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Este exemplar pertany a la col·lecció de tres llibrets editats 
per l’AC Falla Penya el Mocador i dedicats als artistes fallers 
i foguerers. L’edició 2020 recopila en dos volums les ressenyes 
dels artistes de Falles i Fogueres infantils. L’edició 2021 recull 
les ressenyes biogràfiques de la totalitat d’artistes de Falles 
i Fogueres grans en actiu.



creaciócreacióendinsendins

Ricard Balanzà



I les falles on són?
I les muses on són?
Romanen endins,
mai com ara més endins.
Maleït destí aturador.
Què en saps tu de l’amor?
Quan les muses fan desmai,
més profund i endins que mai.
Mai com ara més endins,
llars i tallers els nostres confins.
I enmig la detura i l’impàs,
esta creació que s’obri pas.
Un vital desassossec,
una ànsia de viure, 
retingut el nostre aplec
a l’espera de ser lliure.
Mai com ara més endins, 
però les falles són ací!
En el vol de cada ocell,
en la memòria de la pell.
En cada record corprés,
orgull i fervor com adés,
i uns plecs amb els quals estimar
pels artistes fallers grans acaronar.
Mai com ara més endins
Creació albira Infantesa,
esbrinant de nous els camins,
per retrobar-nos la bellesa.
Aguaita doncs que açò és massa,
enguany el llibret és la plaça,
perquè el festejar ara és vetlar,
pel sempre tèrbol i foll atzar. 
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L’espurna 
creativa
La creativitat és aquella habilitat 

d’agafar dos o més elements 
diferents i fusionar-los en un 
de nou de manera que funcionen. 
Aquest és el moment en el qual 
es produeix aquesta espurna, 
el naixement d’un element nou 
i genuí.

És paradoxal com el treball 
de l’artista faller comença 
i acaba de la mateixa manera, 
comença amb aquesta espurna 
creativa, de la qual naix el 
projecte, i acaba amb l’espurna 
del foc, que converteix la falla 
en una falla.

Per a il·lustrar la recopilació dels 
artistes fallers que aquest 
llibret conté, he cregut oportú 
representar aquesta espurna que 
comença i tanca el cicle, 
que és vida i mort, que sorgeix en 
la foscor per a il·luminar-ho tot.

© Iván Tortajada
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pròleg
fem falla,
fem Mocador

l’art 
d’analitzar

ressenyes 
biogràfiques

L’albada d’un 
nou març en 
el qual uns 
artistes fallers 
es revenjaran 
del bitxo com 
es mereix, 
el cremaran en 
la foguera de la 
justícia, perquè 
tot torne al 
principi.

És una forma 
de vida plena 
i feliç perquè 
desenvolupem 
projectes 
culturalment 
coherents amb 
les nostres 
Falles 
i compromís 
amb les 
persones.

Transformant 
dades en 
coneixement 
de la festa. 
Anàlisi 
estadística 
dels artistes 
en actiu, 
de Falles 
i Fogueres 
grans. 

Inèdita i única 
col·lecció 
biogràfica 
de la totalitat 
d’artistes fallers 
i fogueres.

016 020 028 042



premi ViP índexs publicitat epíleg

Federació 
de Gremis 
d’Artistes 
Fallers 
i Fogueres de 
la Comunitat 
Valenciana.

Et facilitem 
la recerca 
d’artistes 
i la informació 
de dades.

Fem costat als 
comerços locals 
i publiquem de 
nou esta guia 
per a fomentar 
la compra al 
barri i el poble.

Què ocorre quan 
al terme artista 
li afegeixes la 
paraula faller?
La creativitat 
i el disseny han 
d’anar de la mà 
i potenciar-lo 
per a generar 
un ecosistema 
sostenible.

248 254 274 284



pròleg:pròleg:ales deales derata penadarata penada

Gustavo Clemente
Periodista. Autor del llibre 
Ramón Espinosa, Artista faller





Conta la llegenda que, quan València estava ocupada 
pels musulmans, les rates penades volaven  
al seu gust per la ciutat i les arribaren a domesticar 
perquè els mosquits no els picaren. Un profeta 
musulmà va assegurar que quan deixaren de volar, 
València seria reconquerida. Una nit, una rata 
penada es va apropar al casc del rei Jaume I, atreta 
pel drac que el decorava, i va ser aleshores quan  
el Rei va poder caçar-la. L’endemà, sa majestat 
entrà a València. La llegenda diu que Jaume I  
va decidir aleshores canviar l’escut de la ciutat. 
Des d’eixe moment, l’escut de València té una rata 
penada sobre la corona. 

La vida és un cercle. Només hem de seguir la línia per  
a tornar al mateix lloc. Podria ser una frase del 
xinés Confuci, però els confesse que no. Creguen-
me..., és cert, el moviment de l’aleteig d’una 
papallona que des de Hong Kong va influir en què 
passava a Nova York, en el que va anomenar-se 
teoria del caos, es repeteix. Esta vegada  
no ha sigut una papallona sinó una rata penada  
de Wuhan, a només mil cinc-cents quilòmetres  
de Hong-Kong, també a la Xina. Eixa rata penada va 
xocar directament contra el món amb el seu aleteig 
fúnebre. Eixa rata penada carregada de virus va 
creuar la badia i els mars, ascendí muntanyes  
i sobrevolà els antípodes distribuint el seu virus no 
només fins a Nova York sinó a tot el món, també  
a València, la ciutat coronada per una rata penada. 

València, 
8 d’octubre 

de 1238

 Wuhan, 
Xina, 2019
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I saben quin serà el nou principi? L’albada d’un nou 
març en el qual uns artistes fallers es revenjaran 
del bitxo com es mereix: caricaturitzaran les 
seues dents amenaçadores, els colors encendran 
la seua pell grisenca, el faran protagonista de  
les seues falles, faran broma i burla del seu 
esquelet malforjat, li posaran gafotes d’un 
color vistós que enlluernarà fins i tot els seus 
congèneres cecs; criticaran i se’n riuran de les 
seues orelles en punta, li pegaran la volta mentre 
dorm i finalment el cremaran en la foguera de  
la justícia, sense opció a l’indult, perquè tot torne 
al principi i perquè el cercle es torne a tancar. 
Perquè la vida és un cercle i les línies – fins i tot 
aquestes que acaben de llegir– no són més que 
una excusa perquè eixe cercle continue rodant. 
Per això, quan arribe el final i tot comence de nou, 
el cel s’omplirà de llum i de pólvora que ofegarà els 
aerosols que un dia van creure que podrien acabar 
amb la festa. I això serà prompte. 

Creguen-me…, mai abans es va escriure un pròleg amb 
tanta vocació d’epíleg.



fem falla,fem falla,fem mocadorfem mocador









resiliència resiliència i passió i passió per les Fallesper les Falles

Benja Alepuz
Presidència AC Falla Penya El Mocador
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La crisi sanitària provocada pel virus covid-19 ha produït situacions 
complexes, d’incertesa i moments difícils en tots els àmbits de la 
societat. En qualsevol entorn turbulent les persones solen mostrar-se 
apàtiques, deixen de fer, d’estar i fins i tot de construir, però en esta 
Falla la resiliència és part del nostre ADN. Així ens ensenyaren  
una forma de viure, i així som i serem. Fem Falla virtualment  
o presencialment, construïm, estem presents, perquè ser i estar 
al Mocador et fa feliç i et dona una vida plena pels seus valors. 

Admiració i respecte a Rosa, Marta i Alex per gestionar tant valentament 
les circumstàncies. El vostre exemple és el nostre estímul de lluita. 
Vos estime, valents!

Vos he vist, vos he escoltat i fins i tot vos he observat últimament, sempre 
amb un somriure, animats amb esperança, recordant el passat per  
a construir el futur. Sou la millor comissió que cap president pot 
tindre. La vostra força i il·lusió ens ha fet millors persones,  
més solidàries, més responsables i, ara més que mai, orgullosos,  
per ser del Mocador i ser faller. 

Gràcies per seguir, per lluitar, per crear, tirar endavant i per somriure sempre.
A les persones que des del cel fan Falla i Llibret, dir-vos que per vosaltres 

seguim i seguirem.
Molta força i ànims a tots els sectors econòmics afectats. Encara que 

m’agradaria fer una menció especial als sectors fortament afectats 
que envolten el teixit faller. Ara més que mai estem al vostre costat, 
fent Falla, fent Llibret i intentant fer tot allò que ens permeta esta 
maleïda situació sanitària. Una abraçada molt gran als nostres Artistes 
de Falles, als nostres particulars herois i heroïnes als quals dediquem 
humilment este xicotet reconeixement en forma de llibret. 

Unió, esperança, responsabilitat i il·lusió.



comissió comissió heroïna heroïna i resilient i resilient 20212021

heroïnes heroïnes i heroisi heroisde la xicallade la xicalla
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María Teresa Lorente Guillen / Pedro Morte Abellán / Pedro Javier 
Morte Lorente / Hugo Morte Lorente / Rubén Morte Lorente / Jorge 
Morte Lorente / Rosa Carot Sanchis / Rosa Benet Carot / María Benet 
Carot / Isabel Soriano Conde / Carmen Caballero Márquez / María 
Gaspar Julià / Nahia Morte Ortiz / Miquel Platero Berjas / César Torres 
Soriano / Benjamín Alepuz Soriano / Estíbaliz Sáez Moreno / Ana Gomis 
Gaspar / Noelia Torres Soriano / Sonia Caballero Narro / Ana Lluesma 
Gordo / Rosa Soto Morte / Baltasar Soriano Ribelles / Ana Muñoz 
Prats / Carla Villarroya Torres / Daniela Villarroya Torres / Francisco 
Gabriel Giménez Verdú / Sergio Espuig Page / Pilar Macián Gallego / 
Óscar Tierno Maya / Silvia Caballero Potenciano / Miguel Ángel Beltrán 
Estada / Héctor Català Ramón / Mercedes Camarena Maronda / Natalia 
Català Camarena / Jorge Ríos Blanco / Eduardo Aranda García / Ana 
Català Peña / José Muñoz Prats / Marta Cano Luque / Rubén Gargallo 
Castillo / Guillermo Fito Aguilar / Lydia Cañada Requena

María Morte Gaspar / Luz Morte Lluesma / Julia Morte Lluesma / Aitana 
Morte Langarán / Paula Soriano Muñoz / Balta Soriano Muñoz / Sofía 
Espuig Caballero / Lucía Ferrara Gallego / Marta Morte Gaspar / Marta 
Gracia Ríos Soto / Laura Macián Macián / Aitana Beltrán Caballero / 
Joan Ferrara Gallego / Paola Catalán Camarena / Óscar Tierno Romero 
/ Alejandro Ríos Soto / Sara Felipe Gallego / Alba Aranda Català / Eva 
Aranda Català / Lucía Muñoz Cano / Candela Beltrán Caballero / Triana 
Fito Cañada / Sergio Espuig Caballero



l’art l’art d’analitzard’analitzar

Rosa Benet Carot
Matemàtica, estadística i científica de dades

Anàlisi estadística dels artistes
fallers i foguerers de falles
i fogueres grans en actiu





La crisis sanitària provocada 
per la COVID 19 ha afectat 
diversos sectors de la 
societat en general i el teixit 
empresarial que envolten 
les falles en particular. 
Un dels sectors més afectats 
per esta situació és l’ofici 
d’artista faller i foguerer.
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1 Objectiu i perímetre d’estudi
L’objectiu d’este estudi estadístic és convertir les dades en informació  

de valor per a visibilitzar la professió de l’artista faller i foguerer en 
actiu utilitzant ferramentes d’analítica avançada, per obtindre perfils 
i conclusions del món que l’envolta. 

Es mostra una anàlisi estàtica i actual, ja que tracta les dades 
actualitzades al març de 2021 d’un total de 205 artistes fallers  
i foguerers en actiu que planten falles o fogueres grans en qualsevol 
poble de la Comunitat Valenciana (en avant artistes). 

Com es recullen les dades? 
Les dades es recullen en arxiu csv, elaborat i validat amb les dades  

de ressenyes publicades al llibret de l’AC Falla Penya el Mocador  
2020-2021 Volum III. 

Agrair, també, el recolzament en este estudi al company David Torres.

Quines variables s’analitzen? 
En este estudi es disposen de les següents variables de cadascun  

dels artistes inclosos en el perímetre d’estudi:

 � Nom: nom i cognoms de l’artista faller de referència. 
 � Regió geogràfica: comarca, en ocasions agregada a regió, 

a la qual pertany l’artista.
 � Gènere: detalla el gènere de l’artista i pren valors home/dona.
 � 25 anys de professió: variable que especifica l’experiència plantant 

falles de l’artista. Es diferencien dos grups: per una banda els 
artistes que porten més de 25 anys plantant falles i per altra banda 
els artistes que porten menys de 25 anys plantant falles.

 � Edat: variable que ens mostra en dos grups els jóvens valors 
i els professionals contrastats (artistes d’edat adulta).

 � Ha plantat en la Secció Especial: variable que detalla si l’artista ha 
plantat en la secció especial a les Falles de València o, al contrari, 
no ha plantat en eixa Secció al llarg de la seua trajectòria. 

Totes les variables estan informades per a cadascun dels artistes. No hi 
ha valors nuls, ni blancs, així que es dona format al dataset, fent que 
el tractament de dades siga senzill ja que només analitzem variables 
categòriques dels artistes. 



L’art de perfilar. 
Com és l’artista faller 
i foguerer en actiu?
En este apartat analitzem, utilitzant l’estadística descriptiva, el perfil 

actual de l’artista en actiu en funció de les variables que disposem. 

1. Vertebrant el territori
En el mapa observem que un 66,83% dels artistes són de l’Horta  

i el Camp del Túria (137 artistes), l’11,71% de la Costera, Canal  
de Navarrés, la Ribera i la Safor (24 artistes) i el 9,76% pertanyen  
a l’Alacantí i el Vinalopó Mitjà (20 artistes).

Les regions on pertanyen menys artistes en l’actualitat són el Camp  
de Morvedre i la Marina, amb un 2,93% dels artistes en cadascuna  
de les comarques i la Plana Baixa amb el 5,85% dels artistes.

En tot cas, el artistes predominen a les regions més costeres, de manera 
que les zones de l’interior de la Comunitat Valenciana queden més 
despoblades d’artistes.

2. Una qüestió de gènere
S’observa que les dones són una part residual entre els artistes (2,93%) 

enfront del 97,07% d’hòmens que es dediquen a la professió. 
Únicament 6 dones, d’un total de 205 artistes, es dediquen a plantar 
falles, vinculant el fet de ser artista al gènere masculí. 

Dona
6 � 2,93%

Home
199 � 97,07%
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La Plana Baixa
El Camp de Morvedre
L’Horta / El Camp del Túria
La Costera / La Canal de Navarrés / La Ribera / La Safor
La Marina
L’Alacantí / El Vinalopó Mitjà

Artistes

12
6
137
24
6
20

%

5,85
2,93
66,83
11,71
2,93
9,76

Comarca



3. L’experiència plantant falles
S’observa que 78 dels artistes actius en l’actualitat, un 38,05%,  

tenen una trajectòria de més de 25 anys plantant falles, mentre  
que 127  dels artistes actius, un 61,95%, mantenen menys de 25 anys 
d’experiència plantant falles.

4. Jóvens valors
Es visualitza que 25 dels artistes actius en l’actualitat, un 12,2%,  

es cataloguen com a jóvens valors, sent artistes que prometen  
en la seua trajectòria professional. D’altra banda, actualment 180  
dels artistes actius, un 87,8%, tenen una edat més avançada. 

Més de 25 anys
78 � 38,05%

Jove valor
25 � 12,2%

Menys de 25 anys
127 � 61,95%

Professional contrastat
180 � 87,8%
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S’observa que únicament 33 dels artistes actius en l’actualitat, un 16,1%, 

han plantat en la Secció Especial de les Falles de València en algun 
moment de la seua trajectòria professional; són artistes reconeguts 
amb obres valorades en la categoria d’or de les falles. D’altra banda, 
actualment 172 dels artistes actius, un 83,9%, mai no han plantat  
en la Secció Especial. 

Per tant el perfil actual de l’artista en actiu es el següent: 

 � És un ofici majoritàriament d’hòmens. La dona ocupa un residual 3% 
de la professió. 

 � Els pobles de l’interior de la Comunitat Valenciana estan més 
despoblats d’artistes, que majoritàriament es concentren  
a les comarques de l’Horta i el Camp del Túria. 

 � Quasi el 40% dels artistes tenen una trajectòria professional  
superior als 25 anys, i per tant una experiència reconeguda  
en el món de les falles. 

 � El 12% dels artistes són jóvens valors, i per tant l’ofici d’artista de 
falles grans està vinculat a un professional d’edat adulta, fent que siga 
una professió on les jóvens promeses no ocupen una gran proporció, 
probablement perquè comencen en la professió amb les falles infantils 
(no incloses en este estudi). 

 � Un 16% dels artistes ha plantat en la Secció Especial de les Falles  
de València; això fa que la secció d’or de les Falles haja sigut assolida 
només per uns pocs. 

Ha plantat en Especial
33 � 16,1%

No ha plantat en Especial
172 � 83,9%



L’art d’analitzar. 
L’estadística aplicada 
a l’artista faller i foguerer
Una vegada coneixem el perfil de l’artista, analitzem les variables dos 

a dos, estudiant la penetració per categoria. S’utilitzen gràfiques 
de barres perquè són més visuals per a la persona lectora. En groc 
es mostra la proporció dels artistes en general, i en colors cadascuna 
de les categories que marquen les llegendes. 

Ja sabem que únicament el 16% del artistes ha plantat en la categoria 
d’or de les Falles de València (en groc). Observem una penetració del 
66,67% dels artistes de la Costera i el 33,33% dels artistes de la Plana 
Baixa que han plantat en la categoria d’or de les Falles de València. 
D’altra banda, cap artista de la regió de l’Alacantí o el Vinalopó Mitjà  
ha plantat en la Secció Especial de les Falles de València.

O Artistes O Plana Baixa O Camp de Morvedre O Horta / Camp de Túria 

O La Costera / La Canal de Navarrés / Ribera Alta / Ribera Baixa / La Safor 

O Marina Alta / Marina Baixa O L’Alacantí / Vinalopó Mitjà

Ha plantat en Especial No ha plantat en Especial
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Si un 16,10 % dels artistes actius actualment ha plantat en Especial, tenim 
que quasi es duplica este percentatge si considerem els artistes amb 
més de 25 anys de professió. Únicament 7,09% dels artistes amb menys 
de 25 anys d’experiència plantant falles ha plantat en la categoria d’or 
de les Falles de València en la seua trajectòria professional.

Ha plantat en Especial No ha plantat en Especial
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Plantar en Secció Especial de València per anys de professió
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O Artistes O Menys de 25 anys  O Més de 25 anys

Imatge Rosa Benet



Tenint en compte que només es dediquen a la professió d’artista 6 dones, 
si analitzem els artistes per gènere i regió geogràfica, tenim que la 
majoria de dones, un 83,33%, pertanyen a la regió de l’Horta i el Camp 
del Túria, i que el 16,67% restant són de l’Alacantí i el Vinalopó Mitjà.  
A la resta de regions no pertany cap dona.

Z1 Plana Baixa Z2 Camp de Morvedre Z3 Horta / Camp de Túria 

Z4 La Costera / La Canal de Navarrés / Ribera Alta / Ribera Baixa / La Safor 

Z5 Marina Alta / Marina Baixa Z6 L’Alacantí / Vinalopó Mitjà

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
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O Artistes O Dona O Home
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2,
93

%

2,
78

%

4%

Els jóvens valors penetren a l’Horta i el Camp del Túria. Per contra, 
en regions de la Costera, la Canal de Navarrés, la Ribera, la Safor 
i la Plana Baixa tots els artistes d’estes comarques són professionals 
contrastats.
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Conclusions
Les ferramentes d’analítica avançada ens permeten estudiar el perfil 

analitzant variables actuals dels artistes en actiu que planten falles 
i fogueres grans a la Comunitat Valenciana. D’este estudi podem 
extraure les següents conclusions:

 � Estudi descriptiu i estàtic de variables actualitzades al març de 2021 d’un 
total de 205 artistes que planten falles grans a la Comunitat Valenciana.

 � El sector de l’artista és clarament d’hòmens; són el 97% dels artistes 
actuals en actiu. La dona ocupa un residual 3% en el sector (únicament 
sis dels artistes són dones).

 � Els pobles de l’interior de la Comunitat Valenciana estan més 
despoblats d’artistes, que majoritàriament es concentren a les 
comarques de l’Horta i el Camp del Túria. 

 � En l’actualitat el 66,67% dels artistes de la Costera i el 33,33% dels 
artistes de la Plana Baixa han plantat en la categoria d’or de les Falles de 
València. D’altra banda, cap artista de la regió de l’Alacantí o el Vinalopó 
Mitjà ha plantat en la Secció Especial de les Falles de València.

 � EL 83% de les dones artistes són de l’Horta i el Camp del Túria.  
Una d’elles (el 17% restant) pertany a l’Alacantí i el Vinalopó Mitjà.

 � S’observa una penetració dels artistes que planten en la Secció 
Especial de les Falles de València a les comarques de la Plana Baixa  
i la Marina. Ambdues comarques engloben el 8,78% del total d’artistes  
i el 24,24% dels artistes que planten en Especial.

 � El 72% dels artistes que han plantat en Especial tenen més de 25 anys 
d’experiència en el sector. Per tant, plantar en Especial a la secció d’or 
de les falles fa que s’adquirisca, en una gran proporció de casos, una 
llarga trajectòria com a artista. Cap artista jove valor ha plantat  
en Secció Especial de les Falles de València.

 � El 43,33% dels professionals contrastats tenen una experiència  
en plantar falles superior a 25 anys. 

 � El 12% dels artistes són jóvens valors, i per tant l’ofici d’artista de falles 
grans està vinculat a un professional d’edat adulta, això fa que siga 
una professió on les jóvens promeses no ocupen una gran proporció, 
probablement perquè comencen en la professió amb les falles infantils 
(no incloses en este estudi). La majoria d’artistes jóvens valors 
pertanyen a les comarques de l’Horta i el Camp del Túria.
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La persona lectora d’este 
estudi pot trobar una anàlisi 
estadística interactiva més 
detallada de l’ofici actual de 
l’artista de falles i fogueres 
grans en actiu a:
fallaelmocador.org/artistes.html



ressenyes ressenyes biogràfiques biogràfiques d’artistes d’artistes fallersfallersi foguerers i foguerers en actiuen actiu
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aAlbert García, Vicent

Persona que porta les falles en les seues venes. La seua 
afició, encara que tardana, ix a la llum quan decideix canviar 

la seua vida professional i dedicar-se completament a la construcció 
de falles i fogueres. Podem dir que és un artista autodidacta perquè, 
aqueixa mateixa afició que hem comentat, va fer que desenvolupara 
l’ofici d’artista sense necessitat de passar, com en altres casos, 
períodes d’aprenentatge als tallers. La seua característica és 
mantindre l’essència de les falles tal com es realitzaven en altres 
èpoques, encara que el seu treball està en constant evolució. Vicente 
Albert és fidel a les seues comissions, ja que sempre ha romàs amb 
elles durant llargs períodes de temps, la qual cosa avala el seu bon fer 
com a artista faller.

Alcaide Lluch, Ricardo

Amb les seues falles Ricardo vol expressar una estètica diferent al que 
es feia quant a tractament de color i volums. Intentar crear un discurs 
més proper al disseny, al món del còmic i la il·lustració amb 
un missatge més cultural al procés creatiu, artístic i de investigació.  

Els seus treballs s’han vist més identificats en aquesta nova estètica, 
un poc més propera a les falles mal denominades «experimentals», 
on en els últims anys hi ha hagut una incursió de dissenyadors, 
arquitectes i il·lustradors que estan fent falles amb un llenguatge 
visual distint a les falles més tradicionals però a la vegada utilitzant 
els materials amb els quals sempre s’ha realitzat una falla. La visibilitat 

Z3

Z3

04
4 

/ 
04

5



cap a aquest tipus de falles és cada vegada major i la categoria 
d’Innovadores els permet participar en un concurs relativament nou, 
sense haver de renunciar a eixa competitivitat que també motiva per 
mostrar al carrer un treball que impacte.

En 2019, la falla 500, La cola de peix, es converteix en una de les falles 
preferides de Ricardo pel missatge que vol transmetre de la no 
contaminació dels oceans i pel tractament plàstic que tenia  
i el material amb el qual estava feta, tota de fusta. Una proposta per  
a la Falla Sant Vicent de Paul-Diputada Clara Campoamor. Un altre  
dels seus treballs que més valora és la seua primera falla per a la 
comissió Primat Reig- Vinaròs, que portava per lema En blanc i negre, 
una falla amb estètica Art Decó en la qual l’escenografia, el disseny,  
el vestuari, el teatre, la literatura i la música estaven molt presents  
en les escenes i el remat de la falla. 

Algarra Salinas, Manuel

Naix a València el 13 d’abril de 1963, i comença la seua formació als setze 
anys al taller d’Enrique Viguer, el mateix taller on ara crea les seues 
falles —ja que Viguer acaba per ser el seu sogre—, compaginant  
els estudis a l’Escola d’Arts i Oficis amb el treball d’aprenentatge. 

Firma la seua primera falla, que li ix com a examen per a entrar al Gremi 
d’Artistes Faller, en 1988, per a la comissió Carabasses-En Gall,  
sota el lema València la nuit. En esta comissió plantaria sense solució 
de continuïtat fins a 2006, com el primer exemple de les llargues 
relacions que ha mantingut Algarra amb algunes de les comissions 
de falles i fogueres per a les quals ha plantant. Entre estes llargues 
relacions sobreïxen les de la Foguera Plaça d’Argel on ha plantat des 
de 2008 fins a 2017, i la Falla Almirall Cadarso-Comte d’Altea, on des 
de 2005 està deixant la seua marca, tenint pendent la falla de 2020/21.    

També per a esta mateixa comissió obté el seu primer premi de falla i EiG, 
en 1990 amb !Visca el 92¡ en la Secció Primera C. I aconsegueix el primer 
de tots els seus ninots indultats per a la Foguera Hernán Cortés. En 1991 
repeteix premi amb la mateixa comissió a València, però en Segona A 
amb La España flamenca, i també guanya el primer de Sisena B per  
a Quart- Extramurs-Velázquez, amb la falla Golosinas del Quijote.  

El primer gran triomf d’Algarra a València arriba en les falles de 2003, 
amb un primer premi de Primera A junt a la falla Ramiro de Maeztu-Hta. 
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dues falles que planta també obtenen el primer premi de secció, 
en Segona A Gravador Esteve-Ciril Amorós, Todo un universo, esto del 
Imserso, i en Setena C amb Xe, com roseguen! per a Carabasses-En Gall.   

Esta línia fa que en 2005 debute en Secció Especial, amb la ja anomenada 
Almirall Cadarso, amb la falla De gràcia plena.  

En 2011 Algarra firma el seu millor resultat en Especial, amb una falla 
projectada per José Luis Santés, La fruta prohibida, que li reporta  
un segon premi de secció. La relació amb Santés s’havia iniciat en 2010  
i s’estengué fins a 2013, obrint la porta a dissenyadors i col·laboracions 
amb les quals Algarra ha plasmat diferents línies estètiques als seus 
cadafals, com les fogueres plantades en Categoria Especial junt  
a l’artista José Gallego des de 2013, o les falles per a Mestre Gozalbo-
Comte d’Altea dissenyades per Ramon Pla entre 2015 i 2017, o Alejandro 
Santaeulalia, en 2018 i 2020.   

En estes falles de Mestre Gozalbo, plantades en Primera A, ha obtingut 
uns resultats aclaparadors, primer de secció i EiG en 2015, Siempre 
lo que emerge se sumerge; primer de falla i segon d’EiG en 2016, Millor 
sense por; segon de secció en 2017, Qui no té padrí, no es bateja; primer 
de secció en 2018, Ego, o mi, me conmigo...; i finalment, primer premi 
de secció en 2019 amb Ambicions. 

En 2011 l’èxit de premi en Especial s’acompanya del primer dels set ninots 
indultats que Manolo ha aconseguit per a Almirall Cadarso, al qual cal 
sumar els dels anys 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 i el de 2020. 

Això sí, en Fogueres d’Alacant on Algarra, junt a José Gallego ha obtingut 
els majors èxits quant a premis, amb quatre primers premis  
de Categoria Especial consecutius, tots per a la Foguera Sèneca-
Autobusos, entre 2015 i 2018, amb els cadafals Elogio a la locura, Neo-
Mística, Festa tropical i Amor-Dolor. A més de sumar també els ninots 
indultats dels anys 2016, 2018 i 2019.   

En fogueres també destaquen les plantades per a Gabriel Miró, on ve 
donant volum des de 2011 als dissenys d’Enrique, il·lustrador gràfic 
alacantí, que ha creat uns personatges amb grans nassos que s’han 
convertit en senya de l’emplaçament.  

Per a 2020 tenia projectades les falles Almirall Cadarso-Comte d’Altea, 
No li ho contes a ningú, amb la qual ja havia aconseguit un nou ninot 
indultat; Joaquin Costa-Borriana, Una festa per a un Aniversari;  
i Mestre Gozalbo-Comte d’Altea, El Faller. Viatge al centre de la Festa.



En fogueres ja ha presentat, junt a José Gallego, el projecte per a 2021 de 
Sèneca-Autobusos, Érase una vez un virus, canviant el fil argumental 
de la foguera pensada per a 2020, i adaptant-la a la nova realitat.   

Algarra Viguer, Manuel

València. Manolo Algarra Junior, com se’l coneix en el col·lectiu d’artistes 
fallers, sempre va acompanyat de l’ombra de son pare, persona que 
dirigeix el taller on Junior treballa i que li exigeix una càrrega extra  
per ser l’hereu legítim del taller. 

Gràcies a aquesta circumstància, Algarra Junior coneix perfectament 
l’ofici i està més que capacitat per a dirigir un taller de falles. 

Ha plantat a soles amb la seua signatura tres falles, totes a la comissió 
de Gran Via, Joaquim Costa-Borriana.

Però se’l podria conéixer pel malnom del Desitjat per les cridades  
i oferiments rebuts els últims anys, en què li han oferit falles  
i fogueres. Futur de la festa en actiu.

Almiñana Garcia, Josep

Xàtiva, 1984. És un dels darrers artistes fallers sorgits de la capital  
de la Costera, qui va reprendre el seu taller l’any 2015. Especialitzat 
en infantils, els darrers anys ha donat el salt a les falles grans i n’ha 
plantat a la seua ciutat per a les comissions de Ferroviària i J. Ramón 
Jiménez. Cal destacar el ninot indultat de l’edició de 2018 per  
a la Falla Ferroviària en la secció especial. Aquestes falles grans han 
estat compaginades amb la realització de falles infantils amb l’èxit 
d’aconseguir els anys 2015 —signant junt amb Laura Ribelles— i 2016  
el primer premi de la secció especial per a la Falla Ferroviària  
de Xàtiva. La seua trajectòria, però, no és recent atés que va debutar 
a la plaça del Mercat de Xàtiva l’any 2003, lloc on un any més tard va 
aconseguir el ninot indultat. L’any 2007 va formar societat amb Carlos 
Orts i van realitzar durant tres anys falles grans i infantils a Xàtiva, 
Carcaixent, Alzira i València, entre les quals destaca la de la Falla  
del Pilar de 2009, de categoria especial infantil.

L’artista xativí ha aconseguit aprendre l’ofici al taller de Julio 
Monterrubio, principalment, a més de treballar als tallers d’Armengol 
i Cimas, Paco López, Pere Baenas i Alejandro Santaeulàlia,  
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Josep Almiñana amb un dels ninots de Pes de la Fulla de Carcaixent de 2020. Arxiu Josep Almiñana



on ha realitzat treballs de pintura i modelatge. La realització  
de falles la combina amb la realització de maquetes i figures per 
a altres artistes. D’Almiñana cal destacar la seua gran capacitat 
artística, que fuig de definir un estil propi atés el gran domini que  
té de qualsevol estil escultòric i pictòric, els quals els adapta d’acord 
amb la temàtica del cadafal. Preocupat pel medi ambient, actualment 
recerca noves estètiques amb materials reutilitzats, intencions que 
es veuran en la Falla de Pes de la Fulla de Carcaixent.

Almiñana Benavent, Alfonso

(Alzira, 1977) és dels darrers artistes de Xàtiva que s’inicia en el món faller 
de la mà de Vicent Gomar en fer les falles infantils de la Falla El Castell 
de la Pobla Llarga, els anys 1994 i 1995, comissió a la qual pertanyien. 
Després d’aquesta primerenca experiència, Almiñana treballarà, 
durant quasi una dècada, al nou taller de V. Gomar, el qual ha estat  
un dels seus mestres. També ha treballat als tallers de V. Cimas,  
d’A. Bernat, de X. Herrero i, sobretot, al de Manolo Rubio, artista  
de qui també ha aprés la professió. 

L’any 2015 s’inicia pel seu compte fent falles infantils a la Pobla Llarga 
i serà l’any 2016 quan crea el seu taller per confeccionar falles grans 
i infantils per a Xàtiva, on destaquen les falles de secció especial 
infantil a Murta–Maravall i les de Verge del Carme; València, sobretot 
en l’etapa en Oltá-J. R. Jiménez; Llíria; el Genovés; Castelló i Alzira.

Alonso Andreu, Federico

De xicotet va veure els monuments dels Germans Colomina i es va 
enamorar des de ben prompte del verí faller. Ja en el col·le feia a falles 
gràcies a Blasco, un artista de Cullera, però va ser als setze anys  
quan s’escapava de l’institut per a anar al taller de José Lafarga,  
on va començar el primer contacte real amb l’ofici d’artista faller  
i on va aprendre la base de l’art de la pintura, una influència que  
a dia de hui encara s’aprecia en les seues obres.

En aquesta època compagina diversos treballs amb la construcció de 
falles, fins que en 2004 va rebre l’oferta de la comissió Falla la Taüt, 
de Secció Especial de Cullera, cosa que va suposar que es dedicara 
professionalment a l’ofici i es fera autònom fins a dia de hui. Al seu 
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De Roma vindran d’Alfonso Almiñana (Verge del Carme, Xàtiva, 2019). Imatge David Calatayud

Federico Alonso Andreu. Imatge Aitor Sánchez



municipi ha plantat també a Sant Antoni i a València ha plantat  
a Joaquín Costa-Comte Altea. També ha fet la seua incursió  
en les Fogueres d’Alacant, on ha plantat a Rabassa Polígon Industrial 
dos anys, un d’ells va pujar a categoria especial amb una composició 
oriental. A banda de fer falles, una experiència va ser el seu pas en 
la construcció de grans escenografies i decorats per a festivals 
de música electrònica com ara: el Scream Halloween festival i el 
Medusa (Cullera), sent en aquest últim on va construir durant tres anys 
consecutius l’escenari decorat més gran d’Espanya, en 2015, 2016 i 2017.

Alguns dels treballs realitzats fora de l’àmbit faller, però amb els 
coneixements adquirits en la construcció de Falles són: tematització 
de locals, decoració d’un circ, decoració de mercats medievals, 
construcció de decorats nadalencs, o fins i tot un pessebre faller  
en els dominics de Torrent en el Nadal de 2020. Actualment el seu més 
benvolgut projecte està en la falla Sant Valerià de Torrent, on havia  
de plantar en Secció Especial en 2020, cosa que farà el 2021 i ha 
renovat contracte per 2022.

Álvarez-Sala Salinas, Javier

Deixeble del reputat artista Agustín Vilanova, planta l’any 1998 la primera 
falla gran en la comissió d’Escultor García Mas-Port de Santa Maria 
(En el fons de la mar).

Al començament del nou segle, abandona les falles durant diversos 
exercicis (no en firma cap de 2005 a 2007) i s’incorpora com a pintor 
escenogràfic en una empresa de tematització de parcs. Aquesta 
experiència li serveix per a fer un salt qualitatiu a nivell pictòric  
i tècnic, i s’especialitza en textures, aspectes que aplica a les falles 
des del seu retorn en 2008. Entre els seus múltiples èxits es troba  
un ninot indultat en la Falla Na Jordana l’any 2013.

Andrés Alandí, Enric

Natural de Marines. Artista polifacètic, et fa falles infantils i grans 
indistintament. Destaca per la seua pintura. Molt vinculat a Falles 
del cap i casal.
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Javier Álvarez-Sala. Imatge Ángel Romero



Art en Foc

Artenfoc són un tàndem compost per Enrique i Jesús. El primer ha sigut 
sempre un apassionat de les falles, des de ben menut. L’any 1996 
comença a fer les falletes del col·legi, i més tard realitza la falla  
del Mercat d’Alcàsser, d’on ha format part tota la seua vida. Va ser així 
com es va endinsar en l’ofici d’artista faller. Anys després, Jesús,  
amic des de xicotet d’Enrique, i amb una gran inquietud per les falles 
anava al taller per ajudar-lo. No va ser fins a 2008 quan va sorgir  
la possibilitat d’associar-se i començar a treballar conjuntament  
de forma professional.   

Les seues falles intenten mantenir un equilibri entre estètica i sàtira,  
i cap dels dos entenen les falles si els falta una d’eixes dues coses. 
Busquen que els seus treballs tinguen un primer impacte visual  
i que posteriorment causen somriures en aquells que ens agrade  
llegir la cartelleria de les escenes.  

Una curiositat d’aquesta parella és que concorden amb la seua falla 
preferida, aquella que els va enamorar, allà per 2004, «Històries 
de la Coentor», de l’artista Paco López que es va plantar per a la 
comissió Convent de Jerusalem, una falla amb un gran treball de 
pintura i escultura. 

Pel que fa als seus treballs, els costa decidir-se’n per un en concret. 
Tenen grans records dels primers que varen plantar al Mercat de 
Russafa i a la Plaça Sant Bult, perquè anaren acompanyats de bons 
premis, i també el que plantaren recentment per a la comissió Joaquín 
Costa-Comte Altea 2019, treball amb el qual se senten molt satisfets. 

Artdefoc

José Luis Sanchis, la meitat d’Art de Foc amb Vicente García Pérez,  
va encetar la seua trajectòria com a artista faller en 1988 en el camp 
dels seus pares. Però abans ja havia conegut les Fogueres perquè  
els seus iaios vivien a la plaça de l’Ajuntament d’Alacant i el cuc del foc 
es va instal·lar en ell en 1983. Durant la dècada dels noranta va plantar 
falla en el terreny familiar per a la festivitat de Sant Jaume perquè  
a Onil feia molts anys que es feia falla per a eixa fita especial. La 
Foguera infantil Pont de la Vilavella en 2014, en quarta categoria 
reconeguda amb el primer premi, va ser un dels treballs que més ha 
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va casar amb la seua parella també artística, Vicente, i la construïren 
com un pastís nupcial expressament. Al següent exercici una falla de 
València va demanar la mateixa creació per a Falles. Va ser per a Art 
de Foc, sens dubte, un punt d’inflexió tant en la creativitat com en la 
qualitat de treball. En 2020 haurien arribat, estrenant-se per cert a 
Xàtiva, al centenar de falles plantades per tota la Comunitat Valenciana.

Els referents d’Art de Foc són molts, impossible no dividir el cor entre falles 
i fogueres: l’estil de Pedro Soriano a Alacant i Paco Juan, el de Vicent 
Almela, Julio Monterrubio i Sergio Amar a València. A banda d’Amar,  
en l’art de falles infantils també tenen una estreta vinculació amb  
el quefer de Javi Fernández qui, a banda, va ser un dels seus padrins 
quan es presentaren a l’examen del Gremi. En adulta, en totes les seues 
versions, Vicente Martínez Aparisi, amb disseny de Carles Corredera.

Art de Foc voldria trobar-se cara a cara amb Ramon Marco, admirant les 
seues estructures de fusta en fogueres i li explicaria que hui tindria 
moltes més opcions per a fer les «barbaritats impressionants que feia 
amb nous materials». A València encara poden intercanviar opinions  
i experiències amb el gran Pepet, de qui destaquen les seues estructures.

Respecte a la situació actual, tenen el cor encollit, sense voler 
generalitzar però sense deixar de posar el focus en una realitat que 
han viscut plenament: «En moltes falles, i també fogueres, l’artista 
ha passat de ser la persona que quan arribava a la plaça se l’aplaudia 
i ajudava a plantar a la que molesta quan els fallers estan celebrant 
festa...». És per això que este tàndem troba necessària la dignificació 
de la professió «que no sabem en quin punt es va perdre». I en este 
trajecte, si Sanchis poguera parlar amb el seu jo del passat li diria que 
«l’aventura és molt xula però molt complicada...». Malgrat tot i en este 
context convuls, Art de Foc defensa que «paga la pena perquè veure  
el treball plantat al carrer i l’abraç d’un president i una fallera major 
quan acabes de plantar la falla fa que t’oblides dels patiments  
i malsons, encara que enguany es complicat de recordar i entendre». 
Respecte al futur en les falles, el veuen prou negre especialment,  
en els pobles en què els ànims i les possibilitats no són igual que  
a la capital, on pareix que ja estan les esperances i els esforços ficats 
amb contundència en 2022. En fogueres, «encara és pitjor...».

Amb tot, el desig d’Art de Foc és clar: «Que la professió de l’artista faller 
siga reconeguda i poder tornar a la normalitat de 2019 en un taller on 



els col·laboradors i treballadors érem una pinya i poder veure el treball 
al carrer una altra volta, amb una forta abraçada després de la cremà». 
És per això que es fa necessari dir als companys: «Treballem junts  
i aprenem de tot el que està passant per a poder tornar a treballar 
d’este ofici dignament».

Artesanía Fallera Hermanos Moya

Miguel Ángel Moya Martín (Alaquàs, 23/04/1987) i Rubén Moya Martín 
(Alaquàs 15/08/1993). Taller a Aldaia.

Als Germans Moya els entra l’afició sent fallers al seu Alaquàs natal,  
en la comissió Miguel Hernández. Comencen el seu contacte amb  
el taller de la mà de José Vicente Zurita, on estan una breu temporada.

Prompte realitzen les seues primeres falles infantils i grans en la comissió 
Vicent Andres Estellés d’Alaquàs en les Falles de 2018.

Han plantat principalment en comissions de la comarca de l’Horta. 
València, Catarroja, Silla o Paterna, on en 2019 van guanyar el primer premi 

d’especial infantil. Han vist les seues falles d’estil clàssic basades  
en el bon acabat i bona pintura.

Asensi Carrasco, Juan Carlos

Fill del també artista Antonio Asensi i família de Juan Carrasco —un altre 
autor de fogueres—, debutarà de manera modesta en 1985, prolongant 
des de llavors un dilatada trajectòria que arriba fins els nostres dies,  
i que potser va aconseguir el seu punt més àlgid, amb les seues 
brillants fogueres plantades al districte Mercat Central en 1994 i 1995, 
ambdós de primera categoria. Per a aqueixa mateixa demarcació 
arribarà a concórrer en categoria especial en 2006 i 2007, expressant 
amb posterioritat la seua producció en obres realitzades generalment 
per a categories inferiors, en les quals la seua tirada pels volums  
i el seu cridaner cromatisme resultaran òptims. Asensi prolongarà  
la seua producció en fogueres per a Sant Vicent del Raspeig i falles  
a Elda, entre altres localitats.
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7 Azpeitia Sanz, José Ángel

Artista amb més de cinquanta anys d’experiència, a banda de realitzar 
falles és molt conegut per la construcció de carrosses. Ha plantat 
molts anys a les demarcacions de la Falla Avinguda de Portugal-
Fragata i Carrera de Sant Lluís-Rafael Albinyana a València), i a Quint-
Pizarro i Lepant-Joan d’Àustria a Mislata.

