinàmicament en funció del moviment i la posició del patró. Gràcies a això, la barreja dels
elements virtuals i el vídeo sembla real.

QUÈ ES NECESSITA PER FER UN SERVEI DE
REALITAT AUGMENTADA
Per fer un servei de realitat augmentada són necessaris 4 elements:

> En primer lloc, una càmera d’ordinador o mòbil que capturi el que estan veient els usuaris.
> També és necessària la pantalla de l’ordinador o mòbil per projectar-hi la fusió entre les imatges reals i les
imatges sintetitzades.
> A més cal tenir un o diversos elements de processament que treballin conjuntament. La seva missió és el
d’interpretar la informació del món real que rep l’usuari, generar la informació virtual que cada servei concret
necessiti i barrejar-la de forma adequada. Novament trobem en els PC, mòbils o consoles aquests elements.
> Finalment es necessita un element que, en ser reconegut per la càmera, activi la Realitat Augmentada. Són
elements de localització com els GPS que actualment van integrats en gran part dels Smartphone, així com
les brúixoles i acceleròmetres que permeten identificar la posició i orientació d’aquests dispositius, així com
les etiquetes o marcadors del tipus RFID o codis bidimensionals, o en general qualsevol altre element que
sigui capaç de subministrar una informació equivalent a la que proporcionaria el que veu l’usuari, com per
exemple sensors.
Potser en el futur, alguns d’aquests elements podrien arribar a eliminar-se.

SITUACIÓ ACTUAL PER A L’ADOPCIÓ DE
REALITAT AUGMENTADA
Si bé els dispositius necessaris per crear Realitat Augmentada són encara massa avançats i moltes vegades
el nivell d’immersió és pobre, és cert que les fonts de dades digitals per proporcionar Realitat Augmentada
estan creixent ràpidament i els dispositius de xarxes ja tenen capacitat per a suportar aplicacions de realitat
augmentada.
A més no hi ha dubte del gran valor que s’ofereix als usuaris i està comprovat que és un mitjà infal•lible per
captar l’atenció dels mateixos.
Gràcies a la popularització dels Smartphone i altres dispositius portables, el desenvolupament d’aplicacions
de realitat augmentada i la seva comercialització ha propiciat el pas del laboratori cap al mercat.
Com indiquem més endavant, els principals sectors en els que ja s’utilitza la Realitat Augmentada són: el
Publicitari, sobretot per a promocions i nous llançaments, el sector Oci i també en Museus i centres temàtics,
on el seu ús a nivell formatiu és de gran utilitat pel valor afegit que aporta.
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Aquests sectors avancen a passos de gegant cap a les noves i innovadores opcions que proporciona el mercat,
ja sigui en el màrqueting mòbil, en e-commerce, en el sector editorial, en jocs, etc ...
Avui dia, la Realitat Augmentada es troba al punt de partida perquè encara la barreja entre el món real i
virtual no és del tot còmoda, però, gràcies al desenvolupament tecnològic i a l’obtenció d’informació digital
a partir de bases d’informació d’empreses i les tendències 2.0, s’anirà avançant en el nivell d’immersió de les
aplicacions tecnològiques en el futur.

REALITAT AUGMENTADA vs REALITAT VIRTUAL
Va ser el professor Thomas Preston Caudell de la Boeing, la primera persona que va utilitzar l’expressió
«Realitat Augmentada» el 1992. Caudell utilitzar aquesta expressió per descriure un sistema de nova generació
que hauria ajudat en l’acoblament i instal•lació de cables elèctrics en els avions (Caudell & Mizell 1992). En
els anys successius, la Realitat Augmentada ha estat principalment una tecnologia experimental estudiada en
diversos laboratoris i universitats del món (Milgram & Kishino 1994, Azuma 1997).
Ja fa gairebé 10 anys que la tecnologia ha anat emigrant lentament dels laboratoris d’investigació al mercat
en aplicacions que van des del màrqueting a l’entreteniment, la visualització avançada, el suport, la projecció,
la medicina i l’editorial.
Una manera de comprendre millor el significat del terme «Realitat Augmentada» és en oposició al familiar
concepte de «realitat virtual». I és que en la realitat virtual l’usuari està immers en un ambient virtual
completament reconstruït a l’ordinador i en la Realitat Augmentada, són els elements virtuals els que se
sobreposen i s’integren en l’espai físic real. Per tant, es tracta d’un procés invers respecte al de la Realitat
Virtual.
La Realitat Augmentada, de fet, utilitza la informació del context real i sobre ella afegeix els elements digitals
de manera que aquests interactuen com si pertanyessin al mateix món. Tot per descomptat, per mitjà de
dispositius de visualització i interacció.
Com apuntàvem en la secció anterior, gràcies a la difusió dels smartphone d’última generació, ha sorgit una
nova tipologia d’aplicacions de Realitat Augmentada que permeten als usuaris veure imatges «augmentades»
del propi entorn a través de la pantalla del mòbil o tablets .
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MODALITATS DE REALITAT AUGMENTADA
PRESENCIAL
Podem portar les aplicacions de Realitat Augmentada al punt de venda, a una fira o al carrer per arribar a
l’usuari/client allà on sigui.
Això ens permet donar valor afegit al nostre producte allà on vulguem.
A més, en entorns públics com el retail, els museus, o el street màrqueting podem aplicar les aplicacions
facials i provocar una gran notorietat.
Aquest sistema de detecció i seguiment de rostres humans permet implementar infinitat de jocs interactius
amb un gran potencial lúdic.
Avantatges de la solució
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> Alta repercussió: situats en punts estratègics (centres comercials, fires, botigues, etc.) Atrauen a gran
quantitat de gent.
> Mobilitat: si vols que la teva campanya sigui itinerant, aquesta és la solució. Utilitzant un quiosc itinerant
(pantalla, PC i càmera integrada) es poden crear les presentacions de producte més atractives del moment.
> Podem aconseguir que l’usuari «jugui» amb el nostre producte mentre altra gent observa.
ONLINE
Aquesta solució permet que l’usuari gaudeixi de l’experiència de des de casa.
Per fer-ho només ha de descarregar-se una senzilla aplicació al seu ordinador i tenir a les mans el marcador
de la campanya.
Aquest marcador pot ser un flyer, un catàleg o qualsevol disseny que es posi a disposició dels usuaris per
descarregar mitjançant internet. Fins i tot en certs casos, el marcador pot ser el mateix producte.
Podem realitzar realitat augmentada facial, el que ens permetrà utilitzar al propi usuari com a marcador i
superposar gorres, ulleres o qualsevol altre tipus de peça.

Avantatges de la solució
> Experiència única per als usuaris en la pàgina del client.
> Eina innovadora que fa funcionar el boca-orella.
> Permet noves experiències a través d’Internet.
> Grans possibilitats d’esdevenir una campanya viral.
> Marca la diferència amb els competidors.
Atreure visites al Microsite es pot realitzar simplement publicant un patró al costat d’unes indicacions de com
funciona l’experiència de Realitat Augmentada.
També amb accions paral·leles de street Màrqueting en llocs de conveniència (centres comercials, estacions
de metro, locals oci ...) i per descomptat, amb una aplicació adaptada a Smartphones (Marketing Mòbil) que
permeti als usuaris gaudir de l’experiència al carrer gràcies a la publicitat exterior o en revistes.
MÒBIL
Els dispositius i aplicacions dels mòbils avancen gairebé cada dia. Això permet realitzar accions de màrqueting
de gran varietat i creativitat.
Les aplicacions de Realitat Augmentada per a mòbils permeten descobrir continguts amagats en un anunci
d’un diari o rebre informació en temps real del lloc on tenir una aplicació que ens tradueixi els cartells de
senyalització quan viatgem a l’estranger.
Això dóna possibilitats gairebé infinites en el sector del comerç i del turisme.
Existeixen programes exclusius per a mòbils, com Layar que, a través del GPS, la brúixola i la Realitat
Augmentada, mostren la informació que tenim al voltant afegint en temps real capes d’informació digital
contextual (serveis, farmàcies, punts turístics, caixers, monuments, museus ...).
Amb això, es poden superposar punts d’informació representats per icones sobre la pantalla del mòbil, que
van apareixent segons la nostra posició i orientació.
Totes aquestes possibilitats que ofereixen les aplicacions de realitat augmentada al mòbil generen molta
atracció i viralitat.
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APLICACIONS
Hi ha dos tipus d’informacions que poden ser utilitzades en la Realitat Augmentada. D’una banda hi ha
la superposició d’imatges sobre el món real. En aquest cas, la càmera detecta un patró que fa referència
a la informació escollida i és llavors quan el programari la reconeix i reprodueix una animació en 3D a la
pantalla.
D’altra banda hi ha les informacions que es poden rebre a través d’un sensor de posicionament o de GPS a
través d’un punt prèviament assenyalat. Això ens permet rebre informació visual de fotografies, de dades, i
fins i tot d’àudios, sobre llocs que estem visitant en aquest mateix moment ja sigui de manera real o virtual
a través d’una webcam. En aquest cas, la informació no va lligada al que la càmera està veient, sinó que va
relacionada amb el lloc físic on ens trobem.
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Les possibilitats que té la Realitat Augmentada són tantes que abasten molts i molt amplis sectors i àmbits
empresarials. El sector de l’oci i el màrqueting és el que més aposta per les iniciatives de Realitat Augmentada,
però cada vegada més, trobem altres àmbits com el turisme, l’educació i la salut que també comencen a tenir
un grup considerable d’aplicacions.

OCI I TURISME
Obtenir informació a través de la càmera instal•lada en qualsevol dispositiu mòbil sobre monuments, edificis
o llocs d’interès turístic; obtenir dades d’equipaments municipals com biblioteques, instal•lacions esportives,
sanitàries, etc., dades sobre serveis de transports com autobusos, metro o lloguer de bicicletes, i molts altres
serveis comença a ser habitual a ciutats de tot el món. Tot això és possible gràcies a la Realitat Augmentada.
El camp turístic i dels viatges és un àmbit encertat per a l’explotació de la tecnologia de Realitat Augmentada.
Podem veure diversos exemples que comprenen des de les guies de viatges fins a la promoció de llocs físics.
Wikitude permet en la seva versió Travel Guide detectar què és el que està veient en cada moment i mostrar
la informació més rellevant sobre el lloc (informació històrica, monuments emblemàtics propers, punts
d’interès...) a través d’una càmera, la brúixola, la connexió a internet i el GPS del telèfon mòbil per activar
l’AR.
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El contingut s’extreu de Wikipedia, Qype i Wikitude, i els usuaris poden afegir informació pròpia.
Una altra aplicació sobre llocs històrics és iTacitus amb la qual poden superposar mapes i informació sobre
com era el lloc que s’està visitant en els diferents moments de la història.
Els municipis i ajuntaments també s’han animat a incloure Realitat Augmentada en els seus projectes de
promoció ciutadana. Vegem alguns exemples:
> Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) té aplicacions per a dispositius Android que utilitza GPS per
oferir dades sobre opcions de transports públics a la ciutat simplement apuntant amb la càmera al lloc que
es vulgui.
TMB també té aplicacions per l’Autobús Turístic i per a guies generals que permet als usuaris planificar les
rutes, localitzar les parades més properes o conèixer el temps d’espera.
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> L’Associació Provincial d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme d’Albacete ha posat en marxa una aplicació de
Realitat Augmentada que permet informar-se dels recursos turístics com els llocs d’interès, restaurants,
hotels i centres d’oci en un radi de 500 metres, i tot simplement enfocant amb la càmera del mòbil al voltant
nostre.
> L’Ajuntament de València també ha realitzat una aplicació a l’abast de tots els ciutadans que disposin d’un
telèfon amb GPS, brúixola, càmera i internet.
Es tracta d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) corporatiu amb 250 capes que anirà recollint tot allò que
es pugui georeferenciar, incloent, per exemple, llocs d’interès turístic i localització dels transports públics.
Per al seu funcionament només cal entrar al repositori d’aplicacions del dispositiu mòbil com ara l’App Store
per a iPhone o Android Market.
> L’Ajuntament de Segòvia també ha presentat un guia basada en RA amb sis grans filtres: esglésies, museus,
palaus, obres civils, esdeveniments i elements de la Segòvia jueva.

MÀRQUETING I VENDA
La Realitat Augmentada és una forma de diferenciar enfront de la competència, és també un element
fonamental per captar l’atenció i dóna la possibilitat d’oferir a l’usuari experiències visuals úniques.
A més, en l’àmbit de la venda per internet ja es permet conèixer en profunditat les característiques del
producte sense necessitat de provar físicament.
El màrqueting i el comerç electrònic són els àmbits on més s’està aplicant en aquest moment la realitat
augmentada. Ja hi ha diverses botigues de venda online que utilitzen aquesta tecnologia on el futur comprador
només ha d’imprimir un codi i posar-lo davant de la càmera de l’ordinador.
Posant davant de la pantalla veureu una imatge de la peça seleccionada superposada sobre el seu cos.
Per exemple, marques com Atol i Ray Ban han fet una aplicació gratuïta que utilitza les tecnologies de realitat
augmentada i de seguiment facial perquè et puguis provar ulleres virtuals des de casa, simplement posant
davant de la càmera web.
També Olympus va aconseguir que els usuaris puguin provar les funcions i veure els detalls de la seva nova
càmera de fotos des de casa.
Una manera pràctica, creativa i viral d’apropar el producte als usuaris a un cost relativament baix.
En l’àmbit publicitari també hi ha un gran avanç en la incorporació de la Realitat Augmentada, aportant una
experiència nova i diferent al consumidor, una nova forma d’interactuar amb el producte.
I és que ara la publicitat pren vida amb la Realitat Augmentada, ja hi ha multitud de promocions que han
utilitzat aquesta tecnologia, com «Mini» de BMW que llança el cotxe en 3D o la marca Lego que ha creat una
aplicació en què en col·locar la caixa de Lego davant, es veu com quedaria el producte muntat en 3D.
La marca belga de cervesa Stella Artois va llançar una aplicació mòbil que combinava la tecnologia GPS amb
adreces de bars perquè l’usuari sabés en quin establiment es comercialitzava aquesta marca.
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És evident que aquesta tecnologia s’està estenent i es mou a nous mons com són la publicitat online i les
xarxes socials.
La Realitat Augmentada evoluciona juntament amb les estratègies publicitàries gràcies als anunciants que
busquen nous efectes per accelerar el llançament dels seus productes, aconseguir audiència a través de les
xarxes socials i crear un major vincle entre la marca i l’usuari i sempre, crear una experiència sorprenent amb
el client.

ENSENYAMENT
L’oportunitat de proporcionar noves experiències en l’aprenentatge, de captar l’atenció i sorprendre... és
aquí, al camp de l’ensenyament, on les aplicacions de realitat augmentada adquireixen molt sentit.
Un dels camps d’aplicació de la realitat augmentada són els llibres.
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Un exemple d’aquesta aplicació és l’editorial Nathan que ha creat les col·leccions Dokéo que són un conjunt
d’enciclopèdies, quaderns temàtics i documentals per a nens des de 3 anys amb la tecnologia de Realitat
Augmentada.
És una nova forma d’aprendre que permet descobrir el contingut dels documents d’una manera diferent i
sempre sorprenent.

JOCS
La realitat augmentada aplicada als jocs ha evolucionat d’una manera sorprenent en els últims anys.
L’any 2000 algunes universitats van començar a veure el potencial que podia tenir d’aquesta tecnologia i
començar a crear rèpliques de jocs per l’ordinador o les videoconsoles usant aquesta tecnologia.

