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«El llibre ha participat en la
convocatòria dels premis
de la Generalitat per a
la promoció de l’ús del
valencià».
«Este llibret participa en
els Premis de les Lletres
Falleres».
Diputació de València
ha concedit una
subvenció econòmica
per a les comissions
falleres corresponent
a la Convocatòria de
Subvencions a les
Comissions Falleres de la
Província de València 2022.
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(Parèmia. Necessitat
d’afrontar els
canvis per continuar
progressant. Va ser
el filòsof Miguel de
Unamuno qui al seu dia
va dir que “el progrés
consisteix a renovarse”. D’aquesta cita va
sorgir la frase feta.)
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Segons el mite egipci, la deessa Isis,
germana i esposa del déu Osiris, va
recórrer tot Egipte a la recerca dels
trossos del seu home, repartits per
tot el territori egipci, quan el seu
germà, el déu Seth, l’assassinà per
prendre el poder.
Isis el va recompondre (renovar)
amb l’ajuda d’Anubis, déu xacal de
l’embalsamament i els ritus funeraris.
Així Osiris es va convertir en la
primera mòmia egípcia, una de les
raons de la seua popularitat, pel seu
significat religiós fonamental que
implica que qualsevol persona morta
pot aconseguir un més enllà grat.
Una vegada recompost (renovat) la
deessa Isis va fer màgia amb un dels
seus trossos més preuats i li va
insuflar de nou la vida, engendrant
el seu fill Horus, déu falcó del cel,
que va ser l’iniciador de la seua
civilització.
Al·legoria: per a no morir (en tots
els sentits) és necessari progressar,
canviar, evolucionar, refer-se,
reinventar-se... renovar-se o morir.

Vicente Llácer
Artista faller
Hernán Mir
Explicació i
relació
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Renovem
la imatge
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Des que varen proclamar
València ciutat del disseny,
algú no para d’inventar
i sembla haver perdut el seny
Presentar-se abillat
amb roba neolítica,
és qüestió de poc trellat
o una qüestió política?
Ribó d’alcalde abillat
sembla un mestre desnonat.
La Picó sempre de gala
a la Pantoja s’iguala.
El Ballester porta el frac
quan no porta l’anorac.
La Bernabé sempre arriba,
amb indumentària esportiva.
Als de Vox en la batalla
no se’ls hi veu gens de talla.
Amb l’obsessió de reciclar
algú s’ha posat a inventar
però no és igual aprofitar
que haver-n’hi que dissenyar.
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Renovar la premsa vol dir
amb la tècnica millorar
sense oblidar-se de l’ahir
i la professió no oblidar.
Cent cinquanta anys abasta
una capçalera gegant,
que des de València embasta
de Castelló fins a Alacant
Hui en dia les notícies
manquen de credibilitat
moltes d’elles fictícies
per no haver-les contrastat.
Tot el que a les xarxes es diu
en la joventut impacta,
el llenguatge agressiu
i la mentida intacta.
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Renovem
la premsa
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Quan la societat avança
ells continuen igual
cagant-se en la balança
de la llei constitucional
Ells són jutges de carrera
d’herència dictatorial
els que la dreta fulera
posa a guardar el tribunal.
A aquests jutges prehistòrics,
sols el motiva el poder
privilegis meteòrics
de família i el diner.
Furiosos per haver perdut
en la “popular” votació,
en un gest bord i venut
bloquejen la renovació.
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els jutges
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Renovem
les falles
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Les Falles evolucionen
amb una cadència especial
però des evolucionen
amb rapidesa exponencial.
En lloc de modernitzar-se
els fallers enrere tornen
quan podien renovar-se
reculen i es trastornen
Són incapaços d’aprendre
ancorats en la tradició
sense arribar a comprendre
que fa falta renovació.
Els fallers són una espècie
capaç de retrogradar-se
per més congressos que aprecie
més poden paralitzar-se.
Quan al faller se li diu
que renovar-se necessita
activa el gen recessiu
i es torna un troglodita
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Quan arriba al poder la dona
alguns encara s’estranyen
i la tracten com minyona
mentre la igualtat escanyen.
Manca l’empoderament
de la dona al seu quefer,
i oblidar el tractament
maleducat i grosser
Ho demostra la història
que la dona ho fa molt bé
governa en la victòria
i en temps de crisi també
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Renovem el
poder
(Empoderem)
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Renovem
els triomfs
Després la resistència
és arribat el moment
de canviar la tendència
i guanyar extensament.
Als Márquez de família
els hi va muntar en moto
i per fi a Galícia
els tindran com una foto.