Z3 25



bBadía Roca, José

Nascut en 1963, a més d’artista faller és pintor de 
ventalls. S’inicia en el mon de les falles als obradors d’Alfredo 

Ortiz i Vicent Torres, que poc després complementa ajudant alguns 
artistes que en les darreries dels setanta tenien els seus tallers  
a l’horta de Campanar. En 1990 ingressa en el Gremi d’Artistes Fallers 
plantant la seua falla d’examen per a la comissió de Verge de l’Olivar 
d’Alaquàs. Dins de la seua trajectòria, cal destacar les falles infantils 
realitzades a Sant Roc de Paterna durant més de vint anys, a Colònia 
d’Aldaia durant quinze i a la Falla del Mercat de Silla durant més  
de set anys, amb les quals aconsegueix els màxims guardons, així com 
diversos ninots indultats. A València cal destacar el període 1992-
95, en què planta la Falla Duc de Gaeta-Pobla de Farnals, i assoleix 
el primer premi de Secció Quarta infantil i el primer premi de secció 
Quarta B en grans, així com el millor ninot de secció. Debuta en 
Secció Especial Infantil plantant a Sant Marcel·lí i completa la seua 
producció plantant per a les falles General Barroso-Calvo Acació i Barri 
Sant Isidre del cap i casal i les falles Trinquet de Manises, Santa Rita 
d’Aldaia i plaça d’Espanya d’Alaquàs.

Baenas García, Pere

On allò tradicional es torna actualitat. Tan bon punt s’entra al taller  
de Pere Baenas, de seguida un s’adona que es respira un ambient  
de taller tradicional. De la manera que es parla i es treballa, un 
descobreix que ha crescut ficat en un taller de falla, i això es nota a 
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9 l’hora de tractar amb ell. Les paraules són sagrades i una encaixada 
de mans entre l’artista i un faller més. Eixa sensació te la dona des del 
primer moment que encetes una conversa amb un artista que, malgrat 
els seus magnífics èxits a València i Alacant, no ha oblidat d’on ve,  
i els qui han sigut els seus companys de viatge durant els quasi 40 anys 
d’aventura fallera, les falles de la Safor, la Marina Alta o de la Ribera, 
on moltes vegades els fallers es converteixen en part de l’equip de 
l’artista faller. I això Pere Baenas t’ho fa notar des del primer moment. 
No amaga el que t’ha de dir amb paraules pomposes que et volen 
vendre el seu producte, i notes immediatament que estàs parlant amb 
algú que coneix la idiosincràsia d’aquesta festa de cap a peus, des 
de la importància del president i la fallera major fins a la il·lusió que 
absorbeix quan visita els casals de les falles amb les quals treballa.

La majoria, per no dir tots els artistes de la Safor i la Marina Alta, han 
passat pel seu taller, on hauran vist tot tipus de situacions que els 
han format de cara al seu futur professional. I segurament no sols 
dels èxits, sinó també de situacions complicades, que realment 
són les que t’adoben en un món cada vegada més mercantilitzat, 
impersonal i resultadista. Una món, el de l’artista faller, on Pere 
Baenas ha passat per tots els escalafons, començant amb una falleta 
infantil a la seua Gandia natal, pràcticament realitzada a cost 0, fins 
als faraònics pressupostos de les Falles d’Especial de València o de 
Fogueres a Alacant, perquè, com diu en més d’una ocasió, per a ell son 
el mateix, l’energia que li dona la vida, amb els seus alts i baixos, però 
insubstituïble fins i tot en l’actualitat, quan el seu nom s’escriu amb 
lletres d’or en l’imaginari popular del món faller.

Baeza Brotons, Maria del Carmen (Carbae)

És l’única dona artista en les Fogueres, destaca en ella la seua capacitat 
de superació, i aposta per la plasmació de dissenys insòlits i personals, 
en els quals s’observa una voluntat de perfeccionament professional, 
alhora que encerta a transmetre-ho amb propostes singulars, encara 
en categories inferiors.
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1 Balaguer Nieto, Miguel

Burjassot, 3/4/1957. Taller a Bétera.
Aquest veterà artista del qual veurem les seues últimes obres en aquestes 

falles es va iniciar al taller de Miguel Esteban pels anys setanta.
La seua primera falla infantil va ser en 1976 per a la Falla de l’Empalme-

Marià Benlliure de Burjassot. Va estar una temporada realitzant només 
falles infantils fins que en 1996 va decidir donar el ‘salt a les falles 
grans de la mà de la Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve de Torrent, 
on es crea entre artista i comissió un vincle especial.

No ha sigut artista de grans pressupostos però si de cuidar molt l’enginy 
i gràcia en les seues obres, que s’han pogut veure en diverses 
comissions de Burjassot, en mítiques places com la plaça de l’Arbre  
i en poblacions com Sagunt, Paterna, Riba-Roja de Túria o Mislata.

Balanzá Martínez, Ricard

L’avantguardisme i el disseny són requisits indispensables en les falles  
de Balanzà. El jove i consolidat artista faller de 31 anys, autor de 
creacions exclusives i originals, ens captiva any rere any amb obres 
d’un acabat perfecte on la pintura té un protagonisme especial,  
ja que l’artista és capaç de treballar les peces amb la meticulositat  
i creativitat pròpies de la firma Balanzà. Les tècniques i els materials 
amb els quals treballa fan que destaque l’estètica de les seues falles, 
introduint elements innovadors que van molt més enllà de les formes 
convencionals i desplegant recursos que trenquen amb la falla 
tradicional. En 2021 ens farà gaudir de les seues creacions, omplint  
de color carrers de València i plantant ambdues falles del Mocador  
a Sagunt, a la comarca del poble que el va veure nàixer. 

Banaclocha Marín, Miguel y Banaclocha Rausell, Miguel

Hui en dia és un dels pocs tallers que queden on la tradició familiar és 
la millor escola que pot haver-hi. Tota una vida dedicada a les falles, 
decoracions, aparadors i grans muntatges d’estands de fires de 
mostres. Dir Miguel Banaclocha és a dir fusteria. Les seues falles 
sempre fan veure l’art de desafiar la gravetat en les seues peces 
principals. No sols els seus treballs són rellevants, sinó que a més han 
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Ricard Balanzá. Falla Jesús Morante i Borràs -Caminot (2019). Enrònia
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3 realitzat grans col·laboracions amb anomenats companys de l’ofici, que 
sempre han recorregut a la seua experiència i bon gust en l’acabat de 
les peces. Pare i fill, fill i pare, treballen braç a braç per a portar avant 
el seu taller i mostrar-nos cada 15 de març les seues millors falles.

Bañuls Ferrer, Salvador

Amb l’aval de Julio Monterrubio. Amb tot just dotze anys de trajectòria 
professional, Salvador Bañuls Ferrer (Cullera, 1986) s’ha convertit en 
un artista emergent amb una rellevant projecció de futur gràcies a una 
conscienciosa formació obtinguda durant quasi una dècada al taller 
de Julio Monterrubio, que li ha permés dominar les tècniques de l’ofici 
més actuals, tant escultòriques (modelatge digital) com pictòriques.

Després de completar la seua etapa d’aprenentatge en tres tallers 
diferents, en els quals es va preparar per a donar una adequada 
resposta a una professió en constant evolució davant els reptes 
tecnològics del segle XXI, Salvador Bañuls s’ha convertit en un artista 
que domina tots els processos de producció d’una falla (disseny, 
modelatge i pintura) perquè considera que «és l’única manera  
de mantindre un taller que funcione».

Amb els ensenyaments ben apresos i orgullós de l’herència artística 
rebuda de Julio Monterrubio, Bañuls ha decidit en els últims anys 
iniciar un nou camí en solitari, la qual cosa suposa definir una línia més 
personal de treball i buscar nous efectes, però mantenint el que és una 
característica definitòria del seu estil, com és la preferència per les 
línies rectes i elegants. Que el conjunt quede net, diu el mateix artista.

Encara que de xicotet gaudia dibuixant i muntant xicotetes estructures 
falleres en la seua casa, el detonant per a dedicar-se professionalment 
a les falles va ser la fascinació que en 2003 va sentir quan, en entrar 
a la plaça del Pilar de València pel carrer Maldonado, va contemplar 
la Titania d’El somni d’una nit d’estiu... que Julio Monterrubio havia 
dissenyat per a festejar els cinquanta anys de la veterana comissió  
del barri de Velluters en la Secció Especial. Com si d’una premonició  
es tractara, deu anys després entraria a treballar al taller del mestre 
que li havia introduït el cuquet per les falles.

Després d’estudiar el batxillerat artístic, va començar la seua formació  
en l’exercici 2005-2006 al taller del seu paisà Juan Carlos Donet 
García, on va romandre durant cinc anys, i va continuar al del també 
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5 cullerà José Lafarga en l’exercici 2011-2012, en tots dos casos fent 
treballs tant per a falles grans com infantils.

Les primeres falles infantils amb signatura pròpia les va plantar  
a la seua localitat natal, Cullera: El dia de les estrenes i Simfonia 
instrumental (Xúquer, 2008 i 2009 en les seccions Segona i Primera, 
respectivament), que li van obrir les portes perquè la comissió de 
Passeig-Mercat li oferira debutar en la Secció Especial amb Benvinguts 
al circ (2010), i li donara noves oportunitats amb L’amor (2011) i Terra  
de Faraons (2012). En eixe mateix any de 2012 va realitzar la seua 
primera falla gran a Cullera: Com passa el temps (segon premi  
de la Secció Segona) per a la comissió de Xúquer.

En l’exercici 2012-2013 va deixar en suspens la seua producció fallera 
per a treballar a temps complet al taller de Julio Monterrubio, al qual 
considera un artista de referència com a introductor d’una estètica 
més moderna en les falles del segle XXI. Amb una actitud permanent 
per assimilar i aprendre nous conceptes i tècniques va romandre 
al costat del mestre fins a l’exercici 2016-2017 quan Monterrubio 
va realitzar la seua última falla de Secció Especial: Eterna seducció 
(L’Antiga de Campanar, 2017).

En l’exercici 2017-2018 va decidir obrir-se camí en el món de les falles  
i va tornar a realitzar falles infantils en solitari: Mercat d’Alzira en 
Secció Especial, París-Pedrera de Dénia també en Secció Especial i 
Plaça Cervantes de Paiporta van ser els projectes amb els quals  
va tornar a la competició.

Un any després va fer un pas més en constituir una societat limitada 
(Plantadeu 2018, SL) amb Néstor Ruiz, que de facto havia sigut  
el cap de taller en els últims anys d’activitat de Julio Monterrubio. 
Amb ell realitzaria les tres primeres falles grans a València: Mirades 
(Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí), Mascletà de colors (Gayano 
Lluch) i L’esperança (Doctor Gil i Morte-Doctor Vila Barberá). El resultat 
d’aquest debut va ser espectacular: segon premi en Primera A  
i Primera B i tercer premi en Segona B, respectivament.

En 2019 va realitzar també les fogueres major i infantil d’Ángeles-Felipe 
Bergé d’Alacant i les dues falles de la comissió Centre d’Elda.

Per a les falles no celebrades de 2020, el tàndem Bañuls-Ruiz va tornar 
a realitzar els monuments d’Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí 
(Penélope i l’espera, en Primera A), Gayano Lluch (En els llindars  
de la llei, en Primera B, i la infantil Or en Secció Especial) i Doctor Gil i 



Morte-Doctor Vila Barberá (Perillosa seducció, en Segona B),  
unes propostes que han quedat pendents per a 2021.

Va entrar a formar part del Gremi Artesà d’Artistes Faller en 2020 després 
de superar les proves corresponents, amb les falles realitzades  
en 2019 a València, la foguera d’Ángeles-Felipe Bergé d’Alacant de 2019 
i les falles de 2020 de València, que el tribunal del gremi va valorar 
en el taller al no poder-se plantar per les restriccions sanitàries 
imposades a conseqüència de la covid-19.

L’any 2020 també hauria d’haver sigut el del debut en falles grans  
de la Secció Especial a la seua ciutat natal amb Cullera està en l’ona 
per a la comissió de Passeig-Mercat, amb la qual repetirà aquest 
mateix projecte per a 2021.

Barea Ortiz, Daniel

Va estudiar Batxillerat Artístic a Sagunt. En 1999, amb vint anys, planta  
la primera falla com a artista. Ha treballat en diferents tallers i ha 
plantat en poblacions com Benicarló, Almenara, Sagunt, Faura, 
Gilet, Puçol, el Puig, Foios, la Pobla de Vallbona, Burjassot, Alboraia, 
Manises, Torrent, Picanya, Alaquàs, Godella, Alginet, el Port de Sagunt, 
Alacant i València. El seu estil es caracteritza per la temàtica  
en el guió de la falla així com en el disseny modern i molt colorista.

Bartolomé Navarro, José

Artista faller fuster. Va nàixer a València el 16 de novembre de 1958. S’inicià  
al taller de Miguel Esteban i Luis Bois, i en la construcció de falles 
infantils. Obtingué amb les falles infantils nombrosos premis tant a 
València com a Alzira i Carcaixent. Quan s’independitzà, realitzà falles 
grans. També realitzà estands de Fires i Publicitat. Així com decorats per 
a la Fura dels Baus en la segona biennal de València en 2002  i El Hat-Roc 
de Madrid, així com la publicitat en diverses cadenes de menjar ràpid.

Ha sigut secretari general del Gremi d’Artistes Fallers, i ha optat amb  
diversos càrrecs en la direcció del Gremi d’Artistes.

En la seua vida professional ha realitzat falles. «Carrosses», la seua 
primera falla infantil, va ser en Mestre Aramburu-Sanz Campanar, 
i la seua primera falla gran en Félix Pizcueta-Ciril Amorós, ambdues 
de València. Ha col·laborat en la Falla Municipal en l’exercici 2000.
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Daniel Barea. Vulcana. Falla Trinitat-Alboraya 2019. Imatge Ángel Romero



Bayona Calatayud, Alfredo

L’èxit dels grans volums. Amb 67 falles realitzades en 17 anys d’activitat 
professional centrada principalment en poblacions de les comarques 
de la Ribera i la Safor, la trajectòria d’Alfredo Bayona Calatayud 
(Cullera, 1956) es caracteritza per la realització de grans volums que 
li han reportat, a més d’un primer premi en falles infantils, dènou 
primers premis en falles grans, d’ells vuit a Cullera (sis en Secció 
Especial i dues en Secció Primera), cinc a Tavernes de la Valldigna, 
tres a Gandia (un en Secció Primera i dos en Secció Segona) i altres 
dos a Oliva.

Aficionat al dibuix i les escenografies, la seua vocació d’artista és 
tardana, ja que la primera falla infantil la fa amb 48 anys (Salvem la 
Mediterrània, 2004), per a la seua comissió de tota la vida: Taüt  
de Cullera, per a la qual farà també les infantils de 2005 i 2006 i,  
tot seguit, els monuments grans de la Secció Especial durant onze 
anys (de 2007 a 2017, tots dos inclosos).

Va ser un període de grans èxits, ja que en la màxima categoria de Cullera 
va aconseguir sis primers premis, dos segons i dos tercers, a més de 
tres premis d’Enginy i Gràcia. De tots ells cal destacar Un mar de falles 
(2008), El fantasma de l’òpera i altres fantasmes (2009), Ballant, ballant 
(2010), Fes l’amor i no la guerra (2012), Benvinguts al paradís (2013) i 
Somnis d’una nit d’estiu (2014).

L’altra comissió fetitxe de Bayona al seu poble ha sigut El Port, amb 
set projectes i un balanç d’un primer premi (La bellesa de Nefertiti, 
2010), sis segons premis, entre ells, Aterra com pugues (2008), Flower 
power (2009), Màscares a Cullera (2012) i Port west (2015), i dos premis 
d’Enginy i Gràcia.

A més de Taüt i El Port, entre 2007 i 2020, a Cullera també ha realitzat 
altres quatre falles per a les comissions de País Valencià (Amor  
a primera pedra, primer premi de Secció Segona en 2008), Xúquer 
(2015) i dos per a La Bega (primer premi de Secció Primera en 2019  
amb Un país de meravelles i Animalades en 2020).

Una altra comissió amb la qual ha treballat colze a colze ha sigut la Dula 
de Tavernes de la Valldigna, amb dotze falles entre 2009 i 2020, entre 
les quals destaquen cinc primers premis: Fora baix que va ripio (2009), 
Flower power (2010), I foren feliços i menjaren xorisos (2011), Benvinguts 
al paradís (2016) i Alícia al país de les meravelles (2017).
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Alfredo Bayona. Imatge Joan Castelló



A Gandia ha realitzat set monuments per a la Falla Màrtirs (entre 2011  
i 2017, amb un primer premi en Secció Primera en 2016 amb Gandia 
ciutat sense llei) i tres monuments per a la Falla Grau (entre 2028 
i 2020, amb dos primers premis en Secció Segona amb Història 
histèrica, 2018, i Guirigall, 2019).

L’èxit també ha acompanyat Alfredo Bayona amb les seues falles a Oliva, 
ja que ha aconseguit dos primers premis amb la falla del Barri de Sant 
Francesc: Mambo (2018) i Supercalifragilisticosespialidosos (2019).

El debut d’Alfredo Bayona a València es va produir en 2013, amb I tu,  
de què vas?, la falla gran de Doctor Gil i Morte-Doctor Vila Barberà,  
que va obtindre el sisé premi de la Secció Tercera A.

Les seues restants produccions han sigut per a les comissions Vila  
i Honor de Corbera (entre 2005 i 2008), Ronda Bernat Alinyo de Sueca 
(entre 2009 i 2012), Campament de Paterna (2018), Verge de l’Olivar 
d’Alaquàs (2018) i Falla la Malva d’Alzira (2020).

Beitia Cardós, Josué

Josué arriba a les falles quasi de casualitat entrant a formar part 
en l’equip de taller de Vicente Llacer Rodrigo l’any 2011. Prompte 
descobreix que l’ofici d’artista faller és el seu i debuta plantant en 2013 
la falla infantil de la seua comissió de Massanassa a la Falla Alqueria.

L’any següent fa el salt a les falles grans i planta a València a la Falla Cuba- 
Buenos Aires i la Falla Carrer Alacant de Quart de Poblet. Així com la Falla 
Literat Azorín de Benetússer, en la qual porta ja sis anys consecutius.

En 2019 aconsegueix el que ell considera el seu major èxit, un cinqué 
premi en Primera B per a la Falla Ferran el Catòlic-Àngel Guimerà,  
així com dos premis de millor ninot de secció.

Josué és un dels joves valors de les falles actuals que destaquen apostant 
en la línia del disseny de Carlos Benavent.

Benavent Piera, José

(Carcaixent, 1964), conegut per Milet, és una artista prolífic que 
comença a aprendre l’ofici l’any 1981 al taller de Vicente Femenia 
d’Alzira. El 1987 construeix la seua primera falla infantil per a la 
comissió Jaume I de Carcaixent, mentre que el 1988 s’examina per  
a accedir al Gremi Artesà d’Artistes Fallers de València i, des d’aquell 
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El llac de la xafarderia de José Benavent  (Poeta Alberola - Totana, València, 2018)



moment, s’ha dedicat a fer falles per a distintes poblacions com 
Carcaixent, Alzira, Torrent, Carcaixent, Algemesí, Benidorm, Xàtiva 
i València, llocs on ha aconseguit premis de secció i ninot a més de 
deixar bona impressió.

Destaca per ser un treballador incansable i per la gran versatilitat que té 
per desenvolupar totes les tasques a fer dins del taller. Al costat  
de la seua muller, gestionen l’obrador de Carcaixent, que dona cabuda 
a col·laboradors de l’altura de Jordi Fresquet, qui en l’actualitat 
realitza tasques de pintura, escultura i disseny.

Berlanga Martínez, Carlos

Carlos és un artista dels veterans de la festa, treballador de l’ofici del 
cartró i signant de comissions en les seccions mitjanes i baixes,  
però no per això un mal artista. És un obrer de la sàtira, de la màgia  
de les falles infantils i de la paleta de colors que fan possible cada any 
que comissions modestes traguen al carrer falles molt més que dignes. 
D’entre els seus temes estrela destaquen l’ecologia, el canvi climàtic 
i l’educació en unes falles de tall clàssic amb missatge didàctic. Tal 
com diu en les seues pròpies paraules: «Les més cridaneres sempre 
són les falles de majors proporcions, encara que també resulta molt 
emocionant veure els xiquets tirar de la mànega als seus pares per  
a contemplar una estona més una de les moltes falles infantils.»  
En l’actualitat té el taller a la ciutat fallera, al carrer de la Marquesa 
de Paterna, al número 15, d’on han eixit i continuen eixint falles d’estil 
clàssic, tant majors com infantils. 

La seua carrera la comença a principis dels anys noranta en poblacions  
de l’Horta, com Aldaia (Mestre Serrano), Xirivella (Monte Piedad), 
Ribarroja (L’Amistat i L’Harmonia), Paiporta (El Poble), etc. El seu bot 
al cap i casal el fa el 1993 Borrull-Peset Cervera amb un sisé premi de 
secció onzena. L’any 1994 planta la falla infantil de Borrull-Socors amb 
una fantasia en una sopera de la qual eixien fades i animals del bosc.  
El 1996 planta la infantil de Lo Rat Penat amb el lema Sabor a verano, 
amb una composició tradicional sobre una tortada barroca típica de 
l’època on apareixen gelats i activitats per fer en vacances. El 1998 
continua plantant la infantil de Borrull-Socors amb la qual aconsegueix 
un quart premi de secció novena gràcies a una falla al voltant  
de la dansa, el cinema i el teatre. 
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3 El final de segle el porta a donar el gran salt i tenir la gran oportunitat  
de plantar en la secció especial infantil del cap i casal. Ho farà amb  
la confiança que li deposita una falla del sector de Benicalap, Acacias-
Picayo, on planta el 1999 Contra Viento y Marea, un lema quasi 
premonitori sobre la seua carrera i l’ofici d’artesà de la festa. Aquesta 
falla li va fer aconseguir un cinqué premi de la categoria d’or gràcies 
a la seua composició redona, on un xiquet eixia volant del seu llit en 
somnis i l’envoltaven diversos personatges de fantasia, cavallers  
i princeses. La darrera la completava un castell medieval. El 2000  
la falla de Benicalap li renova la seua il·lusió i planta Caiga qui caiga,  
tot un cant mediambiental i d’esperança en un món millor replet 
d’animals, i de tribus en contacte amb la natura, com els indis  
o esquimals, guardonada amb un nové premi i un seté d’E+G de la 
màxima categoria. La falla estava rematada per una gran balena  
i els bustos dels divulgadors Jacques Cousteau i Félix Rodríguez de la 
Fuente. De fet el ninot que va presentar a l’exposició era un homenatge 
a Félix que des del cel portava un carret amb cries d’animals. El 2001 
planta de nou a Acacias-Picayo amb El rei de la casa, en què es fa 
crítica dels xiquets consentits pels pares i iaios i a L’Alcota-Sagunt 
planta en seccions inferiors una fantasia veneciana, amb arlequí i ballarina. 

L’any 2002 planta a Marqués de Montortal-Berni i Catalá amb un tercer 
premi de secció vuitena amb una falla rematada per un arc de sant 
Martí i un rellotge, mentre que a L’Alcotà-Sagunt planta una modesta 
falla sobre els iaios. El 2003 repeteix amb Marqués de Montortal 
la composició dels iaios i amb L’Alcotà una sobre pallassos. L’any 
següent, 2004, planta a Marqués de Montortal un jardí amb una parella 
romàntica. El 2005 fitxa per Puebla de Valverde-Segona República 
Espanyola amb la falla L’educació, on mostra una escena dins de l’aula 
de principis de segle i continua fidel a Marqués de Montortal amb 
Fantasia Disney amb el gran castell del parc d’atraccions i un Mickey. 

El 2006 en Puebla de Valverde planta Salvem la natura, amb un remat ple 
d’animals en una arca de Noé i escenes noves de la pel·li Madagascar.  
A Menéndez Pelayo-Catalunya planta Ecología y paz amb ninots  
de la que va plantar en secció especial. A Primat Reig-Vinaròs torna  
a plantar la falla L’educació i a la Ciutat de l’Artista Faller s’atreveix  
amb una falla sobre monstres, Xe que por!, i a Linterna-Na Robella Parc 
Jardí. A Blanqueries planta El primer nieto i a L’Alcotà-Sagunt  
El canvi climàtic. 



Pel que fa a Torrent, Berlanga ha plantat en la falla Ramón y Cajal infantil. 
Va ser el 2006 quan va plantar la falla Vine a divertir-te en la secció 
especial, amb un tercer premi. La falla mostrava un gran transistor 
d’època sobre el qual un pallasso que feia de remat tocava els plats, 
acompanyat d’estreles. La resta d’escenes mostraven diversos 
elements de diversió infantil: com la música, els programes de la tele, 
una festa d’aniversari, unes màscares de carnestoltes, entre d’altres. 

El 2007 planta a la Ciutat de l’Artista Faller Ja no queda res, a Blanqueries 
L’educació, a Primat Reig-Vinaròs Xe que por, a Menéndez Pelayo-
Avinguda de Catalunya Zoo... Lògic?, a Linterna-Na Robella, Al mal 
temps, bona cara, a L’Alcotà-Sagunt L’educació i a Pintor Domingo-
Guillem de Castro Jocs. El 2008 torna a repetir amb les mateixes 
comissions i tornarà a repetir falles, motles i lemes. A l’Avinguda 
Burjassot-Carretera de Paterna planta El món en les teues mans,  
a la Ciutat de l’Artista Faller Posant color al món, a Linterna-Na Robella 
presenta Lliçó de canvi climàtic, a Doctor Manuel Candela-Beatriz de 
Tortosa planta una falla d’aniversari sota el lema 50 anys d’il·lusions,  
a Marqués de Montortal fa allò propi amb L’educació, a l’Avinguda  
de França-Alfredo Torán y Olmos planta València mirant a la mar,  
a Blanqueries Canvi climàtic i a la seua eterna i fidel comissió de 
L’Alcotà-Sagunt planta L’eterna lluita. Per últim, en Pintor Domingo-
Guillem de Castro presenta Tradició és festa.

L’any 2009 dona un gir en la seua carrera i planta per primera vegada una 
falla adulta, ho farà trencant motles i del cartró tradicional passarà  
a fer una falla innovadora per tractar el maltractament contra la dona. 
La comissió de l’Avinguda Burjassot-Carretera Paterna La Parreta li 
diposita la confiança del projecte ¿Xq?, on es va fer amb un bronze  
i un segon premi d’enginy i gràcia de la secció 7A, a banda del tercer 
premi de falles experimentals de tota València. A l’altra falla veïna  
de Carretera de Paterna planta la infantil sobre L’educació, a Puebla de 
Valverde Cosas de niños, a Linterna-Na Robella Descobriments, a Doctor 
Manuel Candela Todo por los premios, obté un nové premi i un segon d’E+G. 
A Blanqueries planta Fiesta todo el año i a L’Alcotà-Sagunt Animalades.

El 2010 continua plantant la falla de la classe a Linterna-Na Robella, a 
Avinguda Burjassot Vine a divertir-te, a Doctor Manuel Candela planta 
la seua segona falla adulta amb una modesta L’eterna lluita, on lluiten 
dos grans llibres, i la infantil de la mateixa comissió: Juegos de ayer 
y de siempre. A Blanqueries planta Respectem la natura i a L’Alcotà-
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5 Sagunt continua amb el lema mediambiental Canvi climàtic. L’any 2011 
planta només falles infantils, com ara: Plaça Mare de Déu de Lepanto, 
El rei de la casa; Maria Ros-Sant Tomàs, Ecologia; Plaça del Negrito, 
Regals; i a la fidel L’Alcotà-Sagunt pantà el castell de Disney amb 
Homenatge a Walt Disney.

L’any 2012 baixa la seua producció i planta a Rodríguez de Cepeda 
L’educació i a Plaça del Negrito Criatures. El 2013 només Rodríguez  
de Cepeda Criatures i Maria Ros-Sant Tomàs L’educació. El 2014 només 
signarà a la població de Burjassot (a Maria Ros-Sant Tomàs) la falleta 
Jocs d’ahir i hui. El 2016 signa de nou falles majors i ho farà de la mà de 
la comissió Puebla de Valverde amb la proposta La edad del pavo, on va 
aconseguir un tercer premi de la secció 7A i la infantil Los nanos van  
al cine. Eixe any també va plantar en la falla Conservatori, d’Oliva,  
on va aconseguir un cinqué premi.

El 2017 planta una altra falla major a José Maria Bayarri-Los Isidros sota 
el lema Fantas-Monfaller, d’igual manera que el 2018 plantarà en la 
mateixa comissió Elixir. Finalment la comissió Mestre Arambul Sanz-
Campanar confia en el seu taller per al 2019 plantar Què Pito-Reo!  
i la infantil Descobriments. La resta de poblacions on planta falla són 
Alfafar, Paterna, Alaquàs, Aldaia i Utiel.

Bernat Cano, Alfredo

Xàtiva, 1970. Autodidacta en l’aprenentatge, és un complet artista faller 
que té la capacitat d’assolir les diferents fases constructives. Destaca 
per la seua pintura de colors freds i alhora vius.

L’any 1988 s’inicia com a aprenent al taller de Paco Roca, qui és una de les 
seues principals referències artístiques junt amb Juan Codina i Pepe 
Herrero. L’any 1992 va començar, com a aficionat, fent la falla infantil  
de Murta-Maravall. Com a professional ho va fer el 1995 i va realitzar unes 
acurades falles infantils fins que l’any 1999 es va consolidar com  
a artista en començar a obrar falles grans i plantar l’any 2000 la falla de 
Benlloch-Alexandre VI. Des d’aleshores ha plantat més de un centenar 
de falles a Xàtiva, Tavernes de la Valldigna, Gandia, València, Alaquàs, 
Alzira, Carcaixent, la Llosa de Ranes, Dénia, Xàbia, Castelló, l’Alcúdia de 
Crespins o l’Ènova. De tots els cadafals plantats cal destacar els primers 
premis de la secció especial dels anys 2011 i 2012 amb el Prado de 
Gandia, el primer premi de 2006 amb Bonavista d’Alaquàs, el primer de 
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Les inquietuds de Carla de Manuel J. Blanco (Benlloch-Alexandre VI, Xàtiva, 2014). Imatge David Calatayud

19 de març d’Alfredo Bernat (Yecla-Cardenal Benlloch, 2013), 1r premi secció 4a A. Imatge Planet Fallas
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7 l’especial de Xàtiva l’any 2015 amb República Argentina, cadafal signat 
junt amb Venancio Cimas, així com les falles municipals de Xàtiva de 
2012. Actualment és l’artista principal en Decoració Esteller, empresa 
dedicada a fer falles i treballs decoratius per a escaparates i habitatges.

Blanch Gomis, Javier

Artista faller nascut a Castelló el 9 de desembre de 1976. Després de 
realitzar la formació bàsica, estudià a l’escola de Belles Arts i a l’Escola 
d’Arts aplicades i oficis de Castelló.

Ingressà en el Gremi d’Artistes Fallers de València el 2003, on desenvolupà 
tota la seua activitat a la zona de la província de Castelló amb tradició 
fallera com: Almenara i Vall d’Uixó, i a la província de València com: 
Setaigües, Sagunt i Faura.

La seua primera falla la construeix en 1992 per a la comissió El Compromís 
del barri de Sant Marc d’Almenara, col·laboració que va mantindre 
durant més de deu anys. En 1995 realitzà la seua primera falla a 
València per a la demarcació de la Falla Fontanars dels Alforins.

Blanco Climent, Manuel José

Xàtiva, 1968. És un important artista xativí, que amb només deu anys son 
pare va estimar que signara la seua primera falla (infantil del Raval  
de Xàtiva, 1978). Aquesta precocitat continua amb el fet de començar 
a plantar amb l’edat de quinze anys i amb la consideració que ja 
serà, diguem-ne, des del seu propi taller. Des d’aquell 1984 enceta 
una carrera professional on la seua tasca li reportarà grans èxits, 
sobretot a la seua ciutat, on ha estat guanyador de dotze primers 
premis absoluts així com l’especial de València, on ha participat en huit 
ocasions per a les falles del Pilar i Sueca-Literat Azorín, demarcació on 
ha aconseguit tres primers premis (1995, 1998 i 1999). També ha plantat 
falles infantils a Alzira, Carcaixent, Dénia, Gandia i Silla, llocs on 
aconsegueix el màxim guardó a més del triomf l’any 2006 en l’especial 
de les fogueres d’Alacant a la demarcació de Foguerer Carolines.

I serà aquest any 2006, quan decideix fer un pas més en la seua professió 
artística i signar falles grans, debut que es produirà a la Falla J. 
Costa-C. Altea de Primera A i també a la plaça de Benlloch de Xàtiva, 
emplaçament on s’han pogut apreciar una sèrie d’excel·lents treballs 
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(2007, 2010 o 2014). Els darrers anys ha plantat cadafals per a la seua 
població, amb un total de 21 falles grans, 39 infantils i la realització  
de les falles municipals de l’any 2011, així com a València, on ha plantat 
14 falles grans en emplaçaments com ara Avinguda França-Alfredo  
o Mossén José Cuenca-Pinedo. 

Ni cal dir que l’ofici l’ha aprés de son pare, qui li ha indicat en tot moment 
el quefer de la professió. A part de son pare, sempre ha tingut la 
consideració d’anomenar com a referents seus Abel Monteagudo  
i Andrés Martorell, excel·lents professionals que van ser col·laboradors 
habituals als tallers del seu pare. De Blanco Climent hem de destacar, 
per damunt de tot, la pintura i la composició estètica que realitza en 
els seus cadafals fallers a més de ser un meticulós de la composició 
artística i de l’acabat.

Bonilla Silvestre, Xavier

S’inicia en les falles quan està encara en etapa escolar, gràcies al seu 
oncle, Vicente Silvestre, artista faller al qual anava a ajudar els 
dissabtes al matí. Expert fuster, amb ell aprén tots els secrets en 
aquesta disciplina. L’any 1990 entra a treballar d’aprenent amb 
Miguel Delegido, artista que li ensenya a modelar en fang, i passa 
posteriorment pels tallers de José Martínez Mollá i José Lafarga,  
el seu gran mestre en pintura.

Artista complet que domina totes les fases del procés, s’ha especialitzat 
en la faceta que més l’apassiona: la pintura. Gràcies a això col·labora 
com a pintor en múltiples tallers. 

Planta les seues primeres falles grans en les comissions del Rajolar 
(Benetússer) i Juan Verdeguer-Bello (València). El seu treball destaca 
per l’aportació de línies actuals i personals dins del concepte «clàssic» 
de falla.
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Xavier Bonilla. Imatge Ángel Romero
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cCaballero Gutiérrez, Víctor

Treballs molt interessants al cap i casal.

Cano Hernández, Alejandro

Desplega amb tanta modèstia com convicció una trajectòria inicialment 
centrada en fogueres infantils i prompte estesa en obres adultes,  
en les quals destaca la seua soltesa compositiva, la frescor de la seua 
gamma cromàtica i, fonamentalment, la seua aposta per temàtiques 
de clar compromís social.

Capella Claramonte, Javier

La passió per les falles de Javi Capella (Borriana 1965) li naix des de ben 
menut i és per eixe motiu que amb només quinze anys entra com a 
aprenent al taller del també artista borrianenc Santiago Soro, del qual 
recorda l’espectacular plantà de la foguera del Mercat Central de 1981, 
tot un prodigi de fusteria de l’artista. En deixar el taller de S. Soro, 
entra a treballar per a l’artista Javier Palomar i es just allí on es llança a 
fer alguna falla infantil i on descobreix que, dins de l’ofici, allò que se li 
dona més bé és la pintura, motiu pel qual s’especialitza en eixa vessant 
i passa a dedicar-se a pintar per a diversos artistes, com el mateix 
Javier Palomar i també Vicent Tornador (pare i fill), Joan Garí, Loren 
Fandos, Sergio Edo, Carlos López o l’alacantí Fede Molinero. No és fins 
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2010, Javi Capella. Falla Barri València. Borriana. Imatge Vicent Blasco



l’any 2010 que debuta en solitari com a artista de falles adultes i ho fa 
amb la comissió de la Falla Barri València de Borriana, on aconsegueix 
el sisé premi i el ninot indultat d’aquell any. A Borriana, des de llavors, 
ha plantat també amb la comissió de la Falla Rei Jaume I i la del Barri 
La Ravalera. El 2012 debuta a les falles de la Vall d’Uixò amb la comissió 
de la Falla Sud-Oest, on ha aconseguit ja set primers premis i sis 
ninots indultats. Aquest 2020-2021 plantarà per primera vegada a 
València amb la comissió de l’Avinguda de la Plata-La Senyera.

Cardells Martínez, Enrique

Pintura i acabat molt ben cuidat, fan que els seus treballs agraden molt. 
Artista de Falles grans i infantils. 

Cardells Martínez, José Luis

Artista que ha desenvolupat la seua carrera a la ciutat de València, 
participant en seccions de poc pressupost, però amb una composició 
i treballs interessants.  

Cardells Solves, Mario

Pels pinzells de Mario Cardells brolla la creativitat que emana d’un artista 
jove, però alhora veterà en l’ofici de fer falles. Perquè Mario (27 anys) 
realitzà la seua primera falla en 2016, però això de plantar cadafals ho 
va mamar a casa des de menut gràcies al seu avi, a son pare i a son tio, 
que també eren i són creadors d’art efímer.

No és gens estrany que el que més li agrade siga donar-li color a les seues 
obres, ja que els matisos que és capaç d’aportar a les seues falles  
els confereixen un alè característic i diferenciable. La seua senda  
com a artista faller és encara novella, però de segur que el recorregut 
per aquest meravellós i patrimonial món li depara grans alegries. 

Mario Cardells: d’Albalat dels Sorells a les places i carrers dels pobles. 

Carrasco Chiva, José Ricardo

Bones composicions tant en grans com en falles infantils, plantant 
a València.
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2011. José Maria Haro- Poeta Mas y Ros. Sergio Carrero Melián



Carrero Melián, Sergio

Forma part d’una de les dinasties més nombroses de les falles. Va nàixer  
a València el 5 de maig de 1969.

L’ambient familiar fa que a l’edat de vuit anys començara ajudar  
la família, quan acabava l’escola, una de les seues especialitats,  
la fusteria, el du a col·laborar en nombrosos tallers, com el d’Emilio 
Miralles, Alejandro Santaeulalia, Agustín Villanueva Collar, Enrique 
Furió, amb els quals col·labora en la realització de les decoracions 
per a l’Oceanogràfic i en estands de fira. Destaquen les seues 
col·laboracions al taller de Manolo Martínez Reig. A hores d’ara ajuda 
els seus companys i realitza falles com en les demarcacions de José 
Maria Aro i Avinguda Joaquín Ballester.

Una de les curiositats del seu taller és que és l’encarregat de la plantada 
del cadafal de la Mare de Déu dels Desemparats per a l’ofrena  de la 
Mare de Déu que se celebra tots els anys en les falles de València.

Carsí García, Carlos

Carlos Carsí enceta un 2021 amb un fil de llum que tot ho alegra. Enmig 
de la foscor del present i futur de les Falles, serà pare per primera 
vegada. Podrà explicar en uns mesos al nou o nova Carsí que son 
pare és faller des que va nàixer i va créixer veient tota la seua família 
vinculada a comissions, fer falla, des de la base fins a alts càrrecs, 
i veient fer falles. Com a primer referent artístic, Andrés Martorell, 
«un gran artista i un gran professional en equips de taller». Carlos 
recorda que ja als quatre anys somiava amb ser artista faller. En casa 
va començar a modelar amb fang ninots. Als tretze anys aprofitava els 
dies festius, caps de setmana i estiu per a aprendre l’ofici en un taller. 
Des d’aquells anys noranta, la trajectòria ha sigut imparable, constant 
i compromesa. El seu punt clau, reforçat pels premis, va ser la creació 
de la falla sota el lema «Calla, canalla» en Secció Especial per primera 
volta de la mà de la Falla Cuba-Literat Azorín en 2016. En 2020 Carsí 
hauria plantat 103 creacions pròpies, entre falles i fogueres, una xifra 
que repassa amb un somriure orgullós però inevitablement agre...

Miguel Santaeulalia pare, Julio Monterrubio i el ja esmenat Andrés 
Martorell han sigut els seus tres grans referents, explica. Sense oblidar 
eixes obres, eixos cors i eixes mans, Carsí viatja al present afirmant 
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5 que «ací i ara no sobra ningú i som necessaris tots i totes en l’ofici 
d’artista faller». Ángel Llàcer, Manolo Algarra i Alejandro Santaeulalia 
són tres noms que li venen al cap immediatament quan li preguntes 
per «imprescindibles» en este present complicat. Però si tinguera 
l’oportunitat de parlar amb algú del passat, tocaria a la porta del taller 
de Salvador Debón. Carlos Carsí guarda a la memòria les converses 
amb son pare, mirant fotos antigues, sobre les falles mítiques 
plantades per Debón a Doctor Collado: «Eixe estil i eixos centres tan 
treballats sempre m’han cridat l’atenció. Li parlaria d’un ofici que bé 
coneix d’aquella època que ara per ara està ben tocat, a l’UCI...  
Li confessaria que hem aprés molt poc estos anys per a saber viure  
del nostre treball. Òbviament abans es vivia diferent de les Falles,  
però amb la carrera que hem anat fent d’anar a pel primer premi  
ens hem oblidat de ser nosaltres mateixos, d’anar a pel que u és  
i creu, volent sempre agradar i competir». En conclusió, «hem de ser 
coherents amb el que cadascú pensa i fer un bon treball. Els premis 
són una altra història. I tot això és el que ens està portant a la ruïna».

I en una altra conversa impossible ja però nostàlgica i sincera de Carsí, 
seria amb ell mateix: «Li diria al meu jo del passat que trellat amb el 
que fas, que és més efímer que la pròpia obra i de la professió s’ha de 
viure. Els premis estan molt bé, però s’ha de viure. No et tornes boig, 
valora el teu temps, no paga la pena tantes hores regalades a l’ofici 
llevades de la vida que després ja no tornen». El Carsí del present veu 
el futur «molt fotut. La COVID ens ha deixat morts. Vivim del poquet 
que algunes comissions ens poden pagar». Ho explica mirant a un altre 
horitzó creatiu: tematitzacions i decoracions. L’únic que ens salvarà 
és la versatilitat que als tallers puga obrir noves portes creatives, 
encara que lluny de les Falles». «I és una llàstima perquè les Falles  
són Patrimoni i s’està deixant perdre des de dalt...».

El desig de Carsí és tornar a la normalitat i «deixar de patir per la salut  
i el que va de la mà de la salut». Professionalment, «no volem fer-
nos rics, només viure». I anant més enllà, un missatge per als i les 
professionals de l’art faller: «No deixem de lluitar, pensem les coses 
dos vegades, aprofitem del que som per a treballar i menjar. Vindran 
temps millors».