TENDÈNCIES FUTURES
Com ja hem anat apuntant en anteriors apartats, la Realitat Augmentada és una tendència tecnològica
relativament jove i està enlairant gràcies al desenvolupament dels Smartphones.
Aquest és el primer pas en l’evolució de la realitat augmentada, que anirà avançant al ritme de maduració de
les tecnologies de la informació.
La Realitat Augmentada és una barreja entre informació real i virtual on predomina la informació real.
Aquesta fusió encara té un llarg recorregut per davant que anirà avançant al costat de les tecnologies en les
quals es recolza la Realitat Augmentada.
Per ara, els avenços van dirigits a la captació 3D.
De les interfícies tangibles, on l’usuari manipula un element real al qual se li ha col•locat un marcador, s’ha
passat a la interacció basada en moviment corporal.
Una forma natural d’interacció en sistemes de Realitat Augmentada consisteix en la detecció i seguiment del
moviment d’algun membre del cos.

CONCLUSSIÓ
És possible que les falles evolucionen cap a aquesta tecnologia? Pense que al 100% no, però és pot començar
a treballar i a introduir en els monuments fallers, com ja va fer la Falla Noscarmientas al 2011,i és més ha de
ser un punt de partida per a l’evolució de les falles?
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//19//

Ja està
tot inventat
//Juanjo Medina i Bonilla//
//AC Falla Plaça de Jesús//
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Quan Corona plante este març de 2015 “Tot el que sobra”, la proposta que ha dissenyat el grafiter Escif, o quan
Anna Ruiz plantà en 2014 “Repetixes o qüestiones?” per a Pl. de Jesús, o Jiménez Zafrilla per a Lepant-Guillem
de Castro “Mai més, esclava te done”, o Alfredo Ruiz “Redolant la roda” a Blanqueries en 2002, o quan Manolo
Martín tornà a col·laborar ab Ortifus en l’any 2000 per a plantar en Na Jordana “Mutacions”... Cap d’ells va fer
res que no s’estiguera fent des que les falles son falles: innovar, experimentar, inventar, descobrir, plantejar-se
coses diferents, deixar-se influenciar pels corrents artístics del moment, nous processos de creació de figures,
o l’ús de nous materials, noves tècniques pictòriques... Respireu.
En estos últims anys de dissenys de figures per ordenador, fresat de peces o escanejat de volums, han entrat
al món faller nous col·laboradors, professionals d’altres dispiciplines, arquitectes, il·lustradors, etc., que
han aportat aires renovats a l’estètica fallera, dels treballs dels quals s’han aprofitat els artistes, com va ser
aprofitat en la dècada dels huitanta el treball de Sento Llobell, Francis Montesinos o el ja nomenat Antonio
Ortiz, ‘Ortifus’, o, anys abans, el de José Soriano Izquierdo.
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Falla Plaça de la Pilota 1903.
Arxiu Juanjo Medina

De la mateixa forma, noves comissions s’han
pujat al carro de l’experimentació per tal de
fer-se un lloc al panorama faller; siga per
iniciativa pròpia, i per qualsevol raò, o de la
mà d’algun artista més o manco reeixit. Així,
Murillo-Palomar, ab propostes d’Alberto Ferrer,
alguna d’elles poc afortunada, el segon intent
d’immersió en l’estètica renovada de Pl. de la
Mercé, en 2013 ab Anna Ruiz i Giovanni Nardin,
o les plantades per Castellfabib-Marqués de
Sant Joan, de la mà de Miguel Arraiz, que, junt
a David Moreno, acostarà el 2015 la comissió
Nou Campanar, fins ara una de les més
allunyades d’estos llocs de la festa, als llindars
de l’experimentació. O Sevilla-Dénia, que ens
vené en 2014 una falla coronada ab globus com
la més alta de la història. I és que no sempre és
encertada una proposta que es posiciona com a
innovadora -com la que plantà, al revés, Arturo
Vallés Bea en 2006, per a Ferran el Catòlic-E.
Orellana-, i no sempre està dins del que marca
el concurs de falles experimentals, que, des de
1999, organitza l’Ajuntament de València, cada
any ab més desídia, que va heretar el que des
de 1990 i fins el mateix 1999 convocava l’IVAJ.
I és que les comissions que poden dir-se
les abanderades de la innovació es podrien
enumerar ab un llistat molt curt: Plaça de Jesús
-permitiu-me la vanitat-, Lepant -per exemple,
ab falles de Fede Felici-, Cronista -que aporta
coses cada any des de la població de Torrent-,
Quart-Palomar -al seu moment-. També

tingueren la seua època Pl. del Patriarca -ab Víctor Valero, entre molts artistes que allí han plantat-, o Vall de
Laguar-Pare Ferris -ab projectes com el plantat en 2006 on col·laboraren alumnes de la Facultat de Belles Arts
i gent de la Comissió-, les aportacions intermitents de Na Jordana, i, com no, Corona, que marca la pauta des
de fa molts anys.
Sense oblidar comissions com Pl. de Espanya -ab els treballs de José Luis García Nadal-, Arrancapins -ab
la seua particular visió del cadafal-, Dr. García Burstenga- Vt. Barrera, Serrans-Pl. dels Furs -estes de la mà
de Rafa Ferrando- o les esporàdiques aparicions de Pl. del Pilar, Espartero-G. V. Ramón y Cajal -ab les línies
mestres, per a tantes coses, de Julio Monterrubio-, o Humanista. Mariner-M. Simó, que, ab la falla que allí
plantà Alfredo Ruiz en 1987, es agafada per molts, artista inclòs, com el punt d’inflexió de l’última renovació
estètica del cadafal.
El problema és que molts obliden que, abans d’eixe 1987, Manolo Martín marcava la diferència a Pl. del País
Valencià, o que Ramón Espinosa aportà la imatge heavy metal en els seus treballs per a L’Antiga de Campanar,
o bé que, uns anys abans, concretament en 1984, Miguel Santaeulalia havia canviat els processos productius,
com aquell que diu “sense donar-se compte”, quan modelà en suro blanc una de les figures que composaven
el grup que presentà a l’Exposició del Ninot, per a la falla Bailén-Xàtiva. Esta aplicació del pantex, que fins el
moment només s’utilitzava en decoracions o escenografies, va propiciar que els artistes s’atreviren ab noves
formes i, per damunt de tot, ab volums mai no coneguts. Tot açò ha produït l’abandonament del cartó quasi
fins a deixar-lo en simple testimoni d’uns temps passats. Encara que alguns s’aferren a allò de “si no està feta
ab cartó, no és una falla…”
Però, abans, l’estètica s’havia renovat ab l’ús de la caricatura, principalment els anys seixanta i setenta del segle
passat. Així, artistes com Salvador Debón, Josep Martínez Mollà o Josep Pascual, ‘Pepet’, començaren, entre
altres, a fugir del barroquisme i del classicisme imperants, i començaren a fer cada vegada més grotesques les
postures i expressions de les seues figures, fins a extrems de deformitat com la de les que ha plantat Pepet.
Estes falles dels anys del desenrotllament econòmic tingueren com a referent innovador l’acostament a
la psicodèlia de Vicent Luna a Pl. del Mercat en 1969, o la influència passatgera del pop art a la falla de la
Comissió del Foc, plantada pels germans Fontelles en 1968. Falles que comptaven ab la inèrcia que havia
deixat Ricardo Rubert, des de finals dels anys cinquanta, i, clarament en la primera mitat dels seixanta, ab
cadafals desintegrats, ninots ab textures que fugien dels acabats que oferien la cera o el cartó, o falles de
trenta-sis metres (esta sí que és, per ara, la falla més alta de la història), suspeses en l’aire de cables d’acer.
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També experimentà ab l’estètica Modesto González, qui fa ús d’una imatge propera al còmic en la primera falla
que es planta ab grua, Barques-Pascual i Genís de 1960. Altra innovació oblidada, la de plantar ab grua, que va
permetre deixar de costat els anteriors sistemes de plantà, com les bastides de mecanotub o fusta, que havien de
retirar-se per a plantar les bases -perdent un temps valuós-, l’ús dels llits de fusta que servixen per a transportar
les peces com a estructura per a plantar-les, i la més antiga de totes, el tomb, en la qual, després d’acoblar totes
les peces del cos de la falla en terra, tot el conjunt era pujat per mig de corrioles, cordes i força bruta.
Totes estes falles encara combinaven ninots ab cos de cartó, ab mans i caps de cera, vestits ab roba, i cossos
que es modelaven ab cartó per seccions, per tal de poder ser articulats i dotar les figures ab diferents postures.
Però cada vegada s’estenia més el modelat complet de les figures ab cartó, que Juan Huertas utilitza, com a
pioner, per a fer tota la falla d’Av. de José Antonio-Duc de Calàbria de 1957, dos anys després d’haver modelat
les primeres figures ab la tècnica del buidatge d’escaiola d’un model de fang, per a després traure tota la peca
de cartó, per a la falla que plantà al mateix emplaçament.
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Esta innovació en els processos de producció de les figures arribà quan encara sagnava la fallida experiència
que significà l’encàrrec, per part de la Comissió del Foc, a Salvador Dalí de l’esbós de la falla que plasmà en
volums Octavi Vicent en 1954. Este intent de renovació arribà dins del més pur barroquisme faller, que es
caracteritzava pel recarregament de les ornamentacions que omplien els cadafals des de l’arribada del nou
orde a les falles, regulades des de 1940 pels valors del Movimiento.
I és que, abans de la Guerra Civil, les falles i els artistes, encara que dins de les pautes d’una falla clàssica,
ab coronament, cos central i bases de gran alçada, es deixaven influir pels moviments artístics de l’època,
principalment per l’ art déco, que inundà la imatge de molts cadafals els dos primers decennis del segle XX. I
ningú no es posava les mans al cap quan els artistes plasmaven volums ab facetes planes, com Vicent Benedito
en Pl. del Mercat en 1935, o plantaven falles repartides en dos o tres grups…el problema vindria a l’hora de
cremar-les…
Els primers anys del segle havien vist la consolidació del model de la falla artística, centrada en els acabats i
el preciosisme de les formes, ab crítiques dolçes, cosa que es precipità ab l’establiment oficial dels premis a
les falles en 1901, la concessió dels quals va ser assumida per l’Ajuntament però que venien organizant-se des
d’uns anys abans per altres entitats. Les falles perdien l’acidesa, el doble sentit i la sàtira, i, des dels cadafals,
es lloava qualsevol cosa fent apologia de la causa o del personatge representat. Davant d’esta situació, els
puristes, des de la premsa del moment, es trencaven les vestidures ab el crit “açò no és una falla, que torne
l’esperit sàtiric!” Com es pot vore, no és cap novetat quan l’escoltem en l’actualitat.

Les falles ja no criticaven, com en el segle XIX, el veí del tercer pis a mà dreta, o la jove espavilada, o el gomós
que molestava les modistetes, ni els politícs de torn. Havien deixat l’espontaneïtat d’aquelles crítiques,
algunes representades ab l’estètica dels caricaturistes, com la falla plantada a la plaça de bous en 1872, que
comparava dos famílies, una del moment i l’altra de principis de segle, basades en treballs d’Ortego.
Aquelles eren unes falles que havien deixat la senzillesa de la falla escenari, que, ab més o manco volum
i figures, servia d’aparador perquè representaren el seu paper uns ninots ab caps i mans de cera, que
començaren a utilitzar-se quan en 1869 Antoni Cortina innovà per a dotar ab més vivacitat unes figures que
fins el moment s’expressaven per mig de caretes de cartó, bastament treballades. Uns ninots, alguns molt
aconseguits, i ab l’habitual moviment ab el qual es dotaven, però que ja deixarien per sempre de ser aquelles
figures informes ab cossos plens de palla, ab vestits de paper, com eren els ninots reflectits en les primeres
referències falleres de principis del segle XIX o finals del XVIII.
Ninots que coronaven aquells primers cadafals d’unes falles ab una estructura similar als altars de Sant Vicent,
que, per una ordenança del corregidor de la ciutat en 1784, se separaren de les cases per a evitar que estes
patiren danys en el moment de la cremà, com es va fer en 2013 ab la falla d’Emilio Miralles, dissenyada per
Ibán Ramón i Dídac Ballester per a Mossén Sorell-Corona, al separar-la de les parets…
Ai... sembla que, com pots vore, amable lector, ja està tot inventat.
Així que arranquem el nostre DeLorean i deixem a Biff Tanen de nou ab cara de no saber que està passant, i
tornem al futur.
I si ja està tot inventat, que ens quedaria per fer en la innovació de l’estètica fallera? – Pedagogia.
Educar els fallers, el gran públic, els turistes, ab una bona promoció per part dels òrgans oficials (sí, sí, jo també
he esclatat de riure), i, potser, algun mestre major... perquè es comprenga que una falla ab una temàtica, o
una estètica o continguts diferents, no és res més que això, una falla que ha agafat unes línies, o bé uns
conceptes artístics, més d’acord ab el seu temps, i que els artistes o les comissions que planten estes falles
només volen que es valore el seu esforç, i s’els respecte.
El primer pas seria respectar-nos nosaltres mateixos com a comissions “innovadores”, i no etiquetar-nos,
desfer guetos que ens limiten i ens marquen, i començar tots a creure que només plantem una falla.
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//20//

Sobre la innovació.
És necessària l’etiqueta
d’innovació?
//ANNA RUIZ//
//ARTISTA FALLERA//
301
Quan parlem d'innovació hem de saber primer què entenem per ella. Podem dir que es tracta d'introduir
elements nous o aliens en un context o element ja existent. Aquestes novetats es poden donar a través de
l'experiència, nous coneixements o tecnologies que transformaran el que ja existeix en quelcom original.
Seria interessant incorporar altre component més: el risc. Necessari no en un àmbit comercial, sinó creatiu.
En el cas de les Falles, la pròpia festa aporta un altre factor molt important: el foc. Que arrasa any rere any la
pròpia Falla, cosa que permet que hi hagen elements diferents cada any.
El motiu pel qual parlem d'innovació per referir-nos a algunes falles i no a totes ha sigut, possiblement, una
necessitat, no sé si només de llenguatge (per poder referir-nos-hi) o d'interès (diferenciació) com intentaré
explicar.
Fins ara, per sort per a tothom, no existeix realment un document que diga com ha de ser una falla, sinó que
aquestes, des de que sorgiren, anaren evolucionant conforme l'exigència o complexitat que sol·licitava la
representació de la temàtica elegida. Cada temàtica necessitava, per tant, solucions originals tant a nivell
compositiu com estructural, tècnic, escenogràfic, etc. La festa creixia, es complicava i requeria d'elements

Falla C. Zaragoza-Corregeria 1902
Foto Historia gráfica de Valencia

La sicalipsis a la orden del día Falla
Dr. Collado 1912

nous cada any. Però mentre no hi haguera un llenguatge establert, una forma concreta de fer, no hi havia
necessitat de parlar d'innovació, sinó d'una natural evolució.
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La pròpia idiosincràsia de la festa i el seu element primordial, el foc, afavoria el canvi la novetat, la sorpresa
cada març. En el moment que l'espontaneïtat es va deixar de costat per donar pas a un ofici, és quan apareix
un mode de fer i, per tant, l'aparició d'especialistes que sabien realitzar-lo, amb la consegüent creació d'un
gremi que preservara eixe mode i donant pas, així, a la estandardització i canonització d'una manera de fer
per tal de salvaguardar-se el propi col·lectiu. D'aquesta manera tot aquell que no formara o forme part del
gremi suposa un “perill”, al igual que tots aquells agremiats que no seguixen el model estandarditzat han
suposat, i suposen, una “inconveniència” a la corporació sorgida.
Des d'este moment, la falla diferent, la que no segueix eixe canon, sinó que continua essent creativa,
espontània, la que aprofita eixe “partir de zero” que ofereix el foc, passa a ser “etiquetada” (com amablement
es diu ara) com a innovadora, per no dir assenyalada, i el seu autor/a estigmatitzat/da pel seu quefer.
Curiosament, serà a partir d'aquesta “etiqueta” diferenciadora (a través de la creació de premis), no sé si per
atzar o amb intenció quan, ara sí, s'introdueix deliberadament una idea popular construïda de què és una Falla
(model instaurat) i el que “no” és una Falla purament dita (falla innovadora).
Aquest és l'anàlisi que podem traure dins de la pròpia festa la qual, com bé digué Rubert, ja té els seus propis
“guardians de la tradició fallera”.