NOSTRA
GENT
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Renovar-se
o morir
Marcos E. Soriano
President 2022

Mai un tòpic ha tingut tanta rellevància, tant de protagonisme, tanta raó…
tanta veritat.
Renovar-se o morir, aqueixa era la qüestió. Si observem els resultats que ha
deixat en el nostre entorn aquesta pandèmia veurem que aqueixa necessitat
era literal; tan real com la vida mateixa. Aqueixa que ens va arrancar d’arrel una
trista i inesperada pandèmia que va arrasar amb les il·lusions, amb el treball,
amb la normalitat i, en els casos de major infortuni, amb la vida de familiars,
amics i companys.
No hi havia treva; tocava caminar llestos i “salvar la pell” de la millor forma
possible; lluitant contra tot i contra tots, desenvolupant la intuïció al seu grau
màxim i confiant que la deessa fortuna s’aliara amb nosaltres per a complir amb
uns objectius que s’anaven complicant amb el temps i que, en moltes ocasions,
els véiem com a autèntiques utopies.

La vida va deixar de ser un somni per a convertir-se en la pitjor dels malsons;
d’aqueixes que no et deixen dormir i que, a sobre de mals, romanen en la teua
ment llançant constants missatges de desolació i tristesa davant l’evidència
d’una catàstrofe mundial.
Malgrat tot havíem de fer-ho i ho hem fet, faltaria més! Calia renovar-se, no
podíem perdre el temps en lamentacions encara que ens fera mal el cor i l’ànima
amb tanta tragèdia. Havíem de tirar cap avant fent bo allò que una vegada caus
només tens una direcció per a recuperar-te…només pots anar cap amunt. I vam
ser, clar que sí; lluitant i marcant objectius que, sense saber molt bé si eren per a
curt o llarg termini, havien de convertir les nostres il·lusions en fermes realitats.
Ni tan sols reparàvem en la trista soledat que ens envoltava, fidel reflex del
desencantament i la desídia que els fallers en general estaven patint des del seu
tancament, al principi obligat i posteriorment voluntari.
Era clar que no podíem tornar arrere; canviar el passat era impossible però sí
que podíem començar a crear el futur per a canviar el final. Ens vam posar a
la feina i vam mostrar, una vegada més, aqueixa gran capacitat d’adaptació,
de transformació. Com ho fan les papallones per a, sent una trista larva que
s’arrossega sobre les fulles, convertir-se en un bell insecte que vola cap al sol
desplegant les seues espectaculars ales.
Deia Sòcrates que el secret del canvi és concentrar tota la teua energia. No per a
lluitar contra el vell sinó per a construir el nou…i això vam fer sense titubejar un
moment. I amb nosaltres, la gran majoria de fallers, amics, veïns i col·laboradors.
Especialment aquells que no van dubtar a continuar avançant fins i tot sabent
que el nou camí que s’obria estava carregat de dificultats. Teníem clar que l’èxit
no arriba si no tens l’habilitat de reposar-te, sense perdre l’entusiasme, a repetits
fracassos, i d’això, creguen-me, nosaltres sabem una estona. No ens ve de noves.
I ací estem una altra vegada, absolutament renovats i amb més ganes de viure
que mai. Negant-nos a fracassar en l’intent i a deixar passar l’oportunitat de
continuar fent història, renunciant a embolicar-nos d’un conservadorisme que
no va amb el nostre caràcter i que deixem per a aquells que desisteixen de
continuar avançant.
Una vegada aconseguit el primer pas el mes de setembre afrontem amb optimisme
un març faller que arriba per a confirmar el nostre triomf. Aqueix èxit que s’ha
convertit en la raó principal d’una marxa que, com tot en la vida, també va tindre
uns fracassos que ens van ensenyar i van obligar a renovar-nos…per a no morir.
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Marcos E. Soriano
President 2022

RENOVAR-SE

27

Ariadna Durio Ponce de León
Fallera Major 2022
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Pau Van Kruchten Oliva
President infantil 2022
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Mónica Saavedra Aparicio
Fallera Major infantil 2022
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Junta
directiva
honorificperpètua

Manuel Moreno Albalat
Tomás Suay Ballesteros
Francisco González Llavador
Gaspar Melero Gracia
José Boix Bonazzi
Pascual Sanz Montoro
Francisco Belenguer Mas
Francisco Ramírez Cabanes
Vicente Cerezo Cámara
Joan Francesc Cerezo Cámara
Mª Carmen Villate Sáinz de Leciñana

President Marcos E. Soriano Soriano
Adjunt a la presidència Manuel Aparicio Heredia
Vicepresidenta 1a Zulima Sanz Melero
Vicepresidenta 2a Mª Luz Vidal García
Vicepresidente 3r Carlos J. García García
Vicepresidente 4t Eugenio Escalera García
Secretària Natalia Mas Diana
Tresorera Mª Carmen Aznar Reus
Comptadora Ana Mª Cebriá Cuchillo
Delegada d’Infantils Pilar Vaquero Cabañas
Delegat de Festejos Vicente Melero Cañizares
Delegat de Casal Jose Honorio Marín Martínez
Delegat de Cultura Hernán Mir Serrano
Delegada d’Activitats Diverses Esther Aguilar Pascual
Delegació de Lotería i Abonats Cristina Pérez Díaz i
Antonio L. Vaquero Cabañas
Delegat d’Esports Vicente Mínguez Ros
Delegat de Transports Eusebio Martínez Caro
Delegat de Bar Pedro E. Alfonso Gil
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Junta directiva