Vicente Chaveli. Imatge Ángel Romero
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7 Chaveli Llinares, Vicente

Faller de tota la vida a Tavernes de la Valldigna (primer de la Falla Portal 
i després de la Falla Passeig), els seus començaments tenen lloc 
ajudant els caps de setmana els artistes que plantaven en la seua 
comissió. Després de finalitzar el servei militar, decideix ser artista 
faller, començant a treballar al taller de Vicente Piera. Debuta plantant 
falla gran en les comissions de Pius XII (Carcaixent), València (Vilanova 
de Castelló) i Sant Joan (Alzira).

Artista complet, s’ha especialitzat en fusteria i pintura. L’any 2018 es 
converteix en president del Gremi d’Artistes Fallers de Borriana.

Cheli Collado, Rafael

L’oasi enmig del desert. La seua valentia a l’hora d’iniciar la seua marxa 
artística en una ciutat, on pocs ho havien aconseguit, va ser un repte 
al qual Rafa Cheli no dubtà a plantar cara.

Lluny de pensar a traslladar-se de la seua volguda Dénia a llocs més 
fallers, va decidir treballar als peus del castell, protegit dels vents 
càlids del sud. La seua tenacitat no li permet rendir-se davant de cap 
projecte, per molt important que fos, convençut que la seua actual 
maduresa professional estarà del seu costat.

Chornet Roig, Jaume

Professor del Departament d’Escultura i vicedegà d’infraestuctura  
de la Facultat de Belles Arts, ha plantat moltes Falles denominades 
Innovadores,tant grans com a infantils, a la Universitat Politècnica 
de València UPV.

Chorro Torregrosa, Roberto

Destaca per la seua llarga experiència en el terreny de les fogueres infantils, 
algunes d’elles de notable envergadura. Aqueix bagatge previ suposarà 
un aval a l’hora de prolongar un camí encara incipient en fogueres 
adultes, on potser es caracteritze una clara aposta per allò figuratiu.
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Chuecos Sánchez, Lázaro

Ja a l’escola destacava per la seua habilitat en els treballs manuals, 
encara que li agradaven molt les matemàtiques i l’anglés. Lázaro 
Chuecos Sánchez (Borriana 1960), als 14 anys, en acabar l’escola, 
ajudava Salvador Pascual L’Angelillo, que llavors era un dels millors 
artistes de Borriana, i ací li va entrar el verí de les falles en la sang.

Quan va acabar els estudis, va treballar al taller de Juan José Borillo,  
i va realitzar diversos anys la Falla Illes Canàries-Dama d’Elx, a València. 

La primera falla la planta junt amb Sergio Cabedo. És el monument infantil 
de la falla els Caçadors de Borriana, en 1976. Ja després i a soles fa 
diverses falles infantils per a la Falla Ciscar-Borriana de València. 
La seua primera falla gran va ser per a la Falla Pensat i Fet de Manises, 
perquè el tresorer era familiar d’un de Borriana que el coneixia i per 
això el busquen per a fer la falla. Després debuta a València per mitjà 
de Gabriel Gil a la falla Àngel de l’Alcàsser-José Maestre, Falla El Cid, 
i des d’aleshores planta a València quasi tots els anys. Destaquen 
les falles Cuba-Literat Azorín i Cuba-Buenos Aires per mitjà de Juan 
Armiñana, en les quals guanya un primer premi en 1983. 

Ha plantat falles a València, Mislata, Torrent, Alzira, Manises. A la Falla 
Mercat Vell de Benicarló, dotze o tretze falles seguides. També ha 
plantat durant quatre anys la foguera AliPark a Alacant. Però si s’ha 
d’identificar en una falla, es queda, sens dubte, amb Pare Santonja-
Cardenal Benlloch de Mislata, d’on diu que «eixa és la seua falla perquè 
és la falla que més l’ha respectat», i en la qual més anys ha plantat. 

Crida l’atenció que un artista de Borriana només haja plantat falles  
a la seua localitat en tres comissions, la del Camí d’Onda en 1997, 1998  
i 1999 , la de la Mota en 2012 i la de Chicharro aquest 2020-2021.

Refereix que això és a causa que en la seua manera de pensar «ací, al seu 
poble, vol tirar la resta i així es perden molts diners». Per la mateixa 
raó mai ha plantat en Secció Especial de València.

Els seus primers premis són, entre d’altres:
-1r Premi en Primera A a la falla Ceramista Ros a València l’any 2002.
-1r Premi en Segona B a la falla José Mestre a València en 1995.
-1r Premi a la Falla Barri d’Onda a Borriana els anys 1997 i 1998.
-1r Premi en Segona B a la Falla Pare Santonja-Cardenal Benlloch  

en diverses ocasions i també a la Falla Cadis-Literat Azorín.
-A Benicarló tres primers premis els anys 1994, 2010 i 2017 i quatre indultats.

Z1 25
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9 Cimas Ribera, Ernesto

Va començar la professió d’artista faller de la mà del seu germà Venancio, 
amb la realització de distintes tasques i especialitzant-se en la 
pintura, disciplina que aprén de Juanjo Armengol, Julio Fabra i, 
sobretot, de Manolo Rubio, qui el guia en els seus primers anys de 
professió. Planta la primera falla gran l’any 2011 per a Molina-Claret 
de Xàtiva i des de 2014, amb taller propi, comença a plantar falles 
a Xàtiva, Algemesí, Paiporta, Alacant i València. Al cap i casal cal 
destacar les falles realitzades a J. Benavente-Reina Na Germana; 
a Poeta Llorente; a Arxiduc Carles-Músic Gomis, on ha aconseguit 
grans premis de falla i enginy i gràcia, i a Sant Vicent-Periodista 
Azzati, lloc on va debutar l’any 2019 en la categoria de plata.

Cimas Ribera, Venancio

Xàtiva, 1970. Junt amb Francis Guerrero, conformen la societat Que 
Calor Fa en Falles, dedicada a la construcció de falles i fogueres així 
com altres projectes de tematització i decoració. Especialitzat en la 
fusteria, va començar al taller de Paco Roca, en el qual va romandre 
deu anys. Després va estar construint les falles de Pepe Benavent  
i col·laborant en altres tallers fallers com els de Paco López o Vicente 
Llácer. Cap a l’any 2002 va ser l’hora de conformar el propi taller junt 
amb Juanjo Armengol, societat que va durar fins l’any 2011. Com 
Armengol i Cimas, l’artista xativí va tindre l’ocasió de plantar falles per 
a la secció especial de València durant quatre anys a les demarcacions 
d’Arxiduc Carles-Xiva (2007 i 2008) i de l’Antiga de Campanar (2009  
i 2010). Durant dos anys va estar signant falles en solitari fins que  
el 2014 va formar duet amb F. Guerrero. 

Durant tota la seua trajectòria ha plantat més de cent falles a les 
poblacions d’Alzira, Carcaixent, Gandia, Aldaia, Dénia, Silla, Alcàsser, 
Alacant, València o Xàtiva, la localitat natal, on ha aconseguit el primer 
premi de la secció especial amb República Argentina els anys 2015, 
2016, 2017 i 2019 i on roman una llarga relació amb la Falla del Mercat, 
en la qual està plantant des de l’any 2004.
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En marxa d’Ernesto Cimas Ribera (Mestre Serrano, Paiporta, 2018). Imatge @FallasPaiporta

Quina por de Que Calor Fa en Falles  (R. Argentina, Xàtiva, 2019). Imatge David Calatayud
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1 Clari Chiriveia, David

Artista faller nascut a la localitat de Sueca l’any 1967. S’inicià 
professionalment amb el seu germà, i s’independitzà anys més tard.

La seua obra està repartida entre Sueca, Carlet, Algemesí i Llaurí entre 
moltes altres.

Cortell Dasca, Juane

Carcaixent, 1970. Conegut per Tamanyicolor, s’inicia al taller de son pare 
i de son tio (Germans Cortell), aprenent l’ofici de forma autodidacta 
i, com diu, «a base de palo, necessitat i passió». Des de l’any 1996, 
després d’un any sense fer falles, va assumir la direcció del taller 
dels seus antecessors, obrador que en un primer moment ixen falles 
amb un estil lligat als Germans Cortell i que, a poc a poc, s’ha obert 
a noves tècniques i estètiques adaptades als gustos i suggeriments 
de les comissions. Sense un estil propi que el caracteritze, destaca 
per la seua gestió del taller, rodejant-se de bons especialistes per 
conformar, en la mesura del possible, falles amb centres voluminosos 
i de bon acabat.  L’accés a plantar a València, des de 2006, també 
li va obrir noves vessants artístiques. De fet, cal destacar les falles 
plantades a Borrull-Socors de València amb peculiars estètiques  
i crítiques —la falla parida, com afirma—, que li han reportat premis 
d’enginy i gràcia. 

És evident que el carcaixentí ha estat influenciat per Juan i Fernando 
Cortell, però és sabut per tots que els seus artistes de referència 
han sigut Paco Baldoví, per qui va començar a fer falles infantils l’any 
1996, i sobretot de José Pascual Pepet, al qual Juane intenta, sempre 
que pot, imitar-lo amb cadafals on les peces volen i donen moviment. 
Ha plantat al voltant de dues-centes falles entre grans i infantils en 
llocs com Dénia, Gandia, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Carcaixent, 
Xàtiva, la Llosa de Ranes, Castelló, Alginet, Torrent, Picanya, Sedaví, 
Alfafar, Pinedo i València. La tasca de confecció de falles la combina 
amb altres treballs artístics i de pintura mural, industrial i decorativa.

També destaca pel fet d’involucrar-se en la vida social al voltant dels 
artistes fallers amb l’organització anual de les «Xarrades al taller  
de Tamanyicolor», iniciades l’any 2013 per analitzar i preocupar-se  
per la situació de la professió i el món faller. 
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La màfia de Juane Cortell  (Sant Jordi, Xàtiva, 2019). Imatge David Calatayud
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3 Cuadros Martínez, Francisco José

Paco Cuadros i David Zahonero. Divuit anys contemplen l’activitat 
fallera d’aquesta parella d’artistes que van estudiar al CEI de Xest. 
Amb un estil molt eclèctic que va des d’allò més clàssic a allò 
contemporani, han plantat tant cadafals infantils com de majors. L’un 
complementa l’altre des de la seua «fusió». Un aporta les idees i l’altre 
la construcció. A ambdós els agrada pintar, encara que un d’ells és 
daltònic. La seua trajectòria ha abastat un gran nombre de comissions, 
tant de la capital com de pobles, i han assolit nombrosos premis, 
sobretot a Paterna, un «paradís» per a les seues creacions artístiques.

Z3



dDauder Estopiñá, Francisco

Descobreix la professió d’artista faller des de xicotet pel 
fet que prop del seu col·legi, al barri del Cabanyal, es trobava 

el taller de Ricardo Carretero. Als catorze anys comença el seu 
aprenentatge amb Manolo Martín, i passa posteriorment pels tallers 
d’Enrique García, Juan Carlos García i Enrique Burriel. És amb Miguel 
López Monserrat amb qui aprén a pintar i a dominar els aspectes 
principals del taller, i per això el considera el seu principal mestre. 
Debuta en la comissió d’Escalante-Amparo Guillén, planta en els seus 
primers anys en diferents comissions del barri del Cabanyal. És un 
gran defensor de la utilització del cartó i de la falla tradicional.

Devís Benet, José Ramón

Ha viscut el taller des que va nàixer, encara que va iniciar-se com a artista 
amb son pare als catorze anys a la vegada que estudiava en Arts  
i Oficis. Agremiat des de 1984, any en què va firmar la seua primera 
falla (carrer Alacant, Quart de Poblet). En 1996 es jubila son pare i es fa 
càrrec del taller, havent plantat des d’aleshores unes 130 falles, quasi 
totes grans. Enguany plantarà per primera vegada en primera A  
amb Comte de Salvaterra-Ciril Amorós.

Donet García, Juan Carlos

De Taüt de Cullera a Especial a València. Amb la humilitat i l’honestedat 
com a senyals d’identitat del seu treball però amb una fe cega en les 
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5 seues pròpies possibilitats, Juan Carlos Donet García (Cullera, 1969) va 
anar pujant esglaons dins de la professió d’artista faller fins a triomfar 
al seu poble, plantar en la Secció Especial de València i obtindre justa 
fama a la comarca de la Ribera.

Es va iniciar en l’ofici de forma casual, en freqüentar el taller de Fernando 
Roda Martorell gràcies a l’amistat amb el seu fill. Després d’uns 
primers passos, va treballar amb José Simó Blasco (1985-1988), que li 
va ensenyar els secrets de la fusteria, i amb José Lafarga Palomares 
(1988-89) de qui va aprendre la tècnica de la pintura.

El seu debut individual a les falles infantils de Cullera no va poder ser 
més prometedor, ja que va obtindre els primers premis amb Contes 
i llegendes valencianes (La Bega, 1989) i Il·lusions (Sant Antoni, 1990). 
Amb aquesta última comissió, a més de realitzar les falles infantils 
entre 1991 i 1993, va aconseguir també el ninot indultat infantil de 1992 
(Regina Fallera), un guardó que tornaria a conquistar en 1997 amb  
El pallasset de l’espill (El Port, 1997).

En 1994 començà l’etapa en falles grans de Cullera en les comissions  
de Mongrell (Contes de por) i Avinguda del País Valencià (Cerimònies), 
una trajectòria que molt prompte estaria jalonada d’èxits, amb primer 
premi amb Res és el que pareix (Taüt, 1996), Les conquestes (Taüt, 1998)  
i Música (Taüt, 2002).

A més a més, Juan Carlos Donet te l’honor d’haver sigut l’artista guanyador 
del primer premi en l’any que començava a rodar la Secció Especial  
a Cullera amb Xe xin pont (Taüt, 2003). En Secció Primera ha obtingut 
el primer premi amb Una de l’oest (La Bega, 2004), La Bega, 50 anys 
fent falla (2012) i Cullera en futur (Plaça d’Espanya, 2017). I en altres 
dos ocasions en Secció Segona: Cullera medieval (Rei En Jaume I, 
2010) i El bon menjar (Plaça d’Espanya, 2012). 

A Cullera es l’autor també de quatre ninots indultats: Sant Pere i les noves 
tecnologies (Taüt, 2001), Abans de tot... cavallers (Passeig-Mercat, 2009), 
Medievo (Passeig-Mercat, 2010) i Deessa marina (Passeig-Mercat, 2011).

La primera dècada del segle XXI serà la més brillant de la seua trajectòria 
al sumar nous èxits a la ciutat d’Alzira: dos primers premis a la Secció 
Especial amb la comissió de Camí Nou (Llegendes de passió, 2005,  
i Històries dels nostres majors, 2006), tres primers premis en Primera 
A (Sants Patrons 2004 i 2005 i Pintor Andreu 2012), un primer premi 
en Segona (Des de la Xina imperial, Alquenència, 2004) i dos ninots 
indultats (2006 i 2008, els dos amb la comissió de Camí Nou).



Juan Carlos Donet. Imatge Joan Castelló
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7 Després dels èxits a Cullera i Alzira, Juan Carlos Donet va debutar en 2006 
en la Secció Especial de València amb Les al·lucinacions d’Ali Xamalí 
(Cuba-Literat Azorín), comissió per a la qual realitzarà també Divuit 
forats -Siete bajo PAI- (2007), Contes valencians per a nanos i grans 
(2008) i En la falla voràs, de barbaritats un cabàs (2009). En la màxima 
categoria del cap i casal va plantar també Un mar de hechizos (Malva-
rosa-Ponz-Cavite, 2011).

De les onze falles plantades a la ciutat de València cal destacar també  
Si re do la... fa música (Gravador Esteve-Cirilo Amorós, 2010), en Secció 
Primera A, i les quatre realitzades entre 2007 i 2010 per a la comissió 
de Joan d’Aguiló-Gaspar Aguilar, a més de la de Pintor Maella-França-
Menorca de 2020.



eEmc2 Falles

Societat formada per Eva Maria Cuerva (artista-escultora 
amb més de trenta anys d’experiència) i Vicent Maldonado,  

que planta en 2013 la seua primera falla. Continuen en falles de moltes 
poblacions de la Comunitat i fogueres d’Alacant, com Altozano  
o Mercat Central. En els seus primers anys col·laboren en tallers  
com els de Vicent Martínez o Paco Giner. Planten la falla Benicalap  
de València en Primera B i destaca «Eclipsats» per a la falla Rubén 
Darío en 2014 o Mercat Central d’Alacant 2017.

Enguídanos Montoro, Luis

Jove artista faller en plena projecció i gran futur que destaca pel seu 
personal estil de modelat i pintura. Començà a introduir-se en les 
falles per mitjà del taller de Mario Gual, i en 2017 ja firmà en solitari  
la falla Joan Bta. Vives gran i Quart Extramurs infantil de València,  
on aconseguí copsar l’atenció del públic per a fer seguiment de les 
seues futures obres. En 2021 ascendirà fins a Primera B a Malva-rosa  
i Segona Infantil a Duc de Calàbria.

Espadero Colmenar, Pedro

(1962). En Espadero s’ha donat cita la passió d’un xaval per les Fogueres, 
que li ha permés des de xicotet realitzar fogueres infantils casolanes, 
i debutar de manera formal en aqueixa faceta en 1984, guanyant en 
categoria especial l’any següent. Serà el seu aval per a debutar en la 
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EMC2. 2014. 5A Premi 4. Imatge Josep Vicent Marco



Enguídanos. 2019. 2A Premi 6. Imatge Josep Vicent Marco
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1 faceta adulta en 1986 —firma la seua obra de debut Tomás Gosálbez—  
al districte de Sant Blai Davall, per la qual obtindrà el primer premi  
de tercera categoria. A partir d’ací, encadena una producció àmplia  
i dilatada en el temps, i irromp a la categoria especial en 1991  
per a Ciutat d’Assís —on l’any anterior va triomfar en primera—,  
on aconseguirà el primer dels seus dos preats guardons —l’altre serà 
en 1994 per a Hernán Cortés—. Dins d’aquesta, personalment destacaré 
les seues monumentals creacions per a l’esmentada Ciutat d’Assís  
en 1992 i Sant Ferran en 1995, reveladores totes elles del seu 
dinamisme en la composició i capacitat de risc. En tot cas, si alguna 
cosa destaca en la trajectòria de Pedro Espadero, és per ser l’artista 
que en més ocasions ha realitzat la foguera oficial d’Alacant —catorze 
fins a la data des de 1992—. Cal destacar la seua copiosa producció  
en l’entorn faller de València.

Espeleta García, Vicente

Aprén l’ofici d’artista faller des de l’any 2000 al taller de Vicent Herrando, 
per a després passar pel de Vicent Llàcer durant dos anys fins  
a examinar-se per a entrar en el Gremi de Borriana. Durant aquest 
període realitza falles infantils per a poblacions com Torrent, Alaquàs  
i Paiporta. En 2007 debuta a València en la falla infantil Giorgeta com  
a falla d’examen. En 2014 al carrer Alacant de Quart de Poblet planta  
la primera falla gran. És un verdader especialista, dota les seues obres 
de la necessària sàtira i crítica, cosa que fa que siga moltes vegades 
reconegut en premis d’enginy i gràcia. S’han pogut visitar falles grans 
seues a l’Hort de Sant Valer-Avinguda de la Plata, Portal de Valldigna,  
i en 2021 s’estrenarà a la Plaça de Santa Creu; totes elles de 
pressupost modest per necessitats físiques del taller. 59 infantils 
només en la zona d’influència de la Junta Central Fallera, més les set 
que plantarà en 2021, fan patent un gran producció de falletes  
de cuidada temàtica i guió treballat.  

Espert Corachán, Salvador

Naix a Bunyol el 13 de juny de 1958. Descobreix la seua vocació d’artista 
faller a l’edat de vuit anys, quan amb els seus amics de la barriada 
planten una falla infantil feta amb caixes de cartó i joguets vells  
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al carrer Reis Catòlics de Bunyol l’any 1966, la qual va donar peu al que 
avui és una comissió fallera, Falla Reis Catòlics i Adjacents de Bunyol, 
de la qual ha sigut president.

De formació autodidacta va ser aprenent d’aquest ofici gràcies als 
consells d’artistes com Norberto Sáez, Miguel Juan, Vicente Luna, 
Gregorio Gallego, Rafael Raga i Ramón Espuig.

Aquest últim és qui el va animar perquè es matriculara a l’Escola 
Professional del Gremi d’Artistes Fallers, en la qual feien classe 
artistes com Salvador i Pascual Gimeno.

També realitza carrosses. En 1976 va tindre l’oportunitat que li prestaren 
una plataforma en què va muntar la seua primera carrossa per a la 
Festa del Mantó, que organitza la societat musical L’Artística de 
Bunyol, de la qual ha sigut directiu, i col·laborador en l’organització 
d’aquesta festa, per a la qual també es realitzen monuments florals  
per a l’ofrena. Des de l’any 1986 realitza la carrossa per a la Reina  
de les Festes de Bunyol, així com el decorat per a la seua presentació. 
Obté primers premis en les cavalcades del Ninot de València, 
Benaguasil, Torrent, Gandia i Xàtiva.

L’any 1988 es convoquen exàmens i obté el carnet d’artista faller 253,  
i ja en aqueix mateix any realitza els seus primers monuments fallers 
per a les comissions de la Falla Nou Bunyol, Falla Bunyol Poble i Falla 
Monte Alton de Iàtova.

S’independitza en 1988. Ha realitzat innombrables monuments fallers 
en pobles i ciutats com ara Bunyol, Xest, Iàtova, Loriguilla, l’Eliana, 
Torís, Torrent, Benaguasil, Benimodo, i a València per a les comissions 
del Doctor Sanchis Bergon-Túria, Campament-La Iessa, Carcaixent-
Compromís de Casp, Plaça d’Espanya, Escalante-Marina, i infantil de 
Plaça del Doctor Collado.

Entre aquestes ha obtingut primers premis en la Falla Blasco Ibáñez  
de Benaguasil, Falla Ventas de Bunyol, Falla Benemèrita de Torrent, 
Falla Sant Gregori de Torrent, Falla El Molí de Torrent.

Així com ninots indultats en la Falla Ventas de Bunyol, Falla Nou Bunyol, 
Falla Blasco Ibáñez de Benaguasil, i Falla Sant Gregori de Torrent.

També ha realitzat els monuments a la Verema de Requena els anys 
2011-12-13, 2015-16-17, i 2019, tenint notable èxit pels motius locals 
representats, entre els quals s’inclouen la font del vi.
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2009. Falla Escalante - Marina. Salvador Espert Corachan



Espinosa Olmo, Luis

Va iniciar-se com a artista amb setze anys amb el seu oncle, el conegut 
Ramón Espinosa. Ha plantat en nombroses seccions, destacant  
els treballs en la Primera A amb Jerónima Galés-Litògraf Pascual  
y Abad (abans anomenada General Barroso-Litògraf Pascual y Abad).

Espinosa Pérez, José Francisco

Natural de Burjassot, planta Falles grans i infantils.

Espuig Escrivá, José Ramón

L’actual mestre major del Gremi Artesà d’Artistes Fallers de València 
s’inicia als tallers de Carceller i Ballester, però on es forma és al 
taller familiar de titularitat de son pare, Ramón Espuig, fins que 
aquest arriba a la jubilació al voltant de 1991. És un artista entregat 
a un ofici que hereta generacionalment en un nivell altíssim de 
professionalitat. El seu taller té una excel·lent capacitat de treball  
i una modèlica organització interna. Les seues falles són normalment 
d’estètica clàssica, encara que Josep Ramon sap adaptar-se a les 
«modes» o a les peticions de les comissions. De cuidada pintura, 
faceta en la qual és un especialista, no estalvia material en les seues 
obres, ja que en té cura fins l’últim detall, resultant al final en un 
«acabat» digne d’admirar. 

Planta en moltes poblacions de la Comunitat Valenciana, però la gran part 
de la seua producció se centra a la ciutat de València en la qual passa 
pràcticament per totes les seccions en un percentatge molt alt  
de premis. En  2010 arriba a la Secció Especial de la mà de la Falla  
de la Plaça de la Mercé, en què repeteix en 2011 i 2012.

Al costat de Manolo Martín és coautor de la falla de la Plaça  
de l’Ajuntament de València: «Això també passarà»; i per tant  
de la icònica figura de la «Pensadora», que s’ha convertit en la imatge 
fallera de la maleïda pandèmia que estem patint.   
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José Ramón Espuig.2010. Plaça de la Mercé. Imatge Josep Vicent Marco



Esteve Mares, Ximo

Ximo Esteve s’acomiada de la directiva del Gremi d’Artistes en un exercici 
convuls, amb molt demostrat i fet a la motxilla. Va començar a les 
falles en un Nadal de 1975 amb Pepe Varea. Recorda unes dates de fred 
gelat com el que justament enguany ha tornat, encara que en molts 
més sentits. Era un adolescent i va quedar atrapat per la professió, 
«tocant les pastes de nit mentre tremolava». Prompte va començar 
com a treballador d’un taller on va aprendre de la pressió i les massa 
hores extra. Cinc anys després es trobà a la mili i estudiant alhora Arts 
i Oficis dibuixant, pintant i modelant. Des d’eixos temps va continuar 
un camí inesgotable fent falles, més de quaranta anys d’experiència  
i més 200 grans plantades. Les falles que recorda amb més estima 
són dues: a l’Avinguda Burjassot-Pare Carbonell, premiada amb primer 
premi de categoria C i primer premi d’Enginy i Gràcia. Una falla crítica 
«sobre el dubte que existeix encara entre les formes de fer falla,  
la lluita entre les clàssiques i les modernes»; i a l’Alqueria de Bellver-
Garbí, una crítica als esports amb un gran cotxe de Fernando Alonso.

Santaulalia ha sigut un dels seus referents, «per la seua rapidesa en 
l’execució i la sàtira tan bona». També Monterrubio, «per la finesa del 
treball i l’estètica nova per a l’època». Dels artistes d’ara, Paco Torres, 
Pere Baenas, Martínez Aparicio... Si poguérem parar el temps i jugar 
amb el rellotge, Esteve viatjaria enrere per a parlar amb Pepe Puche,  
des de la maduresa, perquè ja de xiquet en va tindre l’oportunitat. Potser 
li explicaria com es troba la professió, «un moment molt dolent, si no hi 
ha ningú que tire mà del Patrimoni Immaterial». «Els artistes fallers no 
estem per economia, però quan et costa diners i tens esta inseguretat 
laboral, es fa molt dur», explica. Esteve continua el seu camí, veient com 
els seus fills n’han fet un altre, malgrat ser «més apassionats encara, 
sent els primers que es posen a plantar i els últims que se’n van».

Decebut amb les circumstàncies i les promeses, Ximo Esteve llança molts 
desitjos en un, amb la perspectiva de la nova directiva del Gremi: 
«Estar més junts, tindre clar que d’açò s’ha de viure i els artistes no 
han de regalar la faena. Recordar que és un ofici molt bonic, encara 
que no continuen ara per ara tantes nissagues com haurien pogut. 
I més implicació real dels polítics perquè no acabe definitivament 
caient en decadència la professió, creant entre altres coses un 
comissariat del Patrimoni».
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f Fandos Ayoro, Loren

El primer que et diu Loren quan li preguntes quin és el 
motiu que el va portar a les falles és que ell és un artista faller 

per accident, ja que s’inicia en el món de la falla el 1985, després de 
quedar-se a l’atur i per amistat amb Santiago Soro entra a treballar  
al seu taller. Loren Fandos naix a Borriana l’any 1958 i, com hem 
indicat, els seus inicis fallers es remunten a mitjans anys vuitanta  
del segle passat. El 1986 signa la seua primera falla en solitari per a la 
comissió de la Falla La Mota, on aconsegueix el ninot indultat, seria el 
primer dels sis que ha obtingut fins a l’actualitat. De la seua primera 
falla recorda que li va ajudar a enllestir-la el gran fuster borrianenc 
Juan Piqueres i en la pintura Juan Manuel Castelblanque Cate i que 
es va realitzar en un taller compartit amb cinc artistes més (Arturo 
Musoles, Cate, Manuel Cifuentes, Santiago Ferrer i Jesús Saez) i que 
ell recorda com una mena de cabina dels Germans Marx. El 1988 Loren 
Fandos debuta a València amb la comissió Xiva-Francisco de Llano,  
on aconsegueix el primer premi de secció. Des d’aleshores no ha 
deixat de plantar al cap i casal. Dotat d’una gran capacitat de treball, 
a més de València i Borriana ha plantat en la pràctica totalitat de 
la geografia fallera (Torrent, Silla, Sagunt, Benicarló, la Vall d’Uixó, 
Alberic, Carlet, Foios…) i també és des de fa més d’una dècada habitual 
en les Fogueres de Sant Joan d’Alacant, principalment amb la comissió 
de la Rambla de Méndez Núñez. Preguntat sobre quantes falles ha 
realitzat al llarg de la seua trajectòria, afirma desconéixer-ho, però,  
no obstant això, sí que respon que va haver-hi uns quants anys on en 
va arribar a plantar fins a vint-i-quatre per exercici. Tot un rècord!
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2016, Loren Fandos (Falla La Mercè), Borriana. Imatge Vicent Blasco
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En només dènou anys ja treballa com a aprenent als tallers 
d’importants artistes com Miquel Esteban o Paco Mesado per a 
després formar-se en l’escola gremial. Ja realitzant les seues 
primeres falles infantils continua treballant als obradors de Agustí 
Villanueva, Abel Monteagudo, Francesc Ribes o Albert Rajadell per  
a en 1993 plantar la seua primera falla per a Illes Canàries-Dama 
d’Elx de València.

En 1999 és quan realment comença de manera més independent la seua 
carrera professional i artística per a plantar en demarcacions  
com P. Aleixandre-En Guillem Ferrer, Palleter, Serrans, Avinguda  
de Torrent, G. Molina de Xàtiva, Albereda-França o Císcar-Borriana.  
Una dilatada trajectòria en unes falles d’estil molt personal, fàcilment 
reconeixible i amb una forta càrrega crítica que a més compagina amb 
la col·laboració com a escultor per a altres artistes.   

Fet d’Encàrrec

La història de Fet d’Encàrrec bé podria ser contada en una vesprada de 
«peli, sofà i manteta». Com bé ens recorden en Love Actually, «l’amor 
està en totes parts», i aqueix amor va agafar Marisa Falcó i a Paco 
Pellicer al casal de la falla Castelló-Sogorb. Un jove estudiant d’Art 
Dramàtic i Arquitectura Tècnica i una estudiant de Belles Arts van 
creuar les seues vides plantant una falla per a la seua comissió. Marisa 
es va dur la satisfacció de realitzar la falla de la seua germana com 
a fallera major i Paco… Paco es va dur Marisa. 

Els anys 90 van veure nàixer Fet d’Encàrrec. Les seues primeres 
falles van ser infantils fins que l’any 2003 realitzaran el seu primer 
monument gran. Des d’aqueix moment han realitzat indistintament 
falles infantils i grans, apostant fortament per l’enginy i la gràcia. 
Sens dubte el seu pas per la comissió de Na Jordana, militant 
en la Secció Especial Infantil, va suposar una de les seues etapes 
més daurades. 

Els termes lúdic i didàctic s’ajusten a la perfecció a uns projectes 
divertits, educatius i amb missatge, amb formes que els xiquets  
i les xiquetes reconeixen, i que transmeten aqueix encant que les 
falles infantils sempre haurien de tindre.
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El seu taller, situat en un lloc tan tradicional com modern, el barri del 
Carme de València, és el centre d’un món únic, especial i emocionant. 
Perquè ells creen falles. Perquè Marisa i Paco creen sons. 

Les Falles de 2021 esperen Fet d’Encàrrec per a tornar-los tradició, color 
i esperança.

Forner García, Adrián

Enamorat de les falles des de xicotet, als setze anys escriu una carta 
a diversos artistes amb la finalitat de conéixer com és un taller per 
dins. José Lafarga li respon i, en visitar el seu taller (experiència que 
defineix com estar en «Disneylandia»), decideix ser artista faller. 
Lafarga –el seu mentor– li obri les portes del seu obrador i, després 
d’incomptables visites, es converteix en el seu aprenent, i està quatre 
anys amb ell. Posteriorment, també treballa amb José López Selfa  
i Alberto Ribera.

L’any 2013 planta la seua primera falla gran en la comissió de Juan 
Bautista Vives (València).

La seua especialitat en el procés és l’escultura, que es caracteritza  
pel detallisme dels seus ninots i la caricatura grotesca.

Fresquet Mas, Jordi

Carcaixent, 1975. És recordat per les falles plantades a la secció especial 
de València, a Arxiduc Carles-Xiva els anys 2005 i 2006, sobretot amb 
The jueves cup: 2006. L’artista de la Ribera, però, té un llarg recorregut 
artístic fins arribar a aquesta gran fita que concideix en el temps amb 
les fogueres d’especial plantades a la demarcació de Gran Via  
La Ceràmica d’Alacant.

Format al taller de Julio Monterrubio, els seus inicis es remunten 
a l’any 1995 quan, de manera autodidacta, planta la falla infantil 
de l’avinguda Joan xxiii de Carcaixent i, des d’aleshores, la seua 
carrera artística anirà augmentant de forma vertiginosa; plantarà a 
l’especial infantil d’Alzira en 1998 i ho farà l’any 2001 a la de València 
a l’avinguda Burjassot-P. Carbonell, demarcació on ha aconseguit 
molt bons premis. En falles grans va debutar l’any 2004 amb la Falla 
Ribera-Convent Santa Clara fins arribar a la secció especial. A més de 
València, ha plantat falles en poblacions com Alzira, Carcaixent, Xàtiva 
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Adrián Forner. Imatge Ángel Romero



o Dénia. Després de cinc anys d’absència, l’any 2019 va tornar a plantar 
falles, unes composicions que intenten tindre enginy i gràcia, d’acord 
amb el talent que té Fresquet per conformar guions i dissenys a més 
de les seues qualitats artístiques.

Fuentes, Germans

Paco Fuentes naix a Borriana el dia 31 d’octubre de 1971. Els seus primers 
treballs en el món de les falles els realitza al taller de Santiago Soro 
l’any 1988. Posteriorment entra a treballar al taller on durant diversos 
anys va aprendre tot l’ofici, el de Toni Rosell. Dins d’eixe taller ja 
realitza algunes falles infantils com la de Matías Perelló-Luis Santángel 
de València l’any 1989, la del barri de l’Escorredor de Borriana en 1995 
i 1996 i la dels Conquistadors de Benicarló en l’any 1990, on té el seu 
primer «premi», i en els anys 1995 i 1996. El maig de 1996 s’estableix pel 
seu compte plantant la seua primera falla gran, la dels Conquistadors 
de Benicarló, que va realitzar diversos anys igual que la falla infantil.

Óscar Fuentes va nàixer a Borriana el dia 11 de setembre de 1978. Igual que 
Paco, comença la seua trajectòria al taller de Toni Rosell en l’any 1995, 
allí coincideix amb el seu germà Paco, fins que en l’any 2002 comencen a 
treballar junts iniciant una etapa notable en la creació de falles infantils. 

A més de les falles realitzades a Borriana, Paco i Óscar van plantar 
diverses falles en altres ciutats, com Benicarló, Montcada, Bètera  
i Sagunt, però sens dubte va ser a Borriana on la seua creació va ser 
més important i on millors premis van aconseguir. El seu primer cicle 
important comença amb la comissió de la falla Chicharro, on estan 
nou anys, de 2002 a 2010, i aconsegueixen sempre premi en les seues 
falles i dos ninots indultats, els anys 2007 i 2009. L’any 2011 comencen 
la seua etapa en la falla de Quarts de Calatrava, la del seu barri, i allí 
amb pressupostos més reduïts realitzen huit falles, sent l’any 2016  
el més excel·lent, en què van aconseguir el primer premi de la primera 
secció i el ninot indultat.

Sens dubte la seua millor època és la de la seua relació amb la falla Don 
Bosco on comencen en l’any 2010 i on encara continuen en l’actualitat. 
Allí troben una comissió que aposta pels monuments  
i on amb pressupostos acceptables competeixen tots els anys per 
un bon guardó, en ella planten deu falles infantils, i aconsegueixen 
tres primers premis, set segons i cinc ninots indultats. És en aquest 
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2017, Paco Fuentes (Falla La Vila), Borriana. Imatge Vicent Blasco



últim apartat, el dels ninots indultats, on Paco i Óscar sobreïxen 
sobre els altres, perquè són amb nou els que més figures indultades 
infantils han aconseguit en tota la història de les falles de Borriana. 
A part de totes aquestes falles, també van realitzar monuments en 
les comissions del Centre Espanya, La Mota i La Vila, totes a la seua 
ciutat, i Sagunt-Sant Guillem, Josep Benlliure-Vicent Guillot, Bilbao-
Maximilià Thous i Salamanca-Comte Altea a la ciutat de València.
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gGarcía Carrasco, Cristian

Faller de la comissió Santiago Rusiñol-Comte Lumiares, 
la seua passió per les falles el fa formar-se en Belles Arts a la 

Universitat Politècnica de València i cursar, posteriorment, el grau 
superior d’Artista Faller i Construcció d’Escenografies.

Estudis que combina amb el seu aprenentatge al taller de l’artista 
Francisco Mesado, el seu mentor. Després de tres anys fent falles 
infantils, el seu debut en falles grans estava previst l’any 2020  
en les comissions de Riu Bidasoa-Comte Torrefiel («Salvem la terra»)  
i Plaça del Poble de Carpesa («L’esforç»).

García Cuesta, Óscar

Torrent, 30 de maig de 1975. Òscar García va començar a fer falles des  
de xicotet, gràcies a la tradició fallera de la seua escola Montsió.  
En Primària va ser dels que va començar a fer el monument que cada 15 
de març es cremava al pati rosa de la ciutat, enfront de la façana del seu 
centre educatiu. Capitanejats pel docent i faller Joaqui Requena, Òscar 
va començar a aprendre les curiositats a l’hora de construir un cadafal.  

La seua primera oportunitat seriosa li va arribar el 1997 quan va fer la 
falla infantil de la Falla de La Plaça. Aquesta comissió va donar pas a 
nous artistes que debutaven en les falles i pensaren en un jove artista 
torrentí, Òscar Garcia, qui va plantar El jardí de l’alegria. La falla, 
que estava firmada per la comissió, es va fer amb el primer premi de 
secció primera. El 1998 van repetir en la mateixa demarcació i la falla 
va ser obra d’Òscar Garcia i Isabel Remohí, un sentit homenatge al 750 
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7 aniversari de la fundació de Torrent i de la concessió de la Carta Pobla 
als seus ciutadans (també primer premi de primera).

Prompte Òscar Garcia comença a treballar en tallers d’artistes com  
la saga dels Santaeulalia, on entrarà a formar part del taller de Pedro 
quan van plantar en la secció especial i després amb Alejandro 
Santaeulalia, en la delegació d’obres públiques en parcs, jardins  
i decoració urbana. Té molta relació amb Vicente Llácer, amb el qual 
comparteix peces de falles. El taller creatiu actual d’Òscar García 
està compost per un equip de set professionals amb més de vint anys 
d’experiència en el sector. Al llarg d’aquests anys han realitzat  
més de cinc-centes obres: tematitzacions, falles, decoracions,  
estands, gronxadors, logotips, ampliació d’escultures, etc. De fet,  
la tematització a gran escala és una de les especialitats del taller. 

Respecte a les falles que ha plantat en solitari destaca la seua relació 
amb la Falla Sant Valerià de Torrent, on va plantar nou falles (des de 
2011 fins a 2019) i on aconseguí nombrosos primers premis en secció 
primera, d’Enginy i Gracia, així com set primers premis consecutius de 
crítica local de la ciutat. Sant Valerià sempre és referent en actualitat, 
sarcasme i sàtira, que van fer que centenars de veïns s’acostaren a 
veure els monuments. El primer monument el plantà el 2011 Jubilat  
i mai parat, primer premi de secció primera i ninot indultat de les 
falles de la ciutat, amb una divertida escena d’un iaio que passejava  
el seu gos i amb la corretja li pessiga un ou. És el ninot indultat més 
gran en la història de les falles de la ciutat. El 2012 la falla celebra 
el seu trenta aniversari i planta en secció especial on dissenya 
Detotalavida (premi d’E+G), el 2013 planta No em contes contes, també 
en especial. Per la seua banda, el 2014 torna a plantar en secció 
primera on aconsegueix per a aquesta comissió el primer premi  
i el d’E+G amb Torrent: ciutat turística?!, a banda del millor premi 
de secció. El 2015 es fa amb un tercer premi de primera i el d’E+G 
amb Embruixos torrentins, bonics i fins!, i el millor premi de ninot de 
secció. El 2016 es fa amb la plata de la secció primera i el premi d’E+G 
amb Torrent és nostre!. El 2017 guanya l’or de la categoria primera 
amb una proposta basada en la caiguda de l’imperi de l’alcalde: 
Torrentivm: la caiguda de l’imperi Rochano, on també guanyà  
el premi d’E+G. El 2018 torna a guanyar l’or de la categoria de plata 
amb Torrentyland, on la ciutat es transforma en parc d’atraccions.  
Per últim, el 2019 planta Torrent sideral, odissea electoral!. 



A Alaquàs arriba el 2014 on planta a la Falla Plaça de la Llibertat i amb 
polèmica, perquè la seua falla va guanyar el primer premi del jurat (que 
provenia de Benidorm), però la Junta Local d’Alaquàs el va considerar 
invàlid. Després d’aquesta mala experiència, el 2015 ja obté el primer 
premi d’Alaquàs amb una falla dedicada a una festa d’aniversari que 
uns iaios feien al seu net.

Al cap i casal ha plantat el 2017 a l’Avinguda Burjassot-Joaquin Ballester 
(Resurrecció) i plaça Sant Joan (Arts) de Xirivella. El 2018 va fitxar per  
la Falla Pintor Stolz-Burgos Una falla de cine i a Plaça Sant Joan Torna-
li la trompa al xic!. El 2019 va plantar a Pintor Stolz-Burgos Embruixats. 
El 2020-21 planta a En Plom- Guillem de Castro i a Arxiduc Carles-Xiva, 
on renova per a 2022. A Manises ha plantat en Pensat i Fet (2017).

García Esquiva Pachi, José Manuel

Aprén la professió al taller del valencià Alberto Rajadell, i debuta amb 
força en 1992 amb la foguera per a Carolines Baixes, triomfant en 
segona categoria. Des de llavors desplega una extensa trajectòria,  
que fins al moment s’ha ampliat en obres falleres en localitats com 
Dénia o Elda, i que li portarà a practicar la categoria especial en 
districtes com Polígon de Sant Blai (2000) o Port d’Alacant (2009 
a 2012, aconseguint el tercer premi en 2010). En García Esquiva 
es descriurà una aposta pel component escultòric dels seus 
espectaculars acabaments, jugant fins i tot amb sorpreses estètiques 
que dinamitzen la part inferior dels seus conjunts.

García Filgueira, Óscar

Molt vinculat a Falles de València.