Però si les falles pertanyen a la identitat d'un poble, si són
emblema de la ciutat, si és la seua festa més important,
vol dir que és de tothom: no només dels seus valedors
fallers, sinó de “tots/es” els seus valedors/es que som la
ciutadania, qui cedim, entre altres coses, l'espai públic.
Però sembla que hi ha una mancança de compromís social.
No hi ha comunió.
De manera singular podem destacar que, fora de l'àmbit
pròpiament faller, la festa de les falles en general, i la Falla en
particular, són menyspreades. En l'esfera de l'ensenyament
o el que entenem per cercles culturals, quan es referixen a
les falles es parla sempre d'un mode pejoratiu, amb sorna.
A què es deu? Què ha dut a deixar pràcticament, durant
els últims setanta-vuit anys – que es diu prompte –, des de
l'última República, que hi haguera una presència molt molt
reduïda d'aquests àmbits de la cultura? Podem comptar
amb alguns casos de manera individual i aïllada: la revista
Pensat i Fet (1912-72) reeditada posteriorment des de1995
fins al 2006; i fins que pràcticament es va consolidar
l’Associació d’Estudis Fallers en 1990: “amb l’objectiu de
fomentar i divulgar l’estudi de la festa fallera en les seues
diverses dimensions (històric, estètic, sociològic, literari,
econòmic...)”. Malauradament, aquest grup s’ha quedat a
soles i subjau paral·lel al món faller, quedant relegat com
una raresa tant dins del context universitari com del faller,
amb el qual troba, a més, un conflicte ideològic, el qual
allunya més la possibilitat de diàleg que facilite la dotació
de pensament crític a la manifestació popular de les Falles.
Cal, a més, assenyalar una mancança que evidencia encara
més l’abandonament, i és la possible vinculació, que hi
podria haver entre la Falla, entesa com a element plàstic
a l’espai públic, i la facultat de Belles Arts. Vinculació que

Ditirambe Alfred Ruiz Ferrer 2001
F. Quart-Palomar
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Experiècies i naufragis
Giovanni Nardin 2014 F. Lepanto

és pràcticament inexistent. Possiblement el manteniment d’un gremi fa que aquesta relació siga més difícil,
però no impossible. De nou a l’entorn universitari, trobem rebuig i condescendència. Potser ara, però sempre
a sottovoce, podem trobar alguna “simpatia” que no “interès”, gràcies a la persistència d’exalumnes o alumnes
immerses/os en la realització de les Falles de manera independent al gremi.
Però, per què trobem eixe desdeny? Aquest fet ens du a una reflexió que pot ser més o menys encertada.
Està clar que una de les coses que ha fet molt bé el poder (siga en l’àmbit que siga) ha sigut la de crear una
diferenciació enorme entre una minoria (“classes altes”) i una majoria (el poble). Quina seria la diferència,
el mode de comportar-se: els hàbits i l’educació. Aquesta idea ha perdurat al llarg dels segles, és la que ha
fet diferenciar la “Cultura” d’allò popular. Aquesta idea pot semblar molesta, i inclús anacrònica, als nostres
dies, però no és tan llunyana. Al final del XVIII, amb les idees del Romanticisme, podem dir que la figura
de l’artista es va popularitzar, es va socialitzar: ja no hi havia necessitat de treballar per a una minoria ni
tampoc calia fer tan sols encàrrecs de caire propagandístic camuflats de petició del poble, com ocorregué
durant la Il·lustració. Al igual que per a la seua formació, no feia falta ser de bona família per poder ser artista
(més bé el contrari). Però malgrat eixe desencadenament social continua havent, hui en dia, una diferència
ben patent quan intentem que Cultura i popular siga el mateix. En la primera meitat del segle XX, abans,
durant i després de les dos Gran Guerres, podem dir que sí existí eixa fusió, l’Art fou popular. Aplegada la
segona meitat del segle, el poder se serveix de la política, vestida de democràcia, per conciliar i redirigir un
ordre a conveniència. La política, tanmateix, no ha escatimat esforços per folkloritzar qualsevol acte popular,
banalitzant-lo i llevant-li qualsevol senya de pensament, atorgant-li a més una forta càrrega religiosa i d’una
aparent tradició construïda. Aquesta diferenciació entre cultura burgesa i popular no ha quedat oblidada
ni al segles XX ni al XXI malgrat socialitzar-se l’educació. Allò popular ha sigut cada vegada més buidat de
qualsevol càrrega revulsiva, accentuant el seu costat d’entreteniment. Tanmateix, hem de dir que l’Art no se
salva d’aquesta màquina manipuladora de valors sinó que també s’ha revestit el seu costat lúdic en quelcom
inofensiu i anestèsic. Però a diferència del que pot semblar, no s’ha deixat de remarcar la desigualtat social
d’ambdues vessants, possiblement per interessos econòmics. I és aquest motiu, per difícil que ens parega
creure’l, l’elitista, el que manté la distància entre un món i l’altre. El que allunya qualsevol possibilitat de
càrrega de pensament crític que pot aportar l’Art en contacte amb allò popular. És aquesta idea d’inherent
classisme la que genera un menyspreu cap allò popular, en aquest cas cap a les Falles.
Mentre continuem ficant pedres al mur que hi ha entre l’Art i allò popular, anomenant-lo “Cultura”,
necessitarem d’ “etiquetes” com la de la innovació, que podrien servir-nos, en un principi, per atraure un
sector que ara ens mira de reüll, però que com “etiqueta” ens allunya, perquè ens diferència, o més bé ens
assenyala, en el propi context de les Falles.
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//21//

no tinc un sentiment
d’un sorgiment de
falles experimentals
//Federico Felici//
//ESCULTOR//
307
Jo no tinc un sentiment ni sensació d’un sorgiment de falles experimentals perquè jo vaig arribar a les falles
l’any 2002 sense saber absolutament res de les falles. Ni tan sols sabia que existien. Per a mi tot era nou.
Era tan nou Alfredo Ruiz com Pepet com Puche. No tenia dins meu el tedi de veure tots els anys el mateix,
les mateixes figures de cartó una vegada i una altra. I d’altra banda la falca de la innovació ja estava prou
establida, la bretxa ja estava oberta sobretot gràcies a Alfredo. O siga que tampoc vaig poder viure les
primeres ruptures. Vaig poder viure-ho més a través del que vaig escoltar i vaig aprendre dels altres, sobretot
de Miguel Delegido, el meu mestre, que havia sigut al seu torn aprenent d’Alfredo Ruiz.
Hui en dia, havent conegut l’univers faller bé, però al mateix temps veient-lo des de fora, crec que la divisió
entre falles tradicionals i innovadores o experimentals és prou falsa. El que se suposa com a innovació dins
del món faller (alguna peça cubista o geomètrica, per exemple), en el món de l’art en general és una cosa
vella, de l’època de Picasso o Kandinski, de fa quasi 100 anys. D’altra banda, les avantguardes artístiques cada
vegada tenen menys importància i l’art s’està entremesclant i diversificant tant que intentar seguir corrents i
moviments no té cap sentit.

El mateix succeeix en les falles. La veritat,
és difícil dir que una cosa és innovadora
perquè no seguisca els cànons fallers
de fa cinquanta anys. És difícil fins i tot
determinar què és la innovació. On posem
artistes com Marina Puche, David Moreno,
Anna Ruiz o Xufina Orxateitor, diferents
tots, bons tots.
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La meua humil aportació (quasi insignificant)
al món faller va ser pràcticament una
herència del que vaig aprendre amb
Miguel. Vaig buscar formes sintètiques i
fortes, quasi a l’estil del realisme socialista,
una estètica que usaven els comunistes i
feixistes en els anys trenta del segle vint,
amb la qual cosa torne a pensar que el rètol
d’innovació no encaixa massa en el meu
treball. Tampoc m’importa.
Crec que qui veritablement sàpia estimar
les falles ha d’agafar-les totes. Tots els
artistes que treballen amb respecte tenen
alguna cosa valuosa a aportar, fins i tot un
cartoner que estiga fent la mateixa figura fa
trenta anys si treballa amb amor i respecte
pel que fabrica pot ensenyar-nos alguna
cosa que val molt. Les falles són un tresor
tan valuós i tan rar que és difícil de creure,
una manifestació artística que pareix
impossible en el món modern, una veritable
bogeria que només pot succeir a València i
que a tots els que hi passem ens roba el cor
i ens marca per sempre.

Falla Valle Laguar. Homenatje als fusters.
Federico Felici.
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Obra exposada al museu d’art modern de Rosario Argentina. Juego o destrucció.
Federico Felici

//22//

un altra forma
de fer falles?
//MIGUEL ARRÁIZ//
//ARQUITECTE//
311
Una altra forma de fer falles és un títol que té trampa. Dóna per fet que hi ha una manera de fer falles, un
cànon, un mètode. Una fórmula magistral, una cosa que només pot ser transmesa de pares a fills. Però potser
eixa siga la gran mentida que impedeix que les falles evolucionen al mateix ritme que la societat que les
acompanya, i cada vegada estiguen més a prop de convertir-se en una cosa anacrònica.
Si les analitzem des del punt de vista artesanal i per tant tècnic, és evident que hi ha una tradició en la seua
manera de construir i en les tècniques aplicades. Una història transmesa, uns materials tradicionals, encara
que moltes vegades no quede clar si eixa transmissió de coneixements o l’ús d’aquests ha sigut el més correcte,
però el discurs de si les últimes tècniques aplicades van en contra de la tradició i produeixen una ruptura en
aquesta a causa de l’ús de materials derivats del petroli el deixarem per a un altre article.
La importància de la part artesanal es tradueix també en la manera predominant d’analitzar les falles. Els comentaris
més comuns per a exalçar un treball “ben fet” o “mal fet” solen tendir a parlar de la qualitat del poliment, de com
de ben resoltes estan les juntes i la qualitat de l’acabat de la pintura. Es tracta d’un espai comú en què l’espectador
de falles se sent còmode i integrat, ja que li permet amb una anàlisi molt superficial convertir-se en crític de falles.

L’anàlisi artesanal uniformitza les falles, és una recepta amb què no cal
fer molts experiments. És un producte del col·lectiu i no tant de l’individu.

1949 – Regino Mas,
plaça del mercat

És aquesta uniformitat en el producte el que provoca el cansament en
l’espectador, els comentaris d’“és el mateix de tots els anys” i per tant cert
desencant i desafecte per part del no-faller (ja sabem que el faller defensa
la seua falla amb la mateixa vehemència que els aficionats del futbol i els
seguidors d’alguns partits polítics).

Regino Mas, amb les
seues composicions
de gran moviment,
trenca l’esquema
excessivament rígid
de les falles, tracta la
composició com una
escultura i no tant
com una escenografia
semiteatral com era la
norma. A més integra
la part baixa de la falla
en la composició, la
transició entre baixos
de falla i remat passa
a ser una cosa fluida.

Ací radica la diferència amb l’anàlisi artística de les falles. L’artista
és individu, és expressió del seu propi caràcter i per tant des d’eixa
perspectiva l’artesania és una ferramenta més a usar, però com a simple
mètode de transmissió de les seues idees. I la uniformitat desapareix,
perquè no hi ha dos autors iguals.
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Les falles han comptat al llarg de la seua història amb grans artistes,
que han intentat plasmar la seua personalitat pròpia trencant certs
cànons, ja siguen compositius, constructius, argumentals i molts d’ells
han sigut també grans artesans, o més que grans artesans diria que han
desenvolupat una tècnica de gran qualitat. Encara que, com hem dit, en
analitzar una obra des del seu vessant artístic, la qüestió tècnica passa a
un segon pla.
Hi ha una forma de fer les falles, però cada individu té la seua manera
personal de fer-les i és eixa llibertat creativa la que s’ha de propiciar, la
història i la tradició han de ser font d’inspiració, no lligam immobilista.
L’espectador i el temps ja aniran col·locant cada peça en el seu lloc, però
és necessària la diversitat de peces i d’individualitats. I també, com no, és
molt necessari mantindre l’artesania, però mantindre-la no com una cosa
turística com s’ha plantejat en els últims temps, sinó tractant-la com un
sector estratègic que transmet coneixement i promou economia.
Són molts els exemples en què l’autor ha anat més enllà de l’esquema del
que marcava la tradició.
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1961 – Ricard Rubert. Plaça del Mercat
Ricard Rubert renova per complet
el llenguatge decoratiu, afegeix
més llibertat compositiva a la falla.
Introdueix una nova arquitectura.
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1963 – Ricard Rubert
També pot
considerar-se un dels
precursors de la falla
com a icona.
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1981 – Vicent Luna
Vicent Luna, un
autor d’una gran
tècnica i considerat
clàssic, va proposar
una ruptura total de
l’esquema de falla en
aquell moment amb
una falla horitzontal
però que continuava
mantenint les seues
característiques
icòniques.

Uns altres exemples destacables, encara que n’hi ha
molts més, són també la falla municipal de 1987, que
reproduïa l’edifici consistorial i que va ser un canvi de
cànon en les falles municipals, encara que tal canvi
només durara un any.
Les col·laboracions externes al món de les falles també
han produït falles per al record, com la polèmica falla
de Dalí, o la falla del Pinotxo de l’arquitecte Martín
Begué.
El moment actual compta també amb molts autors
que intenten que la seua empremta personal no quede
absorbida per “les falles es construeixen així”, i com
hem vist sempre que l’autor ha sigut capaç d’usar la
tradició i no afonar-se’n al davall els resultats obtinguts
sempre han aportat alguna cosa interessant.
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2001 – Alfred Ruiz – Quart Palomar

Sempre és difícil analitzar el moment actual, per la
manca de perspectiva que el temps atorga, però en els
últims anys han aparegut moltes formes de fer falles,
és a dir, molts autors amb inquietuds per revisar els
cànons i aportar el seu granet d’arena a l’evolució de
la festa.

Alfred Ruiz va produir una evolució completa
dins de les falles, a mesura que anava guanyant
en llibertat creativa i gràcies a una base
artesanal de gran tècnica. Les seues obres
en la seua última etapa es caracteritzen per
qüestions conceptuals, temàtiques poètiques
i crítica filosòfica, a més en un període en què
les falles apostaven en gran part per escultures
caricaturesques i composicions bigarrades.