Bunyol d’or i brillants
amb fulles de llorer
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Manuel Álvarez Ginestar ı Concepción Álvarez Ginestar ı Manuel Aparicio Heredia ı Mª Carmen
Aparicio Heredia ı Mª Carmen Arcediano Baviera ı Mª Carmen Aznar Reus ı Josep Ramón Bajo
Llorens ı Sonia Belenguer Barrué ı Jorge Boix Sanz ı Atanasio Boronat Checa ı Pepita Cañizares
Montañana ı Mª. Rosa Carmona Pérez ı Francisco Carrascosa Martínez ı Cesárea Carretero Carbajosa
ı Carmen Casino Gómez ı Ana Mª. Cebriá Cuchillo ı Josene Cones Gil ı Lucrecia De La Cruz López ı
Jesús Mª. Elorduy Luis ı Eugenio J. Escalera Aznar ı Aurora Fernández Lázaro ı Mª. Teresa Fernández
Ortiz ı José García Calpe ı Pepa García Soriano ı Consuelo García Torres ı Javier García Martínez ı
Amalia Gómez Collado ı Yolanda Gómez Collado ı Enrique Gómez Pastor ı Mª José Guijarro López
ı Purificación Gutiérrez Manuel De Villena ı Macarena E. Izquierdo Gutiérrez ı Manuel Izquierdo
Ventura ı Francisco Jiménez Jareño ı José Antonio Langara Olabarri ı Luisa Latorre Rodrigo ı
Guillermina López Tolosa ı Amparo Lurbe Olmos ı Ana Mª Marín Martínez ı Antonio R. Marín
Martínez ı José Honorio Marín Martínez ı Juan Martínez Aguilar ı Eusebio Martínez Caro ı Amparo
C. Martínez Chiner ı Josefa Martínez Salvador ı Natalia Mas Diana ı Mª José Melero Cañizares ı
Vte. Javier Melero Cañizares ı Juan Bta. Melero Romero ı Emilia Carmen Melero Romero ı Susana
Meseguer Donate ı Hernán Mir Serrano ı Encarna Molina Gómez ı Francisco Montesinos Peñarrocha
ı Mª Isabel Monzonís Moñino ı Isabel Morillas Navarro ı Francisca Olba Torrent ı Mª Carmen Pablo
Álvarez ı Rosa Mª Pablo Álvarez ı Cristina Pérez Díaz ı Rafael Pedro Pons Llorca ı Begoña Mª Portillo
Rivas ı Estela Puchades López ı Jose Maria Puchades Navarro ı Sonia Ramírez Arcediano ı Mª José
Rodrigo Alba ı Antonio Roig Marin ı Mª José Sanchís Moreno ı Zulima Sanz Melero ı Eusebio Sanz
Melero ı Ana Belén Sastriques Gálvez ı Iban Soriano Soriano ı Marcos E. Soriano Soriano ı Rafael
Tatay Ballesteros ı Jose Vicente Tomás Navarro ı Andrés Torres Martinez ı Mª Dolores Torres
Martínez ı Pilar Vaquero Cabañas ı Virginia Vaquero Cabañas ı Antonio Luis Vaquero Cabañas ı Luis
Vela Tinajo ı Mª Pilar Viana Gómez ı Consuelo Vidal García ı Mª Luz Vidal García
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Penélope Aguilar Fuster ı Esther Aguilar Pascual ı Concepción Aguilar Rodríguez ı Isabel
Albelda García ı Pedro E. Alfonso Gil ı Susana Aparicio Gargallo ı Mª Carmen Arenas López
ı Ana Mª Aroca Lucas ı Lara I. Camarasa Gómez ı Mª Isabel Castilla Navarro ı Patricia
Comeche Cariñena ı Mª José Descalzo Cebrián ı Mª Victoria Escalera García ı Eugenio
Escalera García ı Alejandro Esquer Marín ı Elisa Mª Fernández Muñoz ı Pedro Flores Sales
ı Ana María Fuster Moreno ı Sonia García Denia ı Mª José García Franco ı Carlos Javier
García García ı Pilar Gimeno Perales ı Roberto Gómez Baldaquino ı Enrique Gómez Torres ı
Creu Ibáñez Soriano ı Neus Ibáñez Soriano ı Luci Jorge Valero ı Raúl Langara Villate ı Juan
Luis Lázaro Martínez ı Raúl Llibrer Montero ı Gabriel Lozoya López ı Mª Dolores Luis García
ı Cristina Marín Gómez ı Laura Martínez León ı Saray Mas Diana ı Emilio J. Montalbán
Sánchez ı Beatriz Moreno González ı Mª José Muñoz Romero ı Luisa Mª Navarro Penella
ı Fco. José Navarro Penella ı Ana Gloria Puerta Hortelano ı Francisco Ramírez Arcediano
ı Francisco Ramos Moreno ı Juan Antonio Rodríguez Chiquillo ı Mª Sales Rodrigo Fornás
ı Desirée Rodrigo Muñoz ı Samara Roig Carmona ı Miguel José Saavedra Rodrigo ı David
Sánchez Molina ı Alejandro Sanz Lurbe ı Mª. Vicenta Sanz Melero ı Teresa Tinajo Royo ı
Mª Carmen Tomás Marco ı Mª José Úbeda García ı Mª Begoña Valera Peyró ı Pilar Vázquez
Pozo ı Luis Vela Boronat ı Josep Vte. Zaragoza Cerezo ı Maida Zaragoza Cerezo
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Bunyol d’or
amb fulles de llorer