García Martín, Eliot

Ha anat configurant en la seua curta producció —sobretot en obres  
per als districtes de la Florida (2016 i 2017) i Benito Pérez Galdós 
(2017)—, els indicis d’un estil ple de vivacitat, que connecta amb  
una visió renovada de la tradicional foguera de bastidors, tan lligada  
a l’herència plàstica de les Fogueres.
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9 García Pastor, Vicente

Format a l’Escola Superior d’Art i Disseny, forma part de la nova generació 
d’artistes fallers, nascuts en la dècada dels setanta del segle passat. 
La seua estètica està basada en les noves tendències com demostra 
amb la seua col·laboració amb Dulk en la construcció d’una carrossa 
per a la Batalla de Flors de 2019 i la seua participació en la realització 
del projecte Grinot, seleccionat per la convocatòria Emergents de 
la Universitat de València, i dissenyat pels col·lectius d’arquitectura 
Àrtida i Anou. La seua primera plantà d’autor va ser per a la Falla Ciutat 
de l’Artista Faller 2019, on tant el seu lema «Llibertat, igualtat,  
i fraternitat», com la seua estètica, foren una declaració de principis  
i de compromís amb la sostenibilitat de les falles amb l’ús de materials 
naturals, sostenibles i respectuosos amb la naturalesa. A aquestes 
falles podrem veure la seua obra a les falles Barraca-Columbretes 
i Pintor Salvador Abril. Enguany presenta la seua candidatura a la 
presidència del Gremi d’Artistes Fallers de València.

García Ramírez, Manuel

Manolo García naix a Tomelloso (Ciudad Real) el 2 de gener de 1959. 
Tretze anys després comença la seua vida laboral com a aprenent als 
obradors dels germans Manuel i Josep Martínez Mollà. En 1977 ingressa 
al Gremi d’Artistes Fallers, en l’inici d’una carrera que l’ha dut a plantar 
i col·laborar amb prop de mil falles —segons la seua pàgina web—  i en 
una bona quantitat de projectes com ara decorats, escenaris, estands 
firals i publicitaris i treballs de fusteria artística de tot tipus.

Des del primer moment destaca la capacitat de treballar la fusta,  
i participa en la construcció de la Falla del Mundial’82, Atlant modern, 
plantada per commemorar dita cita esportiva per Vicente Luna  
en juliol d’aquell any.

Ha fet d’ànima de més de quaranta falles de Secció Especial, firmant 
algunes d’elles com Na Jordana 2005, Carme t’estime, cinqué premi 
de secció i tercer d’EiG, formant l’equip Records de l’Avenir amb 
Vicente Almela, Sento Llobell i Jesús I. Català. Tornat en 2012, de 
nou en Na Jordana, Leonardo da Vinci, sisé premi i primer d’EiG. 
En 2013, com a integrant del Grup Creatiu Ítaca —format a més per 
Ramon Pla, Joan S. Blanch, Javier Álvarez Sala-Salinas, Sergio 
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Penadés, José Vicente Llopis, Jesús I. Català, Vicent Borrego i 
Pere Borrego— construeix el cavall que donava cos a Odissea, sisé 
premi, segon d’EiG i ninot indultat. De nou en solitari firma en 2014 
Menuda menina, per a Nou Campanar, en un resultat dispar, sense 
premi a Especial i primer de Falles Innovadores. A més a Alacant 
ha plantat fogueres en Categoria Especial, en 2002, 2004 i 2009 
per a Hernán Cortés, Jaque, tercer premi l’última de les tres, i en 
2012, L’Ajuntament a ma casa, per als comissionats de Sant Blai Alt, 
aconseguint un vuité premi.

En 2014, compaginant-la amb la falla d’especial, Manolo García alça  
la primera de les quatre falles plantades a la plaça de l’Ajuntament  
de València, El decàleg del valencià. A este cadafal li seguirien La força 
en 2015; Falles en lo món de 2016 i València ca la Trava plantada  
en 2017. Abans, i com a responsable de la fusteria, havia participat  
en els projectes municipals de Josep Martínez Mollà En la terreta  
de l’art de 1991, i Carmen de 1992.

En seccions inferiors ha plantat gran nombre de falles com les tres falles 
plantades per a Baix-Mesó de Morella en 1993, A quants manté la farina, 
1994, Aigua dolça o aigua salada, negoci universal, i Caceries de 1995. Per 
a esta comissió pantà en 2003 la falla del seu 150 aniversari, sota el lema 
Història, foc i cendra. Les quatre de Sant Josep de Pignatelli- Avinguda 
Doctor Peset Aleixandre, comissió per a la qual aconseguí amb Estem 
ancorats els tercers premi de secció i d’EiG, a més del Millor Ninot  
de la Secció Sisena B en 2008. En 2007 planta Les nostres coses,  
quart premi de Quarta A en Pare Salvador Abril-Pere III el Gran i, junt  
a Fet d’Encàrrec, Història d’una mamella, per a Mossén Sorell-Corona, 
premi desseté de Primera B i primer d’Experimentals. Per últim cal 
destacar les falles Comte de Salvatierra-Ciril Amorós, junt a Javier 
Alvarez-Sala, Teatrers...!!!, quart premi de Segona A, i la falla plantada 
fora de concurs, ja que era un homenatge a les dones afectades per 
càncer de mama, en la demarcació de Palleter-Erudit Orellana en 2018, 
amb lema Plantant l’esperança. I que a Alacant plantà entre 2010  
i 2012 en la Foguera Gabriel Miró. Com a curiositat en setembre de 2019 
planta a Talavera de la Reina (Toledo) una falla que denunciava l’estat  
de contaminació del riu Tajo al seu pas per esta localitat.

Quant al seu treball no faller, García ha realitzat decoracions, com la mà  
de pilotari que es pot veure al restaurant del Trinquet Pelaio de València, 
mobiliari, com les barres de copes de l’edifici Veles e Vents, decorats per 
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1 a Canal 9 o escenaris per al Carnestoltes de Las Palmas de Gran Canaria, 
entre molts altres treballs que poden ser apreciats a la seua pàgina web. 
Cal ressenyar també la seua participació en la construcció de la figura 
de Gulliver situada al llit del riu Túria, inaugurat en 1991, coordinat per 
l’artista faller Manolo Martín i dissenyat pel dibuixant Sento Llobell.

García Ribas, Fernando

Artista faller, de formació autodidacta nascut al barri de Russafa el 17  
de juny 1963, des de molt jove es va interessar per les falles i, a l’edat 
de tretze anys, va començar a fer falles en la seua pròpia casa traient 
motles dels seus joguets, ja que no havia començat a modelar. 

El seu primer treball en les falles com tants altres artistes va ser una falla 
infantil que plantà a la demarcació de Vivons-Romeu de Corbera de 
València. En 1988 realitzà la seua falla d’examen a la demarcació Ausiàs 
March-Na Robella. En 1988 ingressà en el Gremi d’Artistes Fallers de 
València, institució en què arribà a ostentar el càrrec de secretari 
general (2001-2009). Participà com a professor en la iniciativa de taller 
d’ocupació d’Aprenent d’Artista Faller patrocinada per l’Ajuntament  
de València, l’any 2010.

La seua vida professional la desenvolupà entre els anys noranta  
i la primera dècada del segle XXI en distintes poblacions, entre elles 
València, Alacant i Torrent.

A la ciutat de València plantà la primera falla gran en 1993 a la demarcació 
d’Ausiàs March-Na Robella, l’any 1994 s’incorporà al seu taller el seu 
germà, José Manuel García Ribas. Treballaren junts i firmaren els seus 
treballs amb el nom de Germans García Ribas.

Destacaren les obres a Pizarro Ciril Amorós, Llanterna-En Gil, Gran Via 
Ferran el Catòlic - Erudit Orellana, Pizarro-Ciril Amorós i Palleter 
Erudit Orellana Jacinto Benavente Reina Germana, Molinell Alboraia, 
Avinguda Tarongers –Politècnica – Visitació Oriola Castelló Sogorb 
Lleons Poeta Mas i Ros. Destaca en aquest període l’obra que realitza 
per a la demarcació de Periodista Azzati, treball que li fa donar el salt  
a la Secció Especial.

La seua primera falla d’Especial la planta l’any 2003 a la demarcació de 
L’Antiga de Campanar, amb l’obra El Juí ‘quasi’ final. Hi repeteix amb 
tres treballs més, Viatge amb nosaltres, 2004, Citius Altius, Fortius  
i la que liaste Filipedes, 2005, Ballant al so, 2006.
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En 2007 canvia a la falla del Regne de València Duc de Calàbria en la qual 
realitza tres falles Comunicant, comunicant en 2007, Y quien ha dicho 
miedo, 2008, i Oh Dioses!, 2009.

L’any 2007 debuta a la capital alacantina en la Foguera de Gabriel Miró. 
 Després d’una llarga malaltia, el 18 de març de 2020 moria deixant  

dues falles per plantar, Brasil  Pintor Goya i Lleons Poeta Mas i Ros  
de València, i es fan càrrec del taller i de la plantada de les falles  
el seu fill Javier García i el seu nebot Víctor- Visa. 

García, Germans JJ

Juan Jesús García Pérez i Javier García Pérez. Els Germans García 
comencen la seua trajectòria professional al taller de Miguel H. 
Prompte comencen a destacar per la seua delicadesa a l’hora de 
plasmar les labors que els corresponien en l’organització del treball. 

Finalment, Javi i Jesús debuten en solitari l’any 2014, plantant tres falles 
infantils per les comissions Plaça de Jesús, Xafant per la imaginació, 
tercer premi d’EiG de Sisena; Dr. Gómez Ferrer, La Terra és de tots 
i cadascú cuida la seua part; i Sant Antoni de Paiporta. Aposten des 
d’eixe primer any per falles amb una estètica diferent, i fent gala d’un 
ampli repertori de línies expressives, cosa que aprofiten per a plasmar 
les distintes temàtiques que exposen als seus cadafals. 

Diferents materials que aporten textures als acabats, jugant amb una 
pintura sempre cuidada i pulcra que dota els ninot de personalitat. 
Ninots vestits amb roba i/o goma eva, a més de diferents complements 
que ajuden a conformar un imaginari sempre ple de grans dosis 
de fantasia i continguts compromesos i atraients, pel component 
participatiu, als més menuts, com la falla Des de dins, Plaça de Jesús 
2018, que, amb forma de poma, permetia als xiquets i xiquetes  
—i als no tant— entrar dins i jugar amb un cuc que, damunt d’un 
dispositiu, li pegava voltes. Una bona mostra del seu estil és el 
rellotger, ninot infantil que presenten en 2015 a l’Exposició per a Plaça 
de Jesús i que va quedar en el lloc deu, constituint una sorpresa. 

En 2017 planten la primera falla gran, Criticart, per Nicolau Andreu de Torrent, 
que obté el primer premi de Tercera Secció. I que obri un camí de triomfs 
a la capital de l’Horta Sud. Que es reafirma en els ninots indultats dels 
anys 2019 i 2020, els dos per a la Falla Nicolau Andreu. En este 2020 
també obtenen el ninot indultat infanti de Xàtiva, per a Selgas- Tovar. 
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3 En 2017 i 2018 planten a València les seues dues falles infantils de millor 
secció, per ara, primera, les dues per a Na Jordana. La primera 
Marietaaa, ja te tinc!, segon premi, i la segona, Nòmades, donetes  
a tota màquina, premi onzé. 

Debutaren en falles adultes a València en l’any 2019, per a Plaça de Jesús 
amb Tòtem, tercer d’EiG de Sisena B i premi nové d’Innovació, i per a 
Blanqueries Festeig, amb una estètica un poc més convencional, i que 
els va reportar el primer premi de Sisena C i el premi al Millor Ninot  
de Secció. 

Per a 2020/21 tenen projectades, per a la ciutat de València, les falles 
Blanquerias, No hi ha mar; Palleter-Erudito Orellana, Ego; l’infantil de 
Dr. Gómez Ferrer, L’orquestra de la vida; i les dues propostes de Plaça 
de Jesús, Liberum libri per a la comissió adulta, i Creixent cap a dins 
per als infantils. Així com les falles El teatre de la vida, Seglas-Tovar,  
de Xàtiva, i Improbus ille de mundo, per a Nicolau Andreu, de Torrent.

Garí García, Joan

Naix en 1961 en un poblet de França prop de París, per motius laborals 
de son pare, que treballava a l’aeroport, però als quatre anys es va 
traslladar a Borriana fins al dia de hui. El cuquet de la falla li va entrar 
ja a l’escola i el tenia com un joc en què va començar a fer algun 
ninot, però va ser, com tants dels artistes borrianencs, que en acabar 
l’escola anava fora d’hores als tallers de la localitat per a apendre 
l’ofici d’artista faller. En el seu cas, el primer taller que xafa és el de 
Vicente Codina, que feia moltes falles infantils per aquells temps. Són 
companys d’aquella època El Sangui (Ángel Carrillo), El Guito (Javier 
Palomar), El Pepi (José Luís Pascual Nebot) o Lázaro Chuecos. Però  
el primer lloc on va treballar de veritat va ser al taller de José Luis 
Ferrer Regino i ja després amb Santiago Soro. 

La primera falla que va firmar després d’aprovar l’examen del gremi la va 
fer a València per a la Falla Rivera-Convent Santa Clara, més coneguda 
com «la Telefònica», en 1987, que planta sense cap incidència passant 
la prova, i poden considerar-se des d’aquest moment artista faller 
agremiat al Gremi de Borriana, i des d’aleshores no para de plantar en 
diferents llocs de la Comunitat, des de València, Borriana, Benicarló, 
la Vall d’Uixó, Manises, Alaquàs i Xest. Diu que encara no ha plantat cap 
foguera, però que li agradaria molt plantar a Alacant.
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2018, Joan Garí (Falla Sant Josep), Borriana. Imatge Vicent Blasco

Xesco Gil. 2015. Falla Eduardo Merello de Sagunt. Imatge Arxiu AC Falla Penya el Mocador
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5 Cal destacar el primer premi en cinquena categoria en l’any 2000 a la Falla 
Plaça de Patraix, dotze primers premis a l’AC Falla Manises, on també 
li donen tres ninots indultats i un primer premi en Tercera B a la Falla 
Arxiduc Carles-Músic Gomis, a més de diversos d’Enginy i Gràcia.

Garrido Gavidia, Vidal Rafael

Artista faller.

Gasent González, José Miguel

La seua estima des de xicotet per les Falles, per pintar i dibuixar,  
són el motiu per a dedicar-se professionalment com a artista faller, 
ara fa quinze anys. Actualment pots veure les seues Falles a la Pobla 
Vallbona, Benaguasil, Ribarroja o Quart de Poblet. 

Gil Navas, Francesc Xesco

Ha plantat a Faura, Sagunt i València entre d’altres. Des de la fundació  
de la Falla Vila de Faura va sentir atracció per els ninots i les falles.  
Als dotze/tretze anys ja baixava als tallers que es trobaven a Canet  
on es feia la falla del seu poble i, trastejant, li va agradar. En eixe 
moment va decidir que la seua vida laboral volia orientar-la al món  
de les falles. Com ell diu va apendre l’ofici amb el dia a dia del taller.

Giner Blasco, Víctor Hugo

Algemesí, 1979. Entra en el món artístic de les falles l’any 1994, quan va 
començar al taller de Martínez Moyà, on va col·laborar amb la creació 
de la falla de l’Ajuntament de València d’aquell mateix any. El 1994 va 
plantar la seua primera falla infantil a Algemesí a la plaça de Cabanilles. 
Des d’aleshores va començar a plantar falles per diferents poblacions 
de la Ribera, la Safor i l’Horta, on ha assolit bons premis a Algemesí, 
Alzira, Tavernes de Valldigna, Cullera, Alaquàs, Gandia o Paterna. 
Des de l’any 2016 planta falles a València (Poeta Asins-Alegret-Puçol) 
gràcies al seu bon quefer. Cal destacar la gran relació que l’uneix a la 
Falla del Cid d’Algemesí, atés que està plantant la seua falla infantil 
durant vint-i-un anys, així com la gran, que ho ha fet en díhuit ocasions.
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Falla gran de la Plaça d’Alacant d’Alzira (2019), obra de Víctor Hugo Giner Blasco. Arxiu Victor Hugo Giner
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7 Giner Núñez, Francisco

Paco Giner: un dels artistes més valorats del panorama actual. Treballador 
incansable que ha aconseguit créixer en totes les facetes artístiques 
que comporten fer una falla fins assolir ser l’artista «top» que és hui. 

Estudia Arts i Oficis en la modalitat de disseny i pren contacte en el món 
de les falles en un taller dels que podrien anomenar-se dels «grans» 
de l’època: el de Josep Martínez Mollà. Des de 1999 fins a 2005 forma 
part d’Arte 2 CB, junt amb Julio Vicente Fabra, i és en 2006 quan 
mamprén el camí en solitari. Un ascens ràpid el du a plantar ja en 
2007 en la Secció Primera A de València; Secció en la qual repeteix 
en 2011, 2012, 2019 i 2020 (en la qual plantà i desplantà) i en el pròxim 
2021, en comissions com Mercat Central o Gravador Esteve. Habitual 
també en la Secció de Bronze, en la qual aconsegueix el primer premi 
dues vegades consecutivament en Santa Maria Micaela i Jesús-Sant 
Francesc de Borja, el fan arribar a la Secció Especial on planta des  
de 2013 a 2018 consecutivament en Exposició.

Les 74 falles plantades a la ciutat de València i 15 infantils des de 2006 
fins a 2019, més les cinc que plantarà en 2021; i junt a les plantades  
a les poblacions falleres més rellevants, com Torrent, on guanya  
el primer premi de la Secció Especial, i fogueres per a Alacant,  
són testimoni del bon quefer d’un taller encapçalat per Paco Giner  
on la professionalitat i la il·lusió van juntes de la mà.

Gisbert Mir, Enrique

Artista faller. Escultor i pintor nascut el 9 de gener de 1964. L’any 
1978 entrà d’aprenent al taller de l’artista José Pascual (Pepet), 
en el qual va estar fins a 1981. Aqueix mateix any passà a treballar 
al taller de Manuel Martínez Molla fins a 1986, any en què realitzà 
les primeres falles, compaginant la seua activitat professional 
amb la col·laboració amb altres artistes, com ara Ramon Espinosa 
(1989-1992), José Puche (1992-1998), Miguel Santaeulalia, Julio 
Monterrubio, Alejandro Santaeulalia i Pedro Santaeulalia,  García 
Ribas Joan Blanch, entre altres.

Entre 1996 i 1998 treballà en societat amb l’artista Guillermo Rojas. En 1999 
debutà en la Secció Especial a la demarcació de l’Antiga de Campanar, 
amb la qual obtingué el tercer premi de la Secció  Especial.
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2009, Marques de Caro-Dr. Chiarri. Enrique Gisbert Mir
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Francisco Giner, 2016. Imatge Josep Vicent Marco



En 2001 realitzà la seua primera falla gran. La seua obra està repartida 
entre Plaça del Negrito Avinguda Burjassot - Pare Carbonell. Plaça  
de la Tenda, Espartero – Gran Via Ramón y Cajal Sant Vicent, i destaca 
la realització durant més de deu anys de la Falla de Marqués de Caro-
Doctor Chirrary.

Gisbert Rodríguez, Javier

Apassionat de les falles, ocupa tots els càrrecs directius en la comissió 
de Mestre Aguilar-Matías Perelló. La seua relació amb Luis Boix fa que 
en la dècada dels 70 entre a treballar al seu taller i que, posteriorment, 
forme un taller junt amb Juan Iglesias, deixeble de Boix. Després  
de plantar en la seua pròpia comissió un parell d’exercicis, abandona  
la realització de les falles durant trenta anys. Torna a l’ofici en 2013,  
i és en 2015 quan realitza novament una falla gran en la comissió  
d’El Miracle, i obté el primer premi de les Falles d’Alboraia. 

Gómez Aranda, Rubén

Molt vinculat a Falles de la Ribera, du una gran i extensa trajectòria 
com artista.

Gómez Fonseca, José Francisco

L’únic component en actiu d’una saga d’artistes iniciada per son pare 
Mauricio Gómez, debuta en la primera meitat dels noranta, i ho farà 
en la categoria especial en 1998, per al districte Port d’Alacant,  
amb el seu germà Mauricio Gómez Fonseca, amb qui sempre ha 
firmat fins a la retirada d’aquest últim. Junts aconseguiran sonats 
triomfs en aquesta elit al Port d’Alacant (1999 i 2000), Santa Isabel 
(2001) i Foguerer-Carolines (2013). José Francisco destacarà  
en les seues fogueres per destacades qualitats arquitectòniques, 
brillant ús de la pintura, i una imaginativa incorporació de la fusta 
com a element estètic, que tindrà la seua mostra més distingida  
en la inoblidable foguera oficial 2011.
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2011. Foguera Oficial. Plaça del Ajuntament (Germans Gómez Fonseca). Imatge Juan Carlos Vizcaíno



Gómez Morollón, Javier

Després de cursar estudis artístics a València, i una etapa triomfal 
realitzant fogueres infantils en els últims anys vuitanta, debuta amb 
una molt recordada foguera per a Doctor Bergez-Carolinas en 1992, 
i aconsegueix el primer premi de tercera categoria. Retorna a aquest 
àmbit amb la seua accidentada i prometedora obra per a Hernán 
Cortés en 1995, que suposa el seu debut en categoria especial. 
Durant alguns anys, estendrà la seua producció en realitzacions que 
reiteraran la seua capacitat escultòrica, brillant paleta cromàtica, 
i abandonant aquesta en 1998, dedicant-se a treballar per a altres 
tallers, i fins i tot abandonant la professió, fins que el passat 2019 va 
retornar-hi, tornant a plantar la foguera d’Hernán Cortés en categoria 
especial. També s’estrenarà amb fortuna en les falles de València.

González Devesa, Pablo

Ha anat conformant una molt premiada producció de creixent maduresa, 
centrada en les reiterades creacions proposades durant diversos 
anys per al districte de Rabassa. La seua destresa en la composició, 
capacitat per a allò figuratiu i netedat cromàtica li auguren un futur 
més que estimulant, perceptible en la seua notable foguera de Parc-
Plaça de Galícia 2019.

Gonzalvo Martín, Francisco

Forma part del gremi d’artistes fallers i prompte va compaginar la seua 
tasca com a artista faller amb la de pintor. L’any 2013 planta a la Falla 
Sants Patrons, de Torrent, amb una inspiració sobre el llunyà oest 
Fent-se de vaquers. L’any següent continua en aquesta demarcació  
i planta una inspiració oriental (ninots originals de Miguel Santaeulalia 
per a Cuba-Literat Azorín). Els bons resultats el fan romandre fidel 
a aquesta demarcació i el 2015 planta Cultures i tradicions, el 2016 
La mar de bé, el 2017 Una de romans, i el 2018 Ara fa 50 anys. El 2019 
planta a Torrent una falla de temàtica burlesca i arriba al cap i casal  
on planta Tot un selfie a Progrés-Teatre de la Marina. En els últims anys 
es pot contemplar el seu perfeccionament en la pintura i l’ús de figures 
de l’univers de Paco Giner, del qual manté els tons plans i la caricatura.
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1998. Foguera Ángeles-Felipe Bergé (Autor: Javier Gómez). Imatge Juan Carlos Vizcaíno

2019. Foguera Parque-Plaza de Galicia (Autor: Pablo González). Imatge Juan Carlos Vizcaíno



Gotes de Foc

José Miguel Micó Martí y Vicente Micó Martí. Els seus primers treballs com 
a artistes fallers van ser en 2015, col·laborant amb altres artistes fallers. 
La primera falla que van plantar va ser encarregada per un restaurant 
de la Pobla de Vallbona. A banda dels treballs propis, han participat en 
la Foguera Florida-Portatge de 2018 i en la Falla de Na Jordana de 2020, 
ambdues firmades per Mario Gual.

Gramaje Llisterri, José Manuel

Va començar, com tants altres, treballant des de ben jovenet a l’obrador 
dels seus tiets Francisco Tomás i Carmen Llisterri. Es va traure el 
carnet del gremi en l’olímpic any de 1992. Amb divuit anys començà  
a plantar pel seu compte de manera que la seua primera falla va ser 
per a Borrull-Túria. Declarat seguidor del seu oncle Paquito Tomás i de 
Pepe Puche, ha anat evolucionant el seu estil, encara que ell mateix 
reconeix que «extremadament modern, no». Ha plantat en Secció 
Especial a Exposició i Malvarrosa, i en Primera A a Quart-Palomar (on 
guarda el millor record de la falla de 2010 amb el primer premi d’Enginy 
i Gràcia i el tercer de falla). Actualment planta a la plaça de la Mercé.

Granja Camarasa, Francisco

Brillant continuador d’una saga iniciada per son pare Francisco, 
compartida dècades arrere pel seu germà Ricardo, debutarà 
també en 1984 amb l’originalíssima foguera de Polígon de Sant Blai. 
Anteriorment, en 1982, va realitzar la foguera de Mercat Central, 
firmada per son pare. De totes maneres, serà a partir de l’obra abans 
esmentada quan es considere Granja Camarasa figura cotitzada,  
ja que plantarà en 1986 la foguera d’Alfons el Savi, en primera 
categoria, i realitzarà la seua única foguera de categoria especial 
en 1988, per a la demarcació d’Hernán Cortés. Artífex aquells anys 
de diverses fogueres infantils, en Granja es detectarà des d’un 
primer moment la seua formidable preparació artística, després 
d’haver completat la llicenciatura de Belles Arts. Aqueixa dotació 
es patentitzarà en un enlluernador domini de la pintura, un 
personalíssim sentit de la composició, frescor estètica,  
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1990. Foguera Alfonso el Sabio (Autor: Francisco Granja Camarasa). Imatge Juan Carlos Vizcaíno
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i igualment una aposta per continguts crítics progressistes. També 
realitzarà amb un cert èxit falles a València. És una llàstima que 
les seues possibilitats, presents fins i tot en fogueres de modestos 
pressupostos —Portuaris-Pla del Bon Repòs, 2003—, no hagen 
conclòs últimament en propostes més ambicioses.

Gual del Olmo, Mario

Pintor, escultor i dibuixant natural de València. Inicià la seua activitat 
amateur en una falla al Port Saplaya. En 2007 és quan s’inicia de 
manera  professional a les falles. És en aquests moments un dels 
professionals més reconeguts, trajectòria a la ciutat de València  
on planta en una plaça com Malva-rosa, Antiga de Campanar,  
Periodista Azzati Humanista Furió, i Na Jordana.

I a la ciutat d’Alacant debutà amb la foguera de Sant Ferran en 2009, 
demarcació en què està diversos anys. Plantà la seua primera Foguera 
d’Especial en 2016 per a Florida Portazgo, comissió en què fins a la 
data li ha realitzat tres fogueres amb què ha aconseguit fer pòdium. 

 Té un estil modern inspirat en els dibuixos manga, que fa que totes   
les seues obres siguen fàcilment recognoscibles, és un dels artistes 
que pot  reorientar les falles del segle XXI.

Guija Moreno, Álvaro

Álvaro ha aconseguit fer-se un lloc en el món de les falles gràcies  
a portar una línia regular. Les seues falles infantils, plenes de color  
i de formes senzilles, són un gran atractiu per a tots els públics. 
Mentre que les grans, carregades de sàtira i sarcasme, es converteixen 
en imprescindibles per a aquells que els agrada la falla de tota la vida, 
amb un gran component crític cap a la societat. 

Al seu palmarés consten gran quantitat de premis, fruit dels seus bons 
treballs, i els quals valora com a part del seu constant aprenentatge, 
alhora que són el seu impuls per seguir evolucionant i creixent com  
a professional i també com a persona.

Faller de tota la vida de la Falla Parc Alcosa, on des de menut somiava 
plantar i porta per bandera l’orgull d’haver complit eixe somni. 
Actualment és membre de la Falla Estació de Benetússer, senyal evident 
que és dels artistes als quals agrada viure la festa des de tots els fronts.
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2020. Na Jordana. Mario Gual del Olmo



Guitarte Bulls, Manuel

Forma part d’una altra de les dinasties d’artistes fallers fundada pel seu 
iaio Ismael Bulls Ferrero, el qual plantà falles en els anys trenta  
i col·laborà en el taller del conegut artista Regino Mas.

Entrà en el món de les falles de la mà del seu sogre, l’artista Alfredo Ortiz 
García. La primera falla la plantà en 1979 a la demarcació de Doctor 
Serrano-Carlos Cervera-Clero de València i el Quart de Poblet.  
En la Falla Alacant.

Després de la defunció del seu sogre en 1982, es fa càrrec de la plantada 
de les seues falles i inicia en 1983 la seua carrera en solitari. Planta 
falles a València i en pobles de l’àrea metropolitana, com ara Mislata, 
Benetússer, Godella, Burjassot, Paterna, Quart de Poblet, Albal i Aldaia, 
així com a la Vall d’Uixó i Bunyol.

Entre els seus treballs ha col·laborat en la confecció de carrosses,  
en Terra Mítica, i en El Gullivert i en els carnestoltes de Tenerife.

L’any 2020 ha realitzat les seues darreres per motius de la seua jubilació, 
Pius XII-Pare Doménech i Nord-Doctor Zamenhoff de València   
i Eduardo Marquina de Mislata. Ambdues falles quedaren sense plantar 
per motius del coronavirus.

La saga familiar continua amb el seu fill Daniel Gitarte Ortiz. 
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gHerrando Soler, Vicente

Va començar a fer falles amb el seu pare, en 1989, 
desenvolupant-se la seua carrera sobretot per l’Horta Sud. 

Arriba a València als anys noranta gràcies a la comissió de Peris  
y Valero-Cuba, i no torna a la capital fins a 2011 amb Tribunal  
de les Aigües. Va donar el salt a la Secció Primera A amb Illes  
Canàries-Trafalgar en 2019.

Herranz Martínez, Carlos

Apassionat de l’ofici des de xicotet, destaca a l’escola en plàstica  
i manualitats dibuixant falles. Comença a plantar les seues falletes 
de cartó i plastilina en la festa de Sant Joan de la seua comissió, 
Ceramista Ros-José María Mortes Lerma, i anant per afició al taller 
de Carlos Villeta. Amb onze anys comença a visitar el taller de Pepo 
Jarauta, artista que acaba convertint-se en el seu amic i mentor. 
Abans d’obrir el seu propi taller l’any 2009 treballa amb Paco Giner, 
Alberto Ribera i Vicente Llácer.

Artista complet que domina totes les fases del procés, planta la seua 
primera falla gran l’any 2018 en la comissió El Mercat (Montcada).

Herrera Payá, Ediver

Amant de les falles des de l’etapa escolar, comença d’aprenent als tallers 
de José-Luis Pérez Ballester i Paco Giner. Compagina aquesta labor 
amb la seua formació acadèmica: un Grau en Disseny i Tecnologies 
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Falla Illes Canàries-Trafalgar de 2019. Vicente Herrando. Imatge Distrito Fallas / Carles Andreu

Carlos Herranz. Imatge Ángel Romero
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1 Creatives, i un tècnic superior dedicat al modelatge en tres dimensions. 
La pandèmia mundial ha ajornat el seu debut en falles grans l’any 2020 
en la comissió de Rubén Vela-Doctor Waksman (Gea).

Herrero Gargallo, Luis

L’any 1995 va debutar en la Secció Especial de les falles de València un 
dels artistes més prolífics i premiats dels últims anys, es tractava de 
Luis Herrero Gargallo. Luis va nàixer a Borriana l’any 1956. Amb catorze 
anys entra a treballar al taller de Vicente Tornador Pascual i Vicente 
Monton. L’any següent realitza la primera falla infantil, la de la plaça  
de Sant Blai de Borriana, d’allí va passar als tallers dels Germans Ferrer 
i molt prompte es va independitzar per realitzar la seua primera falla 
gran, la del barri de l’Escorredor de Borriana de l’any 1976. L’any 1980 
guanya el seu primer «primer premi» amb la mateixa comissió. L’any 
1983 planta la seua primera falla a València, per a la comissió de Baró 
de Patraix-Conca, comissió amb què encara continua en l’actualitat, 
batent rècords de fidelitat en la història de les falles de València.  
El seu primer projecte important al cap i casal el realitza l’any 1990  
en Primera A amb la comissió Salamanca-Comte Altea, on aconsegueix 
el tercer premi. L’any 1991 repeteix amb Salamanca i planta en Segona 
A amb Bilbao-Maximilià Thous, guanyant un segon i un primer premi 
respectivament. L’any 1992 firma amb la comissió Pizarro-Ciril Amorós, 
on planta tres anys amb guardons interessants i, com hem dit abans, 
l’any 1995, apadrinat pel gran Pepet, firma la seua primera falla especial 
amb la plaça de la Mercé. D’aquesta plaça passa al barri de Russafa, 
on a la demarcació de Cuba-Literat Azorín va plantar tres molt bones 
falles els anys 2003, 2004 i 2005 amb bons resultats. Les seues dues 
últimes falles en la màxima secció les va plantar a Arxiduc Carles-Xiva, 
en les quals va tindre el pressupost més reduït de la secció.  
En l’actualitat Luis continua plantant a València, on ha sigut  
un habitual en seccions altes i, per descomptat, a la seua ciutat, 
Borriana, on les seues falles han estat quasi sempre en els premis alts.

Herrero Gómez, Luis Miguel

Artista de gran trajectòria i experiència, des de els anys 80 vinculat  
a falles de València i actualment a Falles de  Paterna.
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2013, Luis Herrero (Falla Sant Josep), Borriana
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3 Herrero Martínez, Xavier

Xàtiva, 1969. S’inicia de la mà de l’artista M. Blanco i Sancho a més  
de treballar junt J. Martínez Mollà. Considerat com un artista 
autodidacta, la confecció i construcció de falles és una activitat que 
li ve des de ben menut, ja que amb quinze anys planta la primera falla 
infantil a la plaça del Raval de Xàtiva l’any 1984. Un any important és  
el 1991, quan aconsegueix el seu primer premi de la secció especial 
amb la Falla del Mercat. També, un any abans, debuta a València amb 
una falla infantil per a la comissió de Bailén-Xàtiva.

Fins el moment ha plantat a Xàtiva noranta-nou falles, díhuit d’elles 
infantils i setanta-nou grans, així com les falles oficials de 2006  
i 2007. De fet, la seua trajectòria, després que el 1992 s’inciara a la 
demarcació de la falla J. Ramón Jiménez, s’ha centrat en la realització 
de falles grans amb la consecució de sis primers premis de secció 
especial de Xàtiva. A València ha realitzat 76 falles grans, des de l’any 
1995 fins a l’actualitat, trajectòria en la qual cal destacar les falles 
plantades a Montolivet, S. Maria Micaela-Martí l’Humà, Sant Vicent-P. 
Azzati o al Mercat Central, comissió que el fa debutar l’any 2014 a 
la secció especial. També cal afegir la participació a les Fogueres 
d’Alacant des de l’any 2006, on cal destacar les plantades a Sant Blai-
La Torreta, així com la foguera d’especial de l’any 2008 al barri de Sant 
Blai Alt. A més a més ha plantat falles a Torrent, Algemesí, Gandia  
o Alzira i també fogueres a Sant Vicent del Raspeig.

De Xavier Herrero cal destacar la seua professionalitat, un taller en 
òptimes condicions de treball amb els darrers avanços tecnològics  
i digitals, on es combina la confecció de falles —enginyoses, 
carregades de sàtira, amb un bon acabat i pintura de colors vius—,  
amb altres elements artístics com escenografies i peces per a 
museus, decorats, escaparates o estands comercials per a fires. 

Herrero Muria, Carles

Cinc són els anys d’activitat del taller faller de Carles Herrero Muria  
en una producció de vint-i-dues falles: dènou d’infantils i tres de grans 
(d’elles sis es plantaran en 2021) repartides entre les poblacions  
de Gandia, Burjassot i València. Realitza la primera falla gran en 2019 
per a la comissió Avinguda França- A. Torán i Olmos, que li proposa 
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Carlos Herrero. Imatge Josep Vicent Marco. Imatge Vicent Blasco



14
4 

/ 
14

5 l’oportunitat. Carles és un jove artista en contínua formació,  
en constant creixement i compromés amb les comissions  
amb les quals comparteix il·lusions i projectes molt estudiats.

Hervás García, Noel

Cullera, 27 de juliol de 1982. Noel és un apassionat del món de les falles. 
Des que té ús de raó sempre li ha agradat visitar tallers. Amb només 
dotze anys va començar a xafar el taller del veterà Fernando Roda, 
artista de jubilat cullerenc, on va començar a omplir motles i a ajudar 
quan podia, quan acabava l’escola. Quan acabà la formació bàsica 
va iniciar el camí professional com a treballador del taller d’Alfredo 
Bayona, amb el qual va mantenir una llarga trajectòria laboral des  
de 2010 fins a 2018. En aquesta etapa va aprendre-ho tot sobre l’ofici  
i va aconseguir en aquest equip els primers premis de secció especial 
de la seua localitat, per a la que és la seua falla, la Taüt. En aquesta 
etapa es va especialitzar en confecció d’estructures i rascat de suro. 

El 2010 Hervàs entra al taller d’Alfred Bayona, que planta a la Taüt una falla 
rematada per dues figures orientals de gran alçària i que impactaven  
a la plaça, on aconsegueix el primer premi. El 2011 planten també  
a la Taüt una falla dedicada a Brodway repleta de cabareteres  
i cantants del music hall. El 2012 l’equip torna a aconseguir el primer 
premi de la secció d’or de Cullera, gràcies a una fantasia rematada 
per una lluna i una fada. El 2013 repeteixen el triomf amb una fantasia 
oceànica. El 2014 segueixen abonats a l’or.  

Noel firma la primera falla infantil en solitari en 2015 en la secció segona 
de la seua localitat, a la falla Xúquer, fora d’horari del taller de Bayona, 
on encara continua treballant. Aquesta primera aventura el va fer 
guanyador del primer premi de la secció gràcies a una falla divertida 
inspirada en l’arca de Noé. El 2016 tornà repetir en la comissió  
i va aconseguir el primer premi de la secció segona amb «Dolça 
partitura», on Noel fa una declaració d’intencions en mostrar  
un disseny més personal i estilitzat dels ninots.  

En 2017 va fer el salt a la secció primera infantil de Cullera a la Falla La 
Bega, on aconseguí el quart premi gràcies a la proposta «Conqueridor 
conquerit», amb molt de color i ornamentació en una relació entre un 
explorador i una jove indígena. Eixe any, en la infantil de Xúquer, planta 
Estrès... o els quatre, per parlar de com els iaios s’han convertit en 
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cuidadors dels seus nets. Va guanyar el segon premi de secció  
i el primer d’enginy i gràcia. 

El 2018 per fi arribà el primer premi en la secció primera infantil, gràcies 
a la confiança de la Falla La Bega, on torna a evolucionar el seu estil, 
depurant formes, simplificant línies i curant la pintura repleta de forà  
i reflexos. La falleta mostrava una divertida excursió de xiquets scouts 
al bosc, amb molt d’aire en la composició. 

El 2019 firma en solitari. Crea el seu propi taller i es fica de ple en la 
confecció de falles pel seu compte. Va realitzar tres falles infantils:  
a Torrent, la Falla Carrer Benemèrita, segon premi de secció segona.  
A Tavernes de la Valldigna planta la falla «La Dula», on va aconseguir 
un quart premi, amb disseny de Gonzalo Rojas. Per la seua banda,  
la Falla de La Bega, de Cullera, aconsegueix un segon premi en secció 
primera infantil, amb una parella d’enamorats i un Cupido contemplant 
l’escena. 

El 2020 era un any molt bo per a la seua carrera professional, perquè 
s’enlaira com a artista total, ja que va fer l’aposta de ficar-se de ple  
en la construcció de falles adultes. Concretament, la Falla Mongrell  
de Cullera, en secció primera. La Falla La Bega feia una aposta i pujava 
a la secció especial, un treball que encara haurà d’esperar, junt amb la 
Falla La Dula (Tavernes de la Valldigna) i Carrer Benemèrita, de Torrent. 

Noel considera que ha millorat molt en la seua qualitat com a artista,  
ja que en estar a soles al taller toca tots els pals, des de la construcció 
de fusteria, modelat, pintura i acabat i cada vegada millora. Col·labora 
amb el taller de Salva Banyuls i Nèstor Ruiz i ha fet treballs per Pau 
Soler i Gonzalo Rojas. Per compensar el bloqueig laboral ocasionat  
per la pandèmia de la covid-19, es dedica a la construcció 
d’instal·lacions i ornaments de Nadal. Els jardins del mercat de 
Cullera van lluir una ornamentació creada per Hervàs, una composició 
estilitzada on els tres reis mags i moltes caixes de regals adornaven  
la barana sobre la qual es veia un gran arbre de Nadal. Aquesta 
iniciativa s’ha fet possible gràcies a la Junta Local Fallera de Cullera  
i a l’ajuntament.
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i Z1Ibáñez Sánchez, Rafael

De meteòrica podríem denominar la carrera com a artista 
faller de Rafael Ibáñez Sánchez (Borriana, 1965). Abans de 

dedicar-se en solitari a la construcció de falles, s’inicia en el món de la 
falla amb la seua empresa Estudi Digital 3D l’any 2000. Amb la incipient 
modernització del procés de construcció de les falles i la progressiva 
implantació del suro blanc com a element principal d’aquestes,  
es fa necessària la feina que l’empresa de Rafa Ibáñez porta a terme: 
la digitalització dels projectes, la realització de plànols d’acetat per 
a posteriors projeccions sobre el suro i en definitiva tots els nous 
processos informàtics necessaris per a les falles. El fet de ser pioner 
en aquest tipus de treball el posa en contacte amb molts artistes fallers 
i principalment amb dos dels més punters d’aleshores, Pere Baenas  
i Paco López. L’any 2006 entra en contacte per primera vegada amb la 
falla d’una manera física, ja que rep l’encàrrec de l’artista Emilio Miralles 
per portar a terme el projecte del reconegut escultor de Paterna Miquel 
Navarro, per a la falla de Mossén Sorell-Corona de València, que rep  
el primer premi de les falles experimentals d’aquell any.

El cuquet de la falla ja havia fet niu en Rafa i l’any següent es llança en 
solitari a plantar, ho fa a Dénia i el 2010 comença a fer-ho a Borriana 
amb la Falla dels Caçadors, on obté un meritori tercer premi, guardó 
que repeteix el 2011. El 2012 és contractat per la comissió de Don 
Bosco, on inicia una fulgurant trajectòria que el porta a aconseguir 
vuit primers premis a Borriana. Amb Don Bosco els anys 2012-
13 i 14 i amb el Club 53 des d’aleshores i fins l’actualitat, sent així 
l’artista que més primers premis ha aconseguit a Borriana i a més 



consecutivament, de manera que encara no ha sigut destronat. 
Paral·lelament, també el 2010, debuta a València amb la comissió  
de la Falla Indústria-Sants Just i Pastor. El 2013 aterra a Alzira on  
en set anys ha aconseguit sis primers premis amb la falla del Mercat. 
També té en el seu haver dos primers premis a Carcaixent i Sagunt.  
A més d’aquestes poblacions, ha plantat també amb notable èxit  
a Benaguasil, Ribarroja, Benicarló, Tavernes de la Valldigna i Alacant.
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2017, Rafa Ibáñez, (Falla Club 53), Borriana. Imatge Vicent Blasco



j Jarauta Navajas, José

Un artista amb una producció considerable, normalment 
en categories modestes de València. També es un dels més 

guardonats de la història, incloent-hi premis a millor ninot de secció 
en 2018 (dos, en 2a infantil i 4ª B de grans) i 2017 (5ª A de grans),  
i diversos primers premis en diferents seccions. Per optimitzar  
els pressupostos baixos, treballa amb un fons de remats i ninots  
que va combinant de manera diferent i amb enginy en cada falla.