Aquestes inquietuds s’acabaran obrint camí abans
o després, el que no pareix lògic ni intel·ligent és
que el col·lectiu artesanal es tanque en si mateix
davall l’excusa de la possessió única de la “fórmula
màgica” del que és una falla. Es necessita una visió
menys egoista i menys corporativista d’una professió
que pareix més preocupada de defendre el poc
treball que hi ha que d’ampliar les possibilitats de
treball col·laborant amb altres sectors. Tan sols un

col·lectiu fort i sostenible econòmicament, però a més obert a l’evolució i sense por al canvi, podrà garantir la
supervivència i millora de les falles.
I tot açò passa per deixar d’enganyar-nos dient: “Les falles són així”, quan en realitat les falles no són, no
existeixen, es cremen, són efímeres, no es poden definir, no són un bon poliment, no són una bona pintura...,
tan sols són sàtira i foc, però això per sort no es pot tocar.
La clau la tenen les comissions, que confonen moltes voltes un encàrrec artístic amb una mera prestació de
serveis. Cal conscienciar els editors, els qui s’esforcen a dotar cada any de pressupost que la millor manera
de traure rendiment al seu esforç és donar llibertat total als artistes. Evidentment açò té un risc, perquè
l’encàrrec pot eixir malament, però a la llarga és l’única manera d’aconseguir que les falles evolucionen i
milloren. I no sols a nivell estètic o conceptual, sinó que també es produiria una millora en les condicions
laborals del col·lectiu. La frase “el que paga mana”, com si d’un encàrrec d’un armari rober es tractara, no és
pròpia d’un col·lectiu que suposadament recapta diners per a editar art al carrer i després cremar-lo.
Quan entenguem que el qui paga el que fa és posar en marxa una maquinària artística i intel·lectual que li
tornarà a canvi una cosa el valor de la qual és fins i tot major que els diners aportats; quan entenguem que la
relació entre artista i comissionat és d’igual a igual, llavors les falles i els seus artistes seran més lliures.
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Falles i estètica:
endogàmia i
conformisme
//José Francisco Carsí //
//Arquitecte i dissenyador gràfic//
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Els viatges en el temps han sigut sempre una experiència anhelada per l’ésser humà, i més encara per als
apassionats de les Falles. La possibilitat de tornar als anys 30 i 40 i veure com les Falles es transformaven de
xicotetes escenes en gegantesques escultures, suposaria el primer desig d’un valencià, si fóra possible viatjar
al passat. Les Falles, com a festa efímera, deixa massa coses darrere, fet que produiria que els estudiosos
anteposaren tornar a certes dates abans que viatjar al futur.
Però, i si aquells habitants de la dècada dels 30 pogueren viatjar al futur (més prompte al nostre present)
i descobrir quant ha canviat la festa en tots aquests anys? Se sorprendrien amb l’evolució de les Falles? És
cert que es trobarien amb un fum d’innovacions, de les quals la major part correspon a l’apartat merament
tècnic. El suro blanc, la pintura plàstica, els mitjans digitals de producció, la impremta digital, l’extensió de
la impressió i les fotografies a color... Però, i en l’àmbit estètic i ètic, han trencat barreres? Potser aquests
viatgers de 1930 descobririen com les escenes s’han separat de la base de la falla. Un monument que manté,
com a regla pràcticament invariable, l’estructura d’escenes, remat i contra-remats. Podria endinsar-me en
el debat de l’evolució artística de les Falles, però no faré una dissertació del tema, puix considere que altres,
més experimentats, han parlat d’això amb més profunditat: per exemple, Miguel Arraiz en l'àmbit compositiu

(“Tanques grogues”, Llibret de la Falla Plaça de la Mercé 2013) i Alfredo Ruiz en l'àmbit estètic (“Falles i
innovació”, Llibret de la Falla Plaça de la Mercé 2013).
Continuant amb el viatge en el temps, els nostres protagonistes començarien a percebre la imatge de la festa.
La imatge de la festa? De segur que la festa té una imatge clara i assentada? Els dissenyadors valencians tendim
a dir que les Falles no tenen una imatge que les represente. Una imatge que poguera vendre tot el potencial
artístic i festiu de la celebració de tots els valencians. Però les Falles sí que tenen imatge. Una imatge pobra
amb una pèrdua constant de qualitat, que ha acabat maleducant gràficament tota una població, alienant la
seua capacitat crítica. Els habitants dels anys 30 vivien al costat dels cartells de Josep Renau, Rafael Raga o
Arturo Ballester, artistes que també posaven la seua firma dins de les Falles (ex. cartell de Falles 1934. Rafael
Raga Montesinos). L’avantguarda del disseny estava a València i açò es traduïa en una imatge potent. Però
el que no sabien aquelles persones és que una guerra i una dictadura frenaria qualsevol intent de continuar
aquell esperit innovador. Encara que, potser, esperarien que amb 60 anys de diferència pogueren trobar-se
amb un cartell de Falles amb una mínima qualitat (ex. cartell de Falles 1997).
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Comparació entre el cartell de Falles de 1934 (Rafael Raga Montesinos) i el cartell de l’any 1997

Al seu viatge els nostres turistes temporals
començarien a passar al costat de l’IVAM, veurien
els pendons que pengen de la façana del Muvim,
fullejarien la programació de les exposicions de la
Nau, es passarien per alguna exposició de Las Naves
i acabarien en un debat de València Vibrant en la
Rambleta. Descobririen els noms de Nacho Lavernia,
Paco Bascuñan, Pepe Gimeno, Dani Nebot, Paco Roca,
Sento Llobell o Ibán Ramon+Dídac Ballester. Tots ells
eixits (o continuadors) de l’explosió del disseny valencià
als 80. Amb un repàs a la història recent de les Falles,
els habitants dels anys 30 esbossarien un somriure en
veure com els últims noms de la llista han posat de
la seua part a l’hora de dissenyar una falla. Però, què
ocorre amb la resta de la festa? Per què amb la tradició
il·lustradora de la nostra ciutat, només hem aprofitat
un contingut Soriano Izquierdo? (A veure, “Il·lustració
i influències estètiques a les Falles infantils”. José
Francisco Carsí. Llibret Falla el Mocador. 2014). Un
dels nostres viatgers, a qui podrien anomenar Josep,
es pregunta per què cap d’aquests noms ha signat el
cartell de Falles, primera imatge de promoció de la
ciutat a la resta del món. La resposta és fàcil, hi ha un
concurs obert i desprofessionalitzat, el jurat del qual
compta amb poca participació d’experts en la matèria.
Un altre se sorprén veient com Paco Roca ha esbossat
només una falla i tan mal publicitada. Un altre fulleja
el llibre faller comparant-lo amb l’anuari de l’ADCV de
Ibán+Dídac. Mentrestant, un despistat formula una
de les preguntes tabú: per què la falla de l’ajuntament
no és la referència de la imatge de la ciutat? Per
què a Xina coneixen més el projecte 2013 de la Falla
Castielfabib, de Miguel Arraiz i David Moreno, que la
falla municipal?
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Cartell d’Expojove 2012

Programació del Centre Cultural La Nau. Iban Ramón i Dídac Ballester. 2014
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És la bambolla de les Falles. La festa, en comptes de ser un reflex del seu temps, viu dins d’una caixa que costa
molt de perforar per introduir les tendències que la rodegen. La resposta a gran part de les crítiques és sempre
la mateixa. “És que són Falles, i les Falles són així”. En realitat, la festa és un reflex dels seus festers. Membres,
cada vegada amb menys criteri, governats per dirigents sense criteri. Perquè el fet que la festa siga dirigida
pel mateix ajuntament provoca que els errors que té el consistori en matèria d’imatge de la ciutat s’estenguen
a les Falles, especialment la regidoria de festes (ex. cartells de la Fira de Juliol o cartells d’Expojove). Encara
que les Falles són unes festes plurals, en les quals conviuen membres d’ideologies, classes i estils diferents,
la seua endogàmia ha provocat el tancament de portes a qualsevol canvi. No obstant això, quan es produeix
un canvi o innovació en la festa, realment no és més que la contextualització de la seua estètica a la imatge
exterior. Les Falles sempre van un pas per darrere.
Aquest cercle tancat impedeix, de fet, qualsevol exercici d’autocrítica. La mínima aparició d’un llenguatge
diferent és ràpidament injuriat i posteriorment arraconat. No es conceben les Falles sense caricatura, cartells
sense falleres, presentació de projectes sense tabalet i dolçaina ni llibrets sense paper cuixé i maquetacions
de l’època analògica. La innovació és perseguida. Els clixés s’accepten i es repeteixen fins a l’extenuació, i sols
la tirania dels premis obri pas a aquell estil que cinc persones d’un jurat (generalment sense criteri) donen
per bo. Amb tot això, un dels nostres turistes temporals pregunta on està la joventut. Demana si podrien ser
els líders d’un possible canvi. Però, què fa la generació millor formada (i més cultivada, per tant) del nostre

país? Els joves de hui en dia utilitzen la festa com
a eixida dels problemes quotidians. Quan les Falles
havien de ser una ferramenta de lluita a partir de
la seua concepció crítica i satírica, el conformisme
de la joventut es transforma en un cansament
intel·lectual que només demana festa, mai reflexió.
Quan la particular xarxa associativa de les Falles
hauria de provocar que cada comissió tinguera
els seus joves dissenyadors (i fallers) donant la
imatge a la festa, la democratització dels mitjans
informàtics provoca que qualsevol s’autoproclame
dissenyador. Abans, aquesta tasca la feien les
impremtes. Malgrat la seua qüestionable estètica,
la xicoteta indústria de la tinta i el paper donava
una imatge unitària a llibrets, programes de
presentació i altres formats típics de l’època. Eren
professionals de les arts gràfiques, i, encara que no
eren artistes, el seu coneixement de composició era
(i és) superior a les nocions d’aquell que diu saber
utilitzar una eina informàtica. Els joves que han
crescut amb les falles de final de segle han oblidat
aquest ofici i amb la seua (roïna) educació visual
provoquen la fugida dels professionals del disseny.
O, més aviat, impedeixen el seu accés. Reductes
com la Falla Corona, amb la seua cuidada imatge,
o aquesta mateixa publicació, el llibret de la Falla el
Mocador, que confia el seu disseny a l’estudi Yogur
de Fresa, són grans exemples de la integració del
disseny contemporani en les Falles. Però no són
més que un oasi en un desert que descuida la seua
imatge i la maltracta, ancorat en una estètica
vulgar i de baix nivell. Després veiem propostes
com el llibret de les Falles Populars i Combatives

Felicitació nadalenca Falla Mossén Sorell - Corona.
Iban Ramón i Dídac Ballester. 2013

Portada Llibret Falla el Mocador. Sagunt.
Yogur de Fresa. 2014
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i les critiques preguntant on està la falla a la seua
portada. També l’impuls del grup de Falles I+E,
amb el silenci per resposta dels dirigents de la festa
davant la seua proposta de jurat especialitzat.
O el cas de la Mercé, on la mateixa joventut va
arraconar els impulsors del canvi. En situacions
com aquesta última només cal veure l’abans i el
després, la diferència entre la preocupació per la
imatge i l’evolució, i el conservadorisme. Progrés
contra conformisme.
Doble pàgina del Llibret de la Falla Plaça de la
Mercé. Retales Estudio Creativo. 2013
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I el viatge dels nostres turistes del temps arriba a
la seua fi. Tornen als anys 30 amb molt de treball.
Una vegada conegut el gran problema de la festa,
el seu tancat ecosistema estètic local, tractaran
de lluitar amb força impedint que Guerra Civil,
Dictadura o falsa transició, excloga de les Falles els
agents artístics valencians. Prenem nota d’aquests
hipotètics viatgers del passat i tractem de no
cometre els errors dels seus fills. El futur depén de
nosaltres.

José Francisco Carsí Navarro.
Arquitecte i dissenyador gràfic.
Faller independent. 25 anys
Faller de la Falla Plaça de la Mercé.
Participant en el debat “Disseny i Falles” organitzat
pel magazín DissenyCV en març de 2014.
Autor, conjuntament amb Roberto Heredia del
Rey, dels esbossos de la Falla Nou Campanar 2015,
els llibrets de la Falla Blanqueries i de la Falla
Castielfabib - Marqués de Sant Joan 2015, l’anuari de
les Falles I+E 2014 i els llibrets de la Falla Plaça de
la Mercé 2013 i de la Falla Castielfabib - Marqués de
Sant Joan 2014
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LA RENOVACIÓ
EXTERNA
//Alejandro Lagarda//
//Membre de l’ADEF i blogmaster d’Un Nou Parot//
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Què seria de la vida,
si no tinguérem el valor d’intentar alguna cosa nova?
Vincent van Gogh
La participació d’agents extrafallers1 en el món de les falles no és nova. No obstant això, la seua notorietat i
importància mai no havia sigut tan clara com ho és hui. La seua presència ha ampliat les fronteres d’un format
artístic com el faller, molt condicionat pel pes d’una fictícia tradició artística que s’ha cregut inamovible i
que ha mantingut allunyats de les falles molts artistes o creatius que, deixats emportar-se per un prejudici
alimentat moltes vegades des de dins, podrien donar un impuls definitiu al format faller. Aquest pot ser
assumit com un art en connexió amb els corrents de creació contemporània i no com una qüestió artesanal que
es retroalimenta i que no exporta models més enllà d’allò que les mateixes falles han creat amb anterioritat.

1. Terme encunyat per Vicent Borrego Pitarch, desenvolupat en diverses publicacions com l’ASSOCIACIÓ
D’ESTUDIS FALLERS, La festa de les falles, València, Consell Valencià de Cultura, 1996.

En els darrers anys, la presència d’arquitectes, il·lustradors, dissenyadors... que han participat en les falles és
notable, i han donat una nova visió i oportunitats en la realització i comunicació d’aquestes obres, perquè han
acceptat el format faller com una branca més entre les possibilitats que hi ha per a l’expressió de les seues
inquietuds i de les seues experiències artístiques. És a dir, que no han assumit les falles com una fi per a la
consecució d’un ritual amb l’arribada de la primavera, sinó com una oportunitat expressiva que, a més, es
desenvolupa al carrer. Si les falles s’entengueren amb una obertura de mires major de l’actual, seria el major
festival d’art públic del món.
La ruptura amb la falsa tradició per part d’aquests “actors extrafallers” és notable i s’explica per diversos
motius. El principal de tots, haver partit d’un món creatiu al marge de les falles, situació que ha tingut com
a conseqüència un creixement en la seua carrera difícil de veure en altres artistes acomodats en una manera
d’entendre el format. La possibilitat d’evolucionar a través de nous plantejaments únicament s’entén gràcies
al xoc, amb l’explosió puntual i eficaç que han suposat moltes de les seues obres.
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Tal és el cas dels projectes creats per Miguel Arraiz2 per a la comissió de Castielfabib-Marqués de San Juan. La
seua formació i el treball d’arquitecte van tenir la seua expressió en diversos projectes consecutius que van
trencar sense complexos amb el tipus de falles plantades per la comissió amb anterioritat. Del total anonimat,
el joc de la provocació i la consecució d’un vertader espai —i no el parany constructiu, amb ferro o sense, que
moltes falles suposen— ha atret un públic estrany a aquest món. Emblemàtic va ser i continua sent el projecte
que Arraiz va elaborar amb David Moreno3 per aquesta comissió en 2013: Una batalla s’està lliurant encara
que no ho sàpigues ha aparegut en desenes de publicacions estrangeres, interessades en la seua concepció
material i espacial. Un potencial publicitari de qualitat que cap altre projecte faller ha aconseguit.
Un altre apartat fonamental en l’aportació externa al desenvolupament i impuls de les falles el trobem en els
il·lustradors, dibuixants de còmic (com Paco Roca) o en els dissenyadors. Molts d’ells, com Ramon Pla, han
desenvolupat la seua carrera al marge del format faller, encara que hi han col·laborat de manera més o menys
estable. Podem establir amb els seus dissenys un itinerari dins del món de les falles amb una comunicació
constant amb la seua obra extrafallera. I aquest ha sigut un dels mèrits principals de la positiva presència dels
creatius: un diàleg recíproc que creix pel contacte amb altres formats.