Bunyol
d’or

Bunyol
d’argent
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Vicente Ballester Bonet ı Loles Bartual Roig ı Alejandro Caparros Jorge ı Azahara Casales
Guijarro ı Alba Casas Sanz ı Rosa María Collado López ı Jesús Contell Gonzalo ı Alba Ferrándiz
Bajo ı Thais Genovés Martínez ı Natalia Guillen Bernardo ı José Antonio Hernández Guillen ı
Miriam Lozoya Melero ı Víctor Marín Sanz ı Adrián Martínez Álvarez ı Vanessa Martínez Criado
ı Juan Martínez Navarro ı Miguel Ángel Medina Bonilla ı Cynthia María Medina Collado ı Sheyla
Melero Martínez ı Valeria Mezzetta Godoy ı Andrea Mir Olba ı Alberto Navarro Mari ı Víctor
Rodríguez Brú ı Mónica Rodríguez Martínez ı Antonio Rodríguez Sáez ı Verónica Sánchez
Miravalles ı Eduardo Sánchez Sales ı Berenice Serrano Benito ı José Tercero Del Olmo

Marta Alfonso Gimeno ı Ana María Bernal Agüera ı Raquel Brenta Villora ı Sergio Boix Pérez ı Pablo
Boix Pons ı Pilar Calabuig Pampló ı Desirée Carrascosa Monzonís ı Beatriz Carrión Llop ı Fco. José
Casales Guijarro ı Belén Costa Morenete ı Antonio Cuenca Penalva ı José Vicente De La Cruz López
ı Ariadna Durio Ponce De León ı Gregorio Elena Escalera ı Jaione Extremera Bedmar ı Miguel Ferrer
Aguado ı Susana Ferrer García ı José Antonio González Silva ı Alicia González Beltrán ı Beatriz Granero
Prima ı Juan Pedro Guillen García ı Beatriz Guillen Sánchez ı Felipe Fernando Hernández Solaz ı Ana
Hueso Almenar ı Manel Izquierdo Gutiérrez ı Ana Mª Jiménez Martínez ı Fco. José Lanchazo Criado ı
María Lerén Sáez ı Pablo López González ı Antonio López Tolosa ı Alba Mª Mancebo Gil ı Elisa Marco
Mínguez ı Esther Marín Gil ı Laura Marín Gómez ı Víctor Martínez Ferrandis ı Ana Martínez Guillen ı
Miriam Medina Collado ı Ricardo Mena Diana ı Vicente Mínguez Ros ı Mª Carmen Mínguez Ros
ı Mª José Miravalles Martínez ı Ana Montalbán García ı Vicente Monteagudo Cuevas ı Patricia
Montesinos Rodrigo ı Esther Mora Aguilar ı Alejandro Mora Aguilar ı Susana Morenete García ı
Mª Jesús Moreno Belloso ı Adrián Muñoz Rodrigo ı Laura Navarro Aguilar ı Fco. José Navarro Aguilar
ı Begoña Oliva Martí ı Sergio Pascual Peñarrocha ı Mª Teresa Pinto Ruiz ı Águeda Portela Sanmartín
ı Paula Rochina Castellano ı Ana Roda García ı Elena Rodríguez Latorre ı Julián Rodríguez Retana ı
Eva Mª Ros Ferrer ı Carlos Sanz Martínez ı Arturo Sebastiá Vidal ı Mª Felix Senent Rodrigo ı Mª José
Serrano Garzón ı Ana Silvestre Cremades ı José Manuel Téllez Cervera ı Mª Jesús Tiburcio Gutiérrez ı
Rafael Valera Peyro ı Miryam Velázquez Martí ı Celia Villanueva Maicas ı Natalia Villanueva Maicas
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Juan Alamar Pons ı Marina Alfonso Gimeno ı Ángela Álvarez Fernández ı Marina Álvarez
Fernández ı José Berzosa Navarro ı Eduardo Blanco Mares ı Salvador Botet Ciborro ı Jaime
Camarasa Masip ı Ana Cantos Aparicio ı Lidia Casas Sanz ı Begoña Cazalla Arroyo ı Laura Celemin
Juan ı Mª Chantal Ciraolo Ortega ı Jesús Córdoba Molina ı Vicente Córdoba Molina ı Javier