Juan Navarro, Paco

Després d’un llarg aprenentatge al taller de Pedro Soriano, i realitzant 
fogueres infantils des de 1976, planta la seua primera foguera adulta 
en 1984 per a Benito Pérez Galdós, sorprenent per la singularitat del 
seu estil. Farà extensives aquestes claus: remats figuratius, simètrics, 
atomitzant les tradicionals estructures de bastidors d’Alacant, buscant 
el joc amb els espais buits, complementats amb una plena utilització  
de la caricatura, i un discurs argumental ple d’ironia i reivindicació 
social. En 1986 debuta en la categoria especial, per Carolines Altes,  
on aconseguirà el triomf d’aquesta elit en 1989, i reiterarà aquest èxit de 
manera consecutiva entre 1995 i 1998 per a l’esmentat districte, i en 1993 
per al de Polígon de Sant Blai. Artífex de tres fogueres oficials —1990, 
1994 i 2007—, destacarà en els últims anys la seua valuosa aportació al 
districte d’Alfons el Savi, on participarà en primera categoria. Amb una 
interessant obra per a les falles de València, Paco Juan ha sigut l’artista 
alacantí més emblemàtic de la passada dècada dels noranta.
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1995. Foguera Carolinas Altas (Autor: Paco Juan). Imatge Juan Carlos Vizcaíno



l Latorre i Sanz

José Latorre Lleó i Gabriel Sanz Fernández. Gabriel Sanz, que 
naix el 14 d’abril de 1959 a Masegosa (Conca), i José Latorre, nascut 
a València el 6 d’abril de 1962, formen equip des de 1987, quan firmen 
la Falla En Plom-Guillem de Castro, El paso del tiempo, quart premi de 
Segona A, després de començar a fer els seus primers passos en el 
taller del Germans Sánchez, per a passar després per els d’A. García 
Tormo i M. Martínez Mollà, en qui estigueren cinc anys. Mentre que 
Latorre s’encarrega de la pintura, Sanz es dedica a la fusteria.

Algunes de les primeres falles firmades són Illes Canàries-Lo Rat Penat de 
1988, Despertar les tradicions, i En Plom-Guillem de Castro, La mar de... 
bé? L’any següent planten en Primera A, junt a Pedro Rodríguez, en la 
falla Superticiones y psicosis, segon premi, per a Sant Vicent-P. Azzati.

El binomi Sanz-Latorre continuaria plantant en esta comissió, i en 
Primera A, fins a 1994, amb les falles Expolio’92, cinqué de secció  
i quart d’EiG; Fe en el progreso fallero, tercer de falla i primer d’EiG;  
El cincuenta aniversario, tercer premi; Perill, animals solts, també 
tercer premi; i l’última falla en esta comissió, Depredacions segle XX, 
sisé premi i cinqué d’EiG. 

En 1995 canvien d’aires i planten en Pizarro-Ciril Amorós la falla I del futur, 
què?, en què s’han de conformar en un premi nové, i Degradacions fi de 
segle, per a Conserva-Berenguer Mallol, en la qual guanyen en Segona A. 
Repeteixen comissions en 1996, però canviant, quasi, els papers en les 
seccions, així en Conserva amb la falla Brujerías políticas, guanyen en 
Primera B, i en Pizarro planten en Segona A El silencio de los borregos.
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3 En 1997 Latorre i Sanz debuten en Especial a la Plaça de la Mercé, plantant 
la primera de quatre falles, El gran premio nacional, segon premi  
i Millor Ninot de Secció. Li seguirien les falles Te ve de 9?, segon  
de falla i quart d’EiG; Esto tiene pelotas, quart de secció i enginy;  
i Premsa... maquina tot val, tancant el cicle a Mercé amb un quart en 2000.

En l’any 1999 aconseguiren el primer dels cinc ninots indultats, tots 
consecutius, que tenen, La pilota valenciana, el de 2000 fou 
L’embogador. En 2001 i 2002 s’indultaren els grups Es xopà... ¡fins  
la iaia! i Blanc i negre, els dos per a Exposició, i que formaven part  
de les falles La falla ens parla enguany de com de bé prova el bany, 
primer de falla i enginy, i Antònims anònims, cinqué i tercer d’EiG 
d’Especial. L’últim indult el tindrien en 2003 amb el grup Per l’Horta, 
amb Na Jordana, que amb el cadafal Mare Natura guanyà a més  
el primer premi i el segon d’EiG en Especial. Cal destacar que tots 
estos grups varen ser modelats per l’escultor Sergio Penadés Navarro.

En 2004 alcen l’última falla en Na Jordana, cinqué premi amb Tirant  
de festa. Al següent any tornen a Pizarro, però esta vegada en 
Especial amb Quina Odissea, premi desé, en el debut de la comissió 
en la secció. 2006 i 2007 suposaren el retorn a Exposició, obtenint 
un cinqué i un quart premis amb les falles A la conquesta i I tu a què 
jugues?, dissenyades per Ramon Pla com les de 2003 i 2004.

Pla també dissenya per a 2008 Desitges el que desitges, primera falla 
municipal per a València de Latorre i Sanz, que en 2009 fan a Torrent 
la falla municipal, Torrent en l’edat mitjana. En 2011 obtenen el primer 
premi de Setena A, per a Campament-La Iesa platant No tot és joc.

En 2010 planten la que fins ara és la seua última falla en Especial,  
La família Skala, premi desé, i des d’eixe any fins a 2017 planten gran 
nombre de falles en diferents seccions, aprofitant els dissenys  
de les diferents falles d’Especial, les figures de les quals van 
engrandint o encollint, i variant en la composició així com barrejant-se 
per a conformar múltiples opcions de falla.

Les dues últimes falles plantades, de moment, per Sanz i Latorre són 
les dues de la Plaça de l’Ajuntament de 2018 i 2019. Dissenyades per 
Okuda i Pichiavo respectivament, i que no deixaren indiferent a ningú 
una vegada plantades. Equilibri universal i Procés creatiu varen ser els 
lemes de les dues falles.

Per a estos anys 2020 i 2021 plantaran les falles L’aperitiu per a Mestre 
Arambul Sanz-Campanar, amb disseny de Marina Puche; Festa 



d’aniversari per a Avinguda de Burjassot-Joaquin Ballester; Vacacions 
fiscals a Llibertat-Teodor Llorente; i El mite de Faetó per a Plaça de 
la Reina-Pau-Sant Vicent, amb la col·laboració de Pepe Puche, i que 
recrea la falla plantada a la mateixa plaça en 1820, i que commemorarà 
el bicentenari d’aquella falla.

Lemos Sierra, Ramón

Ramon Lemos naix un 14 de juny de 1973 a la ciutat de València,  
i ben prompte coneix el món faller des de dins, sent faller de la Falla 
Bolseria-Tros-Alt de València. De la mà de Marcelino Beltrán, artista 
que en aqueix moment realitza la falla de la seua comissió, comença  
a aprendre l’ofici d’artista faller. Firma les seues primeres falles 
infantils l’any 2007 per a les falles Pintor Stolz-Burgos i Carabasses-En 
Gall. El seu treball sobreïx pels seus acabats, per la composició de les 
seues falles i la sàtira d’aquestes. En el seu palmarés té a favor seu 
cinc premis de millor ninot infantil d’Alboraia, un primer premi  
a la Foguera Princesa-Mercedes d’Alacant i un primer premi infantil  
a la Falla El Molí de Paterna l’any 2018.

Lidón Santacreu Felete, Rafael

Procedeix de l’univers de les fogueres infantils, i trasllada a la seua breu 
producció adulta un cert univers oníric, la recreació d’ambientacions 
espacials, fantasies, i un món màgic que és de desitjar que 
contribuïsca a consolidar un context creatiu propi i ple de llibertat.

Liñana Ferrando Hawa, Jesús

Realitza les primeres falles de manera autodidacta per a la comissió 
de la qual és faller: L’Almenà de Castelló de la Ribera. Després de 
cursar tècnic en Activitats Físiques i Animació Esportiva i llicenciar-
se en Magisteri, el verí faller continua en el seu interior, així que 
cursa el cicle formatiu de grau superior d’Artista Faller i Construcció 
d’Escenografies. Després de treballar als tallers de José Lafarga  
i Ernesto Cimas, l’any 2018 obri el seu propi taller i obté el primer premi 
de secció 7C en el seu debut a València en la comissió d’Actor Mora-
Avinguda de la Constitució (Àfrica).
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Jesús Liñana. Imatge Ángel Romero



Lis Abril, Sergio

Xirivella, 3/12/1988. Taller a Riba-roja de Túria.
Sergio es considera un artista autodidacta, encara que el seu primer 

contacte va ser al taller de Vicente Cebrian, artista que realitzava la 
falla de la comissió de què era faller, Doctor Gómez Ferrer de Xirivella.

La primera obra que va realitzar va ser una foguereta a la Falla Sant Joan 
de Xirivella, que el va llançar a intentar compaginar estudis i falles 
quan va plantar la seua primera falla infantil en Pius XI-Fontanars dels 
Alforins de València l’any 2009.

Dos anys més tard, en 2011, la comissió de Xirivella de Mestre Serrano  
li va encarregar la realització de la seua falla gran.

Des de llavors són moltes les poblacions que han comptat amb els seus 
serveis a més de València. Sedaví, Alzira, Dénia, Manises, Sant Antoni 
de Benaixeve o Torrent són algunes de les poblacions on s’ha pogut  
o pot veure l’obra de Sergio, encara que caldria destacar la Falla  
El Sequer d’Alfafar, on per primera vegada va obtindre un primer premi 
en 2018 i la Falla Horta Nova d’Elda, on també es va alçar amb el primer 
premi en les falles 2019.

Les falles de Sergio destaquen per un estil contemporani en el modelatge, 
i una potent pintura basada en els contrastos cromàtics.

Llácer Rodrigo, Vicente

Vicente va nàixer un 18 d’octubre de 1971. Molt prompte va descobrir quin 
seria l’ofici que li furtaria l’ànima però que li donaria la vida, és a dir, volia 
ser i és artista faller amb majúscules. Se’l podria definir com a exemple 
de lleialtat, humilitat i constància amb una qualitat humana infinita.

Va començar a fer falles el 1993, plantant a Torrent i a Manises, encara 
que serà el 2003 quan va debutar en la Secció Especial en la comissió 
d’Arxiduc Carles-Xiva. Va plantar la Falla de Benicalap també en la 
secció d’or, per a pegar el bot de qualitat i signar per Na Jordana, 
completant el seu periple per la Secció Especial en les comissions 
de Russafa, Cuba i Sueca-Literat Azorín. El seu premi més meritori 
en l’Especial el va guanyar a Cuba-Literat Azorín el 2014, en què va 
aconseguir un tercer premi. 

Abans ja va saber dos anys seguits, 2012 i 2013, el que és guanyar en la 
Primera A amb  Mestre Gozalbo, encara que l’any 2017 va aconseguir 
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7 el tercer guardó d’or a la categoria, aquesta volta a Gravador Esteve-
Ciril Amorós. Sense passar per alt que és el clar dominador de la 
Secció Primera B.

Cal no oblidar, per a arredonir aquest resum de la trajectòria, fer dos 
xicotets apunts, com són el fet d’haver plantat dos anys la falla 
municipal a València, els anys 2012 i 2013, i ja per a arredonir cal fer 
saber que és l’actual guanyador de la Secció Especial de les fogueres 
de Sant Joan.

Llopis Perpiñan, David

Torrent, 17 d’abril de 1983. L’entrada de David Llopis en el món de les 
falles és la història d’una vocació. D’una passió per l’afició que s’acaba 
convertint en la seua feina, que completa amb altres activitats laborals. 
L’any 2012 comença en el món del pessebrisme, i realitza escenes  
i decoració per a pessebres, encàrrecs particulars i venda online.

Després d’un pas pel món dels pessebres, se li obri l’oportunitat de 
treballar en el món de les falles, l’escenografia i decoració, tot allò que 
tinga a veure amb el treball ornamental i artesanal, molt relacionat 
amb el món de les falles. Els dossers de Setmana Santa, de la qual 
forma part activa a Torrent, el fan crear un de molt cuidat que es pot 
visitar al Museu de la Setmana Santa de la capital de l’Horta Sud.  
La seua germandat, Jesús davant el Sanedrí, celebrava el seu quinze 
aniversari i per a commemorar aquest fet va construir un dosser 
que recreava Jerusalem l’any 30 de la nostra era, el pati d’una casa 
de l’època i el palau de Caifàs amb el judici de Jesús. La decoració 
d’escenes continuen durant els anys 2015 i 2016.

Planta per primera vegada falles infantils en solitari a Torrent i Torís  
el 2017. La falla Camí Reial confia en ell per plantar «De passeig per 
l’Albufera», una falla on un grup de xiquets feien una excursió amb  
els elements típics del Parc Natural. Ajuda i col·labora al taller de Fede 
Alonso per a les falles d’eixe any. Eixe mateix any després de falles, 
treballa en la realització del decorat gegant per al Festival de Música 
Medusa a Cullera, realitzat pel mateix artista de Cullera.

El 2018 planta per primera vegada en solitari falla gran i ho farà a la Falla 
Santa Llúcia de Torrent, una inspiració egípcia, sota el lema «Raqs 
Sharki», i la infantil de la mateixa comissió, «Titelles», on un grup  
de xiquets contempla una funció. El 2019, la Falla Santa Llúcia renova 
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la seua aposta amb ell i planta «Un Torrent musical», inspirada en els 
musicals de Broadway per fer crítica local, i la infantil «Vull ser...», 
protagonitzada per un gran bebé. El 2020 encara té per plantar la 
creació infantil per a aquesta comissió, on mostrarà una evolució en la 
seua forma de confeccionar falles i opta per simplificar línies i donar-li 
un aire més modern amb «Encontres en Santa Llúcia», una fantasia 
alienígena plena d’humor. 

Durant el 2020, davant la paralització del sector, es dedica a la realització 
de decoracions nadalenques. I signa per a 2022 per a falles infantils  
i majors a la ciutat de Torrent. 

Llopis Torres, Fernando

Alzira, 1978. S’inicia per casualitat en la tasca de fer falles, atés que 
decideix fer la falla infantil de la seua comissió a més de començar 
a anar amb Bernardo Estela el dia de la plantà, fet que ho farà durant 
molts anys. Així és com va entrar a treballar al taller del guardonat 
artista alzireny de falles infantils fins que l’any 2005 pren la decisió 
de treballar pel seu compte amb la realització de falles infantils. 
L’any 2007, a proposta d’una comissió, comença a fer falles grans 
fins a l’actualitat.

De l’artista d’Alzira cal destacar l’acabat de les seues composicions i la 
constant recerca de moviment dels coronaments amb la incorporació 
de prou elements. Ha plantat falles a Alzira, Carcaixent, Tavernes de 
Valldigna, Dénia, València, Algemesí, Xàtiva, Massalavés, Alberic, Sueca, 
la Pobla Llarga, la Llosa de Ranes i Sagunt. A Alacant ha plantat fogueres 
a la demarcació de Maissonnave els anys 2005 i 2006. Cal destacar  
els primers premis de la secció especial aconseguits l’any 2018 amb  
les comissions falleres del Raval de Xàtiva i la Victòria de Sagunt, així 
com els distints premis de millor ninot de secció d’Alzira que celebra any 
rere any. De la seua ciutat, també cal remarcar les falles plantades  
a la plaça Germanies durant els darrers set anys, on aconsegueix 
nombrosos primers premis a les seccions segona i primera.

López Cabañero, Fernando

Fernando López naix un 5 de novembre de 1987 a Massanassa. A banda 
d’agradar-li la confecció de les falles, és faller de quota a Jaume 
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S’obri la veda de Fernan Llopis  (Raval, Xàtiva, 2018), una de les favorites de l’artista. Imatge David Calatayud



Primer del mateix poble. Comença a treballar al taller de Vicent 
Llácer, coincidint amb l’època de creixement d’aquest. Guanya molts 
coneixements plantant falles com Na Jordana, la Falla de Benicalap, 
Mestre Gozalbo, entre altres, fins que el 2012 plantà la seua primera 
falla. Va ser a Benetússer, a la Falla Estació, on va començar guanyant 
el primer premi de la localitat, i on també plantaria el 2013. 

El 2014 pega el vot a Torrent i planta en la Secció Especial Infantil. Frega 
el màxim guardó. 

2015 és qualificat per l’artista com un dels seus millors anys, va guanyar  
amb totes les falles que va plantar, debuta a València en Tercera Infantil 
a més de fer-ho en Especial Infantil a Torrent i Massanassa. El 2016 
només planta a València, a la Falla de Benicalap, on estarà fins al 2018. 

També el 2018 es llança a les falles grans en la demarcació de Lluís  
de Santángel-Matias Perelló, on quasi abasta el pòdium en una  
secció mitjana. 

El 2019 continua a la comissió de Russafa, però aconsegueix una fita 
històrica a Alaquàs, on va guanyar per primera volta un primer premi 
en els 39 anys d’història de la falla...

El 2020 havia crescut com a artista en solitari i tenia molts projectes  
per a plantar, que veuran la llum en les falles de 2021.

López García, Antonio

Artista faller, pintor, escenògraf, de formació autodidacta. Nascut  
a Bunyol al setembre de 1972, inicià la seua vida professional amb 
l’artista local Salvador Espert Corachan.

Ha plantat principalment a la localitat de Bunyol en la Falla de Las Ventas, 
demarcació que la porta construint durant mes de 25 anys consecutius 
i amb la qual ha aconseguit el primer premi en nombroses ocasions 
així com diversos ninots indultats. A la ciutat de València s’inicià amb 
la falla infantil d’Arquitecte Alfaro-Francisco Cubells, i passa a realitzar  
la falla gran, al cap d’uns anys, i la falla J. J. Domine, on va estar 
diversos anys realitzant la falla infantil.

La seua especialitat, la pintura, l’ha desenvolupat en nombrosos tallers. 
Es va iniciar al taller de Manuel Algarra, i passa a col·laborar amb Jordi 
Palanca, Fede Ferrer, Rafa Martínez Reig, Carlos Carsi i Vicent Llàcer.

En 2020 ha inaugurat una exposició de pintura a la seua localitat natal de 
Bunyol, amb el títol de Miradas.
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2019, Las Ventas de Bunyol. Antonio Lopez



López Monserrat, Miguel Ángel

Hontecillas (Conca) fou la localitat on el 8 de març de 1957 va nàixer López 
Montserrat, i des de la qual, amb la seua família, es trasllada a la ciutat 
de València, en concret al barri de Benicalap, als pocs mesos de vida. 
Es forma a l’Escola de Ceràmica de Manises i al taller de José Luis 
Pérez Abad.

Des de 1979 firma falles en solitari, com Ministre Luis Mayans-Argenter 
Suárez, Comprando crisis. Prompte, en 1982 arribarien els premis,  
en concret en la falla El comú del mercat, plantada a Plaça de la Tenda. 
També sumaria guardons en falles com Castielfabib-Marqués de Sant 
Joan de 1990, Mantenint la falla, o Enginyer José Sirera-Pius IX  
de 1992, Empastres. En exercicis més actuals trobem falles premiades 
com Plaça de la Tenda de 2015, Monos i humans, cosins germans, 
premi tretzé de Segona B o Avinguda de la Plata-La Senyera, A Dos 
Veles... ¡Seguim!, premi nové de Setena C en 2017, i que és, per ara,  
la seua última falla premiada.

En 2020-21 té projectades les falles de Dr. Domingo Orozco-Bailén,  
Llei de por; Evaristo Bas-Cullera, Temps a dos veles;  Mtre. Lope-José 
Carsi, Estem fotuts; i Campament-La Iesa, Por dur. 

En el seu palmarés també estan el Millor Ninot de Secció de 1988, en 
Quarta C per Gayano Lluch-Dr. Marco Merenciano; 1992 per a Ripalda- 
Beneficència-Sant Ramon de Secció Desena; o el de 1994, per a Sant 
Josep de Pignatelli-Avinguda Doctor Peset Aleixandre de Setena A.

Però el treball pel qual és reconegut Miguel Ángel López és el de dibuixant. 
Ha esbossat per als seus companys una quantitat ingent de falles,  
de totes les categories, fàcilment recognoscibles pel públic.  
Ha col·laborat en diverses publicacions falleres com llibrets, entre els 
quals destaca la llarga participació en el de la comissió Fco. Climent-
Uruguai, per a la qual crea en 1988 el personatges Kolo i Kolita. 
També ha deixat la seua senya en revistes com Artfa, en il·lustracions 
interiors; Pensat i fet, en la seua segona època; El Baró, en 1997; El 
Turista Fallero, en diferents participacions; Tro de bac, des de 2003;  
i finalment des de 2006 en la revista Cendra en el Cendrós dels 
números 0 i 1, i en Socarrats en diferents números.

També ha fet il·lustracions publicitàries, així com de decorats TV, dissenys 
i figures per a publicitat.
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3 Lorenzo Albert, Vicente Francisco  

Llicenciat en Ciències de la Informació —especialitat Periodisme—,  
aprén l’ofici d’artista faller des de xicotet al taller de son pare, Vicente 
Lorenzo Díaz, i planta la seua primera falla infantil amb dèsset anys.

Després de realitzar col·laboracions puntuals amb el col·lectiu  
No t’Espantex i crear alguna escena en projectes col·lectius,  
fa el salt en solitari en falles gran l’any 2017 — amb una estètica 
personal inconfusible— en la comissió de Sèneca-Poeta Mas  
i Ros (Dvoram).
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mMarco Gómez, José Antonio

Artista autodidacta, no ha passat prèviament per cap 
taller. Domina totes les fases del procés, i realitza ell sol —per 

complet, de principi a fi— les falles que planta. Debuta en 1987 en la 
comissió d’Enginyer Vicente Pichó-Avinguida Valladolid (La primavera 
la sang altera), falla que comença a construir al menjador de sa casa. 
Aquesta comissió marca la seua trajectòria, ja que des de 1987 fins 
a 2021 l’ha plantat tots els anys (menys en 1994), i aconsegueix nou 
primers premis. Actualment n’és faller.

Marco Tortajada, Francisco

Artista faller saguntí amb més de quaranta anys d’experiència plantant 
falles. Plantà la seua primera falla a Sagunt (1975). Parlar de Francesc 
Marco Tortajada és parlar de professionalitat. Té un estil tradicional 
i és fidel al monument clàssic; actuà de mestre en els anys noranta 
d’artistes fallers de la comarca morvedrina. Actualment, podem gaudir 
les seues obres a Sagunt (Falla Santa Anna), i també és l’artista de 
referència durant la dècada dels dos-mil de la Falla El Mocador.  

Martí Fernández, Ximo

Fent maquetes per a regalar a les falleres majors i presidents de la seua 
comissió (Barraca-Espadà) va enverinar-se de falles i en acabar 
el col·legi es va dedicar a la professió. Després d’uns primers anys 
col·laborant amb Javier Igualada, Ramon i Òscar Serrano i Salva Dolz, 
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Francisco Marco. Plantà de la Falla el Mocador, 2011. Imatge Arxiu AC Falla Penya el Mocador



inicia la seua trajectòria com a artista infantil. En 2016 planta la seua 
primera falla gran en Grups Verge del Carme. Es declara seguidor de 
Miguel Santaeulalia i per això no és «ni molt clàssic, ni molt modern». 
La seua trajectòria abasta comissions com ara Barraca-Trav. Rosari, 
Pintor Maella-Av. França, Regne de València-Sant Valer, Fra J. 
Rodríguez-Pintor Cortina i Sant Rafel-Anton Martín on plantà  
en tercera A assolint el tercer premi. Enguany espera plantar per fi  
en Joan d’Aguiló-Gaspar Aguilar i l’Especial del Port de Sagunt Falla  
de la Victòria, on ha assolit el ninot indultat.

Martín Huguet, Manuel

La mà del meu avi m’estreny amb fermesa, recorde l’olor a borumballa  
i a pintura i la quantitat d’estímuls visuals que tenien els meus ulls  
i processava el meu cervell quan a penes amb cinc o sis anys anàvem  
al taller faller del tio Visente, gran amic del meu avi, i just al costat  
del taller de Manolo. Casualitats de la vida. 

Aquestes sensacions m’han acompanyat al llarg de la meua vida, però 
un dia, fa ara cinc anys, vaig posar un peu al Taller de Manolo, Manolo 
Martín, i, com si de la magdalena de Proust es tractara, van arribar a mi 
gran quantitat de records lligats a les meues visites amb el meu avi,  
no sols en tallers sinó en falles, mentre aquestes s’estaven plantant  
en la nit màgica del 15 de març.

L’olor, el color, el fred agradable i sobretot la quantitat d’història que hi ha 
en aquest taller.

Manolo i el seu taller són història de les falles, allí s’han produït falles 
emblemàtiques, falles experimentals, falles de disseny, falles que  
han passat i passaran a la història. 

Manolo Martín ha sabut traslladar com ningú el noble ofici d’artista faller  
a altres disciplines, és avantguarda i cultura i al seu torn humilitat 
i proximitat.

Es poden enumerar la quantitat de falles que han eixit d’aquest taller,  
però no ho faré, per a això tenim Viquipèdia, Google, etc. 

Quan pense en falles pense en les sensacions que produeixen en els ulls de 
les persones que les veiem, les que com jo des de ben xicoteta hem estat 
hores i hores veient plantar falles o les que les veuen per primera vegada.

Manolo Martín és artista fetitxe de Mossén Sorell-Corona, és l’artista que 
no té por a les bogeries, és la persona que ens obri el seu taller de bat 
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7 a bat, és un artista que venç dificultats tècniques i artístiques quasi 
sense despentinar-se i desprén una seguretat que fa que no hi haja 
preocupacions quan ell és el responsable de fer la falla.

Manolo Martín és art, és cultura, és falles.
Nota: El tio Visente és com familiarment anomenem en ma casa  

a Vicent Lluna.

Martínez Aparici, Vicente

L’any 2002 es presenta en la Secció Especial de les falles de València un 
dels artistes més innovadors i interessants dels últims anys a València, 
Vicent Martínez Aparici. Vicent naix a Borriana l’any 1978. Des de molt 
xicotet vagareja pel taller de son pare, l’artista faller Vicent Martínez 
Personat. Allí descobreix la seua afició i li deixa clar quina serà la seua 
professió futura. Estudia a l’Escola d’Arts i Oficis de Castelló i comença 
la seua trajectòria com a artista faller l’any 1997 quan construeix la 
falla gran de la societat Centre Espanya i la infantil de la societat 
Club Ortega, les dues a la seua ciutat, Borriana. Els anys 1998 i 1999 
torna a plantar al Club Ortega i l’any 2000 es trasllada a una comissió 
de major pressupost, la del barri d’Onda, on realitza dues grans falles 
amb dos meritoris segons premis. L’any 2002 es posa en contacte amb 
la comissió de Malva-rosa-Ponz-Cavite pensant que era una falla de 
Secció Primera. La seua sorpresa ve quan l’accepten però per  
a competir en Secció Especial, falla que repeteix també en 2004. 
L’any 2005 planta a la falla de la plaça del Pilar. En 2006 es trasllada a 
la demarcació de Pizarro-Ciril Amorós, on està fins a l’any 2009. L’any 
2010 torna a Malva-rosa, on aconsegueix un sorprenent cinqué premi 
amb la famosa Guerra de colors. L’any 2011 es trasllada a l’Antiga de 
Campanar, on planta les seues millors falles els anys 2011, 2012 i 2013,  
i d’allí passa al Mercat Central, on ens torna a sorprendre a tots els 
anys 2015 i 2016 amb dos cinqués premis amb un dels pressupostos 
més reduïts. La Carrera de Vicent Martínez continua en la Secció 
Especial, on l’any que ve plantarà a Cuba-Literat Azorín la seua falla 
número catorze, on ja és darrere del mític Pepet l’artista borrianenc 
amb més falles plantades.
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2008, Vicent Martínez (Falla Pizarro-Cirilo Amorós), València. Imatge Vicent Blasco
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9 Martínez del Río, Alejandro

Alejandro Martínez naix un 24 de febrer de 1990 a Benidorm, encara que 
actualment resideix a la ciutat de València. Arquitecte de formació, 
es vincula al món de les falles a través de la comissió de Castielfabib, 
on realitza algunes col·laboracions artístiques, com la portada del 
seu llibret. L’any 2019 fa el pas i assumeix l’encàrrec de la comissió 
per a realitzar la falla gran, encara que, per la situació generada per 
la pandèmia de la covid, no l’ha pogut encara veure plantada. Donada 
la seua formació, el que més l’atrau és el procés de la construcció de 
la falla. Espera amb ganes la celebració de les falles 2021 per a poder 
veure plantada la seua falla al carrer. 

Martínez Hernández, Fernando

Artista de València, fa monuments grans i infantils. Participa en les 
seccions més humils de València, però amb treballs molt ben fets.

Martínez Moncho, Eric

La producció fallera d’Eric Martínez Moncho (Cullera, 1988) es caracteritza 
per un modelatge senzill i una anatomia a penes insinuada que utilitza 
per a donar als seus ninots trets sensuals i innocents amb els quals 
despertar un sentiment de tendresa en l’espectador. Però, sobretot, 
Martínez Moncho és un apassionat de l’ornamentació, que plasma en 
mil i un detalls mitjançant la utilització de tècniques com ara veladures 
i pàtines, amb una presència profusa de rocalles, dibuixos inspirats en 
les fulles d’acant, garlanda, malls de flors o fruites o fins i tot roleus. 
És a més un especialista en ninots indultats.

Amb tan sols nou anys va començar a freqüentar el taller d’Enrique Tur 
Artés, veí seu, on es va familiaritzar amb la construcció de falles 
infantils. De formació autodidacta, va aprendre fusteria d’un altre veí, 
Juan B. Lli Garrigós, ebenista de professió, uns coneixements que va 
completar amb les nocions sobre estructures internes que va rebre del 
seu pare, obrer encofrador.

Va perfeccionar la seua particular tècnica escultòrica modelant 
directament el suro blanc amb una talladora de fil de nicrom que havia 
construït de manera casolana.

Z3 JV
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Entre 2005 i 2007 va treballar al taller de Francisco Vizcaíno, a Sueca,  
on va completar la seua formació en tots els processos de construcció 
de falles. Allí també va tindre l’oportunitat, durant unes setmanes,  
de ser ajudant de Juan José Codina, de qui va aprendre noves 
tècniques de pintura i acabat de figures.

Després de realitzar projectes infantils al costat d’Enrique Tur Artés  
en 2004, 2006 i 2007, la primera falla en solitari d’Eric Martínez Moncho 
a Cullera va ser De jocs i joguines (Plaça d’Espanya, 2005), comissió per 
a la qual realitzarà també els monuments de 2006 (El circ) i 2007 (Busca 
un tresor i trobaràs un amic).

De la mà de Sant Antoni, la seua falla de tota la vida amb la qual manté 
una relació professional ininterrompuda des de 2007, va debutar en 
secció especial infantil de Cullera en 2007 amb Somnis, encara que 
el primer premi en la màxima categoria no arribaria fins a 2009 amb 
Carnestoltes, amb la mateixa comissió. A partir d’eixe moment,  
els èxits es van succeir de forma continuada perquè el màxim guardó 
en categoria Especial infantil el va aconseguir altres tres vegades: 
amb Passeig per un món fantàstic (Sant Antoni, 2010), amb Sant Antoni 
du soleil (Sant Antoni, 2013) i amb Al carnestoltes tot s’hi val (Sant 
Antoni, 2014). A més ha aconseguit el premi d’Enginy i gràcia en 2008, 
2009, 2010 i 2014.

En Secció Primera ha realitzat quatre falles per a la comissió del Port, 
la primera d’elles en 2009 amb un primer premi per a Receptes 
tradicionals. Les altres tres van ser No em contes contes (tercer premi  
i Premi d’Enginy i Gràcia en 2010), Rodant per Cullera (tercer premi  
en 2011) i Visitants a Cullera (cinqué premi en 2012).

També ha realitzat falles infantils per a les comissions del Canet (2008), 
Rei en Jaume I (2009, 2010 i 2012), La Bega (2010), Raconet (2012)  
i Plaça d’Alboraia (2014 i 2016). En total han sigut 29 les falles infantils 
plantades individualment a Cullera des de 2005, a més d’altres tres 
amb Enric Tur Artés.

Els èxits en les falles infantils de Cullera li van obrir les portes d’altres 
poblacions com Gandia, Tavernes de Valldigna (Falla Prado, 2009), 
Alzira (Falla Ana Sanchis, 2009) i Silla (Falla Parc Sant Roc).

A Gandia ha completat també una reeixida trajectòria amb falles infantils 
per a les comissions de Sagrada Família-Corea (2010, 2012, 2013, 2014  
i 2015) i Prado (2011, 2012, 2013 i 2014), amb un balanç de quatre 
primers premis en Secció Especial (Prado 2011, 2012, 2013 i 2014),  
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Erik Martínez Moncho. Imatge Joan Castelló



dos primers premis en Secció Primera (Sagrada Família-Corea, 2010  
i 2013) i quatre ninots indultats infantils (2011, 2012, 2013 i 2014). 

Amb aquest acreditat bagatge en falles infantils, Eric Martínez Moncho  
va fer un pas avant i va començar a realitzar falles grans a Cullera.  
De la mà de la Plaça d’Alboraia va aconseguir el primer premi en el seu 
debut en aquesta categoria amb Mare Nostrum (2014). Per a la mateixa 
comissió va realitzar les falles de 2016, 2018, 2019 i 2020, amb nous 
primers premis amb Drames i comèdies (2018) i Conta contes (2019).

Amb la comissió de Sant Antoni va debutar en la Secció Especial de 
Cullera amb Bufonades (2017) i un any després va aconseguir el primer 
premi amb Desemmascarats (2018), la qual cosa va suposar la seua 
consagració definitiva com a artista faller. Amb El gran xou (2019)  
va aconseguir mantindre’s en el podi amb un segon premi.

Martínez Moncho ha demostrat ser un consumat especialista a aconseguir 
ninots indultats. A Cullera els ha aconseguits en sis ocasions, quatre 
consecutius amb la comissió de Sant Antoni (2017, 2018, 2019 i 2020)  
i altres dues amb la Plaça d’Alboraia (2014 i 2016). A aquesta relació cal 
sumar altres cinc ninots indults infantils, tots ells amb la comissió de 
Sant Antoni (2009, 2011, 2013, 2014 i 2015). A Tavernes de la Valldigna 
també va aconseguir el ninot indultat infantil en 2008.

A la ciutat de València ha plantat cinc falles grans fins a 2020. Va debutar 
amb la comissió de Nàquera-Lauri Volpi (primer premi de la Secció 
Tercera C en 2018 amb C’est magnifique i huité premi en la mateixa 
categoria en 2019 amb La vida fent el circ). També ha realitzat falles per 
a Lo Rat Penat (huité premi en Primera B en 2019 amb Vents de fortuna 
muden com la lluna), a més de Poderoses, la falla no plantada de 2020. 
Igualment és l’autor de O tutto o niente per a la comissió d’Andrés 
Piles-Salvador Tuset (desé premi en Segona B en 2019).

En la producció d’Eric Martínez Moncho cal anotar altres tres falles 
infantils al cap i casal, totes elles per a la comissió d’Arquitecte Alfaro-
Francesc Cubells: El vent de València (primer premi de Secció i primer 
premi d’Enginy i Gràcia de la Secció Tercera en 2015), Estem enamorats 
(2017) i Tocats per la gràcia (2018).

Martínez Reig, Manuel

Iniciat en 1982 als tallers de Vicente Giménez i Hernán Cortés, en 1984  
obri un taller amb el seu germà, i s’independitza finalment en 2001. 
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3 Amb l’enginy com a segell propi, en el seu palmarés figuren cinc premis 
I+G en 2019 amb falles infantils, quatre premis de millor figura  
de secció en l’Exposició del Ninot de 2018 i un premi Raga en 2011  
amb la figura feta per a Pérez Galdós-Calixt III.

Martínez Reig, Rafael

La relació de Rafael Martínez amb les falles comença influenciat per son 
pare Rafael que a pesar de dedicar-se professionalment a la fotografia, 
va plantar algunes falles infantils al carrer Daroca de València.  

Rafa naix en 1954 i començà la seua formació professional al taller de 
Vicente Giménez, la qual cosa significa l’arribada al món de les falles. 
Amb el temps continuaria treballant amb el seu germà, amb qui deixa 
de treballar per concepcions diferents de com ha de funcionar un 
taller com a empresa. Este és un punt d’inflexió en la vida professional 
de Rafael Martínez, ja que en 2001 agafa el traspàs del taller de Miguel 
López, amb qui havia col·laborat des d’un principi, ja que López  
li esbossava les falles.

Des dels seus inicis, una falla infantil al carrer de la Reina i la primera falla 
gran per a Daroca-Pare Viñas, manté una línia clàssica del cadafal, 
amb falles significatives, com la que plantà en 1987 a la Crta. Escrivà-
Coop. Sant Ferran, sota el lema Negre despertar, que oferia una visió 
fosca del futur que s’endevinava en aquells anys, i en què va col·laborar 
amb l’ONCE i es programaren diferents formes de fer accessible la falla 
per a les persones amb dificultats visuals, que podien tocar les figures 
de les escenes, i també construint unes ràdios, que contenien unes 
cintes d’àudio que, automàticament, reproduïen els versos explicatius. 
Fins i tot l’ONCE va organitzar excursions des de Madrid, integrades 
per persones amb discapacitats visuals, per a visitar la falla.

Durant estos anys Rafael Martínez va incloure a les seues falles algunes 
figures amb moviment, en col·laboració amb l’enginyer industrial 
Rafael Gallent Lacomba. Entre estes falles, destacà al seu moment 
l’escena d’una mare que ensenyava a la seua filla l’ofici de fornera, 
plantada l’any 1995 per a la comissió Dr. Manuel Candela-B. Tortosa,  
en la falla Esquirols.

Rafael sempre ha imprimit a les seues falles l’enginy que ha trobat a faltar 
en la majoria de les que ha vist al carrer. I sempre s’ha deixat amerar 
per les falles d’artistes com Alberto Rajadell o Miguel Santaeulalia 
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Nuñez, que han fet gala d’una caricatura, expressivitat i recursos 
escènics que han influenciat en els seus treballs. 

Altres dos influències significatives són les de Joan S. Blanch, que va 
començar a treballar al taller de Rafael Martínez com a aprenent,  
i prompte va demostrar la seua capacitat en el modelat i la pintura, 
aportant idees i altres formes de fer i d’acabar les figures. I per últim 
el van influenciar les falles que va guionitzar Antonio Ortiz «Ortifus». 
Falles amb jocs de paraules fàcilment comprensibles, que valgueren 
per a donar un gir de 180 graus a la seua producció.

Tot açò es va barrejar quan, en 2001, planta Espaterrat, per de Dr. Manuel 
Candela-B. Tortosa. Des de 1993 venia treballant per a esta comissió, 
i allí va conèixer Ramon Lluch, qui ja apostava per dotar els cadafals 
de l’enginy i gràcia que començava a faltar. Aquella falla «patològica» 
va obrir una porta que ja no es tancaria mai. Encara titubejant en els 
principis d’una nova manera de fer falla, Rafael firma en l’any 2004 
Emigrants per a la comissió de República Argentina-Dr. Pallarés Iranzo, 
més coneguda com L’Amistat.

L’any següent planta per a la comissió d’Algirós la falla que culmina 
el canvi Pan-alandia, esbossada pel seu fill Raúl, i que va ser la 
primera totalment modelada en poliexpan en eixir del seu taller. 
Va comptar amb la col·laboració d’Alberto Rajadell, qui va modelar 
els dos pans del coronament. Les escenes, totes elles compostes 
per diferents tipus de pans tractats amb una bona dosi d’humor, 
varen ser modelades per Rafa i Raúl. La senzillesa del cadafal, 
quasi sense cartells explicatius i amb un missatge directe, va ser 
excepcionalment rebuda per la comissió, el jurat, que li va concedir el 
segon premi d’EiG, i el sisé de falla de Cinquena A, i la crítica que la va 
destacar en diferents publicacions. Esta falla va significar un repunt 
en el treball, noves comissions i uns anys de relativa bonança que 
facilitaren la creativitat. 

Després vindrien falles com A tota vela, primer d’EiG de Quarta A, 
culminant l’evolució que venia produint-se al seu estil. Per a 2007  
els artefactes pirotècnics centraren Pim, pam, pum. En Embotit,  
bon profit i La falla té nassos, varen ser les falles de 2008 i 2009,  
i va tancar el cicle amb la falla de 2010, Ya ves, ¡llaves! 

Esta fórmula va ser exportada a altres comissions com Dr. Olóriz-A. Fabián 
i Fuero, Apidae en 2009, en la qual totes les figures eren abelles.  
En 2008, en el retorn de Rafael a Dr. M. Candela-B. Tortosa, planta 
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5 Topos, tornant a guanyar el primer d’EiG, en Cinquena B. De la mateixa 
manera els esquelets portaven el pes escènic en Aquí no hay quién 
viva. I com a últim exemple destacarem la falla infantil titulada Xuxes, 
construïda per a Cristóbal Sorní-Mestre Martí, de Burjassot. 

Des de l’any 2008 forma societat i firma algunes de les falles al seu fill 
Raúl, que ja esbossava per a son pare des de 2002, i que ja uns anys 
abans donava color i retocava els esbossos fets pel pare. Raúl és 
l’impulsor, per la seua formació, del canvi estètic que han patit  
les falles de Rafael els últims anys.

Esta societat ha permés a Rafa delegar alguns dels treballs de taller, 
com el modelat, i li facilita certa relaxació dins dels processos 
constructius. I per damunt de tot, «tira de corretja» quan Raúl alça  
els peus de terra i planteja resolucions complicades.

En estos últims anys Rafael ha plantat en noves comissions, i continua 
en altres després de molts anys, cosa habitual en la seua trajectòria 
professional, i encara que són anys durs, i costa cada vegada més 
poder firmar amb les comissions, per les ofertes d’altres artistes, 
continua treballant amb la mateixa dedicació per a poder traure  
al carrer unes composicions ben rematades i continua buscant l’enginy 
i la gràcia com a base de les seues falles.    

Per a 2020-21 té a l’obrador els cadafals de l’Avinguda García Lorca-
Oltá, No jugues en mi; Carrera Malilla-Illa Cabrera, Nostre nou llar; 
Ripalda-Beneficència-Sant Ramon, Ningú; Rosari-Plaça Calabuig, Som 
guerrers; Sevilla-Dènia, Tercera; Tribunal de les Aigües, De xiquets;  
i Veneçuela-Agustín Sales, Falles On Ice, totes fetes amb la 
col·laboració del seu fill Raúl Martínez Ruiz.