2. Entre els exercicis 2010 i 2013 i també en col·laboració amb altres artistes com Carmen Calvo (2011).
3. En 2015 tornen amb els projectes gran i infantil de Nou Campanar.

Falla Castielfabib-Marqués
de San Juan 2013: “Una
batalla s’està lliurant
encara que no ho sàpigues”
de Miguel Arraiz i David
Moreno.
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Falla Sueca-Literat Azorín
2013 “Meteorologia de
la vida” guió i disseny de
Carlos Corredera, taller de
José Lafarga.
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És evident que l’encàrrec del guió, l’esbós i la imatge de la falla han sigut delegats en moltes ocasions
a creatius que poden formar part del taller. No obstant això, en els últims anys, el pes del disseny i d’un
guió desenvolupats pel mateix creatiu com a element d’unió de tot el projecte ha passat al primer pla. En
moltes ocasions, el dissenyador o il·lustrador no és únicament una veu més dins del taller. Moltes vegades es
converteix en el full de ruta i, cada volta més, la divisió entre creatius dissenyadors i artistes constructors és
major. Potser és aquest el futur de les falles. La potència i coherència d’un disseny global i desenvolupat que
un artista format en la creació de falles trasllada a l’esfera material.
En aquest camp, pel seu potencial, el seu estil definit i per la innegable qualitat del seu treball, destaca la
figura de Carlos Corredera. El seu treball en altres formats li ha portat a beure de fonts més àmplies que
han tingut com a resultat alguns dels projectes més potents dels últims cinc anys, a partir d’un contingut
coherent, l’exuberància lineal i un color característic.
Una doble virtut de Corredera ha sigut saber adaptar-se a allò que el taller de l’artista constructor és capaç
d’explotar en la consecució material de la falla, al mateix temps que el seu disseny, pautat i desenvolupat al
complet, permet reconèixer el seu segell i els seus llocs comuns per damunt de pressupostos i tallers, amb una
temàtica elaborada i que fuig del tòpic immediat. Els diversos nivells de lectura en les seues obres amb girs
perversament irònics són una constant en la seua obra. Malgrat que no se l’ha valorat de la forma deguda, ha
actuat com a revulsiu per a molts dels artistes que han treballar els seus dissenys i que, amb major o menor
encert, han intentat seguir aquesta nova línia. La grandesa ha sigut poder reconèixer el que és un producte
elaborat de Corredera i el que no ho és. Ha despuntat com el nexe comú de tots aquests projectes al marge
de l’artista constructor. Els seus dissenys i esbossos són obres d’art independentment de la seua consecució
material al carrer.
El disseny gràfic, exemplificat a la perfecció pel tàndem Dídac Ballester i Ibán Ramón4, també ha tingut la
seua presència en el desenvolupament de les falles. El joc sobre la forma i les seues variacions amb les seues
propostes en Mossén Sorell-Corona han begut del seu propi món de treball: els recursos de la publicitat, la
tipografia i l’edició. Tot això els va valdre el títol de “pares de la falla de disseny”. Si molts altres dissenyadors
veieren el món de les falles com una oportunitat per a renovar des de dins i no atacar des de fora, el canvi
seria imparable.

4. En 2014 amb la participació d’Emilio Miralles amb El joc de la reinvenció.
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Una altra aportació a destacar correspon als artistes urbans. El cèlebre estil de Julia Silla (Julieta XFL), que
podem gaudir en molts racons de València, ha tingut la seua plasmació en les falles en alguns dels projectes
signats per Miguel H. El benefici és doble, ja que a la capacitat i al món personal i malenconiós de Miguel H,
potent i renovador per si mateix, s’uneix la petjada de paisatges i toc oriental de Julieta. Una simbiosi i un
entesa artística amb resultats notables.
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Projecte per a la falla Mossén Sorell-Corona 2015
“Tot el que sobra” a càrrec d’Escif.

Esperada serà, d’altra banda, la participació de
l’artista urbà Escif, les intervencions crítiques del
qual a València, que juguen sempre amb l’aportació
de l’espectador, faran el seu salt en un projecte
elaborat per a Mossén Sorell-Corona en 2015, Tot
el que sobra, en col·laboració amb altres artistes.
No obstant això, el fet que un artista reconegut a
nivell internacional aporte la seua visió a les falles
ja és una victòria. No solament per la publicitat
o la repercussió, sinó perquè és símptoma d’una
gradual obertura. No és estrany, d’altra banda, el
seu apropament al format de les falles. La seua
obra com a artista urbà utilitza, precisament, el
carrer com a lloc de recerca i d’interacció amb el
seu públic, intencionat o casual. El mateix que són
—o haurien de ser— les falles.

Hem d’anomenar, finalment, aquells artistes que també s’han dedicat a fer falles i que van cursar estudis vinculats
a les belles arts, però que han tractat de trencar amb la concepció habitual i artesanal, a partir de propostes
crítiques, personals o innovadores. Marina Puche, per exemple, ha traslladat el seu món creatiu conreat en la
pintura, el disseny i la il·lustració al seu model de falla, de gran acceptació entre el públic. Però, segons el meu
parer, les figures més rellevants en aquest sentit són les de Giovanni Nardin i Anna Ruiz. Encara que les seues
maneres de crear són molt definides, posseeixen un tret comú fóra de dubtes: una cruesa i una poètica que els
converteix clarament en autors. En obres que no solament es jutgen com a falles, també com a instal·lacions
dins d’una carrera artística amb molts apèndixs. Eixa carrera, al marge del microcosmos faller, és sòlida. En cap
cas estem obligats a valorar-les de manera positiva però tampoc suposen un menyspreu a aquells artistes que
continuen treballant d’una manera tradicional. Però pensar que tots haurien de seguir una única forma de fer
falles —perquè, si no, ens diuen, no són falles— no suposa altra cosa que un pas arrere a nivell creatiu i social.

Falla LepantoGuillem de Castro
2014 “Experiències
i naufragis” de
Giovanni Nardin.

No obstant això, i malgrat la seua notorietat i repercussió en els mitjans (moltes vegades en publicacions
allunyades del tema festiu o de la nociva pseudopremsa fallera que únicament se centra en la pinta), el seguiment
de les propostes d’aquests agents extrafallers —excepte en flagrants casos de plagi— no ha tingut lloc. I tampoc
fa falta. No són necessàries còpies o “succedanis de”. El més important no és crear un estil i que aquest es
puga adaptar per a una major notorietat. El que importa, veritablement, és la defensa de la llibertat creativa,
de la possibilitat que el món artístic faller connecte i s’alimente d’altres corrents, i que no siguen únicament
els artistes fallers “de carnet” els que puguen dedicar-se a elaborar i desenvolupar aquest format. Tancar-se en
banda amb l’assumpte gremial és un error. Ens privaria de la possibilitat d’una major varietat, d’arribar a un tipus
de públic més ampli i que no s’aplegue a creure que les falles són o han de ser d’una única manera.
Però no ens enganyem. No totes les comissions —els mecenes, al cap i a la fi— estan disposades a donar-los un
espai. Només aquelles que s’han atrevit a allunyar-se del cercle viciós dels reconeixements i dels palets i s’hi han
implicat d’una manera més notable, han donat a llum alguns dels projectes més interessants dels últims anys.
Hi ha encara moltes barreres per derrocar en la consecució d’una llibertat artística que done varietat real a les
possibilitats del format per a destruir el tòtem que molts han decidit establir. Creure que el desenvolupament
de noves formes, itineraris o corrents dins de les falles és un perill per la destrucció d’una suposada “sacrosanta
tradició fallera”, és de gent limitada i acomplexada. L’ampliació d’un model i d’unes majors possibilitats artístiques
no eliminen el model preexistent. Al contrari. L’amplien. El fan més flexible. Donen major veu i oportunitats. I hi
acostarien, per fi, a tots aquells que ni s’interessen ni s’animen a fer falles perquè, lamentablement, un esperit
tancat els va fer creure en un moment del passat que “en veus una, les veus totes”.
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//25//

EL CONCURS
DE FOGUERES
EXPERIMENTALS
//Víctor M. López Arenas//
//Coordinador del Concurs de Fogueres
Experimentals Pla del Bon Repòs-La Goteta//
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EL CONCURS DE FOGUERES EXPERIMENTALS
PLA DEL BON REPÒS-LA GOTETA: UNA
APOSTA PER LA RENOVACIÓ ESTÈTICA DELS
NOSTRES MONUMENTS
Des dels inicis de les fogueres, el monument ha sigut l’element més significatiu i definitori de les nostres
celebracions. Ja en 1928 es va fer palesa l’absència d’artesans professionals que pogueren construir les
fogueres que es plantarien al juny d’eixe any. La rapidesa amb què es va preparar la festa, en tan sols tres
mesos, va fer que aquesta responsabilitat recaiguera sobre els artistes plàstics de la ciutat. Aquest fet, fruit
de la necessitat, donaria com a resultat una ràpida transformació estètica dels monuments alacantins. Des
de 1929, es donen els primers passos cap a la inclusió en la foguera d’elements provinents dels moviments
artístics predominants en aquells anys a Europa.

Però no serà fins a 1931 quan, per part de l’artista Gastón Castelló, s’introduiran en el monument elements
provinents de l’art déco, que aquest havia conegut en els seus viatges a París. Aquestes innovacions van donar
com a resultat una elegància formal, una complexitat compositiva i una neteja de línies, que contrastaven
amb l’estètica de la falla valenciana. D’aquesta manera, es va encunyar per a les noves formes el nom d’“estil
alacantí”, que es va prendre com a model a seguir per molts artistes.
Des d’eixe moment, la innovació i l’experimentació formal es convertirien en trets definitoris de la foguera. Els
artistes gaudiran d’una gran llibertat creativa, la qual cosa els portarà a introduir en el monument components
estètics vinculats a altres moviments artístics com el cubisme, l’abstracció, l’expressionisme o el surrealisme.
La presència d’aquestes aportacions artístiques va anar diluint-se en les dècades posteriors, i va arribar quasi
a desaparéixer. No serà fins a l’arribada de la democràcia, quan els artistes constructors de fogueres van
tornar a reivindicar la innovació i l’experimentalitat com a trets definitoris de l’essència alacantina. De la mà
d’artistes com Pedro Soriano, Paco Juan, Javier Mayor León o posteriorment Waldo Iborra, Paco Vázquez o
Pedro Abad, es va actualitzar l’herència estètica rebuda dels primers artistes de fogueres.
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El Concurs de Fogueres Experimentals
de la Diputació d’Alacant
Dins del clima de renovació que es va produir en la festa amb l’arribada de la democràcia, va sorgir, en 1985,
el Concurs de Fogueres Experimentals, promogut pel Centre d’Art i Comunicació Visual “Eusebio Sempere”,
organisme dependent de la Diputació d’Alacant.
El concurs buscava que els artistes plàstics i els intel·lectuals s’acostaren a la foguera, que havia sigut ignorada
en molts casos pels àmbits culturals de la nostra ciutat, i la veren com un camp obert per a l’experimentació
conceptual i estilística. El repte consistia en el fet que, a través de la seua implicació, els artistes pegaren la
volta al concepte tradicional de foguera i el feren seu aportant la seua pròpia experiència artística.
A través del certamen es va encoratjar una llibertat creadora il·limitada entorn del monument, integrant
l’art contemporani en l’espai urbà per a transformar-lo de manera efímera. Es reinterpretà la foguera
ampliant els seus horitzons estètics i suscitant un espai lliure i sense traves on experimentació i innovació
es donaren la mà.

Al concurs van acudir artistes plàstics, arquitectes, artistes de fogueres ja consagrats i altres que van fer els
seus primers passos a través de l’experimentació. Amb les seues propostes van projectar les fogueres cap al
futur i ho van fer realitat en el present d’aquells anys.
Entre 1985 i 1994 els projectes guanyadors del concurs van ser construïts al carrer en diferents ubicacions, i
es van traslladar a l’espai públic formes i conceptes mai vistos en els nostres monuments efímers. D’aquesta
manera l’experimentalitat va ser vista amb normalitat dins de la festa, i va ser una mostra més de les
possibilitats estètiques que podien aconseguir les fogueres.
Entre 1995 i 2004 el concurs va continuar celebrant-se, però els projectes guanyadors no van passar de la
maqueta. La falta de suports i la desídia van acabar amb una plataforma a través de la qual els artistes podien
haver continuat aportant noves idees als nostres monuments.

Els primers passos en la recuperació de
l’experimentalitat: Py deconstruït
En 2010, dels cinc premis que l’ajuntament atorgava a la innovació en el monument, només se’n van concedir dos,
i els altres quedaren deserts, incloent el primer premi. Açò, que podria paréixer anecdòtic, s’estava convertint en
una tendència que, si no es frenava, acabaria per reduir els límits expressius del nostre art efímer.
Aquest és el motiu pel qual en la Foguera Pla del Bon Repós ens plantejàrem realitzar un monument innovador,
diferent i pròxim a l’experimentalitat, que rescatara el sentit primer de les nostres fogueres.
La innovació pot interpretar-se des de múltiples punts de vista. Nosaltres la vam entendre com una recuperació
d’alguna cosa que és inherent al concepte de foguera, conscients que el que féiem no era nou, però sí diferent dins
del panorama festiu actual. Així va nàixer Py deconstruït, com un intent d’aportar aire fresc als nostres monuments
i de recuperar una sèrie de tendències i idees que estan presents en les fogueres des de la seua creació.
Articulàrem la nostra proposta en tres punts fonamentals. D’una banda recuperar l’experimentalitat, per
actualitzar l’espai que les fogueres experimentals van deixar després de la seua desaparició i promoure una
sèrie d’activitats que fomentaren l’experimentació plàstica, la interacció entre artistes i espectadors i la
reflexió sobre la nostra festa dins de l’àmbit del monument.
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En segon lloc buscàvem recobrar la participació d’artistes plàstics en la construcció de fogueres, com ja havia
ocorregut en els inicis de la festa. Arreplegant aquesta herència, vam tindre clar que la nostra proposta havia
d’integrar diferents artistes que se sentiren motivats a utilitzar la foguera com a suport de la seua obra, amb
el condicionant que suposa el seu caràcter efímer.
Finalment volíem reivindicar la figura de José María Py, per a remetre’ns, a través d’ell, als orígens de la
nostra festa. Buscàvem mirar el passat per a oferir una visió de futur a través del nostre monument. Per això
recordàvem Py com a origen i germen intel·lectual de les nostres celebracions populars. Aquest és el motiu
pel qual li dediquem la nostra foguera, com a protagonista absolut de l’esdevindre històric de la nostra festa.
La suma dels tres factors anteriorment descrits va donar com a resultat el monument Py deconstruït, dissenyat
per Enrique Martínez Piñol i realitzat per Francisco Granja Camarasa.
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La foguera, de marcada horitzontalitat, estava dominada pel gran bigot de José María Py, de mes de vuit metres
de llarg, que apareixia dividit en cinc parts col·locades de manera creixent. Amb ell oferíem un joc visual: de front
transmetia una visió unitària, però si es contemplava lateralment, es veia partit, dividit, deconstruït. Amb això
volíem transmetre la idea que el bigot era igual que la nostra festa, una unitat composta per multitud de prismes
i elements que aporten des de la seua individualitat quelcom interessant i vàlid a l’entramat festiu.
Al mateix temps, la nostra foguera volia convertir-se en un espai artístic que de manera efímera transformara
l’entramat urbà de la ciutat. Una exposició a l’aire lliure, un lloc transitable en què el públic podia contemplar
lliurement les obres presentades per quatre artistes, a través de quatre cubs d’1,50 m, col·locats enfront del bigot.
En les seues obres, Rodrigo García Llorca, Eva Sucasas, Martín Pérez Ripoll i la Família Granja van aportar la
seua pròpia visió sobre el col·lectiu foguerer. La dona, el foc, el ritual i la història, formaven part dels cubs,
que completaven des de la plàstica contemporània, l’essència i el sentit principal del monument. Durant la
plantà va tindre lloc la intervenció dels artistes sobre els cubs en un intent que interactuaren i compartiren el
seu procés creatiu amb tots aquells que s’acostaren a contemplar la foguera.
Finalment, enfront del bigot, estava assegut el mateix José María Py, que des del passat contemplava el futur,
la qual cosa encara està per vindre. Concebut íntegrament en fusta, el ninot estava assegut sobre un palé, que
remetia a les fogueres de trastos vells, origen dels nostres festejos. La fusta amb què estava concebut el seu
cos simbolitzava l’ànima dels nostres monuments, el component ocult que mai es veu, però que sustenta les
formes del nostre art efímer.