Elena Castilla ı Tania Esteban Fernández ı Vicente Fernández Lázaro ı Juan Fernández Pérez ı
Claudia Fornés Garrido ı Luz García Viana ı Margarita Gascó García ı Rocío Gil Sastriques ı Andrés
Goldsztejn Valera ı Noelia Guillen Granero ı Neus Gurrea Villarreal ı Vera Hernández Viana ı Irene
Hortelano Muñoz ı Manoli Inglés Real ı Lourdes Jiménez Tatay ı Héctor Jiménez Portillo ı Josué
Juárez Ingles ı Aroa Juárez Ingles ı Lucia Lanchazo Martínez ı Inma Lázaro Martínez ı José Lerén
Sáez ı Vicente José Llácer Rodrigo ı Mª Pilar Llácer Rodrigo ı Deborah López Hernández ı Eva
Lozoya Melero ı Aida Marín Sanz ı Mª Amparo Martin Perales ı Raquel Martínez Bartual ı Lirios
Martínez Fernández ı Eva María Martínez Molina ı Estefanía Mínguez Montañés ı
Mª José Mínguez Ros ı José Joaquín Mínguez Ros ı Irene Mir Olba ı Estefanía Montañés Muñoz
ı Albert Monteagudo Serrano ı Guillem Monteagudo Serrano ı Victoria Montero Ferreira ı Carlos
Montesinos Rodrigo ı Oscar Moreno Antón ı Carmen Muñoz Bravo ı Emma Navarro González ı
Mª Consuelo Navarro Guna ı Amparo Olmos Farinós ı Susana Ortiz Sarrión ı Adrián Perea Molina
ı Alberto Pérez March ı Irene Quiles López ı Irene Rama ı Clara Rico Navarro ı Claudio Rodrigo
Fornás ı Aitana Rodríguez Muñoz ı Desirée Roldan Navarro ı Carlos Roldan Navarro ı Javier Ruiz
Valdés ı Mireia Saavedra Aparicio ı Irene Salom Muñoz ı Juan Antonio Sánchez Oltra ı Noemí
Solla Domínguez ı Andoni Soriano Vidal ı Marcos Soriano Vidal ı Daniel Stanca ı Adrián Tamarit
Montañés ı Alicia Toledo García ı Richard Peter H. Van Kruchten ı Sofía Vidal Climent
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Bunyol de coure

President Pau Van Kruchten Oliva
Vicepresident Luís García Vaquero
Secretària Marta Saavedra Aparicio
Vicesecretària María Melero Martínez
Tresorer Borja García Úbeda
Comptadora Laura Lucía García Vaquero
Vicecomptadora Victoria Mínguez del Olmo
Delegat de Festejos Hugo Gurrea Villarreal
Delegat d’Activitats Carlos Casas Sanz
Delegada de Xiques Estela Elorduy Puchades
Delegat d’Esport Enrique Gil Sastriques

COMISSIÓ INFANTIL
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Carlos Casas Sanz ı Miley Climent Ballester ı Estela Elorduy Puchades ı Lara
Fernández Pérez ı Borja García Úbeda ı Luis García Vaquero ı Laura Lucia García
Vaquero ı Enrique Gil Sastriques ı Aharon Goldsztejn Valera ı Iker González
Durio ı Salma Gutiérrez Aguilar ı Isabel Martínez Fernández ı Nicolás Martínez
Fernández ı María Melero Martínez ı Victoria Mínguez Del Olmo ı Jaume
Monzó Pinto ı Lucas Morillas Ramírez ı Carlos Palacio Mas ı Erin Pallarol Marín
ı Pau Rodríguez Muñoz ı Marta Saavedra Aparicio ı Mónica Saavedra Aparicio ı
Adrián Santos Martínez ı Diego Santos Martínez ı Abril Tomás Rodríguez ı
Sofía Alamar Escalera ı Sofía Barrios García ı Mireia Bernabeu Ibáñez ı María Teresa
Clemente Valero ı Esther Costa Morenete ı Gemma Flores Zaragoza ı Martina García
Lozoya ı Laia Hernández Viana ı Vega Lerén Sáez ı Elvira Llavador Darder ı Sofía Llibrer
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Els secrets del Tibet