Martínez Ruiz, Raúl

Per la seua formació en el món de la il·lustració i en Belles Arts així com  
en diferents tallers fallers, Raúl —València, 3 de novembre de 1982—,  
o Chuky, com també és conegut, prompte va començar a ajudar 
son pare i el seu tiet, Rafael i Manuel Martínez Reig, en els períodes 
vacacionals escolars. I, després, participar en els restants processos 
productius, i firmar falles en solitari i al costat de son pare només 
va ser qüestió de temps. A l’obrador familiar aporta una nova visió, 
tècniques renovades, moltes basades en la il·lustració i el modelatge 
digitals, que faciliten l’obertura a nous terrenys laborals.
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Està dos anys al taller d’Alejandro Santeulalia, on coneix Carlos Carsí 
i Javier Vizcaíno, amb els quals forma TOTFET, i firma amb ells la 
primera falla, l’infantil de Ramiro de Maeztu-Els Lleons, segon premi 
de Primera. En separar-se, s’associa amb son pare, i crea el segell 
Estudio Chuky.

Aquesta unió produeix un canvi conceptual als cadafals amb projectes que 
es basen en la col·laboració amb diferents associacions, algunes ONG  
i col·lectius, plasmant realitats noves als argumentaris fallers. Aquesta 
línia comença en 2015 amb Memorandus, que posa llum al voltant de 
l’Alzheimer, i en la qual participaren artistes d’altres camps com els 
il·lustradors Galleta Maria, Paco Roca, Rafa Fonteriz, els fotògrafs 
Stella Blasco i Lorena Simó, o el pintor de falles José López Selfa.  
En 2016 continua la labor amb les falles Coactus, dedicada als malalts 
de Parkinson, per a Bailén-Xàtiva; i SOS, per a Castelló-Sogorb,  
que reconeixia l’obra de l’ONG Payasospital.

En 2017, de nou en Bailén-Xàtiva, planta Cariño, que dona espai a l’ONG 
Mamasenaccion.es. Hi col·laboraren artistes com Ana Maria Guiot, 
Rafa Guillot, José F. Martínez, Paco Bares, Enrique Nuñez, Lucía 
Gabino i Raquel Panadero.

Bailén-Xàtiva tornà a ser en 2018 i 2019 l’espai on Raúl, sempre firmant amb 
son pare, planta En realidad no tiene gracia O.R.G., per a donar suport  
a la labor de la Creu Roja, i No te cambio por nada, dedicada a Asindown.

El mateix 2018 obri una nova línia en fer ninots amb els escanejos de 
persones reals, per a falles com Sevilla-Dénia, amb els lemes Crits per 
a la gran, amb personatges reconeguts de la festa fallera, i Chsss per  
a l’infantil, amb fallers de la mateixa comissió. L’any següent també  
en la comissió de Russafa plantà Amb elles, on el remat era la figura  
de Rocío Gil Uncio, fallera major de València de 2018, i que denunciava 
la violència de gènere.

També de 2019 són les falles Iguals, Poeta García Lorca-Olta, on escaneja 
una parella amics de l’artista, que, despullats, mostren la igualtat 
entre homes i dones, i #Tal.com plantada per a Marià Benlliure-Séquia 
de Tormos, en col·laboració amb l’Associació Valenciana de Paràlisi 
Cerebral (AVAPACE), i on escanejà Diego, membre de la comissió,  
i que va ser la inspiració per al projecte. De 2019 és la seua incursió en 
les falles innovadores per a la Hta. Mariner-Manuel Simó amb les falles 
Sense motxilla, falla infantil que denunciava l’assetjament escolar,  
i Pupillam, lema de la falla gran.
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7 Enmig de totes aquestes falles fora de la norma, en planta unes altres 
de concepció més habitual, que serveixen per a mantindre l’activitat 
del taller, diversificant estils, sempre, això sí, amb l’humor i la crítica 
presents en tots els treballs, i amb bons resultats de premis 
i acceptació. 

Per a Pinkintruder va realitzar en 2016 una sèrie de caretes per a la falla 
Renaixement, plantada en el Festival del Burning Man, més tard  
al Centre del Carme de Cultura Contemporània, i finalment cremada 
a Torrent l’octubre de 2017. El mateix any plantà a Alcalá de Henares 
una falla commemorativa dels 400 anys de la mort de Miguel 
de Cervantes. 

En aquests anys ha esbossat i/o col·laborat amb diferents artistes fallers, 
com Manuel Algarra, Alejandro Santaeulalia, José Gramaje, José 
Platero, Jordi Palanca, Fede Ferrer, Ángel Navarro, Javi Fernández  
o José López Selfa. A més, segons les seues paraules ha «aprés al seu 
obrador de mestres com Miguel López Montserrat, Toni López, Pepe 
Henche o José Luis Ballester».

Pel que fa a diferents camps allunyats de les falles, Raúl ha il·lustrat,  
per exemple, el joc de naips Mascletà, d’Òscar García, i comercialitzat 
per l’empresa PiroJocs. També va participar en 2016 en una instal·lació 
commemorativa del Nou d’Octubre a Torrent, en què va construir  
un octaedre, i decorar-ne una de les cares. Les altres parts del 
poliedre van ser decorades per altres set artistes plàstics torrentins, 
com Jaume Mora, Rebeca Plana, Julian León, Vicente Ortí, Eugenio 
Simó, Carmen Romero i Vicente Barón. També ha creat escenografies, 
figures personalitzades, cartelleria corpòria, decoracions per a 
tendes, il·lustracions per a revistes, en què cal destacar les fetes  
per a Cendra, on fa la portada del número 9, i fins i tot il·lustracions  
per a aplicacions d’app per a mòbil.

Per a 2020-21 té a l’obrador els cadafals de l’Avinguda García Lorca-
Oltá, No jugues amb mi; Carrera Malilla-Illa Cabrera, Nostra nova llar; 
Ripalda-Beneficència-Sant Ramon, Ningú; Rosari-Plaça Calabuig,  
Som guerrers; Sevilla-Dénia, Tercera; Tribunal de les Aigües, De xiquets, 
presentant en l’Exposició del Ninot l’escaneig de la parella de Raúl,  
que estava embarassada en eixe moment; Veneçuela-Agustín Sales, 
Falles on ice, o bé T’ho veus?, en què parlarà de la integració social  
no sempre fàcil de diferents col·lectius, com les persones LGTBI,  
els ancians o les persones amb diversitat funcional. 



Martínez Velló, Germans

Iván, natural de Carlet, junt amb el seu germà José Vicente, conformen 
la marca Fallers i Fogueres Martínez Velló, la qual està assolint uns 
excel·lents resultats, premis inclosos, i tot malgrat la seua curta 
trajectòria. Només amb deu anys, des del seu obrador de Tous,  
han aconseguit realitzar unes acurades falles que atresoren crítica  
i qualitat artística. Han plantat falles grans i infantils a Carlet, Alzira, 
l’Alcúdia i València. Al cap i casal han estat memorables els darrers 
exercicis atés que han aconseguit tres primers premis de secció  
i un d’enginy i gràcia els anys 2018 i 2019. Cal destacar l’inici d’Ivan 
Martínez en el món artístic de les falles, ja que va ser com una afició 
i en menys de cinc anys ha superat l’examen per entrar al gremi 
d’artistes fallers. Com a curiositat, cal apuntar que des del seu obrador 
va sorgir el primer ninot de falla fet amb palla d’arròs, fruit del treball 
dut a terme per investigadors de la Universitat Politècnica de València, 
un Polzet que va estar dissenyat per Ivan Martínez per formar part  
de la falla infantil de Menorca-Luis Bolinches de l’any 2018.

Martos Sánchez, Francisco

Fran Martos és un jove artista del municipi d’Aldaia. Els seus 
començaments en l’ofici van ser en la seua pròpia comissió,  
ja que és faller de la Falla Santa Rita, on des d’adolescent va començar 
a fer l’ornamentació de carrer de la comissió i va començar a treballar 
amb materials com el suro, la fusteria, la pintura, etc. Es va encarregar 
durant diversos anys i després amb un grup de fallers es decidiren  
a fer la falla infantil. 

Quan va decidir que es volia dedicar a aquesta professió va passar pels 
tallers de Josemi Corachán, José Vilata, etc., en els quals va captar  
els mètodes que cadascun d’ells tenien per a realitzar les falles. 
D’aquesta manera va començar a signar els seus primers monuments 
en altres poblacions de la comarca de l’Horta Sud, com ara Alaquàs, 
la Pobla de Vallbona, Torrent, Silla, fins al punt de poder plantar a 
València ciutat. No li agrada molt parlar de premis, ja que considera 
que la comissió és la que ha d’estar contenta amb el treball, però sí 
que recorda amb especial estima quan el 2017 va guanyar a Torrent 
(Poble Nou) el doblet de primer premi de Secció Tercera i el d’Enginy 
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Menuda granja! dels Martínez Velló (Marqués de Solferit, València, 2019). Arxiu Falles i Fogueres Martínez Velló



i Gràcia, a banda del millor ninot de secció. Eixe any era el primer que 
començava a plantar falles adultes i obtingué el segon premi de la seua 
secció també a Poble Nou. 

Pel que fa a l’evolució del seu treball, a Fran li agrada fer de tot, fins i tot  
la cartelleria o poemes de les crítiques. Des d’omplir amb cartó 
i muntar-lo a la manera tradicional, o modelar suro a l’estil més 
avantguardista, sense oblidar la fusteria i la pintura, que són base 
essencial en les falles i les quals igual que les tècniques anteriors 
també domina i cada dia que passa intenta millorar.

Marzá Ventepani, Rubens

La passió per la falla des de ben menut és el tret principal que podríem 
atribuir a Rubens Marzá Ventepani (Sogorb, 1984). Tot i nàixer a la 
capital de l’Alt Palància, als quatre anys es trasllada a la Vall d’Uixó, 
on encara viu i on ha desenvolupat principalment la seua labor com a 
artista faller. El seu primer contacte amb el món de la falla és el 2004 
quan ajuda en la finalització d’una falla al seu poble. L’artista anava molt 
just de temps i la comissió, sabent de les seues inquietuds, el reclama 
perquè hi done un colp de mà. Això fa que es pose en contacte amb  
els artistes de Borriana Rafa Guijarro, Paco Beltrán i Manolo Sebastià. 
En cremar-se les falles de 2004, aquest últim artista li proposa 
treballar junts i és així com inicia la seua carrera professional.  
El 2007 supera amb èxit l’examen del Gremi i el 2008 farà les seues dues 
primeres falles grans per a les comissions de les Llimeres i Avinguda 
Sud-Oest de la Vall d’Uixó. El 2012 debuta a València amb la comissió 
d’Antonio Molle-Gregorio Gea. En tota la seua trajectòria com a artista 
faller ha plantat també a les poblacions de Bétera, Mislata, Godella, 
Paterna, Llíria, Quart de Poblet i Borriana. El seu principal palmarés 
el té al seu poble, la Vall d’Uixó, on ha aconseguit sis primers premis 
adults i un d’infantil a més de cinc ninots indultats. En el seu haver 
també atresora un primer premi i ninot indultat de les falles de Godella.

Marzo Dasí, Fernando

Fer és un artista polifacètic, tímid, creatiu, amic dels seus amics i bona 
persona, amb grans dots per a la fusteria i per a la pintura. Quan acaba 
els seues estudis a l’escola Nuestra Señora de Fátima de seguida sent 
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Fran Martos. Imatge del propi artista.

2012, Rubens Marzá (Falla Club Ortega), Borriana. Imatge Vicent Blasco



el cuquet de la professió que havia vist de prop, ja que és faller i músic. 
De molt jove, el 2005, comença laboralment al taller  Block Decorats 
(amb Rafa Olmos i José L. Martín), on participa en la confecció  
de les falles Domingo Orozco-Bailén i Pedro Cabanes-Joan XXIII.  
L’any següent continua al taller del qual ixen els treballs de Císcar-
Borriana, Doctor Oloriz (gran i infantil), Trinitat- Alboraia i Pedro 
Cabanes-Joan XXIII (gran i infantil). 

L’any següent continua la seua formació al taller de Fede Ferrer, on dona 
un salt qualitatiu en el seu aprenentatge com a artista faller i ho farà 
en els treballs per les comissions de Císcar-Borriana, Montolivet i Peu 
de la Creu (gran i infantil). Serà en 2008 quan al mateix taller Ferrer 
desenvolupa els projectes de Quart-Palomar en Primer A (la dels 
xiquets que representaven les séquies de reg de València), la major falla 
on havia col·laborat fins al moment i també a Montolivet, Peu de la Creu 
i Cervantes (de Paiporta). En 2009 col·labora amb José Luis Álvarez 
Francés El Metge, on aprén les tècniques i el secret del modelat, 
gràcies a la falla infantil d’Arxiduc Carles-Xiva (infantil), que milita en la 
secció especial. Es tractava d’una delícia de falla tota modelada nova  
i que representava un galliner molt divertit. S’escarota el galliner era el 
vers solt de la secció, ja que la tècnica del modelat era impecable, però 
era modesta en pressupost i va aconseguir l’onzé premi.

El 2010 dona un altre salt qualitatiu en la seua formació i entra a formar 
part del taller de Miguel Santaeulalia Serrán, on entra en contacte amb 
la saga fallera i aprén la resta de l’ofici gràcies a projectes molt potents 
de primera i especial, com ara: Duc de Gaeta (primer premi secció 
primera A, amb la falla del deu Cronos) i Quart-Extramurs -Velázquez. 
L’any següent col·labora al mateix taller en la Falla Nou Campanar, 
dedicada al càsting i al món del circ, amb perfecció absoluta en les 
escenes. I en la Falla Duc de Gaeta (primer premi secció primera A, 
amb la falla de la granja). El 2012 continua en el planter de Miguel 
Santaeulalia i per fi arriba el primer premi d’especial de la mà de Nou 
Campanar després de dos anys de sequera amb l’obra Amb el que hem 
sigut. El 2013 participa en les falles de Cuba-Literat Azorín, Passeig 
Albereda. Avinguda França i Antonio Pardo de Torrent (amb la fantasia 
d’Alícia al país de les Meravelles). El 2014 és un bon any per al taller,  
ja que Fer col·labora amb Gravador Esteve-Ciril Amorós (gran i infantil) 
(primer premi de secció primera A), la Falla Nova d’Orriols i Passeig 
Albereda-Avinguda França.
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Fer Marzo, 2019. La Plaça de Torrent. Imatge Aitor Sánchez



El 2015 continuen en Gravador Esteve-Ciril Amorós (gran i infantil)  
i Vilanova (Gandia). Serà l’últim any en l’equip de Santaeulalia, ja que 
el següent exercici donarà el salt en solitari i crearà el seu propi taller 
a la vegada que compaginarà la seua feina al taller de Miguel. Així el 
2016 treballa en la falla Convent Jerusalem (infantil), Bilbao-Maximilià 
Thous, Vilanova (Gandia), París-Pedrera (Dénia), Els Barris (Torís). 
Mentre que en solitari planta la Falla Barri Sant Isidre (infantil amb  
el lema Dracs… de companyia, dedicada a les lluites vikingues  
i dracs de fantasia i Pintor Stolz-Burgos (infantil), amb una divertida 
composició d’animals de la selva a la ciutat que arribaven al Bioparc 
(La primavera al Bioparc altera). 

El 2017 firma les seues primeres falles grans en Bilbao-Maximilià Thous 
amb escenes de l’especial de Nou Campanar de 2012, planta també 
en Barri Sant Isidre gran (Millor amb un somriure) i infantil, Joaquín 
Navarro-Carrícola gran (En banyes i a la babalà) i infantil, Mercat de 
Castella (infantil: Sense Alícia, no sembla tanta delícia), Justo Vilar-
Mercat del Cabanyal (infantil: Naufragi pirata), Daroca-Pare Viñas 
(infantil: Fikitus pikitus) i Barri Sant Francesc de Manises (infantil).

El 2018 planta a Fray Pedro Vives-Bilbao-Maximilià Thous, on destaca  
en plantar un gran piano rematat per una cambrera i un trompetista  
al ritme de No me la toques més, Sam, on va sorprendre el ninot  
que va presentar a l’exposició per mostrar a l’alcalde Ribó i la crítica 
dels canvis de nom dels carrers. A Marià Benlliure-Séquia de Tormos 
(Burjassot) també sorprén per plantar una falla de modelat nou i amb 
línies fresques, sota el lema Tribus falleres. Aquesta falla la farà  
en col·laboració amb Carlos Herrero. Pel que fa a Regne de València-
Císcar, planta una falla plena de colorit i caramels rematada per la 
bruixa del conte d’Hansel i Gretel. I a Daroca-Pare Viñas planta la gran 
(Remeis orientals) i la infantil, Mercat Castella (infantil, sobre una 
fantasia hindú, Entrada triomfal), Primat Reig-Sant Vicent de Paül 
(infantil centrada en el fons del mar i la Sireneta) i Barri Sant Francesc 
de Manises (infantil basada en una invasió alienígena).

El 2019 consagra el seu taller amb les obres de Ramiro de Maeztu-Lleons, 
amb una gran falla de disseny original centrada en la contaminació  
del fons del mar i del desgel Si tens fred… arrimat a la paret, 
protagonitzat per un gran Neptú no exempt de risc. Arriba a Torrent 
de la mà de la Falla de la Plaça, on planta en la secció especial un 
projecte nou de Carlos Benavent centrat en la vida pirata dels polítics 
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5 i de l’economia (Arrasa amb tot… i no sigues generós). Per la seua banda 
també va plantar en Periodista Gil Sumbiela una falla sobre l’inframon 
i Hades, a Ceramista Ros planta una falla de tall medieval Oficios sin 
beneficios, i continua en seccions més baixes amb Albacete-Marvà 
(Les gallines velles fan els millors caldos) i Sant Josep Pignatelli- Doctor 
Peset Aleixandre (La venganza de Gaia).

El 2020 plantaria en la falla de la Plaça de Torrent (Un planeta gris,  
amb la crítica a ecologia i el fons marí), a Ceramista Ros-José Mª 
Mortes Lerma (falla de pirates), Barri de la Llum (part de les titelles  
del projecte de la Plaça del Pilar de Paco Torres, sota el lema Fent 
possible l’impossible), a Periodista Gil Sumbiela-Azucena (planta 
un tiovivo sota el lema Les voltes que dona la vida) i a Sant Josep 
Pignatelli-Doctor Peset Aleixandre (Fa un fred que pela). Per a 2022, 
Fer té la sort que totes les falles han renovat en la seua confiança  
i han pujat el pressupost, la Falla de la Plaça de Torrent serà el 
pressupost més alt del taller i de la carrera professional de l’artista. 

Meliá Ginestar, Cristian

Des de xicotet sent atracció i admiració davant de qualsevol forma 
d’expressió relacionada amb l’art, la qual es converteix per a ell 
en una ferramenta de superació personal i de transmissió de les 
seues emocions.

Considera els seus mestres Andrés Martorell, Pere Molina, Gonzalo Rojas 
i Pere Baenas, començant el seu aprenentatge als quinze anys al taller 
d’aquest últim. Amb ells aprén a estimar totes les fases del procés  
de realització de la falla, especialment la pintura.

L’any 2016 planta la primera falla gran en la comissió Rois de Corella  
de la localitat de Gandia. 

Si hi ha alguna cosa que defineix la seua trajectòria és l’esforç i l’amor  
per la seua professió, la qual cosa li fa estar en constant aprenentatge 
per a continuar evolucionant com a artista.

Meliá Santamaría, María Teresa

Enamorada de les falles i fallera, el seu primer contacte amb la professió 
el té quan comença el seu festeig amb el que hui és el seu marit, 
l’artista faller José Acebes, dedicant el seu temps lliure a ajudar-lo 
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María Teresa Meliá. Imatge Ángel Romero
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7 al taller. Amb Acebes de mentor –al qual reconeix que li deu tot el que 
sap de la professió–, descobreix quant l’apassiona l’ofici i decideix ser 
també artista.

L’any 2017 planta les seues primeres quatre falles grans en les comissions 
de Cuba-Buenos Aires, En Sendra-Plaça Coll, José Benlliure-Teatre de 
la Marina i Gravador Jordán-Escultor Pastor.

L’apassiona la fase creativa consistent a idear i desenvolupar el projecte, 
així com l’emoció d’iniciar el procés de tirar cartó o muntar el suro en 
cada falla. 

L’any 2018 guanya el prestigiós premi Baró de Cortes, el màxim guardó que 
s’atorga a una carrossa en la Batalla de Flors de València.

Mesado Poveda, Francisco

Artista faller nascut a la localitat de Borriana el 17 de febrer de 1957 en el 
si d’una família de tres germans, Rosario i José, aquest últim li facilità 
l’entrada a l’edat de 14 anys al taller de l’artista José Pascual Ibañez 
Pepet.

En traslladar-se José Pascual a València a la Ciutat Fallera, es traslladà amb 
ell i hi visqueren dos anys, fins que el contractà Pepe Martínez Molla.

En 1975 plantà la primera falla infantil a la demarcació de la Falla de 
Convent Jerusalem, La música.

En 1977 col·laborà amb José Molla en la falla El rapte d’Europa per a la 
plaça del Pilar de València. I en 1978 amb Secundino March y Molla  
en la falla El pas del temps.

Aquest mateix any firmà la falla infantil de la plaça de Lope de Vega. 
Realitzà la primera falla gran en 1979 per a la falla Pintor Domingo-
Guillem de Castro.  Aquesta falla la firmà José Molla, ja que llavors  
els artistes infantils no tenien dret a firmar falles grans.

En 1980 aprovà l’examen d’ingrés en el Gremi d’Artistes Fallers, i entrà  
en la mateixa promoció Ramon Espuig, Manolo Algarra, Manolo Viguer  
i Miguel Delegido. En 1987 plantà la primera falla en la Secció Especial, 
amb la falla Bailén-Xàtiva, amb el lema Hòmens valencians. En 1988  
va repetir amb Primavera.

Z3 25 SE



Miñana, Germans

Francisco i Enrique, o Patxi i Quique per als coneguts, són els Germans 
Miñana. Van començar com a aprenents a finals dels vuitanta al taller 
de Toni Añón a Palma de Gandia,

Quan Añón va decidir deixar de fer falles va posar en venda tot el seu 
material, motles i ferramentes. Després de molt de pensar, finalment 
ells van decidir quedar-se a càrrec del taller on  van començar i és així 
com creen l’abril de 1991 Germans Miñana, CB, com a empresa.

Planten en poblacions com Dénia, Gandia, Cullera, Tavernes de la Valldigna, 
Oliva, Alzira, Pego, Carcaixent, Picassent, Alaquàs, Torrent i València.

 El primer any que planten i debuten com a Germans Miñana, planten  
a Dénia, Gandia i Cullera, i obtenen el primer premi a la ciutat de Dénia, 
de manera que va ser la millor falla de Dénia.

L’any 1994 debuten a la ciutat de València plantant en la Secció Segona B 
en la falla Cevantes Pare Jofré i hi obtenen l’onzé premi. Anys més tard 
tornen a la capital en la Secció Primera B en la falla Ramiro de Maeztu 
els Lleons. L’any 2010 debuten a Alacant amb la seua primera Foguera 
en La Sagrada Família, i hi obté un quart premi en Primera Secció.

Són molts els primers premis que han obtingut aquests artistes durant 
tota la seua trajectòria, a part de més premis i millors premis al ninot.

Parlar dels Germans Miñana és parlar d’un taller familiar de qualitat, 
perfecció, professionals i entregats a tot per la causa, però sobretot  
si hi ha una cosa que cal destacar en ells és  la qualitat humana  com  
a persones i uns grans artistes.

Molinero Sandoval, Federico

Aconseguirà el triomf en la categoria especial en 2011 junt amb Pedro 
Abad, en la seua composició conjunta per a la Ceràmica. Reiterarà la 
seua participació en aquesta categoria en Hernán Cortés (2018 i 2019), 
destacant les seues reiterades i premiades apostes en Florida-Sud 
—generalment, en segona categoria—, on seran dignes de menció les 
seues temàtiques socials i l’originalitat de la seua plàstica.

Montes Carrasco, Pascual

Natural d’Aldaia, fa Falles a poblacions del voltant de València.
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9 Mora López, José Manuel

Les primeres falles que va plantar van ser les de Josep Maria Haro-Poeta 
Mas i Ros en 1988. A partir d’eixe any va centrar la seua producció  
al barri valencià del Cabanyal, on tenia el taller, i passa després a altres 
zones de València i Alacant. Actualment només fa falles per a fora del 
cap i casal, per a poblacions com Alginet, Torrent, Sollana i la Platja  
de la Pobla de Farnals.

Moreira Santos, Mauricio

Viu a València. Este «jove artista» planta Falles grans i infantils, destacant 
la seua composició i acabat. Vinculat a Falles de València.

Musoles Ros, Sergio

Ens dirigim a l’any 2012 per a trobar l’últim artista faller de Borriana  
a debutar en la Secció Especial de València, es tracta de Sergio 
Musoles Ros, amb una meteòrica carrera que ja està assentada en 
aquesta secció. Sergio naix a Borriana l’any 1980. Fill d’un altre gran 
artista, Arturo Musoles, des de molt jove s’integra al taller de son pare. 
El seu primer projecte va ser la infantil del Club 53 de l’any 2000, també 
col·labora amb la falla de Cuba-Buenos Aires d’eixe mateix any  
i al taller de Pepet.

En els anys següents, realitza els estudis de Belles Arts a València, 
compaginant la carrera amb treballs per a altres artesans. Una vegada 
acabats els estudis, realitza la seua primera falla, la del barri de 
l’Escorredor de Borriana de l’any 2005, on aconsegueix un sorprenent 
segon premi. Allí comença una carrera fulgurant, firma amb la 
comissió de Don Bosco de Borriana, on durant nou anys aconsegueix 
un primer premi, set segons i un tercer, també l’any 2006 debuta a 
València amb la comissió Ceramista Ros-José Maria Mortes Lerma.  
És en eixa falla on aconsegueix grans premis i gran projecció.

També planta en falles tan conegudes com la del Mercat Central, Pintor 
Salvador Abril-Peris i Valero, Illes Canàries-Dama d’Elx, Gayano Lluch, 
Jesús-Sant Francesc de Borja o Illes Canàries-Trafalgar, i aconsegueix 
diversos primers premis. L’any 2012 firma per Regne de València-Duc 
de Calàbria, i allí continua durant sis exercicis i plantarà l’any que ve la 
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seua setena falla en la secció d’or. Sergio és un artista de gran futur  
en la secció, amb el seu peculiar estil i gran professionalitat,  
amb les seues atrevides composicions heretades dels seus dos 
mestres, el gran Pepet i Arturo Musoles, son pare, que el fan una 
aposta segura per a qualsevol projecte.
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2015, Sergio Musoles (Falla Don Bosco), Borriana. Imatge Vicent Blasco



nNardin, Giovanni

Segons les seues paraules, Nardin, nascut a Urbino 
(Itàlia), arriba a les falles de casualitat. Després de conéixer  

les falles en vindre becat a la ciutat, comença a compartir taller amb 
Anna Ruiz, qui realitza les falles infantils de Mossén Sorell-Corona.  
En 2008, quan Alfredo Ruiz planta en esta demarcació Concepte, 
precepte i afecte, poesia roja horitzontal, li demana a Giovanni ajuda per 
a unir les dues parts que conformaren el rectangle roig que fon la falla. 
Fou la primera experiència amb l’estructura d’una falla. En 2001 planta 
la falla infantil de Castielfabib-Marqués de Sant Joan, Paleolítiques, 
que contacta amb Anna Ruiz, però ella ja té tancat l’any amb Corona,  
i és Giovanni qui finalment la fa. Iniciant una producció en què la fusta 
sempre ha estat l’element principal, quan no l’únic en què  
ha confeccionat les falles.

En 2012 planta tres falles, dues en solitari, de nou l’infantil de Castielfabib, 
Fulles d’herba, i les dues primeres falles adultes de la seua trajectòria, 
A per totes!, tercer premi d’Experimentals, per a Lepanto-Guillem  
de Castro, i en col·laboració amb Anna Ruiz —però canviant els rols, 
ell modela quatre figures d’animals, tres gossos i un gat, i ella realitza 
l’estructura del templet central i la base— Espai públic, primer premi 
d’Experimentals, per a Plaça de Jesús.

En 2013 en les mateixes comissions firma Scomberscombrus, primer d’EiG 
de Cinquena A, per a Lepanto, i junt a Anna donen forma al projecte 
d’Alfredo Ruiz Després de la desena musa, per a Plaça de Jesús.  
Este mateix any fa l’estructura de Laberint dels afectes, falla d’Anna 
Ruiz per Plaça de la Mercé, de Secció Primera A i segon premi 
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3 d’Experimentals. Des de llavors fins ara, planta totes les falles  
en solitari excepte l’infantil de la Plaça de l’Ajuntament de 2017, 
Descobrir i redescobrir, que ho fa junt a Anna Ruiz. 

Les altres falles són Experiències i naufragis, Lepanto 2014; les cinc 
plantades en Ripalda-Beneficència-Sant Ramon entre 2015 i 2019,  
La prova; Sentit únic?, segon d’EiG de Cinquena A i primer d’Innovació; 
Fabulari, tercer d’Experimentals; Imago Typhonis, tercer de Cinquena 
A i d’Innovació; i Núvols. A més en 2018 i 2019 construeix les falles de 
tres Camins-Pinedo, Actitud, premi seté d’Experimentals, i ¡Muuuhhh!, 
primer d’EiG de Quarta C i cinqué de Falles Experimentals.

Fora de les falles, Nardin ha participat en exposicions, com 
Gigantomàquia, al Palau de Pineda en setembre de 2017, i en altres 
amb obres com Canto negro melancolia de 2014 o Chimére de 2015. 
En certàmens artístics com el Festival Intramurs, amb Experiència, 
en 2014 o la III Biennal de les Arts Ciutat Vella Oberta, amb Sirenum 
scopuli, junt a Anna Ruiz, amb una instal·lació al claustre del centre 
Cultural del Carme.

L’any 2020 havia projectat les falles En blanc, per a Tres Camins-Pinedo  
i Ona la seua ona per a Xiva-Fco. de Llano.  

Navarro Doñate, Jorge

La seua primera falla va ser la infantil de Doctor Peset Aleixandre-En 
Guillem Ferrer, la seua comissió, en 2006. En 2008 va firmar per 
primera vegada un cadafal, l’infantil de Rosario-Plaça Calabuig, i l’any 
següent va plantar la seua primera falla gran a Fra J. Rodríguez-Pintor 
Cortina. Col·labora amb Mario Gual. Molt creatiu, té influències dels 
videojocs i el terror en les seues obres.

Navarro Granero, Víctor

Bolbait, 1978. Crea el seu propi taller l’any 2014 a pesar d’estar realitzant 
la falla del seu poble des de l’any 2011, després d’haver-se iniciat a 
l’obrador de José Luís Platero i col·laborar amb Emilio Miralles, un dels 
seus referents artístics junt amb Vicent Almela o Vicente Agulleiro,  
al qual el bolbaití l’ha tingut com a ídol en la seua infància. Autodidacta 
en l’aprenentatge de la professió d’artista faller, Navarro és llicenciat 
en Psicologia i en Música amb la viola. 
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Víctor Navarro pintant al seu taller. Imatge Arxiu Víctor Navarro Granero

Rodrigo Núñez. Imatge Ángel Romero
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5 Debuta a València l’any 2015 amb la falla gran d’Universitat Vella-Plaça  
del Patriarca i les dues falles de Pare Alegre-Enrique Navarro al barri 
de Benimaclet, on va aconseguir el primer premi d’Enginy i Gràcia 
amb la falla infantil. De totes les falles plantades cal destacar la 
falla Invisibles (Universitat Vella-Plaça del Patriarca, de 2018), on va 
aconseguir el Premi Caliu a la falla més inclusiva i diversa de la ciutat 
de València. Fins al moment ha realitzat al voltant de huitanta falles 
entre grans i infantils, plantades a les localitats de València, Catarroja, 
Algemesí, Xella, Bolbait i Alacant. Sense cap dubte, el seu bon quefer  
i professionalitat, amb el tractament de bons temes, l’ha fet convertir-
se en uns dels artistes en auge. De fet, l’any 2020 tenia previst plantar 
setze falles i per a 2022 en té compromeses dèsset.

Navarro Guijarro, Juan Alberto

Cosí de Paco Juan, després d’una llarga —i guardonada— experiència  
en fogueres i falles infantils, transmetrà en les seues fogueres adultes 
l’aplicació d’una tirada onírica personalíssima, centrada en  
la dinamització d’acabaments creats a partir de superfícies planes. 

Núñez López, Rodrigo

Llicenciat en Belles Arts i Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny 
en Gràfica Publicitària, és un artista autodidacta. Debuta l’any 2009 
fent falles infantils, planta la seua primera falla gran en 2012  
en la comissió de Polo Peyrolón-Ciudad de Mula («La posta aguda»). 
És un artista total —domina i fa totes les fases del procés— que es 
preocupa a elaborar històries satíriques i enginyoses que després 
representa en les seues falles, sempre diferents i de culte per als 
amants de l’art efímer. 

Z6

Z3



oOlivares i Valencia

El tàndem de Paco Olivares i Juan Valencia és dels 
mítics en la professió, ja que porten molts anys dedicats a la 

professió del cartró, dels grans volums, de la sàtira i dels premis a les 
poblacions de l’Horta, on han aconseguit el primer premi en la majoria. 
La seua producció està estretament vinculada al taller de Vicente 
Agulleiro, de qui heretaren la professió la majoria dels motles dels 
grans remats de Secció Especial i Primera que el tàndem ha reproduït 
en les diferents poblacions de la comarca. Actualment tenen el taller  
a Alfara del Patriarca (c/ Rafelbunyol, 2).

El seu periple d’or, tant en premis com en qualitat, estava relacionat amb 
dues falles de l’Horta que anaven sempre emparellades, com són Plaça 
Cervantes (Paiporta) i La Colònia (Aldaia), on repetien pràcticament les 
mateixes falles. A Paiporta van plantar deu anys, des de 1995 fins a 2004, 
amb un total de set primers premis, tota una fita que acabà perquè els 
mateixos artistes decidiren deixar el pavelló així d’alt. El primer premi 
el 1995 estava rematat per una gran gata d’Agulleiro, el 1996 van plantar 
el mític Moisés (també primer premi), el 1997 van plantar la ballarina del 
Pilar, que el van fer aconseguir l’or per tercer any consecutiu. El 1999 
tornaven a fregar la glòria amb el Napoleó i llaurador valencià (any del 25 
aniversari de la comissió). El 2000 tornen a guanyar amb dos porquets, 
el 2001 el remat de la cabaretera i el pallasso li donen bona sort, i el 2004 
guanyen amb els caps de Mozart i Beethoven i un gran lladre. 

A la Falla la Colònia d’Aldaia repeteixen els mateixos remats: així el 1996 
planten el Napoleó i el llaurador (primer premi), el 1997 planten la 
gata (primer premi), el 1998 planten el Moisés (primer premi). La seua 
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Olivares i Valencia, 2007. Falla Ramón y Cajal, Torrent. Imatge Aitor Sánchez



trajectòria va continuar a Torrent, on van recaure a la demarcació 
de Ramón y Cajal, on també aconseguiren molts premis en la Secció 
Especial a mitjans de la dècada dels 2000. Així el 2005 van plantar 
Els perfums, rematada pels dos porcs, amb un premi d’Enginy i Gràcia 
i un tercer de la categoria d’or. El 2006 van plantar El Carnaval de la 
Vida, on van guanyar el primer premi de Secció Especial amb un gran 
joier, una dama i els seues músics, a banda del ninot indultat amb una 
escena que representava Aramis Fuster i l’engany dels tarotistes.  
El 2007 va ser l’últim en Secció Especial en què aconseguiren un segon 
premi amb Tot allò que ens envaeix (la falla del Napoleó), a banda del 
ninot indultat (bodes d’or de dos iaios amb dames d’honor).

La seua incursió al cap i casal ha sigut en comissions modestes que 
han tirat del refregit del cartró per salvar l’any, com L’Horta Sud-La 
Costera des de 2010. Unes altres poblacions que també confien en el 
seu treball són la Plaça Màrtirs-Gral. Ibáñez Alonso (de Massarrojos), 
el seu propi municipi de Montcada, on han plantat a la Falla la Tauleta 
i tornaren a Torrent, on planten des de 2010 a la Falla Carrer Toledo, 
quasi sempre en Secció Segona, on quasi sempre fan pòdium.  
En els últims anys firmen com a Uniart Cb i per 2020 planten també  
a l’Avinguda Blasco Ibáñez, de Carlet. 

Ovejero Galindo, Pablo Jesús

Artista faller, pintor escenogràfic, membre del Gremi d’Artistes Fallers, 
institució en què arribà a ser mestre major, així com president 
fundador de la Federació de Gremis d’Artistes Fallers i Foguerers.

Ha participat en la construcció d’uns quants parcs temàtics, com ara Terra 
Mítica de Benidorm (1999) i Warner Bros de Madrid (2001). Dins de la seua 
producció com a pintor escenogràfic cal destacar la seua relació amb 
els carnestoltes de la ciutat de Las Palmas de Gran Canaria.

Posseeix una gran producció artística i decorativa, la qual està repartida 
en nombroses col·leccions i llocs públics, com: el Fons d’Art 
Contemporani de la Universitat Politècnica de València, el Hall d’Hotel 
Palau del Mar, o l’Aeroport (2007, ambdós situats a València).

Cal destacar els treballs per a l’exposició d’Art Mundial en les Olimpíades 
d’Atlanta en 1996, o  els escenaris per a la pel·lícula Náufragos.

 L’any 2007 li va ser atorgat el Premi Ciutadà per la Federació 
d’Associacions de Veïns de València.
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pPalacio i Serra

Luis Palacio y Pepe Mas. Reinventar-se cíclicament.
Si un incendi a la teua nau i una separació dolorosa no et fan 

abandonar, significa que la por no és un motiu que et puga derrotar. 
El taller de Palacio i Serra ha hagut de reinventar-se en diverses ocasions, 

a causa de circumstàncies imprevisibles, però, amb el pas del temps, 
un s’adona que Luis Palacio, per damunt de tot, és valent, com si la seua 
passió per la mar l’haguera convertit en un intrèpid capità de navili.

La incorporació de Pepe Mes no fa més que iniciar un nou punt de partida, 
que encara no albira en l’horitzó, fins on arribaran. Aconseguir els èxits 
de la primera dècada del nou segle a Dénia, Gandia, Alzira o Carcaixent 
serà complicat per l’alt nivell que van aconseguir, igual que tornar  
a les places d’Especial de València. Encara que no descartem res,  
si s’ho proposen, ho tornaran a aconseguir.

Palanca Marqués, Jordi

Artista faller nascut a València en 1973. Des de molt primerenca edat 
s’interessà pel món de les falles. Pertany a la comissió de Doctor Oloriz 
de València, on ha arribat a ser-ne el president. Inicià la seua formació 
al taller de Juan García Marqués, i s’independitzà en 1997.

En els inicis va fer unes obres de tall clàssic a les demarcacions de Ciutat 
Artista Faller, Plaça Doctor Collado, Na Robella, Espartero Mestre 
Plasència.

 L’any 2016 inicià un canvi en la seua obra, ja que realitzà unes obres  
amb una plàstica molt més actual, en les quals amb un estil eclèctic en 
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què utilitza tant elements figuratius com abstractes, planta obres  
a Portugal Fragata, Salvador Gregorio Egea, Xiva Francisco de Pla 
i Borrull Túria. 

Parra, Germans

Roberto (Alzira, 1972) i Iván Parra Pérez, els Germans Parra, són dos 
artistes fallers d’Alzira coneguts per la pulcritud de les seues falles. 
Amb la recerca de temàtiques que ajuden a assolir acabats amb  
tot tipus de detalls i l’ús de pintures i textures cridaneres,  
els artistes alzirenys han plantat nombroses falles infantils que han 
estat mereixedores de primers premis a Alzira i Carcaixent. A banda 
d’aquestes poblacions de la Ribera, han plantat falles infantils per a la 
secció especial de València, on cal destacar els ninots indultats del foc 
dels anys 2004 i 2005 per a la Falla Malvarrosa-Antonio Pont-Cavite, 
amb les seues primeres participacions al cap i casal. També han 
plantat a Tavernes de la Valldigna i Silla.

Es consideren autodidactes i han aprés la professió als tallers fallers  
de la Ribera, com és el cas de Roberto, que va passar pels obradors  
de Vicent Boluda, dels Germans Cortell i de Bernardo Estela. Des de 
1997 van començar a plantar les seues pròpies falles infantils, encara 
que serà l’any 2000 quan creen el seu propi taller. Des de l’any 2013,  
a l’antic taller de Pasqual Calleja de Carcaixent, realitzen unes 
excel·lents falles grans, les quals són una continuïtat de les infantils 
a què ens han tingut acostumats, amb acurats detalls i excel·lent 
pintura. Als carrers d’Alzira hem pogut comprovar aquestes falles 
grans, de les quals destaquen les plantades a la plaça Major,  
lloc on aconseguiren el 2018 el primer premi de la secció especial.

Pascual Castelló, Alejandro

Viu al Grau de Gandia i des de 2018 planta Falles, molt vinculat a les Falles 
de La Safor. Jove artista.

Pascual Nebot, José Luis

Arribem a l’any 1993 per a tindre un nou artista borrianenc en la secció  
d’or de les falles de València. Es tracta de José Luis Pascual Nebot, 
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Senshi dragon dels Germans Parra (Plaça Major, Alzira, 2019). Arxiu Artesanía Germans Parra CB



2010, Jose Luis Pascual Nebot (Falla Centre Espanya), Borriana. Imatge Vicent Blasco



20
2 

/ 
20

3 més conegut com Pepi. Pepi naix a Borriana l’any 1962. Junt amb un 
altre artista local, Sergio Cabedo, ronden pels tallers de Borriana 
portats per la seua gran afició, amb dotze anys ja col·labora en el taller 
de Salvador Pascual Ibáñez L’Angelillo, germà de Pepet, i amb catorze 
realitza la falla infantil del barri de la Ravalera de Borriana. Del taller  
de L’Angelillo passa al de Vicente Tornador Pascual i també comença 
una amistat amb una persona que li canviària la seua visió de les falles, 
es tractava de José Luis Ferrer Regino. Regino seria el seu mestre  
i el seu amic, i un espill per a tota la seua carrera.

L’any 1984 planta la seua primera falla gran per a la societat Centre 
Espanya de Borriana, comissió a la qual va realitzar quinze falles,  
i que amb un pressupost reduït va aconseguir premis destacables.  
En 1987 planta la seua primera falla a València a la demarcació Bilbao-
Maximilià Thous, on va estar dos anys. L’any 1989 firma amb l’Avinguda 
de l’Oest, amb què debutaria en la Secció Especial de les falles de 
València. L’any 1996 firma ja amb una falla consolidada en la màxima 
categoria, la de l’Antiga de Campanar, on planta els anys 1996, 1997  
i 1998, sent la falla revelació pels seus bons premis.

La seua trajectòria en Especial va acabar l’any 2000 a la demarcació  
de Regne de València-Mestre Serrano. La seua carrera continua 
encara sent habitual en les falles de Borriana, Benicarló i València.