Al seu davant, en terra, a través d’un poema, es projectava el pensament de Py que, reflexionant, donava la
benvinguda a allò innovador, allò arriscat, allò experimental.
La repercussió que va despertar el monument, al qual se li va concedir el cinqué premi de sisena categoria,
el primer a la innovació i el de millor ninot de la seua categoria, va fer que la comissió decidira apostar
decididament per aquest nou camí que havia mamprés.

La recuperació del concurs de fogueres
experimentals: HOPE
En 2011, Pla del Bon Repòs va donar un pas avant en la seua promoció de l’experimentalitat en la festa. Volíem
obrir les portes a la participació en el nostre projecte i fer de la nostra foguera un lloc que servira de punt de
trobada perquè joves artistes i creadors reflexionaren i aportaren noves solucions plàstiques a un element que
forma part de la nostra tradició com és el monument-foguera.
Per a fomentar la creació d’aquest espai, recuperàrem el desaparegut concurs de fogueres experimentals
promogut per la Diputació, perquè aquests creadors pogueren presentar les seues idees i inquietuds i
compartir-les amb la resta del públic.
El nostre objectiu principal era incentivar i promoure la participació d’artistes plàstics en un àmbit que
generalment els està vedat, com és el de la fogueres i al mateix temps difondre la seua obra per mitjà de la
construcció de la proposta guanyadora, que ocuparia durant els dies centrals de la festa una de les vies de nova
creació de la ciutat com és el Bulevard del Pla. D’aquesta manera, la concepció innovadora del monument
seria contemplada per un gran nombre d’espectadors que interactuarien amb ella, dins d’un context festiu.
Al mateix temps volíem oferir un producte cultural que no estiguera orientat únicament al món de les fogueres,
sinó que estiguera obert a la totalitat de la societat alacantina, per trencar d’alguna forma amb l’endogàmia
existent en el món de la festa. També buscàvem l’efecte contrari: aproximar la plàstica contemporània a
sectors que generalment no hi senten interés.
Al setembre de 2011 vam donar a conéixer el nostre concurs i en els mesos següents van anar sumant-se al
projecte distintes entitats culturals de la nostra província que volien abonar i patrocinar la nostra iniciativa.
Aquest va ser el cas de la Fundació Pascual Ros Aguilar i Mustang Art Gallery, els quals van decidir atorgar els
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1.000 euros del premi del nostre concurs, i Pàrquing Gallery, galeria d’art contemporani de la nostra ciutat,
que oferia el seu espai per a exposar les propostes que participaren en el nostre concurs.
El 31 de desembre de 2011 es va tancar el termini de presentació de projectes, de manera que van participar
en el nostre concurs trenta-quatre artistes. D’entre eixos trenta-quatre projectes el jurat, compost per Rosa
Mª Castells, Historiadora de l’Art i conservadora del MACA, Juan Fuster, artista i director de Mustang Art
Gallery, José Luis Martínez Meseguer, crític i curador independent d’art contemporani, Jaime Pérez Zaragozí,
propietari de la galeria Pàrquing Gallery, i Francisco Granja Camarasa, llicenciat en Belles Arts i artista de
Fogueres, van decidir atorgar el primer premi del concurs al projecte presentat davall el lema “Hope”, realitzat
per l’artista Ricardo Cavolo, així com premiar amb dos accèssits els projectes “Tram to the future”, presentat
per Rubén Bodewig, i “Be Invisible”, de Rodrigo García Llorca i Lucía Lang.
El 2 de febrer de 2012 inauguràrem a la galeria Pàrquing Gallery l’exposició de totes les propostes que s’havien
presentat al concurs, i va romandre oberta durant tot eixe mes. Açò va suposar un fita en la nostra festa, ja
que per primera vegada una galeria d’art contemporani obria les seues portes per a acollir una exposició
relacionada amb el món de les fogueres.
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Un espai de la galeria va estar reservat per a exposar els projectes premiats, mentre que en els murs d’aquesta
penjaven uns cartons (que volien fer referència al material amb què tradicionalment es construeixen les
nostres fogueres) que mostraven la resta dels projectes.
I així va arribar el 20 de juny, data en què prendria forma al carrer la nostra foguera 2012. Per a donar-li la
benvinguda organitzàrem una sèrie d’activitats que acompanyarien el moment de la plantà. Així, a partir
de les 21.00 hores, mentre el monument anava construint-se al carrer, va haver-hi una sessió de música
electrònica a càrrec de DJ SUIT (Alberto Girona). Una vegada caiguda la nit, a la música la van acompanyar els
vídeo-projeccions de l’artista alacantí Rubén Gómez Radioboy, qui va aportar a través de les seues imatges la
seua pròpia visió del món de la festa de Fogueres.
D’aquesta manera, Hope es va fer realitat. El seu autor, l’artista Ricardo Cavolo, va concebre una foguera
frontal amb una configuració semblant a una tanca publicitària en què apareixia la paraula HOPE (“esperança”
en anglés), al costat d’una flama. Cada una de les lletres estava construïda amb diversos llistons de fusta de
diverses grandàries, formats i colors. Amb això es volia donar a entendre que eixa esperança que necessitem
es construeix de manera col·lectiva, entre tots, aportant cada u, des de la seua individualitat, un granet que
ens ajudarà a aconseguir-la.

Juntament amb l’estructura de la foguera, l’autor va conservar un element tradicional com és el ninot, a
través de tres grans mariners que vigilaven l’horitzó buscant eixe camí esperançador i que amb l’ajuda del foc
d’HOPE, ens assenyalaven el camí a seguir. Els mariners representaven l’esperit d’aventura i viatge en la vida
de l’home i al mateix temps és un símbol clar de la tradició marinera d’Alacant.
Aquesta foguera tipogràfica trencava amb la visió la visió tradicional de la foguera de 360 graus, oferint-nos
una tipologia de retaule, que d’una manera directa ens transmetia el missatge esperançador del monument.
Els valors innovadors del conjunt van ser valorats pel jurat de fogueres, que va concedir al nostre monument
el primer premi a la foguera més innovadora, i va revalidar així el guardó aconseguit l’any anterior.

El Bosc de la Memòria. 2013
En 2012 continuàrem amb el camí mamprés, i convocàrem en el mes d’octubre el II Concurs de Fogueres
Experimentals. Per a promocionar-lo, realitzàrem un blog en Internet, que va rebre en tan sols tres mesos més
de tres mil dues-centes visites provinents de països com Corea del Sud, Canadà, Veneçuela, Itàlia o Mèxic.
El 13 de gener de 2013 es va tancar el termini de presentació de projectes, i es va augmentar la participació a
quaranta-tres propostes. Al mateix temps rebérem projectes no sols del nostre àmbit geogràfic més pròxim,
sinó que arribà fins i tot una proposta procedent de Canadà.
El jurat compost aquesta vegada per Rosa María Castells, conservadora del Museu d’Art Contemporani
d’Alacant, Antonio Macià Mateu, president del Col·legi d’Arquitectes d’Alacant, Juan Fuster Selva, artista
plàstic i director de Mustang Art Gallery, José Luis Martínez Meseguer, crític d’art i curador d’art contemporani,
i Francisco Granja Camarasa, llicenciat en Belles Arts i constructor de fogueres, va decidir atorgar el primer
premi a la proposta “El Bosc de la Memòria” realitzada per l’arquitecte Rubén Bodewig Belmonte.
El Bosc de la Memòria era una foguera que es plantejava com un acte de reflexió cap a la tragèdia anual dels
incendis forestals. Per això, es proposava la construcció d’un arbre central, de sis metres d’altura, realitzat
amb taulers de fusta de pi sense tractar, que estaria rodejat per un bosc d’arbres calcinats pertanyents als
incendis forestals ocorreguts a la província d’Alacant.
Així mateix, es buscava la participació ciutadana a través d’unes fulles verdes, en les quals els espectadors
podrien escriure els seus desitjos, que anirien penjant-se del gran arbre central de fusta. D’aquesta manera,
va ser el públic el que va fer brollar l’arbre amb els seus desitjos, i li va donar vida a través d’ells.
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Per a completar el sentit ecològic de la proposta, l’autor va proposar que la comissió adquirira un compromís
amb la ciutat, plantant anualment cent arbres a la serra Grossa d’Alacant, per a contrarestar les emissions de
CO2 que s’alliberen a l’atmosfera durant la crema dels nostres monuments. D’aquesta manera es generaria
un nou corrent de sostenibilitat en la festa de fogueres, que en garantira el futur.
En 2013 aconseguírem el patrocini del Col·legi Territorial d’Arquitectes d’Alacant, que ens va cedir el seu espai
per a la realització de l’exposició de les propostes presentades al concurs.
Així el 19 d’abril d’eixe any inauguràrem l’exposició amb un muntatge realitzat per l’arquitecte Rubén Bodewig
Belmonte, autor de la proposta guanyadora, que volia ser un avanç del monument que plantaríem en el mes
de juny. A través de vuit-centes fulles penjades en dos pisos de l’edifici, se suggeria que estàvem davall d’un
arbre, i d’aquesta manera anticipaven les sensacions que produirien els centenars de fulles que, amb desitjos
del públic, van formar part de la foguera “El Bosc de la Memòria”.
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En la planta baixa i entre les fulles, estaven penjats els panells de les propostes. Penjat arran de terra, el públic
podia interactuar amb ells, alçant aquells que més li interessaren, a través d’un sistema de cordes i corrioles
que dotava de moviment tota la instal·lació. Juntament amb aquest entramat de cordes, fulles i panells, es
trobaven les maquetes presentades al concurs, situades sobre unes plataformes realitzades amb palets.
El 20 de juny “El Bosc de la Memòria” va prendre forma al carrer i va suposar un rotund èxit de participació.
En menys de quaranta-vuit hores es van esgotar les més de dues mils cinc-cents fulles que teníem preparades
perquè els espectadors pogueren penjar en l’arbre els seus desitjos i inquietuds. Aquest fet ens va obligar a
realitzar noves fulles que, segons passaven els dies, anaven acabant-se igualment.
El nostre arbre es va convertir en punt de trobada, i va propiciar una convivència entre aquells que anònimament
havien penjat els seus desitjos i els que s’acostaven a contemplar la foguera. De nou, el jurat va decidir atorgar
al nostre monument el primer premi a la foguera més innovadora de totes les que s’havien plantat eixe any.

El nostre monument 2014:
“La dansa del temps”
A l’octubre de 2013 convocàrem la tercera edició del concurs, al qual es van presentar en aquesta ocasió vinti-tres projectes. En aquesta ocasió, el jurat va estar compost per Juan Fuster Selva, director de Mustang Art
Gallery i artista plàstic, Pilar Tébar Martínez, historiadora de l’Art i vicepresidenta de l’Associació Valenciana
de Crítics d’Art, José Luis Martínez Meseguer, crític d’art i curador d’art contemporani, Juan Carlos Castro,
director de Fab Lab Alacant (Universitat d’Alacant), arquitecte i soci de Barbarela Studio, i Francisco Granja
Camarasa, llicenciat en Belles Arts i constructor de fogueres.
D’entre els vint-i-tres projectes presentats al concurs, va resultar vencedor el presentat per la dissenyadora
gràfica israeliana Daniella Zlotogoura i l’arquitecte alacantí José María Vizcaya, amb el lema de “La dansa del
temps”.
“La dansa del temps” era una foguera interactiva que oferia a l’espectador una reflexió sobre el pas del temps.
Aquesta reflexió es traslladava al monument a través del simbolisme dels elements que el componien i pel
seu caràcter participatiu.
La foguera estava formada per una gran cúpula de fusta sustentada per dotze punts de suport, que volien
simbolitzar els dotze mesos de l’any, organitzats entorn d’un cercle que representava la periodicitat del
temps natural.
En l’interior de l’estructura estaven penjades unes esferes, organitzades igualment en dos grups de dotze,
que estaven pintades amb una degradació de colors que s’associaven amb cada una de les estacions de l’any.
Aquestes esferes estaven connectades entre si a través d’una sèrie de cordes que desembocaven en un únic
punt des del qual els espectadors podien moure-les.
D’aquesta manera, s’invitava el públic a participar de la foguera entrant-ne en l’interior, estirant les cordes a
què estaven subjectes les esferes i manipulant el temps al seu capritx d’una manera simbòlica, a través del
moviment que generaven ells mateixos.
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2015: Continuem amb l’experimentalitat
Al novembre de 2014 la Foguera Pla del Bon Repòs-La Goteta ha tornat a convocar el Concurs de Fogueres
Experimentals, per a donar continuïtat a un projecte que considerem que encara ha d’aportar moltes
solucions interessants a la renovació de l’estètica i la configuració formal del monument-foguera. El termini
de presentació de projectes està obert fins al 27 de febrer de 2015. Fins eixe moment, continuarem encoratjant
la participació dels artistes perquè siguen ells els que ens proporcionen noves visions de l’element principal
de la nostra festa.
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El públic visitant l’interior de la foguera Barraca de Fira de Lorenzo Aguirre de 1929.
Una foguera relacionada estèticament amb l’expressionisme alemany.
Foto Arxiu Municipal d’Alacant (A.M.A.)
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Gastón Castelló davant de la seua foguera Els enemics de l’ànima alacantina de 1931.
El primer exemple de l’aplicació del art déco en els monuments. Foto A.M.A.