Fernando Foix
Artista faller
Explicació i relació

Potala
Pintura
Els carrers de Lhasa
Thangka
estan freqüentats per
les persones i comerços
més diversos. La
capital del Tibet està
molt viva i a peus de
l’imponent palau del
Dalai Lama podrem
comprovar-ho.
Milers de persones
vénen a comerciar,
a fer turisme i a
gaudir d’un entorn
captivador. L’olor
que emana de les
panaderies i parades
de menjar es mescla
amb el rítmic soroll
dels diferents artesans
de la ciutat, que amb
les seues pròpies
mans realitzen des de
treballs d’orfebreria
fins a acolorides
pintures.

Ser
Sha
El bolet de color groc,

també anomenat el
xampinyó daurat, és
un dels aliments més
estimats pels tibetans.

Aquesta alegre pintura
avanç era gastada
pels monjos com a
acompanyament per a
les seues ensenyances.
Ara el més segur és
que acabe decorant les
parets d’alguna casa o
temple arreu del món.

Els Kham
nomades

Aquests tibetans solen
habitar de forma
ambulant per les
muntanyes. Els Yaks i
els recursos que d’ells
extrauen són el seu
més apreciat tresor,
ja que gràcies a ells
sobreviuen i comercien.

Gastronomia
tibetana
Amb plats principalment basats en els vegetals

els tibetans disposen d’una curiosa gastronomia.
El pa Korkun, una espècie de pita, n’és un exemple.

Te
de
mantega
Elaborat amb mantega de Yak i

una espècie de té negre aquesta
beguda aporta l’energia essencial
per a un dur dia de fred.

Cabra
tibetana

Els pastors d’aquestes
cabres deuen gaudir
d’unes vestimentes
suaus i còmodes,
ja que d’elles
s’aconsegueix la
famosa tela Cashmere.

Yaks
Els anomenats Yaks són l’animal més

conegut del Tibet, els podrem trobar al llarg
de totes les regions i la seua imponent mida
que pot aplegar als dos metres d’alçada i més
de mil quilos de pes, estan vestits usualment
d’unes peces de tela i orfebreria que els
converteixen en un espectacle ambulant.

Festival del Tingsha
Instrument de metall
Losar
semblant als nostres
El losar o any nou
és la festivitat més
important del Tibet.
S’estén durant
quinze dies durant
els quals es realitzen
balls i celebracions
tradicionals que és
remunten a fa milers
d’anys, sent anteriors
inclús a l’arribada del
budisme. Antigament
aquesta festivitat és
realitzava al solstici
d’hivern, coincidint
amb les nostres falles,
fins que un Dalai el
va fer coincidir amb el
calendari mongol.

Dhyangro
És l’instrument

de percussió per
excel•lència per a la
música tibetana. El
mateix marcarà el
temps de les cançons.
La seua maça de
forma corbada li
permet al músic donar
colps molt ràpids.

platerets però de mida
més menuda. S’empra
per acompanyar
rítmicament
les diferents
interpretacions
musicals.

Dendendaiko
Aquest xicotet tabal és més una

joguina que no pas un instrument. Du
lligats als dos extrems unes xicotetes
boles que fan sonar el tabalet quant
aquest és girat amb rapidesa.

Balls
tradicionals

Les variades vestimentes i
els particulars passos de
ball acompanyen a la música
en aquestes celebracions.
Hi ha una gran varietat de
màscares i abillaments, tenint
cadascuna d’elles un significat
diferent per als tibetans.

Dramyin
Aquesta xicoteta guitarra, és
semblant a un laud però té
un so més agut. Solen estar
pintades de colors vius i tant
la forma de la seua caixa
com la manera en la qual es
tensen les cordes són molt
característiques.

Dungchen
Potser es tracta del més

icònic i conegut dels
instruments tibetans,
per la seua grandària i
retronant so. N’hi ha fins
i tot de set metres de llarg
i deuen estar tocats per
parelles. Per a aquells que
tenen la sort d’escoltarlos en directe solen dir que
el so es pareix al cridar
d’un elefant.

Lama
Kungfu
Tot i que els monjos tibetans sempre promouen la pau, fa anys quan es veien
obligats a recórrer solitàries terres tots sols, es veien molt sovint presos
d’emboscades. Aquesta varietat del Kungfu va nàixer per a ajudar als
monjos a protegir-se d’avant aquests atacs.

Kailash
la
muntanya
mai
escalada
Es tracta sense cap mena de dubte de la serralada més coneguda del món,

entre altres coses per comptar amb el pic més alt de la terra, l’Everest. Però
per als tibetans hi ha una altra muntanya més coneguda i important que
aquest; parlem del Kailash, la muntanya mai escalada, una muntanya
considerada sagrada per quatre diferents religions i on es creu que viu la
deïtat budista Shiba. Al voltant d’aquest lloc sagrat trobarem nombrosos
peregrins i habitants d’aquestes inhòspites terres, acompanyats d’una flora
i fauna endèmiques.