Pérez Ballester, José Luis

Escultor i pintor nascut a València el 30 de juliol de 1974, és fill del 
conegut artista Luis Pérez Abad El Novel, amb qui va aprendre les 
tècniques de l’ofici. Inicià la seua vida professional en 1997. Entre els 
seus molts treballs destaca el de la Falla de les Forces Armades. Així 
com els treballs plantats a Menéndez y Pelayo Avinguda de Catalunya, 
Arquebisbe Olaechea Sant Marcel·lí, Plaça de la Botiga, Castelló Sogorb 
i Climent Uruguai. En aquests últims anys s’ha dedicat a col·laborar 
amb els seus companys.

Pérez Mena, Antonio

Carcaixent, 1972. És un artista faller especialitzat en la fusteria que 
s’inicia en la professió, a l’edat de setze anys, com a aprenent al taller 
de Juanjo Armengol i té com a referències artístiques Alfredo Ruiz i 
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Julio Sergio Monterrubio. Pérez, encara que anys després obté  
la titulació de Grau Superior d’Artista faller, es considera autodidacta 
i, el 1996, amb 24 anys, crea el seu propi taller des d’on realitza falles 
per a Alzira, Carcaixent i Silla, on aconsegueix el seu primer premi 
amb la Falla Poble de Silla. El 1999 crea la cooperativa Artydeco,  
junt amb Paco Belmar i Sergio Almiñana, des de la qual realitzen 
falles per a València (Plaça del Pilar infantil, Plaça Doctor Collado 
o Periodista Gil Sumbiela), Dénia (Oest i Port Rotes) o Carcaixent 
(Mestre Giner), que destaquen per la seua pulcritud. L’any 2012 torna 
a fer falles pel seu compte al nou obrador establert a Alzira i s’hi 
rodeja d’un excel·lent equip que li aporta nous èxits per tot arreu: 
Cadis-Dénia (València), Sants Patrons i Camí Nou (Alzira), Corea 
(Gandia), La Bega i Raval (Cullera), on aconsegueix tres primers 
premisde forma consecutiva.

Un dels moments més importants de la seua trajectòria es produeix l’any 
2017 quan debuta amb la falla de Na Jordana a la secció especial de 
València amb Commedia, amb èxit quant a premis (sisé de falla i segon 
d’enginy i gràcia) i d’opinió pública, atés la gran qualitat estètica, 
artística i crítica, atés que Pérez executa de forma òptima el disseny 
de José Gallego. Igual d’èxit tingueren Llibertat! i París, bé val una falla 
plantades a la mateixa plaça els anys 2018 i 2019.

De Toni Pérez, qui ja té plantades més de 70 falles grans i 20 infantils, cal 
destacar la gestió i planificació dels projectes escomesos i mantenir 
en tot moment la màxima de dotar una gran qualitat en els acabats. 

El darrer any, després d’assumir un descans de la secció especial de 
València, Pérez continua plantant falles punteres en ubicacions  
on continuen aportant-li èxits professionals com ara Camí Nou d’Alzira  
i les falles del Raval i Canet de Cullera. Per a 2022 ja té contractades 
les falles de l’Avinguda Burjassot-Pare Carbonell, Castelló-Sogorb  
i Cadis-Els Centelles de València.

Pons Rubio, Filiberto

Vaig nàixer el 8 d’agost de 1964 a la localitat de Sueca. Des de ben 
menut m’ha agradat l’art. Quan anava a l’escola l’assignatura que més 
m’agradava era la plàstica i les manualitats.

Als deu anys quan eixia de l’escola vaig començar a anar a un taller de 
falles per aprendre, en concret al taller Andreu Martorell, i en acabar 
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2012, Pl. Del Patriarca-Universidad Vella. Filiberto Pons



l’escola vaig continuar treballant allí, on em vaig ensenyar totes les 
tècniques falleres de la mà del mestre Martorell.

L’any 1989 Andreu Martorell va tancar el taller i vaig treballar una 
temporada a Carcaixent, al taller de Pascual Calleja, i l’any següent  
em vaig posar pel meu compte. La primera falla que vaig fer va ser per  
a La Sagrada Família d’Alzira, i em vaig fer amb el tercer premi.  
He treballat en moltes localitats fent falles com ara Alzira, Benifaió, 
Silla, Sollana, Corbera, Alaquàs, Paiporta, i molts més pobles.

He rebut diversos premis, tercers, segons, ninots indultats, etc.,  
en algunes falles. Jo sempre he treballat a la Ribera Baixa fins  
que l’any 2009 vaig fer la Falla del Patriarca de València.
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rRibera Fernández, Alberto

Va aprendre l’ofici amb el seu pare des de menut, amb el qual va 
treballar al taller. La seua primera falla en solitari la va plantar amb 19 

anys a Carrera Malilla-Illa Cabrera (la infantil), per a passar a treballar 
fonamentalment per a comissions de diverses localitats, i últimament 
en seccions altes de València.

Ribes López, Francisco

Escultor i pintor, apassionat per la naturalesa, nascut a València en 1959, 
des de molt jove començà la seua tasca artística en el món de les falles 
infantils en la falla Quart-Velázquez-Extramurs de València.

En juliol de 1982 entrà al Gremi d’Artistes. En 1987 realitzà la seua primera 
falla infantil  en la Secció Especial a la demarcació d’Arxiduc Carles-
Xiva, i també va fer diverses falles infantils en la Secció Especial de la 
localitat de Gandia.

En 1993 inicià la seua carrera en les falles grans, amb la falla Malva-rosa 
Pons Cavite, obres que es reparteixen per tot València. Els seus 
treballs es caracteritzen per un modelatge satíric, acompanyat amb 
una pintura molt personal, que fa la seua obra molt recognoscible.    

Rico Catalán, Javier

Artista faller vocacional, dirigeix la seua formació a complir el seu somni: 
primer llicenciant-se en Belles Arts i, posteriorment, realitzant el 
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Falla Duc de Gaeta-Pobla de Farnals, 2014 (Alberto Ribera). Imatge Distrito Fallas / Carles Andreu
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2006. Calle Baja. Francisco Ribes

Javier Rico. Imatge Ángel Romero



grau superior d’Artista Faller i Construcció d’Escenografies. L’any 2015 
s’introdueix en el món de les falles treballant durant tres exercicis 
al taller de l’artista Manuel Martínez Reig. En 2018 planta les dues 
primeres falles infantils, debuta en 2019 en falles grans en la comissió 
de Manuel Melià i Fuster-María Fernanda d’Ocón («Surrealisme»).

Roda Ferrando, Pasky Pascual

Deixeble i fillol de l’artista Pasqual Carrasquer, ha viscut el taller faller 
d’aquest artista des de molt menut. Ha plantat en localitats com 
Algemesí, Cullera, Gandia i Alzira, ha participat en la Secció Especial 
en diverses poblacions, i des de 2016 també fa falles per a comissions 
de València capital.

Rodríguez Marín, Pedro

En 1982, amb setze anys, comença d’aprenent al taller de l’artista Juan Mestre 
Navarro, activitat que compagina amb els estudis d’arts aplicades. 

Després d’una breu experiència en falles grans en comissions com 
Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí o Sant Vicent-Periodista Azzati 
(junt amb Latorre i Sanz), de 1990 a 2013 només planta falles infantils, 
aconsegueix la fita d’estar vint anys consecutius en Secció Especial  
de València i tres ninots indultats.

L’any 2014 torna a les falles grans gràcies a la comissió Vall de Laguar-
Pare Ferris, que li brinda l’oportunitat, junt amb la seua dona María-
José Llavara, de fer el que realment li abelleix: un concepte de falla 
minimalista, directe i que, al mateix temps, faça pensar l’espectador. 

Rodríguez, Ana

Ens alegra parlar d’una artsita dóna en un món ple d’hòmens. Molt 
vinculada a Falles de Sagunt, com són les Falles, Xurruca Hispanitat 
i El Mercat. Amb la seua parella Raül fan equip.

Royo Ferrandis, Miguel Ángel

Natural de Catarroja va tindre una influència des de ben menut del seu avi, 
ja que es dedicava  a la pintura i la decoració. Aquesta inquietud per 
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Pedro Rodríguez. Imatge Ángel Romero



l’art efímer el va iniciar en la formació de taller faller, amb Francisco 
Mesado durant deu anys. Posteriorment dins de la seua passió per 
aprendre i evolucionar, té l’oportunitat de desenvolupar altres àrees 
com el modelatge, la pintura o la composició amb Paco López i més 
tard amb Fede Ferrer. La seua gran il·lusió de tindre un taller propi es 
fa realitat l’any 2000, plantant a Catarroja la Falla El Charco. Ha plantat 
en nombroses Falles del cap i casal i de pobles com Utiel, Picassent  
o Albal. Els seus grans èxits foren a Bétera en la Falla Gran Via del Sur. 
Actualment, l’any 2021 és l’artista de la Falla Sant Roc de Paterna de 
secció especial, Falla Glòria Felicitat Tremolar infantil i Falla Beteró 
gran de València.    

Ruano Gisbert, Antonio

És un altre professional originari d’Elda, d’escassa experiència 
professional, però en la qual es pot percebre un regust per la 
monumentalitat i la figuració compositiva. Tot això encara en incipient 
estat esperant que aqueixa cerca d’espectacularitat deixe pas a una 
desitjada estabilitat professional.

Rubiño Llinares, Antonio

Antonio Rubiño naix un 19 d’agost de 1993 a la ciutat de València, i des  
de ben xicotet es vincula al món de les falles sent faller. Molt prompte 
comença a sentir la passió per la realització de l’art efímer, i amb 
només setze anys comença a aprendre l’ofici d’artista faller al taller 
d’Alberto Ribera. L’any 2013 fa el pas i firma la seua primera falla 
en solitari a la seua comissió d’Avinguda Giorgeta-Roig de Corella, 
participant en la Secció 4B. El seu treball destaca pel seu modelatge  
i la seua pintura. Els seus majors èxits, fins al moment, el primer premi 
i ninot indultat en falles grans amb la Falla Vicente Lerma-El Clot de 
Paterna i el millor ninot de Secció 4 infantil l’any 2014. 

Ruiz Medina, Néstor

Un cap de taller que desconeixia les falles. Quan l’any 2006 va arribar a 
Espanya des de Paraguai amb 23 anys, Néstor Ruiz Medina (Ciudad del 
Este, 1983) no sabia el que eren les falles i desconeixia per complet les 
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Néstor Ruiz. Imatge Joan Castelló



tècniques utilitzades en la seua construcció. Catorze anys després  
no sols ha aprés l’ofici, sinó que ha superat amb èxit el seu ingrés  
en el Gremi Artesà d’Artistes Fallers.

Una vegada acabat el batxillerat i després de fer treballs en el sector  
de la metal·lúrgia i instal·lació de cartells publicitaris a Minga Guazú, 
la ciutat del departament de l’Alto Paraná en la qual es va criar, Néstor 
Ruiz va decidir vindre a viure a València, on ja estaven treballant la 
seua mare i una tia, aquesta última com a empleada de la llar a la casa 
de Julio Monterrubio a Alzira.

Per mitjà d’aquesta familiar, va començar a treballar d’aprenent al taller 
de Julio Monterrubio per a fer tasques bàsiques com escatar figures. 
Van ser uns inicis des de zero ja que no tenia nocions de dibuix, ni de 
modelar ni pintar, i en conseqüència va haver d’aprendre de tot un poc 
al costat de Julio Sergio, treballant, sobretot, en les falles infantils. 
També ha fet treballs puntuals per a artistes com Mari Carmen 
Camacho o Bernardo Estela.

A poc a poc es va anar especialitzant en les estructures internes de 
les falles (fusteria, soldadures, etc.) fins a convertir-se de facto, 
amb el pas dels anys, en el responsable de l’equip del taller de Julio 
Monterrubio.

Una vegada concloses les falles de 2017, Néstor Ruiz va decidir formar 
amb Salvador Bañuls l’empresa Plantadeu, SL, i continuar treballant 
al mateix taller de Julio Monterrubio, que s’havia jubilat, però iniciant 
una nova etapa per compte propi després d’haver passat catorze anys 
aprenent tots els dies del mestre.

Encara que la col·laboració és una exigència que els dos socis duen  
a terme amb naturalitat, en la nova societat mercantil s’han repartit 
els papers per a optimitzar el treball: Néstor és el responsable 
de l’execució de tasques i de portar administrativament el taller, 
i Salvador s’encarrega del disseny, modelatge digital i pintura, 
però sempre tenint en compte les idees i aportacions de tots dos. 
«Treballem com a companys, no com a caps, ens impliquem els dos  
en totes les tasques», comenta.

L’any 2020 va entrar a formar part del Gremi Artesà d’Artistes Faller 
després de superar les proves corresponents, amb les falles 
realitzades en 2019 a València (Mirades per a la comissió d’Arquebisbe 
Olaechea-Sant Marcel·lí, Mascletà de colors per a Gayano Lluch  
i L’esperança per a Doctor Gil i Morte-Doctor Vila Barberà), la foguera 
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5 d’Ángeles-Felipe Bergé d’Alacant de 2019 i les falles de 2020 de 
València (En el llindar de la llei per a la comissió de Gayano Lluch  
i Perillosa seducció per a la de Doctor Gil i Morte), uns projectes 
aquests últims que el tribunal del gremi va valorar al taller  
al no poder-se plantar per les restriccions sanitàries imposades  
a conseqüència de la covid-19.

Com a responsable del taller, Néstor Ruiz té una màxima: tots els treballs 
han de tindre un acabat 10, sense escatimar esforços i al marge del 
pressupost de cada falla, amb un treball sostingut al llarg de tot l’any, 
evitant les presses d’última hora.

En la gestió d’una societat limitada com Plantadeu la responsabilitat  
es multiplica per mil. «Portar un taller no és fàcil, i més quan has  
de portar en paral·lel la part econòmica. El coronavirus ens ha 
complicat molt, i més per a una empresa com la nostra que està 
començant a obrir-se camí», afirma.

Ruiz Recio, Juan

Nascut a Andalusia, Juan Ruiz Recio comença a treballar en falles en 1974 
com a aprenent de José Ramón Espuig, i s’independitza en 1982 quan 
planta la seua primera falla en solitari, Mantinguem net el poble, per a 
P. Cabanes-C. de Lumiares. Entre 1995 i 2000 plantà diverses fogueres 
a la ciutat d’Alacant.

Destaquen en la seua trajectòria les més de vint falles plantades per  
a la comissió Misser Rabassa-Poeta Maragall, algunes d’estes li han 
reportat les millors qualificacions, com la de 2006, Temps passats  
de nostra comissió, tercer premi i primer d’EiG i la de 2007, Colón i els 
seus ous, quart premi i segon d’EiG.

A més en esta comissió, i donant forma al projectes d’Amparo Ordaz,  
s’ha trobat amb uns reconeixements mai obtinguts. En 2018 vuité 
premi d’Experimentals i quart premi Caliu, amb Bollim el bulling,  
una falla que denunciava l’assetjament escolar, i en 2019 L’única sang, 
una falla contra la violència de gènere, i que li suposa el tercer premi 
d’Experimentals i del premi Caliu.

En els exercicis 2020/21 té projectades per a la ciutat de València  
les falles de la comissió Misser Rabassa-Poeta Maragall, l’infantil  
El flautiste i la gran, projecte d’Amparo Ordaz, Paquito. 
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Ruiz Sospedra, Anna

Anna naix a València en 1979, i es forma en Belles Arts a la Universitat 
Politècnica de València i també cursa estudis d’Història de l’Art. Part 
d’esta formació la realitza a l’Acadèmia de Belles Arts de Palerm (Itàlia).  

La seua primera incursió en el món de les falles, de la mà de son pare, 
l’artista Alfredo Ruiz, la fa per a la comissió Quart-Palomar, on planta la 
falla infantil en l’any 2002, Com aigua lliure. 

Haurien de passar vuit anys perquè Anna tornara a plantar, en esta ocasió 
en Mossén Sorell-Corona, i també la falla per als més menuts, sota el 
lema Motivacions, i que iniciava una trajectòria amb la comissió que 
duraria fins a 2021, anys en què planta les dues falles de la comissió  
del barri del Carme. Així en 2009 planta Talaia, primer d’Experimentals, 
i Com sardines en llauna; en 2010 Endavant, primer premi d’Innovació,  
i l’infantil Equilibristes, contorsionistes i saltimbanquis; per a 2011 
plantà Sense títol, primer d’Experimentals i primer d’Enginy i Gràcia  
de Quarta A, i De les profunditats..., tercer d’EiG de Quarta. 

En 2012 el seu quefer s’obri a altres comissions i a més de les falles 
plantades per a Corona, l’infantil Amagatalls i la gran també Sense títol, 
crea junt a Giovanni Nardin Espai públic, per a Plaça de Jesús, que amb 
la seua concepció participativa i oberta per al públic els reporta  
el primer premi d’Experimentals.

En 2013 planta una idea de son pare, Alfredo Ruiz, Després de la 
desena musa a Plaça de Jesús i Laberint dels afectes a Plaça de 
la Mercé, les dues junt a Nardin, esta amb un segon d’Innovació. 
Els dos anys següents només planta a Plaça de Jesús, firmant en 
solitari Repeteixes o qüestiones?, un gran cap fet de cartó corrugat, 
que li suposa una càrrega de treball enorme, pel volum i per les 
característiques tècniques del cadafal, amb un sisé premi de Sisena 
Secció, i en 2015 tanca el cicle a Jesús amb Recorreguts i un segon 
premi d’Innovació. 

Amb De pesos i conflictes Ruiz inicia la col·laboració amb Lepanto-Guillem 
de Castro, obtenint el segon premi d’Experimentació de 2016. En 2017 
planta les dues falles de la comissió, l’infantil Enredats i el primer 
premi d’Innovació D’amors, un cant a la llibertat sexual.  

A més en 2017 planta amb Giovanni Nardin l’infantil de la Plaça de 
l’Ajuntament de València, Descobrir i redescobrir, un manual per  
a introduir els més menuts, i els no tant, en el món de la literatura. 
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Parlant Flors d’Anna Ruiz. El Mocador 2016. Imatge Arxiu AC Falla Penya el Mocador



Una falla que va provocar les reaccions més extremes,  
a favor i en contra, que es recorden per una falla infantil.  

En 2018 inicia un nou cicle amb la falla infantil de Tres Camins-Pinedo,  
per a qui crea Bestiari i en 2019 ¡Xiu, Xiu, Xiu!, amb un quart  
i un cinqué premis infantils d’Innovació. Quant a les falles grans 
continua en Lepanto, on en estos dos anys planta Somriu i actua, 
cinqué premi Experimental de 2018, i Estances, tercer d’EiG de Quarta A 
i quart d’Innovació. 

Per a 2020 tenia projectades per a les mateixes comissions les falles 
Esfinge i Eufòria. 

Quant a la seua trajectòria fora de les falles, Anna ha participat en 
diferents exposicions, biennals i certàmens, amb la consecució de 
guardons com el Senyera d’Escultura en la seua edició 2010 atorgat  
per l’Ajuntament de València, amb la peça Dirty dancing. 

Entre altres, per exemple, ha participat en el Festival Intramurs de 
2014 creant unes figures que instal·la a la façana del Centre Cultural 
Bancaixa, figures que tenien el lema de Formes de sommiar. 
El mateix any, com a integrant del col·lectiu Projecte Encés, format 
per artistes fallers, participa en l’exposició Amagant les vergonyes. 
I en 2017 participa en Museari amb D’amors, instal·lació que 
comparteix estètica i ànima amb la falla de Lepanto-Guillem de Castro 
del mateix lema, i junt a Nardin a la III Biennal de les Arts Ciutat Vella 
Oberta, amb Sirenum scopuli, amb una instal·lació al claustre del 
Centre Cultural del Carme, on Anna crea diferents nadadores,  
amb el seu naturalisme habitual. 
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s Sacabutxart

Tàndem format pels joves artistes Vicent Torres Estal  
i Josep Enric Giménez Verdeguer, que irromp amb gran èxit en 

2019 i que per a 2020 (en conseqüència per a 2021) ja haguera plantat 
en la Secció Primera B de la ciutat de València. Abans de SacabutxArt, 
Vicent es forma al taller borrianenc de Vicent Martínez, on planta falles 
infantils des de 2014. És en 2016 quan planta la seua primera falla gran 
a Rubén Darío. Per la seua part Josep Enric treballa al taller d’Emili 
Miralles fins que en 2017 realitza les falles de la comissió Sèneca-Iecla. 

SacabutxArt dota les seues obres d’un estil particular, de formes 
geomètriques, colors vius i un acabat net, que acompanyen d’una gran 
dosi de crítica, enginy i gràcia. 

Sales Asián, Antonio

Artista faller vinculat a València, fa monuments grans i infantils.

Sales Asián, José

Vinculat a València, treballs molt interessants a seccions de menys 
repercussió mediàtica, però de gran interés.

Sánchez Llongo, David

Artista faller des dels setze anys, va plantar nombroses falles fins arribar 
a la Secció Primera A de la mà de la Falla La Nova d’Orriols en 2016, 
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SacabutxArt, 2019. 2A, Azcárraga. Imatge Josep Vicent Marco
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Falla La Nova d’Orriols 2017 (David Sánchez Llongo). Imatge Distrito Fallas / Carles Andreu



botant a l’especial en 2019 amb Exposició-Misser Mascó, falla amb 
la qual va aconseguir el seu únic ninot indultat. A més, va realitzar 
monuments d’estètica fallera per a Aràbia Saudita eixe mateix any.

Sánchez Navarro, Antonio

Artista faller carrosser, nascut a València en 1964, pertany a una de les 
famílies més importants dedicades al món de les carrosses festives  
de tot Espanya, anomenada La Carbonera, fundada en la dècada dels 
anys quaranta pels germans Rafael, Miguel i José Sánchez.

La seua vida professional la dedica principalment a la construcció de 
carrosses, activitat que la desenvolupa per tot Espanya, en poblacions 
com Alacant, Terol, Oviedo, Castelló, Valladolid i, a Madrid, a la localitat 
de Getafe, així com en les cavalcades de Reis i en la Batalla de Flors  
de València, en la qual posseeix nombrosos guardons.

Sanchis Izquierdo, José Vicente

La serietat per damunt de tot. La primera imatge que transmet Pepe 
Sanchis és de serietat i fredor, però poc després de conèixer-lo,  
un s’adona que aqueixa serietat es transforma en professionalitat,  
i la fredor en concentració.

Poques coses deixa a l’atzar, un artista que ha provat les grans places  
de València, però que on en veritat se sent còmode és als pobles,  
on cada faller es comporta com un treballador més del taller.  
On comissió i taller estiren cap al mateix costat, i tracten la falla  
amb un amor i afecte que el completa espiritualment.

Pocs són els reptes que li queden a aquest artista de la Safor, ja que  
el seu nom ja forma part del món de les falles en ciutats com Alzira, 
Gandia o Dénia. Uns reptes que la situació actual el marcarà en un 
futur, on la serietat en el treball continuarà per damunt de floritures 
innecessàries, sent el seu segell identificat més destacat.

Sancho Fort, Vicente

Artista amb més de quinze anys d’experiència, té l’empresa a Rafelbunyol. 
Fa monuments grans i infantils. Participa en las seccions més 
modestes de València, fent treballs interessants.
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3 Sandemetrio Valverde, Miguel Ángel

Miguel Ángel Sandemetrio naix un 20 de gener de 1988 a la localitat d’Albal. 
Com molts artistes fallers, el seu amor per les falles ve del bressol,  
ja que el van apuntar a la falla fins i tot abans de nàixer. En concret 
en la comissió Joventut d’Albal. Des de ben xicotet es va sentir atret 
per les arts plàstiques i molts eren els moments en què es veia Miguel 
Ángel realitzant figuretes en plastilina o cartó. Tant era així que un 
dels seus hobbys era realitzar falla que després cremava a la terrassa 
de sa casa. La seua arribada a artista faller ve precedida d’un any en 
què la seua comissió va quedar descontenta amb la falla que els havien 
plantat. En aqueixes falles, Miguel Ángel, amb la gosadia que dona la 
joventut, li va dir a la seua comissió que l’any següent la falla la faria 
ell i així va ser. Una vegada donat el pas i pel fet que la seua formació 
fins a aqueix moment havia sigut de manera autodidacta, es posa a 
treballar al taller de Vicente Llacer per a conéixer millor els processos 
de la falla, i treballa aqueix any en la falla gran de Cuba-Literat Azorín, 
entre altres. En aqueixos anys es llança des de les institucions el grau 
superior d’artista faller i arts plàstiques. Miguel Ángel s’hi apunta l’any 
2016 i una vegada acabat realitza les pràctiques al taller de José Luis 
Platero. El modelatge i la pintura són les dues àrees de la falla que més 
l’atrauen, aspectes que el van portar a aconseguir el segon premi de 
falla i el primer d’Enginy i Gràcia a la falla Joventut d’Albal, la seua falla.

Santacreu Lidón, Felete Rafael

Procedeix de l’univers de les fogueres infantils, i trasllada a la seua breu 
producció adulta un cert univers oníric, la recreació d’ambientacions 
espacials, fantasies, i un món màgic que és de desitjar que 
contribuïsca a consolidar un context creatiu propi i ple de llibertat

Santaeulalia Serrán, Alejandro

Alejandro Santaeulalia pertany a una família imprescindible per a entendre 
l’evolució de l’art faller. El seu iaio, Salvador Santaeulalia, el Tio Boro, 
va posar els fonaments d’una saga d’artistes fallers en què Alejandro 
aprendria l’ofici més bonic del món d’un dels més grans, son pare, 
Miguel Santaeulalia Núñez. 
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Alejandro, junt amb els seus germans Miguel, Pedro i José, formen la 
tercera generació d’artistes dels Santaeulalia, cada un amb la seua 
personalitat, però tots amb una firma inconfusible.

L’any 2000 crea el seu propi taller, encara que és en 1998 quan planta 
la seua primera falla per a la comissió infantil d’Arxiduc Carles-Xiva. 
Va debutar en 2001 en la comissió de Monestir de Poblet-Aparicio 
Albiñana amb la falla d’examen per a entrar en el Gremi d’Artistes 
Fallers de València i militant en la Secció Especial, cosa aquesta poc 
habitual en un artista novato. Aquella va ser una falla que ja el va fer 
destacar amb nom propi.

El disseny de projectes és una de les seues especialitats més 
reconegudes. I en aquesta faceta ha col·laborat amb una nodrida llista 
d’artistes i tallers, que han traslladat a volum les seues creacions.

En aquests vint anys poc més d’una dotzena de falles li han bastat per 
a ser un artista reconegut i admirat. A més, ha firmat projectes 
amb Agustín Villanueva i Jorge Ballester, com la seua primera falla 
municipal de València en 2003, o Vicente Llácer, amb el qual ha format 
tàndem moltes vegades, tant en la falla municipal com en altres de 
concurs, aconseguint primers premis. 

El seu treball ha anat adaptant-se als temps i a les noves tecnologies, 
de manera que en 2004 és un dels primers a treballar l’enginyeria 
inversa: digitalitzat 3D, maquetat digital i mecanitzats CAD/CAMROB, 
el famós robot.

Santaeulalia és sinònim d’artista, de falla, de família, d’il·lusió. I justament 
tornar-nos la il·lusió és el treball que el destí tenia oferit per a aquest 
gran artista faller. Plantarà, acompanyat de l’artista urbà Dulk,  
la falla municipal de València de 2021. «Protegix allò que estimes» ens 
tornarà l’esperança de veure ressorgir la nostra festa amb més força. 
El cognom Santaeulalia tornarà a ser sinònim d’il·lusió.

Santaeulalia Serrán, Pedro

Forma part de la tercera generació d’una saga d’artistes, després del seu 
iaio Salvador i son pare Miguel. Entre els anys 1989 i 1994 exerceix 
d’aprenent al taller patern, practicant totes les fases del procés  
de realització d’una falla. 

En 1995 planta la seua primera falla gran en Exposició-Misser Mascó, i 
inicia una reeixida trajectòria en què destaca un ninot indultat  

Z3 25 SE



22
4 

/ 
22

5

Pedro Santaeulalia. Imatge Ángel Romero



a València (1997, Falla Arxiduc Carles-Xiva), tres falles a la plaça de 
l’Ajuntament de València (Adéu: segle XX en 2001, Benvinguts a casa  
en 2009, i Falles?... O treballes? en 2010), i vuit primers premis en 
Secció Especial a València (Desitjos, només per Nadal? en 2002 en la 
Falla Sueca-Literat Azorín; Qui espera desespera en 2004, Ser o no ser 
en 2005, Tot a cent en 2006, El desafío en 2007 i Quant de conte en 
2008 en la Falla Nou Campanar; El caçador caçat en 2011 i Qui paga, 
mana en 2013 en la Falla Convent Jerusalem) que el converteixen  
en el segon artista més llorejat en la història de la categoria d’or  
de València, només per darrere del mític Regino Mas.

Les seues falles es caracteritzen per combinar magistralment 
la caricatura expressiva i humorística, senyal d’identitat dels 
Santaeulalia, amb escenografies i acabaments corals voluminosos. 

Santana Riquelme, José Lorenzo

Demostrarà des del primer moment el seu expert maneig de la fusteria, 
que prompte formarà part destacada de la seua producció. Activitat 
que s’iniciarà de manera impactant, oferint el seu debut artístic 
directament en la categoria especial. Així doncs, des de 2015 fins  
a 2019, realitzarà les monumentals obres per a Polígon de Sant Blai  
—del qual destacaria el primer d’ells—, endinsant-se amb èxit en les 
falles de València durant l’esmentat 2019.

Santoja Peni, Fran

Porta incorporat en la professió des de finals dels noranta. Aconseguirà 
notorietat amb les seues creacions, apostant per realitzar atrevides 
composicions en categoria especial per a Calvo Sotelo (2008 i 2009), 
Mercat Central (2912 i 2013) i Florida-Portazgo (2914). Santonja 
excel·lirà en les seues composicions impactants, en què abraça  
el gegantisme i un marcat atractiu visual, ressalta així mateix per la 
seua àmplia galeria de ninots indultats atresorats.

Sebastián Falaguera, Raúl

Naix el 13 de març de 1975, a punt de començar la setmana fallera.  
Amb set anys va tindre un greu accident i es va trencar la cama,  
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2019. Remat de la Foguera Polígono de San Blas (Autor: Lorenzo Santana). Imatge Juan Carlos Vizcaíno

2008. Foguera Calvo Sotelo (Autor: Fran Santonja). Imatge Juan Carlos Vizcaíno



la qual cosa el va obligar a estar tres mesos en cadira de rodes,  
i la seua major diversió era dibuixar, pintar i jugar amb la plastilina, 
iniciant d’eixa forma, a tan curta edat, els seus principis com a artista. 

En només quinze anys entra com a aprenent al taller de José Martínez 
Moya, dos anys més tard va ser en el Vicente Lluna Cervero on va 
acabar l’aprenentatge en falles. 

Va estar treballant als tallers dels artistes Josep i Ramon Espinosa, Manolo 
Ferrer Gadea, Bartolomé Navarro, José Burgal Murcià i Ximo Esteve. 

Forma part del Gremi d’Artistes Fallers de València, des de l’any 1998, 
quan es va examinar a la Falla Mont de Pietat de Xirivella, on va 
obtindre diversos premis i on va estar vuit anys plantant en eixa 
comissió, començant pel monument infantil i més tard en els 
dos monuments. 

Successivament han confiat els seus monuments distintes comissions 
de la Junta Central Fallera, destaca la Plaça de Segòvia, Reina Vicent 
Guillot, Poeta Asins, Nau Bonaire, Acàcies Picaio, Avinguda Equador 
Alcalde Gurrea, Andrés Piles, Sant Josep de la Muntanya Terol, Pius 
XII, Garcia Brustenga, La Nova, L’Olivereta, Conchita Piquer i també de 
juntes locals, Segon Tram a Torrent, Rahal de Montroi, El Crist, Vicente 
Mortes, Colom d’Or de Paterna i l’amistat a Massamagrell, entre altres. 

Ha aconseguit nombrosos guardons, primers, segons i tercers premis,  
en juntes locals i Junta Central Fallera, també un ninot indultat a Paterna. 

És un artista faller amb un estil clàssic o tradicional, tal com va aprendre 
dels seus mestres, encara que s’ha anat adaptant als nous mètodes  
de treball, sobretot en peces grans, encara que conservant el treball 
en cartó pedra per a les peces més xicotetes. 

Li agrada el risc, però prefereix apostar per un disseny innovador  
i fora dels marges establits d’una falla tradicional, accepta tot tipus  
de reptes, però en un toc propi.

Serra Aledo, José

Qui diga que els somnis no es compleixen, menteix. Aquesta afirmació  
se li pot aplicar a José Serra Aledo, artista faller denier, sense cap 
mena de dubtes. Segur que l’any 1985 quan va plantar una xicoteta falla 
en l’encreuament del carrer Sertorio amb el passeig del Saladar amb 
el seu amic Ximo Gavilá, no pensaria que el seu somni acabaria fent-
se realitat. Hui, 35 anys després, ha plantat en les millors places de 
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2018. Plaza de Segovia. Raúl Sebastián. Objetivo la luna



València, Gandia, Carcaixent, i, com no, de la seua Dénia,  
a mésde pintar, la seua especialitat, en els millors tallers  
de tota la Comunitat Valenciana.

Sierra Alarcón, Francisco José

Amb el seu esperat debut en la categoria especial per al districte  
de Carolines Altes, es pot patentitzar el pas davant d’aquest jove 
artista eldenc de notable projecció, que amb un breu bagatge ha 
configurat un corpus de creixent maduresa, notable composició  
i domini de l’escultura.

Sierra Barberá, Celso

Celso és música, Celso és falles. És impossible descriure’l sense esmentar 
ambdues, i era inevitable que el seu camí en els tallers fallers 
començara de la mà d’Andreu Girona, artista amb qui ja compartia 
assajos i escenaris.

La falla Guillem de Castro-Triador és la seua casa i el seu llenç en blanc. 
Després de diversos anys amb Girona, serà en aquesta falla del cor 
de València quan en 2016 debute en solitari amb la falla infantil Gaia 
Mare Naturalea, carrera que ja no abandona i continua avançant amb 
Compromís en el Règim (2018), L’equilibriste (2019) i continuarà amb 
Triador… una falla de por quan arriben les Falles de la nova normalitat.

Concep la falla com la mescla perfecta entre artesania i art. Artesania 
entesa com el treball manual i laboriós d’un artesà i art en el seu 
concepte més radical. L’artista ha de ser provocador i exhibicionista.

Així, es troba còmode en el procés de disseny, no sols per un aspecte 
merament estètic, no sols pel procés de visualitzar cadascun dels 
angles i textures que tindrà la falla acabada, sinó principalment 
perquè és el moment en el qual gaudeix modelant i polint guions 
sense complexos, descarats i valents,  abandonant la tendència actual 
d’infantilitzar la falla. Guions amb càrrega política, on destaca que per 
a ell criticar només aquells amb els quals no combrega seria el més 
fàcil, no és un «nosaltres contra ells», és fer falla, és cremar el que  
no ens agrada, Celso és el recuperar l’essència més pura de les Falles.
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Fran Sierra. Falla El Mocador 2019. Imatge L’Arxiu Camp de Morvedre



Simó Arlandis, Joan

Un artista en evolució. Amb treballs realitzats a partir de 2011, Joan 
Simó Arlandis (Cullera, 1991) ha desenvolupat tota la seua trajectòria 
professional com a artista faller a la seua ciutat natal, amb una vintena 
de falles infantils i catorze falles, sempre en Secció Primera o Segona.

Es considera un artista autosuficient perquè domina totes les 
especialitats (modelatge, fusteria, pintura i escenografies), encara 
que no descarta poder comptar en un futur amb la col·laboració 
d’especialistes quan l’envergadura del projecte així ho requerisca.

Després d’obtindre el graduat en Educació Secundària (2008), Joan Simó 
va treballar uns anys en els tallers de José Lafarga, on va aprendre 
tècniques de l’ofici (sobretot en modelatge, pintura, ornamentació  
en pasteta i acabats), i d’Erik Martínez Moncho, on va completar la seua 
formació bàsica.

Amb una mentalitat oberta, Joan Simó considera que encara li queda molt 
per aprendre perquè el treball d’artista faller està sempre en constant 
evolució i, a cada moment, cal adaptar-se a noves tecnologies o nous 
conceptes estètics. «L’aprenentatge no acaba mai, sempre hi ha 
alguna cosa nova a explorar», afirma.

En 2011 es va establir pel seu compte i va realitzar les falles gran i infantil 
d’una comissió de nova creació a Cullera: Bulevar, en el que va ser un 
debut amb dos projectes de fort contingut cultural: un d’ells, l’infantil, 
basat en obres de pintors famosos (I tu què pintes?), i, l’altre, el de la 
falla gran, amb un recreació dels episodis més destacats de l’Odissea, 
que va obtindre el primer premi de la Secció Segona.

Amb la comissió de Bulevar, a la qual encara roman vinculat després d’una 
dècada, Simó ha obtingut dos segons premis, tres tercers i dos premis 
d’Enginy i Gracia en categoria infantil; i dos primers premis (a més  
del de 2011, un altre en 2016 amb Tic tac, el pas del temps, que també  
va aconseguir el premi d’Enginy i Gràcia), un segon i tres tercers.

En categoria adulta ha realitzat, a més de Bulevar, falles per a les 
comissions de l’Avinguda del País Valencià (20129) i Raconet (de 2018  
a 2020); i en categoria infantil per a Raconet (de 2014 a 2020),  
Rei En Jaume I (2017 i 2018) i El Port (2019).

En els últims anys ha fet treballs puntuals, principalment d’ornamentació, 
als tallers de Pere Baenas (2018, 2019 i 2020), David Sánchez Llongo 
(2019) i Federico Alonso (2019).
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3 Soler Marchante, Pau

L’aprenentatge com a manera de vida. Quan un treballa al costat dels 
millors, l’única cosa que ha de fer és aprendre i observar com es 
mouen, com treballen, com creen falles. Així ha crescut Pau Soler, 
treballant al costat de professionals com Baenas, Martorell, Toni Báez, 
Rojas, Taibó…

A pesar que la seua marxa per la categoria gran de falles només acaba  
de començar, el seu futur té molt a aportar en un món desitjós de gent 
nova, que ha begut del talent de grans mestres.

Z5 JV



t Torralba Soto, Agustín

Nascut en 1970 es declara seguidor i admirador de les 
falles de Debon, Julián Puche i Luna. Acabada l’EGB, i per 

vocació, entra a l’escola d’artistes fallers del gremi quan encara estava 
en construcció la nova seu social. Pascual Gimeno és el seu mestre. 
Prompte entra a treballar amb Miguel Esteban, Vicent Almela i Abel 
Monteagudo amb els quals aprén l’ofici i l’ús dels diferents materials. 
En 2005 planta les seues primeres falles grans en Nave-Bonaire i Blocs 
Platja. Ha plantat en la Falla Els Jovenils i Sapadors, en Segona A.  
Toca el cel dels premis en Marqués de Montortal-Berni Català 2006 amb 
el primer de Quart A. No té por a declarar que encara no té estil, «l’estic 
buscant, perquè evolucione». Per això mai està satisfet de les falles que 
planta, sempre li troba mancances i continua aprenent pel seu compte.

Torrent Arenas, Xaume

Treballa al taller de Daniel Jiménez Zafrilla des de 2004, planta la primera 
falla en solitari en 2008 i obri el seu propi obrador en 2016. Sempre 
obert a aprendre en el seu ofici, li agraden els temes emocionals  
o que expressen pensaments seus en les falles grans, i en les infantils 
aposta per ser didàctic i clar per als xiquets i xiquetes.

Torres Josa, Francisco

El seu amor per l’ofici d’artista faller naix a una curta edat gràcies  
a la comissió a què pertany tota la seua vida: la Falla Plaça del Pilar 
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Paco Torres. Imatge Ángel Romero



de València. Llicenciat en Belles Arts, desenvolupa la seua etapa 
d’aprenentatge als tallers de Vicente Albert, Julio Monterrubio, 
Alejandro Santaeulalia i Miguel Santaeulalia Serrán.

En 2012 crea el seu propi taller i s’inicia en falles infantils. Debuta  
en falles grans l’any següent, en 2013, en les comissions d’Arquebisbe 
Olaechea-Sant Marcel·lí (Per què les Falles són...?) i Sapadors-Vicente 
Lleó (Casimiro Mirón Dotor). 

Des de llavors, ha realitzat més d’una trentena de falles grans, i des de 
l’any 2017 s’ha assentat en Secció Especial de València a la Falla Plaça 
del Pilar. Les seues falles destaquen per l’impacte volumètric de les 
seues estudiades i arriscades composicions centrals, així com l’ús 
de l’escultura realista —que li ha valgut un indult pel Gremi d’Artistes 
Fallers en 2018— i la caricatura humorística —que li ha brindat dos 
premis Raga.

Tur Ortiz, Francisco Javier

Artista faller nascut a la localitat de Cullera l’any 1971. Des de molt 
primerenca edat s’inicià en el món de les falles infantils al taller  
de l’artista Joan Pedrós.

La seua vida professional la canalitzà cap al món de les falles infantils  
i va plantar-ne en nombrosos pobles amb tradició fallera com: 
Catarroja, Benetússer i Cullera.
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2019. Sucro de Sueca. Francisco Javier Tur Ortiz



uUrios Aigües, Fernando

Un bon dia hagué d’acabar i plantar una falla al carrer  
que un altre artista deixà a mitges… I això que nasqué com  

a hobby fa més de quaranta anys passà a ser una realitat i convertir-
se en una professió que viu amb devoció. Treballà en diversos tallers 
i plantà falles firmant junt amb Vicent Demets i Hernán Cortés. 
D’estètica clàssica, defén la falla amb ninots de cartó, i destaquen 
entre altres les plantades a la Carrera de Sant Lluís-Doctor Waksman 
de València. En 2020 hauria d’haver plantat cinc falles infantils i quatre 
de grans, que plantarà en 2021, i passaran a la història com les últimes, 
ja que serà el moment de la seua merescuda jubilació. 
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Fernando Urios. Imatge Josep Vicent Marco



vVallés Bea, Arturo

Conegut artista del Camp de Morvedre amb 28 anys 
d’experiència plantant falles. Actualment és directiu del Gremi 

d’Artistes Fallers i ostenta la presidència d’una falla del cap i casal. 
Amb 14 anys plantà la seua primera falla infantil al Baladre (el Camp de 
Morvedre). Al taller no té una línia pròpia d’escultura i pintura, sinó que 
obri un ventall de possibilitats adaptant-se al client. Aquesta versatilitat 
fa que siga capaç de fer falles modernes, tradicionals o barroques a gust 
de la comissió. 