El públic visitant l’exposició de Fogueres Experimentals organitzada per la Diputació d’Alacant.
Foto Arxiu Fotogràfic Diputació d’Alacant
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La foguera Així s’expressa un poble de 1986. El primer monument experimental plantat per la Diputació
d’Alacant. Foto Arxiu Fotogràfic Diputació d’Alacant

La foguera La Festa està servida de 1988, plantada en el passeig de Campoamor.
Foto Arxiu Fotogràfic Diputació d’Alacant
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La foguera Py deconstruido
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La foguera Py deconstruido
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L’artista Paco Granja intervé en el seu poal durant la plantà del monument
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Ninot de José María Py
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Cartell de l’I Concurs de Fogueres Experimentals Pla del Bon Repòs
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Esbós de HOPE, projecte guanyador realitzat per Ricardo Cavolo
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Cartell de l’Exposició del I Concurs de Fogueres Experimentals
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Exposició de propostes de l’I Concurs de Fogueres Experimentals en la galeria Pàrquing Gallery

Alberto Girona, punxant durant la plantà de la foguera HOPE
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La Foguera HOPE

La Foguera HOPE
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Cartell del II Concurs de Fogueres Experimentals Pla del Bon Repòs-La Goteta
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Esbós del Bosc de la Memòria, projecte guanyador realitzat per Rubén Bodewig
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Exposició de propostes del II Concurs de Fogueres Experimentals en el Col·legi d’Arquitectes d’Alacant
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Exposició de propostes del II Concurs de Fogueres Experimentals en el Col·legi d’Arquitectes d’Alacant
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Exposició de propostes del II Concurs de Fogueres Experimentals en el Col·legi d’Arquitectes d’Alacant
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Foguera El Bosc de la Memòria
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Foguera El Bosc de la Memòria
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Foguera El Bosc de la Memòria
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Cremà de la Foguera El Bosc de la Memòria
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Cartell del III Concurs de Fogueres Experimentals Pla del Bon Repòs-La Goteta
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Esbós de la foguera La Dansa del Temps
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La foguera La Dansa del Temps
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Cremà de la Foguera La Dansa del Temps

371

Cartell del IV Concurs de Fogueres Experimentals Pla del Bon Repòs-La Goteta
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//26//

Mort
al Pato Donald
//Alberto silla//
//QUE MATEN AL DISEÑADOR//
© Els drets de les fotos corresponen als seus respectius autors
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Hi ha una llegenda que diu que les falles van trenta anys retardades.
I la prova està en el ninot que representa eixa joventut eternament desencantada amb l’època que li ha tocat
viure. Sí, home, segur que vos sona. En el monument faller, per a idear la gent jove i moderna (millor subratlle
açò de moderna, així en negreta) es continua utilitzant el gastat motle del punk o el hippy, que pareix que mai
passa de moda.
Tindrem sort si allà pel 2020 comencen a eixir ninots representant jóvens com Chimo Bayo: penya dels 90
amb pentinat cendrer, xandall i nassos blancs.
Y de estos polvos vendrán más lodos. Calcule que pel 2040 el ninot en qüestió serà el hipster patri actual. Ja
veureu, ja; guardeu aquest llibret com una relíquia. Tots amb barba, camisa de llenyater, amb molts contactes
en el whatsapp i poc de cervell en la closca. Espere equivocar-me, la veritat.
Espere veure ja algun ninot així enguany.

I no és cap broma (almenys no açò últim). Si veiem cap barbut jove fet de cartó en aquestes falles significarà
que hi ha sang nova, que ja s’estan fent bé les coses. Ja de pas, podríem canviar la pechugona-postdestape per
alguna cosa una mica més elegant. No sé, dieu-me boig. Sóc un somiador.
Per a mi, parlar de falles i d’innovació és parlar de falles infantils. També és perquè ho tinc més a mà, vaja.
Sense voler spamear molt, tan sols dir que tinc la sort d’estar involucrat en aquest món. Amb uns quants
amics més que van aconseguir ficar-me en aquest fregao muntàrem una xicoteta empresa: Imaginar-te,
taller creatiu, des d’on fem falles infantils.
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Jo personalment vinc del difícil àmbit del disseny (tan mal vist en aquest país, però aquest és un altre tema).
M’encarregue dels dissenys, de les històries i de l’estètica general. Sempre solem incloure uns quants
trasbalsos actuals, i també volem apostar per un estil diferent del normal, per dir-ho d’alguna manera. I encara
que estem a anys llum, estem inspirats per altres grans autors de fallers que també se n’ixen del normal, i que,
oh sorpresa!, vénen de fora del món de les falles.
Mort també al Mickey Mouse.
M’agrada pensar que els monuments infantils són part de la (r)evolució que estan tenint les falles (i açò és
així, vos agrade, no vos agrade, vos n’hàgeu adonat o no). M’agrada considerar-les com el que són: tot un
primer i gegant pas. Des de fa alguns anys s’estan creant falles des d’una nova forma de donar vida a ninots
de cartó. Ara només ens falta que la falla infantil tinga la mateixa importància que els monuments majors,
encara que açò, per sort, també està començant a veure’s.
Fa no tant, quan havíem de fer cua per a entrar en una sala de cine, el març faller estava ple de falles Disney, de
motles barats i de nines mamelludes. La temàtica infantil és més oberta, i ens permet deixar un poc de costat la
crítica i crear falles especialment dissenyades per a xiquets. Però encara hem de sobreviure a les falles-pastís; i
amb sí, val, ja pare, la nostra versió pròpia de la nina amb molt de pit. En les infantils encara conviuen els estils
més moderns i eixe Bob Esponja de torn o eixe Mickey Mouse de fira. Perquè això és un Mickey Mouse, no?
Sort tenim que les falles Disney van començar a escassejar a principis dels 2000, i avui en dia comencem a
veure idees noves als carrers.
Estaria lleig no parlar un poc de la crisi, ja sap, i ací també té el seu paper. És innegable que la falta de recursos
econòmics de les comissions fa que els artistes busquen el seu èxit a partir de noves formes d’abaratir costos
i crear així eixa nova forma de fer falles.
Regla número 1: tirar ninots al centre d’un descampat no és una falla.
És curiós, ja dic, com ha de vindre algú que està allunyat (en teoria) d’aquest món per a poder donar una
xicoteta espenta. Però la creativitat és el que té, que sempre es pixa fora de test.
Aquests nous artistes arriben des del món del graffiti, de la il·lustració, del disseny, clar; i fins i tot del joguet
(és que si no ho dic rebente) per a donar un nou llavat de cara al món faller. Noms com David Moreno, Miguel
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Hernández, Sergio Amar o Marina Puche són només estendards d’un nou estil de creació. Hi ha molts altres
noms, i altres tants estils que estan dignificant les falles infantils, fins i tot per damunt dels monuments majors.
Seria una gran mentida dir que cada vegada més monuments grans s’estan actualitzant amb temàtiques i
estils més pròxims a les falles infantils que als seus propis. Fins i tot més d’un artista faller (xe, és la primera
vegada que use aquestes paraules en tot l’article, caramelet per a mi) que va començar en el món de les falles
infantils s’ha passat també a fer el monument gran, i se n’ha emportat l’estètica. Tampoc vull anar de modern,
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i fixar-me només en el que m’agrada. També sé reconéixer falles que viuen dins d’un estil més conservador, i
que estan magníficament fetes.
El problema està en el fet que no puc amb la nostàlgia, la puta nostàlgia. La que ens porta a enyorar un altre
temps perquè sí, perquè cualquier tiempo pasado... Doncs no. Tant se val com va ser ahir; millor mirar cap al
demà. Les falles s’han quedat ancorades en els 80, i encara no he descobert el perquè. Dins d’aquesta línia
tenim el típic afegiment de “ja no es fan les (pose ací el seu tema) com abans”. Em val tot: pel·lícules, cançons,

falles. De veritat que no puc amb açò. Encara així, no vull enganyar-me a mi mateix, jo també pose la vista
arrere i em pose d’aquella manera. Però el que deteste és viure sempre en aquells camins. Seriosament, ja val.
Ja val de mamelludes i punkys i heavys.
Açò va ací i açò va allà.
Però què passa quan no sols no posem els punkys en la falla, sinó que ens passem de moderns? De què parlem
quan categoritzem una falla com a experimental?
Igual l’error principal que no ens permet créixer és aquest. El fet de buscar innecessàriament un lloc per a
les coses. Una falla és en essència el mateix. Es tracta d’un monument amb tot el pitjor que ha ocorregut
durant eixe any, que el barri decideix col·locar al seu carrer i pegar-li foc. Però és que, a més, ara va i resulta
que les falles experimentals són les que millor reflecteixen l’esperit tradicional de les primeres falles, i ara què
fem? Està clar que ha d’haver-hi una divisió; però per què llavors el jurat que veurà les falles és el mateix? I
no parle del ja clàssic derbi falles experimentals vs falles normals (normals és la paraula correcta?), parle
directament d’una falla amb estètica conservadora enfront d’una falla ultramoderna. M’encantaria veure quin
criteri segueixen ací per a puntuar i donar estendards.
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O llevem premis o eliminem categories fronteres.
A tot açò, el Gremi d’Artistes Fallers pensa que la novetat és el mal, o això pareix comunicar. S’enfada molt
quan algú que no és de casa ve a tacar els plats, però també s’enfada si es porten el tupperware de casa.
Llavors, com ho fem per a quedar a dinar?
De fora vindran que de casa ens tiraran. O això almenys és el que pareix pensar el Gremi de tot este intrusisme(?) falleril.
Estan creant un públic més enganxat a les falles, nous fans del seu treball i moltíssims me gusta en les xarxes
socials. Però pareix que tant els fa. Tot i així, continuen volent tancar més i més el seu cercle, donant-se
menjar entre ells i res més. Volen atraure nova gent, no saben com i tampoc volen escoltar. Però, clar, açò
dóna per a un altre tema molt més heavy.
Cada vegada més em trobe menys valencians al carrer i més turistes. I encara que no és una mala idea,
hauríem de cuidar més els de casa i no pensar tant en els diners que poden donar les falles (he escoltat alguna
cosa de celebrar les falles en cap de setmana?) Han d’enfocar-se les falles d’una altra manera?
Veieu, ja estic canviant de tema.
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//27//

Falles i innovació...
a la mateixa frase?
O de per què al principi
tots els canvis pareixen horribles

//Miquel Platero Berjas//
//Dis-li a la meua mare que sóc pianista en un bordell,
no li digues que sóc dissenyador//
//yogurdefresa.com//
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És un poc estúpid començar dient que els temps han canviat. No és cap descobriment. De fet ja ho va dir Bob
Dylan el 1963 (i molts altres abans) amb la mítica i extraordinària cançó The times they are a changin’. I en
aquell temps no existien ni un 1% de les tecnologies i recursos que coneixem ara. Però no es tracta sols d’un
canvi tecnològic evidentment. Més prompte és un canvi social, de mentalitat necessària, i el moment que
vivim actualment no pot posar més d’actualitat la música d’aquest mestre.
Come gather ’round people
wherever you roam
and admit that the waters
around you have grown
and accept it that soon
you’ll be drenched to the bones.

Veniu gent, reunir-vos,
allà on estigueu
i admeteu que les aigües
han crescut al vostre voltant
i accepteu que prompte
estareu calats fins als ossos.

If your time to you
is worth savin’.
Then you better start swimmin’
or you’ll sink like a stone
for the times they are a-changin’.

Si creieu que esteu a temps
de salvar-vos.
Serà millor que comenceu a nadar
o us enfonsareu com a pedres
perquè els temps estan canviant.

No es pot dir més clar. O comencem a nadar, o en poc de temps estarem calats fins als ossos i ens afonarem
com a pedres perquè els temps estan canviant.
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La pregunta inevitable és si les falles han començat a nadar o prefereixen seguir bressolant tranquil·lament
sobre les aigües, amb la sensació que preservant el seu model actual podran seguir mantenint el seu estatus
social (i econòmic, per descomptat). De nou podem establir un cert paral·lelisme del model faller amb el
model social i polític actual. Per una banda està la necessitat inapel·lable d’introduir canvis de pes a la forma
de fer les coses, perquè així ho demana la gent; i, per altra, la posició d’aquells més o menys privilegiats,
que intenten agafar-se al que coneixen, al que saben seu, per tal de seguir sent els capitans d’un vaixell que
s’apropa a tota velocitat a grans icebergs com un Titànic qualsevol, encara que aquesta vegada sense Di
Caprio pel mig.
El problema és que la resposta a aquesta interpel·lació, almenys des d’un punt de vista un poc allunyat del
món faller, no és el que es podria esperar. Si la societat va avançant a poc a poc, amb un pas lent i feixuc, les
falles encara ho fan més. Molt, molt més. És com si les falles hagueren d’arribar per necessitat quinze o vint
anys tard a qualsevol canvi. No és poc habitual escoltar expressions tan gastades (i avorrides) com així s’ha fet
tota la vida, o si ens va bé així, per què canviar?, i un llarg etcètera. Les preclares ments (dit amb tota la ironia)
que proclamen aquests tipus d’eslògans no se n’adonen del greu error en què incorren. Aquest immobilisme
no és fruit d’un saber fer o unes estructures sòlides i a l’abast de tothom, al contrari. L’únic que reflecteixen és
la por al canvi, el terror al desconegut i, sobretot, el pànic a no ser ells mateixos els que dirigeixen l’orquestra.
De tot el que ve nou, ni saben, ni estan capacitats per aprendre’n.
Come writers and critics
who prophesize with your pen
and keep your eyes wide
the chance won’t come again.

Veniu escriptors i crítics
que profetitzeu amb la vostra ploma
i mantingueu els ulls ben oberts,
l’ocasió no es repetirà.

And don’t speak too soon
for the wheel’s still in spin
and there’s no tellin’ who
that it’s namin’.
For the loser now
will be later to win
for the times they are a-changin’.

I no parleu massa prompte
doncs la roda encara està girant
i no ha anomenat qui
és el triat.
Perquè els perdedors ara
seran els guanyadors més tard
perquè els temps estan canviant.

Tampoc val a dir que tot el que hi ha a les falles fa olor de vell i ranci. No seria just. Tenim exemples molt bons
d’iniciatives que amb més o menys èxit proposen conceptes nous, idees innovadores i propostes arriscades.
La llàstima és que en nombroses ocasions aquests moviments quasi contraculturals són rebutjats, vilipendiats,
criticats i apallissats pels grups més tradicionals, que a més pareixen ser els més nombrosos (i poderosos).
No parlem sols de monuments, on sempre hem tingut exemples extraordinaris, i on és més fàcil enfocar una
primera ullada sobre falles i innovació. Hi ha molt més a renovar que monuments. Però, clar, qui ens diu què
hem de canviar i què no? Quina és la direcció correcta?
El meu coneixement de les falles o, en aquest cas, de monuments, des d’un punt de vista tècnic no és més
gran del que puga tindre de la discografia de les Spice Girls. Però no fa molts dies vaig conèixer un exemple
extraordinari del que podríem catalogar d’innovació a les falles. Una falla que es va atrevir a plantar un
monument aparentment senzill però ple de creativitat i renovació. La falla bàsicament era un derelicte, que
no deia molt a primera vista, però on es convidava a la gent a participar deixant el seu missatge escrit sobre
el propi cos de la falla. Brutal. Amb els dies la gent va deixar els seus missatges i van omplir la falla de frases,
versos, dedicatòries, pensaments, i fins i tot estic segur que algun “Vane te quiero”, encara que això no té
importància.
El que sorprèn és la capacitat d’involucrar el veïnat i el visitant de la falla a participar, a formar part de la
creació d’una història. Això és un exemple d’innovació. Però, clar, qui sóc jo per a profetitzar res. La ruleta
encara està girant.
Clàssicament l’experiment va ser qualificat pels més puristes com que això no era una falla, que “on anaven
estos tios”, o simplement que era una merda punxada en un pal. I, clar, què fa un president de falla en
aquest cas?, sobretot després que li caiguen llets per tot arreu. Arrisca de nou l’any següent o torna a fer
una falla tradicional? I és com deia a l’inici, al principi tots els canvis pareixen horribles, perquè la crítica, la

385

386

desconeixença i fins i tot la ignorància poden fer que qualsevol president trie l’opció més còmoda i així s’evite
embolics. Completament comprensible. És la tècnica de la vella guàrdia, la victòria per esgotament. Així que
enhorabona als que any rere any fan coses, millors o pitjors, però que són diferents.
Come senators, congressmen
please heed the call
don’t stand in the doorway
don’t block up the hall
for he that gets hurt
will be he who has stalled.