Marmota
de
lHimalaia
Aquests simpàtics rosegadors habiten a gran
altura prop de les muntanyes. Poden ser més
grans del que pensem, fins i tot de setanta
centímetres, però a pesar d’aquest volum es
mostren inofensius.

Ruta del te
i els cavalls

Una antiga ruta
comercial que partia de
la Xina, fins a aplegar a
Lhasa i d’allí partir cap
a l’Índia. Com el seu
nom indica mitjançant
aquesta ruta els
tibetans intercanviaven
cavalls de guerra per
te xinés. Aquesta ruta
va significar també el
principi de l’intercanvi
cultura de la Xina i
l’Índia amb el Tibet.

Jigou
El Jigou, més conegut
per nosaltres com Ieti
o l’abominable home
de les neus, és la
llegenda d’un gegant
simi amb pelatge de
color blanc que habita
l’Himàlaia.

Sherpa
Originaris d’una

població del Nepal
aquests experimentats
escaladors han
guiat durant anys a
aventurers d’arreu
el món per a què
pogueren arribar a les
cimes més perilloses
de la regió.

Peregrinacio
Kora
Emprendre un llarg camí
cap a un lloc sagrat,
com bé podria ser el
mont Kailash, pot portar
beneficis per als peregrins.
Es diu que al completar
una volta la Kora al
Kailash aconsegueixes
netejar el teu karma.

Impressio
Voltor
de
lHimalaia
La biblioteca de Sakya compta
Amb més de tres metres d’envergadura la
amb un nombre increïble de
llibres encara per explorar.
La majoria d’aquests llibres
són manuscrits, però gràcies
a unes planxes de fusta, els
monjos també poden reproduir
les seues escriptures de forma
molt més ràpida.

El
temple
Al llarg de la història han existit

imponent au reina sobre els cels del Tibet,
tenint a més a més un significat espiritual
molt important per als seus habitants.

milers de temples al Tibet. Als
que queden en peu podem trobar
meravellosos tresors, com gegants budes
daurats o la ja anomenada biblioteca
secreta de Sakya. El seu espiritual
interior està també acompanyat d’una
imponent aparença exterior, amb
acolorides fatxades i ornaments al llarg
de tota l’arquitectura. Els temples
tibetans, més enllà de ser un sol edifici,
funcionen més bé com a complexos, amb
places i diferents edificis en els quals
els monjos i creients mediten o duen a
terme activitats culturals.

Meditacio
Al parlar de les capacitats

sobrenaturals que la
meditació atorga als monjos
tibetans és impossible
no mesclar mite amb
realitat. Diferents estudis
han demostrat increïbles
capacitats per a controlar el
cos, mentre altres llegendes,
com la de poder levitar,
segueixen sent un misteri.

Plegaries
Aquesta característica forma d’orar

és molt comú al llarg del Tibet. Es pot
veure als creients dintre o al voltant
dels temples tirant-se a terra per a
quedar-se completament estesos.

Encens
La combinació de nombroses

herbes aromàtiques
conforma l’encens tibetà, una
essència elaborada de forma
artesanal que és coneguda
al món sencer. Es creu que
té qualitats medicinals i
que ajuda a calmar la ment
i l’esperit per a aconseguir
una bona meditació.

Mahakala
És una de les deïtats més importants

per als budistes. La seua existència és
posterior, pertanyent a la religió dels
Bön. Conta la tradició que és un antic
dimoni que va ser convertit pels Budes i
ara lluita contra el mal al mateix infern.

Roda
de
plegaria
Trobarem nombroses rodes de plagaria

al llarg del viatge, tot i que aquesta
és de mà hi ha d’altres que són molt
més grans i se situen al voltant dels
temples. Tenen gravades i poden
contenir mantres budistes i fer-les
girar equival a recitar aquests mantres.

Mandala
darena
Si fer un mandala és ja un repte a la

paciència, imagina fer-lo amb arena de
colors. Aquesta tradició acaba a més a
més amb la destrucció del mandala, fet
que ens recorda que res és per a sempre.