Vayà Climent, Carlos

Alzira, 1977. És un artista faller especialitzat en escultura, sorgit del 
taller de Julio Monterrubio. Porta vint anys fent falles per a diverses 
localitats de la Ribera, entre les quals destaquen les plantades a Alzira, 
i també a llocs com Xàtiva o València. L’any 2005 va formar, junt amb 
Sergio Escribano, la societat Alziart, dedicada a la construcció de 
falles i que va durar pocs anys. Després va estar treballant en diversos 
tallers d’artistes de la talla de Juan Carlos Donet, Carlos Carsí o José 
Lafarga. En l’actualitat, a part de fer falles, es dedica a la realització  
de dossers de setmana santa o treballs en escaiola. Cal destacar que 
al seu taller va estar realitzant el primer monument en honor al bombo 
i al tambor d’Alzira. Per a 2020 tenia previst plantar la falla Albuixarres-
Camí Fondo de la seua localitat.
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Circus. Falla Obispo Amigó-Cuenca. 2019. Imatge Ángel Romero



Carlos Vayà modelant un ninot. Imatge Arxiu Carlos Vayà Climent



24
2 

/ 
24

3 Vendrell Catalá, José Vicente

Natural de València, este professional contrastat du en l’ofici des de 
juliol del 1973 on va plantar la seua primera Falla infantil amb tan sols 
13 anys. Té 62 anys i es va formar amb el mític Ángel Azpeitia, en pau 
descanse. Es caracteritza per fer la fusteria de molts artistes com 
Germans Ferrer, Pedro Santaeulalia o Javier Fernández entre altres.

Ventiscas, Isidro

Nascut a Motilla del Palancar (Conca), part de la seua família és valenciana 
i fallera, amb la qual cosa des de xicotet se sent atret per la festa, 
i dedica el seu temps lliure a fer maquetes i dibuixar esbossos.

Quan es gradua a l’institut, es trasllada a València, i comença com  
a aprenent d’artista faller. Després de passar per diversos tallers, 
comença a treballar amb Manuel Martínez Reig, que, al costat de la 
seua dona Amparo, es converteixen en els seus mentors i li ensenyen  
a dominar tots els camps de la professió.

L’any 2020 anava a plantar les seues primeres falles grans en les 
comissions de Santa Félix (Manises), Porta del Sol (Paterna), Rei En 
Jaume (Alboraia) i Hernández Lázaro-Valle de la Ballestera (València). 

Artista complet, s’ha especialitzat en modelatge i pintura, si bé també 
treballa el disseny i la fusteria. Al seu taller destaca el treball 
d’Alejandro Martínez Fernández, un pilar fonamental en el camp  
de la preparació i escata.

Verdugo Ballester, Antonio

1977. Guardonat amb nombrosos premis al llarg de la seua carrera artística 
a València, Sagunt, Alacant i Torrent, entre altres localitats, va ser 
nomenat l’ambaixador de Sagunt i de les Falles a la localitat francesa 
de Millau agermanada amb Sagunt. Verdugo ha virat des del seu debut 
en el món de les falles passant per dissenys més clàssics a formes més 
geomètriques i coloristes, les quals l’han fet ser un dels pocs artistes 
fallers de la comarca del Camp de Morvedre a plantar en Secció 
Especial al cap i casal. 
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5 Vizcaino Palacios, Francisco

Artista faller de Sueca amb una llarga trajectòria d’obra efímera, entre  
la qual destaca la falla de Secció Especial per a la Falla de l’Antiga  
de Campanar 2002, així com múltiples aparicions en les seccions 
Primera A i B de València (Falla Almirall Cadarso-Comte Altea; Sant 
Vicent-Periodista Azzatti; Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí;  
Lo Rat Penat; Espartero-Ramon y Cajal; etc.). Completa la seua  
obra amb nombrossísims cadafals en diferents poblacions falleres: 
Gandia, Dénia, Catarroja, Utiel, Sueca... El seu estil combina  
a la perfecció el classicisme i la caricatura, barrejant amb facilitat  
les influencies d’artistes consagrats com ara Pepe Martínez Molla  
i Miguel Santaeulalia.

Z3 25 SE



zZacarés Carrió, Vicente

Vicente Zacarés naix un 05/10/1991 a la localitat d’Albal. 
La seua passió per les falles comença des de ben xicotet quan 

esperava amb ànsies l’arribada al carrer de la Falla La Florida d’Albal 
dels camions amb els trossos de la falla de Santiago Rubio per a veure-
la plantar. Aqueixa passió per la FALLA, és captada ràpidament per 
Santiago Rubio, qui encara quan era un xaval el deixa veure en primera 
línia com planta la falla i el deixa que amb pinzell en mà repasse alguns 
dels xicotets desperfectes produïts en el transport. I com un conte  
en què el final estava predestinat, uns anys més tard Vicente comença 
ja de manera formativa la seua trajectòria d’artista faller al taller de 
Santiago Rubio. En acabar aqueixa etapa i gràcies a l’ajuda del seu 
mestre, que estava a punt de jubilar-se, Vicente planta la seua primera 
falla en la comissió En Sendra-Plaça del Coll i s’emporta un quart premi 
en la falla infantil en la Secció 16. El seu millor resultat es produeix en 
la Falla Cedro-Explorador Andrés, on obté el segon premi d’Enginy  
i Gràcia l’any 2018 en la Secció 8B. El que més l’atrau del procés d’una 
falla és la fusteria.

Zahonero del Fresno, David

Paco Cuadros i David Zahonero. Divuit anys contemplen l’activitat 
fallera d’aquesta parella d’artistes que van estudiar al CEI de Xest. 
Amb un estil molt eclèctic que va des d’allò més clàssic a allò 
contemporani, han plantat tant cadafals infantils com de majors. L’un 
complementa l’altre des de la seua «fusió». Un aporta les idees i l’altre 
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7 la construcció. A ambdós els agrada pintar, encara que un d’ells és 
daltònic. La seua trajectòria ha abastat un gran nombre de comissions, 
tant de la capital com de pobles, i han assolit nombrosos premis, 
sobretot a Paterna, un «paradís» per a les seues creacions artístiques.

Zurita Abad, José Vicente

Alaquàs, 14/8/1979. Taller a Aldaia. José Vicente Zurita és un altre d’eixos 
exemples de faller que la seua afició el porta a fer el salt a artista faller 
com a professió.

Es va iniciar al taller de José Manuel Borrás com a aprenent per a passar 
al poc de temps al taller de Manuel Ferrer Gadea, on va aprendre de la 
mestria d’aquest en la fusteria. Però ell considera que va completar  
la seua formació als sis anys, en què va estar al taller de Pepe Martínez.

Va debutar en solitari en la seua comissió Miguel Hernández d’Alaquàs  
en 1999 plantant la falla infantil on també ha realitzat la falla gran.

Encara que es considera principalment artista de falles infantils,  
ha realitzat falles grans. Destaca l’any 2010, en què va aconseguir  
el doblet a Alaquàs, major i infantil, amb Miguel Hernández, i el segon 
premi en majors amb Mare de Déu de l’Oliverar.

Un altre exercici que cal destacar és el 2017, en el qual les seues obres  
a València van obtindre totes el primer premi.

Es troba molt còmode amb les falles d’estil clàssic al qual li imprimeix  
un molt bon acabat i una pintura especialment cuidada.

Les seues obres han obtingut excel·lents premis també a Riba-Roja  
de Túria, Manises, Paterna, Aldaia o Torrent, entre altres poblacions.
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Federació de Gremis d’Artistes Fallers 
i Foguerers de la Comunitat Valenciana





Jo, Joaquin Rubio Yañez, com 
a president de la Federació 
de Gremis d’Artistes Fallers 
i Foguerers de la Comunitat 
Valenciana, vull agrair  aquest  
guardó i ho faig extens a tot  
el nostre col·lectiu, treballant 
tots junts pel bé del nostre ofici.

En primer lloc, enviar un fort abraç 
a totes les persones que per 
qualsevol circumstància s’han 
vist afectades per aquest virus, 

molta força a tots i totes per 
tantes vides que deixem arrere  
i que malauradament 
no tornaran.

Nosaltres intentem unir, des de 
Benicarló fins a Elda, aquest 
ofici tan volgut com ferit,  
no solament per la situació que 
estem vivint, sinó també per 
la poca valoració  general que 
any rere any hi ha de cara  
a aquest ofici.

Fa dèsset anys, aquesta associació 
cultural, entre moltes de les seues 
activitats i inquietuds, va establir  
un reconeixement a aquelles persones 
i organitzacions que treballen i lluiten 
per l’engrandiment, la projecció 
i la divulgació de les nostres Falles, 
tradicions i la nostra cultura des de 
l’entrega i la dedicació, sense perdre 
els valors que ens fan grans com  
a persones. Aquest reconeixement 
rep el nom de Premi ViP, Valors 
i Professionalitat.
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Tenim un ofici únic al món, omplim 
d’art els carrers durant uns dies,  
engalanant el nostre territori, 
som l’epicentre d’una festa que 
mou al voltant de 800 milions 
d’euros a l’any i no se’ns té en 
compte en aquests moments 
tan complicats.

Un ofici que ve dels nostres iaios, 
pares, i que ara nosaltres hem 
de defendre, necessitem ajudes 
perquè no es perda, nosaltres 

creem il·lusió i positivisme per 
tot arreu, plantant les falles  
i les fogueres,  demostrant que 
la nostra comunitat gaudeix 
d’un pulmó extens de moltíssims 
llocs de treball directament  
i indirectament vinculats,  
per tot arreu del territori.

Cridem a la unitat de tot el col·lectiu 
perquè les falles i les fogueres 
es puguen plantar i invadir-nos 
de l’alegria que a tots ens fa 

Foto d’un taller de Falles, anys 1930. Imatge Arxiu Gremi d’Artistes Fallers de València



Foto d’un sopar de Mestres Fallers a l’antiga seu del Gremi de València en el carrer
Governador Vell, anys 1950. De peus d’esquerra a dreta: Vicent Luna, Julián Puche,

Vicente Sancho,  Vicent Canet, Pasqual Gimeno i Gori Gallego, entre altres.
Asseguts d’esquerra a dreta: Rafael Sánchez, Arturo Martínez, José M.  Martínez,

Salvador Gómez i Antonio Sánchez, entre altres.

Imatge Arxiu Gremi d’Artistes Fallers de València
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falta, siguem el motor econòmic 
i moral d’una comunitat 
maltractada per aquest virus 
donant el suport necessari  
a tots els sectors perjudicats 
de la festa.

Mantinguem les tradicions, que són 
les nostres arrels, i superem 
entre tots aquesta pandèmia.

Esperem tindre eixe suport que 
tant ens van prometre i que  
de moment no ha arribat,  
no ens deixeu en l’estacada 
perquè serà molt difícil  
alçar-se.

Agraïm de tot cor aquest premi 
rebut per aquesta comissió, 
treballadora,  incansable  

i defensora a ultrança de l’eix 
principal de la festa, com és 
la falla, i que siga l’espill on 
es reflectisquen unes altres 
comissions de la Comunitat 
Valenciana.

Estem molts emocionats per rebre 
aquest guardó i que d’aquesta 
manera es pose en valor  
el nostre ofici d’artista faller  
i foguerer i el nostre futur 
estiga valorat i assegurat.

Joaquin Rubio
Presidència de la Federació de 

Gremis d’Artistes Fallers i Foguerers 
de la Comunitat Valenciana
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Cheli Collado, Rafael

Chornet Roig, Jaume

Chorro Torregrosa, Roberto

Chuecos Sánchez, Lázaro

Cimas Ribera, Ernesto
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Dauder Estopiñá, Francisco
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Donet García, Juan Carlos
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Emc2 Falles

Enguídanos Montoro, Luis

Espadero Colmenar, Pedro

Espeleta García, Vicente

Espert Corachán, Salvador

Espinosa Olmo, Luis

Espinosa Pérez, José Francisco

Espuig Escrivá, José Ramón

Esteve Mares, Ximo
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Fandos Ayoro, Loren

Ferrando Tamarit, Ignacio

Fet d´Encàrrec

Forner García, Adrián

Fresquet Mas, Jordi

Fuentes, hermanos
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García Carrasco, Cristian

García Cuesta, Óscar

García Esquiva “Pachi”, José Manuel

García Filgueira, Óscar

García Martín, Eliot

García Pastor, Vicente

García Ramírez, Manuel

García Ribas, Fernando

García, Germans JJ

Garí García, Joan

Garrido Gavidia, Vidal Rafael

Gasent González, José Miguel

Gil Navas, Xesco

Giner Blasco, Víctor Hugo

Giner Núñez, Francisco

Gisbert Mir, Enrique

Gisbert Rodríguez, Javier

Gómez Aranda, Rubén

Gómez Fonseca, José Francisco

Gómez Morollón, Javier

González Devesa, Pablo

Gonzalvo Martín, Francisco



Gotes de Foc

Gramaje Llisterri, José Manuel

Granja Camarasa, Francisco

Gual del Olmo, Mario

Guija Moreno, Álvaro

Guitarte Bulls, Manuel
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Herrando Soler, Vicente

Herranz Martínez, Carlos

Herrera Payá, Ediver

Herrero Gargallo, Luis

Herrero Gómez, Luis Miguel

Herrero Martínez, Xavier

Herrero Muria, Carlos

Hervás García, Noel

i
Ibáñez Sánchez, Rafael
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Jarauta Navajas, José

Juan Navarro, Paco
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Latorre y Sanz

Lemos Sierra, Ramón

Lidón Santacreu, Rafael

Liñana Ferrando “Hawa”, Jesús

Lis Abril, Sergio

Llácer Rodrigo, Vicente

Llopis Perpiñan, David

Llopis Torres, Fernando

López Cabañero, Fernando

López García, Antonio
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Martínez del Río, Alejandro

Martínez Hernández, Fernando

Martínez Moncho, Erik

Martínez Reig, Manuel

Martínez Reig, Rafael

Martínez Ruiz, Raúl

Martínez Velló, Iván

Martínez Velló, José Vicente

Martos Sánchez, Francisco

Marzá Ventepani, Rubens

Marzo Dasí, Fernando

Meliá Ginestar, Cristian

Meliá Santamaría, María Teresa

Mesado Poveda, Francisco

Miñana, Germans

Molinero Sandoval, Federico

Montes Carrasco, Pascual

Mora López, José Manuel

Moreira Santos, Mauricio

Musoles Ros, Sergio
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Nardin, Giovanni

Navarro Doñate, Jorge

Navarro Granero, Víctor

Navarro Guijardo, Juan Alberto

Núñez López, Rodrigo
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Ovejero Galindo, Pablo Jesús
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Palacio i Serra

Palanca Marqués, Jordi

Parra, Germans

Pascual Castelló, Alejandro

Pascual Nebot, José Luis

Pérez Ballester, José Luis

Pérez Mena, Antonio

Pons Rubio, Filiberto

r
Ribera Fernández, Alberto

Ribes López, Francisco

Rico Catalán, Javier

Roda Ferrando, Pasky

Rodríguez Marín, Pedro

Rodríguez, Ana

Royo Ferrandis, Miguel Ángel

Ruano Gisbert, Antonio

Rubiño Llinares, Antonio

Ruiz Medina, Néstor

Ruiz Recio, Juan

Ruiz Sospedra, Anna

s
Sacabutxart

Sales Asián, Antonio

Sales Asián, José

Sánchez Llongo, David

Sánchez Navarro, Antonio

Sanchis Izquierdo, José Vicente

Sancho Fort, Vicente

Sandemetrio Valverde, Miguel Ángel

Santacreu Lidón, Rafael

Santaeulalia Serrán, Alejandro

Santaeulalia Serrán, Pedro

Santana Riquelme, José Lorenzo

Santoja Peni, Fran

Sebastián Falaguera, Raúl

Serra Aledo, José

Sierra Alarcón, Francisco José

Sierra Barberá, Celso

Simó Arlandis, Joan

Soler Marchante, Pau

t
Torralba Soto, Agustín

Torrent Arenas, Xaume

Torres Josa, Francisco

Tur Ortiz, Francisco Javier

u
Urios Aigües, Fernando

v
Vallés Bea, Arturo

Vayá Climent, Carlos

Vendrell Catalá, José Vicente

Ventiscas, Isidro

Verdugo Ballester, Antonio

Vizcaino Palacios, Francisco
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Zacarés Carrió, Vicente

Zahonero del Fresno, David 

Zurita Abad, José Vicente
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Rubiño Llinares, Antonio

Sandemetrio Valverde, Miguel Ángel

Zacarés Carrió, Vicente

Lucía Andrés Zarapico
Fet d´Encàrrec

Santaeulalia Serrán, Alejandro

Carles Andreu
Azpeitia Sanz, José Ángel  

Devís Benet, José Ramón

Espinosa Olmo, Luis

Gotes de Foc

Herrando Soler, Vicente

Jarauta Navajas, José

Martínez Reig, Manuel

Mora López, José Manuel

Navarro Doñate, Jorge

Ribera Fernández, Alberto

Roda Ferrando, Pasky

Sánchez Llongo, David

Torrent Arenas, Xaume
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Rosa Benet
Balanzá Martínez, Ricard

Marco Tortajada, Francisco

Vallés Bea, Arturo

Joan Castelló
Bañuls Ferrer, Salva

Bayona Calatayud, Alfredo

Donet García, Juan Carlos

Martínez Moncho, Erik

Ruiz Medina, Néstor

Simó Arlandis, Joan

Manolo Catalán
Baenas García, Pere

Cheli Collado, Rafael

Palacio i Serra

Sanchis Izquierdo, José Vicente

Serra Aledo, José

Soler Marchante, Pau

Olga García Salguero
Sierra Barberá, Celso

Dafne Gómez
Alcaide Lluch, Ricardo  
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Esteve Mares, Ximo
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Barea Ortiz, Daniel

Gil Navas, Xesco

Verdugo Ballester, Antonio
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Emc2 Falles

Enguídanos Montoro, Luis

Espeleta García, Vicente

Espuig Escrivá, José Ramón

Ferrando Tamarit, Ignacio

Giner Núñez, Francisco

Herrero Muria, Carlos

Sacabutxart

Urios Aigües, Fernando

Pep Lagardera
Cardells Solves, Mario

Ferran Martínez
Artesanía Fallera Hermanos Moya

Balaguer Nieto, Miguel

Beitia Cardós, Josué

Lis Abril, Sergio

Royo Ferrandis, Miguel Ángel

Zurita Abad, José Vicente

Juanjo Medina
Algarra Salinas, Manuel

García Ramírez, Manuel

García, Germans JJ

Latorre y Sanz

López Monserrat, Miguel Ángel

Martínez Reig, Rafael

Martínez Ruiz, Raúl

Nardin, Giovanni

Ruiz Recio, Juan

Ruiz Sospedra, Anna

Hernan Mir
Badía Roca, José

Cuadros Martínez, Francisco José

García Pastor, Vicente

Gramaje Llisterri, José Manuel

Martí Fernández, Ximo
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Hugo Morte
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Caballero Gutiérrez, Víctor

Cardells Martínez, Enrique

Cardells Martínez, José Luis

Carrasco Chiva, José Ricardo

Chornet Roig, Jaume

Espinosa Pérez, José Francisco

García Filgueira, Óscar

Garrido Gavidia, Vidal Rafael

Gasent González, José Miguel

Gómez Aranda, Rubén

Herrero Gómez, Luis Miguel

Martínez Hernández, Fernando

Montes Carrasco, Pascual

Moreira Santos, Mauricio

Pascual Castelló, Alejandro

Rodríguez, Ana

Sales Asián, Antonio
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Sancho Fort, Vicente

Vendrell Catalá, José Vicente
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Martín Huguet, Manuel

Miguel Prim
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Ángel Romero
Álvarez-Sala Salinas, Javier

Bonilla Silvestre, Xavier

Chaveli Llinares, Vicente

Dauder Estopiñá, Francisco

Forner García, Adrián

García Carrasco, Cristian

Gisbert Rodríguez, Javier

Herranz Martínez, Carlos

Herrera Payá, Ediver

Liñana Ferrando “Hawa”, Jesús

Lorenzo Albert, Vicente Francisco  

Marco Gómez, José Antonio

Meliá Ginestar, Cristian

Meliá Santamaría, María Teresa

Núñez López, Rodrigo

Rico Catalán, Javier

Rodríguez Marín, Pedro

Santaeulalia Serrán, Pedro

Torres Josa, Francisco

Ventiscas, Isidro

Aitor Sánchez
Alonso Andreu, Federico
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Berlanga Martínez, Carlos

García Cuesta, Óscar

Gonzalvo Martín, Francisco

Hervás García, Noel

Llopis Perpiñan, David

Martos Sánchez, Francisco

Marzo Dasí, Fernando

Olivares y Valencia

Rosa Sánchez
Albert García, Vicent

Banaclocha Marín, Miguel

Banaclocha Rausell, Miguel

Manolo Sanchis
Bartolomé Navarro, José

Blanch Gomis, Javier

Carrero Melián, Sergio

Clari Chiriveia, David

Espert Corachán, Salvador

García Ribas, Fernando

Gisbert Mir, Enrique

Gual del Olmo, Mario

Guitarte Bulls, Manuel

López García, Antonio

Mesado Poveda, Francisco

Ovejero Galindo, Pablo Jesús

Palanca Marqués, Jordi

Pérez Ballester, José Luis

Pons Rubio, Filiberto

Ribes López, Francisco

Sánchez Navarro, Antonio

Sebastián Falaguera, Raúl

Tur Ortiz, Francisco Javier

Rafa Tortosa
Almiñana Garcia, Josep

Almiñana, Alfonso

Benavent Piera, José

Bernat Cano, Alfredo.

Blanco Climent, Manuel José

Cimas Ribera, Ernesto

Cimas Ribera, Venancio

Cortell Dasca, Juane

Fresquet Mas, Jordi

Giner Blasco, Víctor Hugo

Herrero Martínez, Xavier

Llopis Torres, Fernando

Martínez Velló, Iván

Martínez Velló, José Vicente

Navarro Granero, Víctor

Parra, Germans

Pérez Mena, Antonio

Vayá Climent, Carlos

Juan Carlos Vizcaíno
Asensi Carrasco, Juan Carlos

Baeza Brotons, Maria del Carmen

Cano, Alejandro

Chorro Torregrosa, Roberto

Espadero Colmenar, Pedro

García Esquiva “Pachi”, José Manuel

García Martín, Eliot

Gómez Fonseca, José Francisco

Gómez Morollón, Javier

González Devesa, Pablo

Granja Camarasa, Francisco

Juan Navarro, Paco

Lidón Santacreu, Rafael

Molinero Sandoval, Federico

Navarro Guijardo, Juan Alberto

Ruano Gisbert, Antonio

Santacreu Lidón, Rafael

Santana Riquelme, José Lorenzo

Santoja Peni, Fran

Sierra Alarcón, Francisco José
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Capella Claramonte, Javier

Chaveli Llinares, Vicente

Chuecos Sánchez, Lázaro

Fandos Ayoro, Loren

Fuentes, hermanos

Garí García, Joan
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Ibáñez Sánchez, Rafael

Martínez Aparici, Vicente
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Alcaide Lluch, Ricardo  
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Berlanga Martínez, Carlos

Blanch Gomis, Javier
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Caballero Gutiérrez, Víctor

Cardells Martínez, Enrique

Cardells Martínez, José Luis

Cardells Solves, Mario

Carrasco Chiva, José Ricardo

Carrero Melián, Sergio

Carsí García, Carlos
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Clari Chiriveia, David

Cuadros Martínez, Francisco José

Dauder Estopiñá, Francisco

Devís Benet, José Ramón

Emc2 Falles

Enguídanos Montoro, Luis

Espeleta García, Vicente

Espert Corachán, Salvador

Espinosa Olmo, Luis

Espinosa Pérez, José Francisco

Espuig Escrivá, José Ramón

Esteve Mares, Ximo

Ferrando Tamarit, Ignacio

Fet d´Encàrrec

Forner García, Adrián

García Carrasco, Cristian

García Cuesta, Óscar

García Filgueira, Óscar

García Pastor, Vicente

García Ramírez, Manuel

García Ribas, Fernando

García, Germans JJ

Garrido Gavidia, Vidal Rafael

Gasent González, José Miguel

Giner Núñez, Francisco

Gisbert Mir, Enrique

Gisbert Rodríguez, Javier

Gómez Aranda, Rubén

Gonzalvo Martín, Francisco
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Gramaje Llisterri, José Manuel

Gual del Olmo, Mario

Guija Moreno, Álvaro

Guitarte Bulls, Manuel

Herrando Soler, Vicente

Herranz Martínez, Carlos

Herrera Payá, Ediver

Herrero Gómez, Luis Miguel

Herrero Muria, Carlos

Hervás García, Noel

Jarauta Navajas, José

Latorre y Sanz

Lemos Sierra, Ramón

Liñana Ferrando “Hawa”, Jesús

Lis Abril, Sergio

Llácer Rodrigo, Vicente

Llopis Perpiñan, David

López Cabañero, Fernando

López García, Antonio
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Marzo Dasí, Fernando
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Mesado Poveda, Francisco

Miñana, Germans

Montes Carrasco, Pascual

Mora López, José Manuel

Moreira Santos, Mauricio

Nardin, Giovanni

Navarro Doñate, Jorge

Núñez López, Rodrigo

Olivares y Valencia

Ovejero Galindo, Pablo Jesús

Palanca Marqués, Jordi

Pascual Castelló, Alejandro

Pérez Ballester, José Luis

Pons Rubio, Filiberto

Ribera Fernández, Alberto

Ribes López, Francisco
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Santaeulalia Serrán, Alejandro

Santaeulalia Serrán, Pedro

Sebastián Falaguera, Raúl

Sierra Barberá, Celso

Torralba Soto, Agustín

Torrent Arenas, Xaume

Torres Josa, Francisco

Tur Ortiz, Francisco Javier

Urios Aigües, Fernando

Vendrell Catalá, José Vicente

Ventiscas, Isidro

Vizcaino Palacios, Francisco

Zacarés Carrió, Vicente

Zahonero del Fresno, David 

Zurita Abad, José Vicente
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La Canal de Navarrés / 
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Almiñana Garcia, Josep

Almiñana, Alfonso

Bañuls Ferrer, Salva

Bayona Calatayud, Alfredo

Benavent Piera, José

Bernat Cano, Alfredo.

Blanco Climent, Manuel José

Cimas Ribera, Ernesto
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Cortell Dasca, Juane

Donet García, Juan Carlos

Fresquet Mas, Jordi
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Giner Blasco, Víctor Hugo

Herrero Martínez, Xavier

Llopis Torres, Fernando

Martínez Moncho, Erik

Martínez Velló, Iván

Martínez Velló, José Vicente

Navarro Granero, Víctor

Parra, Germans

Pérez Mena, Antonio

Ruiz Medina, Néstor

Simó Arlandis, Joan

Vayá Climent, Carlos

La Marina Alta / La Marina Baixa
Baenas García, Pere

Cheli Collado, Rafael

Palacio i Serra

Sanchis Izquierdo, José Vicente

Serra Aledo, José

Soler Marchante, Pau

L’Alacantí / El Vinalopó Mitjà
Asensi Carrasco, Juan Carlos

Baeza Brotons, Maria del Carmen

Cano, Alejandro

Chorro Torregrosa, Roberto

Espadero Colmenar, Pedro

García Esquiva “Pachi”, José Manuel

García Martín, Eliot

Gómez Fonseca, José Francisco

Gómez Morollón, Javier

González Devesa, Pablo

Granja Camarasa, Francisco

Juan Navarro, Paco

Lidón Santacreu, Rafael

Molinero Sandoval, Federico

Navarro Guijardo, Juan Alberto

Ruano Gisbert, Antonio

Santacreu Lidón, Rafael

Santana Riquelme, José Lorenzo

Santoja Peni, Fran

Sierra Alarcón, Francisco José
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Algarra Salinas, Manuel

Almiñana, Alfonso

Art en Foc

Artdefoc

Asensi Carrasco, Juan Carlos

Azpeitia Sanz, José Ángel  

Badía Roca, José

Baenas García, Pere

Balaguer Nieto, Miguel

Banaclocha Marín, Miguel

Banaclocha Rausell, Miguel

Bartolomé Navarro, José

Benavent Piera, José

Berlanga Martínez, Carlos

Bernat Cano, Alfredo.

Blanco Climent, Manuel José

Carrero Melián, Sergio

Carsí García, Carlos

Chuecos Sánchez, Lázaro

Cimas Ribera, Venancio

Cortell Dasca, Juane

Devís Benet, José Ramón

Donet García, Juan Carlos

Emc2 Falles

Espadero Colmenar, Pedro

046

050

054

054

056

057

058

058

061

061

061

066

070

072

075

077

084

084

088

089

091

094

094

098

098

101

104

106

107

109

109

110

112

115

118

119

121

123

125

127

130

132

134

134

138

139

141

141

143

150

Espert Corachán, Salvador

Espuig Escrivá, José Ramón

Esteve Mares, Ximo

Fandos Ayoro, Loren

Ferrando Tamarit, Ignacio

Fet d´Encàrrec

Fresquet Mas, Jordi

Fuentes, hermanos

García Cuesta, Óscar

García Esquiva “Pachi”, José Manuel

García Ramírez, Manuel

García Ribas, Fernando

Garí García, Joan

Giner Blasco, Víctor Hugo

Gisbert Mir, Enrique

Gómez Fonseca, José Francisco

Gómez Morollón, Javier

Gramaje Llisterri, José Manuel

Granja Camarasa, Francisco

Guitarte Bulls, Manuel

Herrando Soler, Vicente

Herrero Gargallo, Luis

Herrero Gómez, Luis Miguel

Herrero Martínez, Xavier

Juan Navarro, Paco
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Latorre y Sanz

Llácer Rodrigo, Vicente

López García, Antonio

López Monserrat, Miguel Ángel

Marco Gómez, José Antonio

Marco Tortajada, Francisco

Martín Huguet, Manuel

Martínez Aparici, Vicente

Martínez Reig, Manuel

Mesado Poveda, Francisco

Miñana, Germans

Mora López, José Manuel

Olivares y Valencia

Ovejero Galindo, Pablo Jesús

Pascual Nebot, José Luis

Pérez Mena, Antonio

Pons Rubio, Filiberto

Ribes López, Francisco

Rodríguez Marín, Pedro

Sánchez Navarro, Antonio

Sanchis Izquierdo, José Vicente

Santaeulalia Serrán, Pedro

Santoja Peni, Fran

Sebastián Falaguera, Raúl

Serra Aledo, José

152

156

160

162

164

164

166

167

172

187

188

189

196

198

200

203

204

207

210

222

222

224

226

226

228

238

240

243

245

Urios Aigües, Fernando

Vallés Bea, Arturo

Verdugo Ballester, Antonio

Vizcaino Palacios, Francisco



jóvens valorsjóvens valors

Algarra Viguer, Manuel

Artesanía Fallera Hermanos Moya

Balanzá Martínez, Ricard

Cardells Solves, Mario

Enguídanos Montoro, Luis

García Carrasco, Cristian

Herrera Payá, Ediver

Herrero Muria, Carlos

Liñana Ferrando “Hawa”, Jesús

Llopis Perpiñan, David

Martínez del Río, Alejandro

Martos Sánchez, Francisco

Meliá Ginestar, Cristian

Meliá Santamaría, María Teresa

Moreira Santos, Mauricio

Pascual Castelló, Alejandro

Rico Catalán, Javier

Ruano Gisbert, Antonio

Sacabutxart

Sandemetrio Valverde, Miguel Ángel

Sierra Alarcón, Francisco José

Sierra Barberá, Celso

Soler Marchante, Pau

Ventiscas, Isidro

Zacarés Carrió, Vicente

048

056

061

082

098

115

139

143

154

157

169

178

185

185

189

200

207

212

219

223

230

230

233

243

246
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donesdones

Baeza Brotons, Maria del Carmen

Emc2 Falles

Fet d´Encàrrec

Meliá Santamaría, María Teresa

Rodríguez, Ana

Ruiz Sospedra, Anna

059

098

109

185

210

216



ha plantat ha plantat en la Secció en la Secció Especial Especial de Valènciade València
Algarra Salinas, Manuel

Álvarez-Sala Salinas, Javier

Baenas García, Pere

Carsí García, Carlos

Donet García, Juan Carlos

Espuig Escrivá, José Ramón

Esteve Mares, Ximo

Fresquet Mas, Jordi

García Ramírez, Manuel

García Ribas, Fernando

Giner Núñez, Francisco

Gramaje Llisterri, José Manuel

Gual del Olmo, Mario

Herrero Gargallo, Luis

Herrero Martínez, Xavier

Latorre y Sanz

Llácer Rodrigo, Vicente

Martín Huguet, Manuel

Martínez Aparici, Vicente

Mesado Poveda, Francisco

Musoles Ros, Sergio

Palacio i Serra

Pascual Nebot, José Luis

Pérez Mena, Antonio

Ribera Fernández, Alberto

046

052

058

084

094

104

106

110

119

121

127

134

136

141

143

152

156

166

167

187

189

199

200

203

207

219

222

223

224

228

234

243

245

Sánchez Llongo, David

Sanchis Izquierdo, José Vicente

Santaeulalia Serrán, Alejandro

Santaeulalia Serrán, Pedro

Serra Aledo, José

Torres Josa, Francisco

Verdugo Ballester, Antonio

Vizcaino Palacios, Francisco





publicitatpublicitat





A G R Í C O L E S 

Agropal S.L.
José Antonio Peruga Vinyals | c/ Puçol, 29 | Sagunt | 962 662 158

A L I M E N T A C I Ó 

Fran Carnicería - Charcutería
Plaça Blasco Ibáñez, 11 | Sagunt | 962 651 296

Carnes Selectas Pascual
c/ Benavites 2 (esquina Doctor Palos) | Sagunt | 962 661 401

Tino Macián Carnicería - Charcutería
c/ Verge del Carme, 9 | Port de Sagunt | Mercat del Port de Sagunt | 962 673 417

A R Q U I T E C T U R A  |  O B R E S  |  D E C O R A C I Ó 

Muñoz Prats Arquitectos
Av. Montíver, 5, baix | Sagunt | 962 654 091
munozpratsarquitectos.com | info@munozpratsarquitectos.com

Pinturas Samper
Plaça 1 de Maig, 2 Baix | Port de Sagunt  | 962 68 05 72

Serranosa
Fusta i creativitat | c/ Puzol, 4-6 | Sagunt | 962 665 513
www.serranosa.com | info@serranosa.com

B A R S  |  R E S T A U R A N T S  |  P U B S  |  M E N J A R S 

A cualquier otra parte
Especialistes en café italià i en gin tonics
Plaça Cronista Chabret, 17b. | Sagunt

Casino Benifairó
c/ Buen Suceso, 24 | Benifairó | 963 948 877 | 676 393 747
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7 Bar Las Cañas
c/ Serra de Javalambre, 2 | Port de Sagunt | 663 654 513

Charquito
c/ Castellón, 35 | Port de Sagunt | 962 676 090

Chispa
Av. 9 de Octubre, 27 | Canet d’En Berenguer | 962 607 800

Pez Globo Beach Bar
Canet d’en Berenguer (platja)

El Guiño
Gran Vía Marqués del Túria, 12 | València | 961 111 418 | elguinyo.es

Hermosilla
c/ Cánovas del Castillo, 96 | Port de Sagunt | 962 675 007

Raco de l’Horta
c/ Puzol, 13 | Sagunt | 962 664 744 | 962 664 622

El Mirador
Camí de Llíria, 46 | Sagunt | 667 644 066 | 636 712 844
elmiradordesagunto.com | info@elmiradordesagunto.com

La Taverna de la Serp
c/ Castell, 43 | Sagunt | 961 193 642

Telepizza
Av. Sants de la Pedra, 87 | Sagunt | 962 691 313
c/ Periodista Azzati, 22 | Port de Sagunt | 962 682 888

La Viti
Plaça del Cronista Chabret, 17 | Sagunt | 664 127 008

Vora Riu
Av. Sants de la Pedra, 91 | Sagunt | 962 666 165 | 635 562 304 | 605 677 115



El Nou Wizzard
Av. de Montíber, s/n | 963 948 360 | Sagunt

Ximo’s
c/ Asturias, 1 | Port de Sagunt | 962 6884 384

B E L L E S A 

Ana Estada
Centre de bellesa | Tall d’home i xiquet | Arranjaments de barba i afaitats
c/ Rosari 14 | Sagunt | 962 651 671

Loli Burgos
c/ Verge del Carme, 11 | Port de Sagunt | 962 672 215

Noemí Peluquería
c/ Almendro, 47 | Port de Sagunt | 961 100 001 | 658 791 112

D I S S E N Y   

Yogur de Fresa
info@yogurdefresa.com | yogurdefresa.com

E S T A C I O N S  D E  S E R V E I 

Estación de Servicio Sendra Solbes S.A.
24 hores | Avda. País Valencià, 27 | Sagunt | 962 660 026

F A R M À C I E S  

Farmacia Balaguer
c/ Horts, 43 | Sagunt | 962 66 22 79

Farmacia Gimeno
Av. Doctor Palos, 8 | Sagunt | 962 661 978
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9 F L O R S  I  J A R D I N E R I A 

Flores Feli
Av. 9 d’octubre, 63 | Port de Sagunt | 962 672 582

Flores Vidal
Avda. Doctor Palos, 11 | Sagunt | 962 663 150

F O R N S  |  P A S T I S S E R I E S

Amparín
c/ Benifairó, 8 | Sagunt | 962 650 040
c/ Raseta, 31 | Sagunt | 962 660 757
c/ Partida de la Oliba | Sagunt | 962 665 230

Begoña
c/ Mossém Guillem Colom, 1 | Estivella | 962 628 078

La Dolceria
c/ General Canino, 20 | Sagunt | 960 084 231 | 651 681 999 
ladolçeria.com | info@ladolçeria.com

La Merced
c/ América, 31 - c/ Sepúlveda, 42 - Av. Camp de Morvedre - c/ Maestrat, 6
c/ Naranjo, 31 - c/ Churruca, 20 | Port de Sagunt
c/ Horts, 39 | Sagunt
c/ Jaume I | Canet d’en Berenguer (platja)

Forn Sagunt
Av. Doctor Palos, 9 | 962 650 112 | Sagunt

Forn de l’Olleria
c/ Maestro Palanca, 14 | 962 660 856 | Sagunt
c/ Emilio Llopis, 17 | 962 650 954 | Sagunt

Xocant
Plaça del Cronista Chabret, 26 | Sagunt | 962 662 414 | xocant@xocant.es



G I M N A S O S  

MC Sport Club
El teu gimnàs a Sagunt | Plaça Antiga Moreria, 2 bj. | Sagunt
617 129 819 | 961 014 150

J O I E R I E S  

R. O. A. Joyerías S.L.
c/ Benifairó, 12 | Sagunt | 962 650 386

L O T E R I E S  

Caruana
Plaça Cronista Chabret, 8 | Sagunt | 962 661 576 | loteriacaruana.com

La llave de la fortuna
Camí Real, 43 | Sagunto | 961 188 899 | 654 317 900 | lallavedelafortuna.com

M E C À N I C A  |  A U T O M O C I Ó  |  T R A N S P O R T S

Grúas Andrés del Rey
c/ Mariano Mestre, 29 | Sagunt | 608 667 647

Pemo Cargo SLU
Sagunt | +34 659 067 489 | monzoc@gmail.com

Transgruas Pastor
608 565 454 | transgruaspastor.com

M Ú S I C A  

A Tota Corda - Quartet de càmera
680 512 790 | 618 772 426 | atotacorda@gmail.com
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1 Ò P T I Q U E S  

General Óptica
Ldo. Juan M. Calvet | Avda. Doctor Palos, 3 | Sagunt | 962 663 359

Óptica Ribelles
c/ Huertos, 25 | Sagunt | 962 661 212

P I R O T È C N I E S  

Juan Miguel Lluch
600 267 076

Q U I O S C S  

Glorieta Sweet
Plaça Cronista Chabret, 8 | Sagunt | 620 709 122

R E G A L S  |  S O U V E N I R S  

La Llar dels Déus
c/ Castell, 9 | Sagunt | 657 665 404 | lallardelsdeus.com     

R O B A  |  T E I X I T S  |  C O M P L E M E N T S 

Alma Fallera. Indumentària valenciana
Camí Real, 72 baix dreta | Sagunt

L’Antiga
c/ Concepción Arenal, 25 | Port de Sagunt | 962 678 767 | 616 671 475

Bordados Costa Azahar
c/ Teodoro Llorente, 142 | Port de Sagunt | T. 962 690 041
bordadoscostaazahar.com | info@bordadoscostaazahar.com

Mar Indumentària
c/ del Treball, 17 | Port de Sagunt | 960 052 561 | mar@indumentariamar.com



Marieta
Sabateria infantil i juvenil | c/ Circ Romà, 1 bj | Sagunt
961 188 744 | 658 944 172 | mariatr@live.com

Rasos
Tendals, teixits, retalls i teles de disfresses | Maype Hogar | Cortines, 
decoració, tallers propis
c/ Pablo Iglesias, 23 | Port de Sagunt | 962 679 775

Terminal
Camí Reial, 57 | Sagunt | 962 662 066

U. Kids
Moda infantil de 0 a 18 anys | c/ Circ Romà, 3 bj | Sagunt
961 187 328 | 633 119 811 | www.ukidsmodainfantil.com

S U M I N I S T R E S  O F I C I N A 

Inter-Fax
962 660 383 | interfax.es

T U R I S M E 

Explora Sagunto
explorasagunto.es





epílegepíleg

Miguel Arraiz
Arquitecte
Director de projectes València WDC 2022  





Què ocorre quan Què ocorre quan al terme artista al terme artista li afegeixes li afegeixes la paraula faller?la paraula faller?
Malgrat que dins del món acadèmic moltes vegades 

aqueixa unió de paraules fa que s’entenga com  
una disciplina menor dins de les arts plàstiques,  
la realitat és (o podria ser) molt diferent.

Es tracta de vertaderes persones orquestra, capaces 
d’abastar escultura, pintura, arquitectura, 
estructura, guió. Artistes amb una capacitat  
de resoldre problemes a prova de bomba, artistes 
que posen tot el seu treball i esforç per a un gaudi 
efímer i temporalment delimitat. Però sobretot 
artistes al voltant dels quals gira una de les grans 
indústries del nostre territori.

Entendre aquest ofici com a punt central d’una 
indústria és fonamental per a la seua salvaguarda, 
el romanticisme alimenta l’ànima, però com  
en la famosa piràmide de Maslow és necessari 
cobrir primer certes necessitats bàsiques.  
I per a això hem d’integrar totes les capacitats, 
coneixements d’aquest col·lectiu en un sistema 
transversal a tota la societat, no abandonar-lo  
a la seua sort. Ajudar a la seua internacionalització 
i a la cerca de noves oportunitats més enllà 
del nostre territori, a col·laborar amb la resta 
d’indústries creatives de la nostra regió, 
arquitectes, dissenyadors, publicistes, etc.
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En definitiva desempolsar el tresor que s’amaga  
en xicotetes naus i tallers i que brille amb la seua 
llum pròpia. La creativitat i el disseny han d’anar  
de la mà i potenciar-lo ha de redundar a generar  
un ecosistema sostenible econòmicament i que  
no depén dels vaivens d’un esdeveniment local.  
Els artistes fallers poden i han de prendre  
les regnes de la seua destinació, han d’aprofitar 
els seus punts forts i deixar de ser tractats com 
l’anècdota folklòrica per al discurs dels polítics.

Per dret propi han de ser l’exemple que el bon disseny 
és una arma per a millorar el nostre dia a dia  
i ser el pilar fonamental de la indústria dels  
artistes fallers.







Col·lecció única 
de ressenyes 
biogràfiques de la 
totalitat d’artistes 
fallers i fogueres 
en actiu mai 
publicada fins ara.

espurnaespurna
creativacreativa