Veniu senadors, congressistes,
per favor sentiu la crida
i no us quedeu en el llindar,
no bloquegeu l’entrada,
perquè resultarà ferit
el que s’opose.

There’s a battle outside
and it is ragin’.
It’ll soon shake your windows
and rattle your walls
for the times they are a-changin’.

Fora hi ha una batalla
que s’està lliurant.
Prompte colpejarà les vostres finestres
i cruixiran els vostres murs
perquè els temps estan canviant.

Hi ha una necessitat de canvi, de renovar les falles per fer que siguen més atractives no sols al faller, sinó
a tot l’entorn. Cal allunyar la imatge sectària on les falles són per als fallers. Sí, ja sé que les falles porten a
València (i sols a València) gran nombre de turistes, però no em pot negar ningú que més que celebrar una
tradició valenciana, algú puga pensar que el més important és fer un homenatge a la destil·lació de begudes
alcohòliques.
Cal tornar les falles al barri i, per què no, aprofitar el que la tecnologia ens posa a la mà per exportar-les per tot
el món. Pensar localment i treballar globalment. Però no sols el concepte més verbenero, que també, sinó la
idea de fer unes falles participatives que impliquen tothom. Però per aconseguir aquest objectiu és necessària
la participació no sols dels fallers de les comissions, sinó també de les estructures que controlen el que es fa a
les falles. És imprescindible que s’escolte aquesta crida i no es bloquege l’entrada d’idees i experiències noves.
Hi ha una veu, un corrent que vol fer coses noves i que està colpejant les finestres i els murs. Per això no es
poden tractar aquestes iniciatives com si foren cosa de quatre fallero-flautes, bogeries de joventut. Perquè
aquests que ara són vilipendiats per les seues iniciatives en uns anys seran el referent. I, insistisc, no sols és
una qüestió de fer monuments innovadors o sostenibles. Es tracta de canviar el model de festa que tenim
perquè siga de tothom.
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Come mothers and fathers
throughout the land
and don’t criticize
what you can’t understand.

Veniu pares i mares
al voltant de la terra
i no critiqueu
el que no podeu entendre.

Your sons and your daughters
are beyond your command
your old road is
rapidly agin’.

Els vostres fills i filles
estan fora del vostre control
el vostre vell camí
està corcat.

Please get out of the new one
if you can’t lend your hand
for the times they are a-changin’.

Per favor, deixeu pas al nou
si no podeu tirar una mà
perquè els temps estan canviant.

La millor forma d’aconseguir-ho comença per implicar els més menuts. Els xiquets i xiquetes s’entreguen amb
tota la seua passió a tot tipus de projectes. Els encanta embrutar-se pintant la falla o decorant el carrer. Però
també s’entusiasmen reciclant, contant contes i fins i tot difonent la cultura valenciana. Jo he vist xiquets i
xiquetes amb la boca oberta escoltant parlar de son pare el fill d’Enric Valor, i han aprés sobre un dels més
grans escriptors en valencià. Els he vist plantar arbres i conscienciar-se sobre la necessitat de cuidar i respectar
el nostre entorn. He vist xiquets i xiquetes de pocs anys fer obres de teatre sobre Tirant lo Blanch. Els he vist
ser solidaris i ser creatius. Sempre amb la capacitat de sorpresa intacta, amb els ulls oberts demanant més,
per amarar-se més de llibres, de poetes, d’arbres o de treball.
I ho he vist fer a una falla.
Per això pares i mares si no enteneu en canvi què s’està produint, si no podeu tirar una mà, feu-vos a un costat. No
poseu pals a les rodes dels vostres fills i deixeu que juguen, que parlen, que diguen ells el que volen que siga la falla.
The line it is drawn
the curse it is cast
the slow one now
will later be fast
as the present now
will later be past.

La línia està traçada
i marcat el destí,
els lents ara
seran ràpids més tard
com l’ara present
més tard serà passat.

Your old road is
rapidly fadin’.
And the first one now
will later be last
for the times they are a-changin’.

El vostre vell camí
s’esvaeix ràpidament.
I el primer d’ara
més tard serà l’últim
perquè els temps estan canviant.

Per aconseguir aquest canvi cal fer propostes concretes. Però innovació i falles han d’anar més enllà de si el
ram de la fallera major és verd o de color rosa, si a la presentació es fa una poesia o es canta una cançó. És
inevitable que l’estètica i la forma de fer les coses fins ara no han estat dins de grans canvis. Segur que algú em
diu que la forma de vestir ha canviat, que ja no es fan les presentacions com abans, però sincerament, no crec
que el canvi als últims vint-i-cinc anys haja estat tan gran. Si repassem imatges de monuments o presentacions
de principis dels vuitanta, segur que hi veiem algunes diferències, però massa menudes per considerar-les
importats, perquè la innovació a la qual volem arribar va molt més enllà d’un concepte estrictament estètic.
Aquesta innovació inclou des del més gran, com pot ser el monument, al més menut. És cert que és molt més
visible canviar el que es planta. És un bon començament. Coneixem alternatives molt interessants de falles
com Castielfabib o Mossèn Sorell Corona on cada any fan monuments assessorats per dissenyadors, artistes
o arquitectes.
L’aposta per materials sostenibles, originalitat i integració en l’entorn urbà de forma física i la participació
veïnal són les claus per fer els monuments del futur. Però és necessari que des de les institucions valoren,
reconeguen i recolzen aquest tipus de falles.
Però no sols de monuments viu el faller. I aquesta revolució ha de passar necessàriament per altres elements
menys visibles però igual d’importants.
Sent faller del Mocador no puc deixar de parlar de llibrets. L’evolució en els últims deu anys ha estat molt
bona. Cada vegada més, fins i tot en els llibrets més humils, s’incorporen escrits o articles més o menys
reveladors, però que aprofiten el suport del llibret per a difondre cultura més enllà de fulls plens de publicitat,
que són necessaris, sí, però que aporten més prompte poc. Ara hi ha autèntiques joies de llibrets, i, el que és
més important, per tota la geografia fallera.
Però el format potser està estancat. Ja estan ací alternatives digitals molt, molt interessants que permeten
incorporar per exemple continguts multimèdia i, per damunt de tot, la distribució a través dels store de les

389

diferents plataformes. Ara ja no val fer tirades de llibret de dues-centes,
tres-centes o cinc-centes unitats. Ara l’audiència potencial és el món
sencer. I els continguts, amb la qualitat actual de les edicions de llibrets,
és suficientment valuosa per interessar aquesta audiència potencial.
Lamentablement de nou apareixeran gurus amb el mantra del paper, de
la necessitat de tocar. I l’argument que donaran rondarà sobre la gent
major, però açò no se sosté. Menys sentit té encara i és més simptomàtic
que els jurats dels diferents premis de llibrets són incapaços d’introduir
aquests nous conceptes a l’hora de valorar les obres que es presenten, i el
millor exemple el tenim en els premis de la Generalitat.
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Lamentablement les falles arribaran deu o dotze anys tard a aquestes noves
plataformes. I no en puc entendre el motiu. Per exemple hui en dia hi ha molt
poques falles que no disposen de compte de Facebook o Twitter. La presència a
les xarxes socials és un bon punt de sortida, però cal més. Cal perdre la por i entendre
que el futur de les falles passa també pels smartphones de fallers i no fallers. Per què les
diferents juntes falleres locals no disposen d’una app? És completament incomprensible.
Però la qüestió més important que fa una falla realment innovadora és la participació i la
integració amb el barri. La realització d’activitats de la falla juntament amb l’entorn és la clau
per garantir unes falles en un futur i allunyar el concepte immobilista, ranci i patri de les falles. I de
nou la clau són els més menuts. Comencem per acostar xiquets i xiquetes a activitats que reforcen la seua
integració social a través de la falla i generen vincles d’amistat, de valor del treball, esforç i cultura. Aquesta
és la verdadera revolució de les falles. Que no siguen sols l’excusa per vestir-se, desfilar, beure i cremar un
monument una setmana a l’any. La falla, o més prompte les falles, han d’entendre que la raó de la seua
existència no és viure un any per pegar foc a un monument, sinó que això sols és l’excusa o el punt de partida
per a treballar un any sencer per fer una societat més integradora, més abocada a la cultura, l’educació i a la
comunitat.
La línia ja està traçada i marcat el camí. Ara sols queda saber en quin costat es quedaran les falles. Si per la
por al canvi es quedaran on estan i seguiran tenint aquesta imatge que fa pudor a naftalina, o si, per contra,
voldran ser un referent de modernitat a la nostra societat. I som nosaltres els fallers els que hem de triar el
que volem ser. Però no podem viure de casos extraordinaris i aïllats. És necessari que el canvi siga global i
afecte a tots els nivells de la festa.
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EXCM. AJUNTAMENT DE SAGUNT
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GRÚAS ANDRÉS DEL REY
C/ Mariano Mestre, 29
Sagunt
608 667 647

PIROTÈCNIA
Juan Miguel Lluch
T. 600 267 076

AGRÍCOLES
Agropal S.L. – José Antonio Peruga Vinyals – C/ Puçol, 29 – Sagunt – 962 662 158

ALIMENTACIÓ
Frutería y frutos secos La Primavera – Plaza Distrito, 1 – Sagunt
Carnes selectas Pascual – C/ Benavites 2 (esquina Doctor Palos) – Sagunt - 962 661 401
Abordo – Especialistas en alimentos congelados – Av. Doctor Palos, 76 – Sagunt

ASSESORIES - ASSEGURANCES
Joaquín Catalán – Gestión, mediación de seguros – Avda. Sants de la Pedra, 77 B – Sagunt – 962 66 1144

BARS – RESTAURANTS – PUBS
A cualquier otra parte – Especialistes en café italià i en gin tonics – Plaça Cronista Chabret, 17 b. – Sagunt
Racó Paco – C/ Joaquin Rodrigo, 4 – Sagunt – 962 650 987
Raco de l’Horta – C/ Puzol, 13 – Sagunt – 962 664 744 – 962 664 622
Café-Pub Personal – C/ Virgen del Losar – Port de Sagunt

CAFETERIES
Del Bosque – Cafetería, Pastelería, Heladería – C/ Barcelona, 10 – Port de Sagunt – 692 760 359

ELECTRODOMÈSTICS
Francisco Gimeno S.L. – Electrodomésticos – C/ Camí Real, 50 – Sagunt – 962 660 228

ESTACIONS DE SERVEI
Estación de Servicio Sendra Solves S.A. – 24 horas – Avda. País Valencià, 27 – Sagunt – 962 660 026

ESTANCS
El Carrelo – Exp. Nº 2 – Mercedes Hervás del Hoyo – Porta Ferrisa, 1 – Sagunt
Esther Miguens Miragaya – Expendeduria Sagunto 1 – Camí Real, 5 – Sagunt – Tel. 962 663 122

FARMÀCIES
Farmacia y Laboratorio Lda. Avelina Escrig Ribelles – C/ Algezar, 10 – Sagunt – Tel 962 661 652
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FESTES
Lorenzo Ponce – Montaje fiestas y eventos sociales – Sagunto – Tel. 670 329 799

FLORS I JARDINERIA
Flores Vidal – Avda. Doctor Palos, 11 – Sagunt – 962 663 150

FORNS
Forn de l’Olleria – C/ Maestro Palanca, 14 – 962660856 – Sagunt – C/ Emilio Llopis, 17 – 962 650 954 – Sagunt
Artesans Forn de la Melica – C/ Castell, 1 – Sagunt – 962 660 698

FOTÒGRAFS
Fotos Egea – C/ Capitan Pallarés, 7 – Sagunt – 962 660 628

GIMNAS
MC Sport Club – Tu gimnasio en Sagunto – Plaça Antiga Moreria, 2 bj. – Sagunt – 617 129 819 – 961 014 150
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JOIERIES
R. O. A. Joyerías S.L. – C/ Benifairó, 12 – Sagunt – 962 650 386
Joyería · Relojería Maite – Av. 9 de Octubre, 61 – Port de Sagunt – 962 674 613 – C/ Tanda, 38 – Burriana – 964 570 010

MÚSICA
Presto Music – C/ Huertos, 13 – Sagunt – 961 086 379 / 600 689 645 – ivanprestomusic@hotmail.com

OBRES EN GENERAL
Decoraciones Ramón Alejo – Distribuidor de Blatem y Titan Profesional
Avda. Doctor Palos, 32 – Sagunt – 616 768 060
Saneamientos Anguita, S.C. – C/ Los Huertos, 83 – Sagunt – Tel./Fax 962 664 775 – www.saneamientosanguita.es
Saneamientos Miguel – Fontanería, aire acondicionado, calefacción – C/ Huertos, 43 – Sagunt
962 660 395 – 637 514 310
Serranosa – Madera y creatividad – C/ Puzol, 4-6 – Sagunt – 962 665 513
www.serranosa.com – info@serranosa.com

ÒPTIQUES
Óptica Ribelles – C/ Huertos, 25 – Sagunt – 962 661 212
Óptica Real – C/ Camí Real, 39 – Sagunt – 962 661 501
Óptica Huertos – C/ Huertos, 78 – 46500 Sagunt – Tel. 962 663 889 - 625 500 624
General Óptica – Ldo. Juan M. Calvet – Avda. Doctor Palos, 3 – Sagunt – 962 663 359

PERRUQUERIES – BELLESA
Esther Roger – C/. Buenavista, 126 – Port de Sagunt – 961 187 889
Nou Estil – Peluquería y perfumería – Avda. Doctor Palos, 5 bajo – 962 663 796

QUIOSCS
Kiosco Edmar – Detalles, artículos regalo, librería – C/ Huertos, 28 – Sagunt – 962 650 827

ROBA, TEIXITS I COMPLEMENTS
Rasos – Toldos, tejidos, retales y telas de disfraces – Maype Hogar – Cortinas, decoración, talleres propios
C/ Pablo Iglesias, 23 – Port de Sagunt – 962 679 775
Lledó – Indumentària valenciana – C/ Benifairó, 3 – 46500 Sagunt – Tel. 962 661 568
Peña Armes-Esports – C/ Camí Real, 3 i 4 – Sagunt – 962 650 441 – 962 660 345

TALLERS
Talleres A. Guillem, S.L. – Plaça Blasco Ibàñez, 5 baix. – 46500 Sagunt – Tel. 962 662 564

TELEFONIA
Yoigo Telefonía Móvil – C/ Huertos, 14 – Sagunt – 962 655 712

TINTORERIES
Tintorería Morvedre – Limpieza en seco – Pza. Cronista Chabret, 14 – Sagunt – 962 650 388

VIATGES
Viajes Resty Tours – C/ Huertos, 28 – 46500 Sagunto (Valencia) – Sagunto@resty-tours.es – 961 188 883
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