Explicacio i relacio
de la falla infantil
Duc de Gaeta
Pobla de Farnals

VEUS
QUE
OPINEN

1855

L’evolució dels llibrets de falla no
es pot desvincular de l’evolució
experimentada per la mateixa
festa de les Falles: a partir d’uns
inicis estretament vinculats a altres
pràctiques de la cultura festiva
popularista han esdevingut una
plataforma per a l’expressió creativa,
un artefacte cultural plenament
assentat. Al llarg d’un període de
temps que abraça més d’un segle
i mig, aquells originals fulls de
versos han arribat a consolidarse com un producte editorial
singular i amb característiques
pròpies. Esta transformació s’ha
succeït de manera continuada al
llarg de més de 150 anys, encara
que podem assenyalar algunes
fites, alguns moments, que, des
de diversos àmbits i en connexió
amb la progressió de la festa i
de la societat valenciana, han
resultat determinants en la història
i evolució dels llibrets de falla. En
seleccionarem deu —de segur que
cadascú podria fer la seua tria— que
ens guiaran en el nostre trajecte.
Josep Lluís Marín
Associació d’Estudis Fallers
Imatges
Arxiu Manolo Sanchis
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1. Cinc cèntims val el llibret
El primer moment, el fundacional, ens retrotrau a un context històric
d’efervescència política posterior a la revolució liberal (1834-1843), una època
de canvis amb una progressiva implicació dels ciutadans en l’acció política. En
estos anys, gràcies a les facilitats de reproducció derivades dels avanços en les
tècniques d’impressió, la literatura de tipus costumista i satíric experimentà
una gran difusió una. Fulls o plecs solts, caracteritzats per un humor hiperbòlic
al servici del grotesc, assoliren una gran popularitat en forma d’auques, gojos,
miracles, col·loquis, romanços o revistes satíriques. Totes estes publicacions,
de lectura ràpida a un preu assequible, servien d’instrument d’agitació i
adoctrinament de les classes populars, ja que abordaven temes polítics,
religiosos, costumistes, actuals o humorístics, amb un tractament didàctic,
moralitzant i satíric.
En eixe context es configuraren les falles, enteses com a cadafals satírics, i la seua
literatura. Nascudes en el context d’un marc festiu concret, la festa de sant Josep,
esdevingueren també un nou mitjà d’expressió, un instrument de participació en
l’esfera pública d’aquells que fins feia poc havien sigut súbdits d’una monarquia
absolutista, però que encara no eren ciutadans amb drets plens. Els veïns tenien
així l’oportunitat d’expressar públicament al carrer la seua opinió, les seues
crítiques. Les falles es presentaven com un mecanisme per a descarregar tensions
socials, ja que oferien el miratge d’una participació directa, en la mesura que
brindaven al ciutadà la il·lusió de deixar de ser un simple espectador i poder sentirse part activa d’una col·lectivitat que jutjava i sancionava aquelles conductes dels
seus membres que considerava censurables.
A tot això, hauríem d’afegir l’audàcia i el sentit de l’oportunitat d’una figura com
la de Josep Bernat i Baldoví, literat, jutge, polític i agitador —l’orde ja el posarà
cadascun de vostés—, que veié en els cadafals fallers, en la seua expressió
literària, un nou canal de difusió del seu programa polític i moral, que s‘afegia
als seus populars sainets, poemes i revistes. Si l’exhibició dels seus versos a
les bases dels cadafals fallers o a les parets de la contornada ja permetia a
Bernat arribar a un públic major que el dels lectors de les seues revistes i passar
del recinte tancat dels teatres als mateixos carrers de València, amb la seua
característica visió comercial i experiència en els ressorts de la comunicació el
suecà va fer un pas més i donà forma impresa a eixos versos en una publicació
en format de quadern: nasqué així allò que amb el temps s’anomenaria “llibret
de falla”. Aplicà la seua experiència empresarial com a editor, i aprofità els
avanços tècnics en la impressió, que permetien tirades elevades, i els canals
de distribució de la literatura satírica i popular. D’esta manera, s’ampliaren
les possibilitats de distribució dels versos entre el potencial públic lector i se
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2. El plat de glòria
Les falles (i els seus versos) prompte començaren a resultar incòmodes per
a les autoritats, que, a fi de controlar eixa plataforma d’expressió pública,
desplegaren diversos mecanismes. Així, els llibrets (i les falles) van ser objecte
de censura en diverses ocasions: els versos de Bernat i Baldoví de 1858 que
acompanyaven les figures d’un home gros menjant en abundància mentre el
mirava un home esquifit (la fam com a vehicle per a la denúncia política), el
llibret de falla La creu del matrimoni de Blai Bellver de 1866 a Xàtiva que li valgué
l’excomunió de l’Arquebisbat o el llibret de Maximilià Thous per a la falla dels
carrers Cadirers - Burguerins de 1904, que el governador civil va ordenar retirar
perquè criticava la xarxa d’aigua potable.
El control ideològic de la festa i de la seua expressió literària s’accentuà en
el tombant del segle, en el context de lluita per l’hegemonia cultural entre
el populisme democràtic republicà i el conservadorisme burgés monàrquic
per atraure la massa de votants. En este enfrontament, la sàtira era un
instrument important per a connectar amb el públic. Això va fer que la
burgesia conservadora obviara aquells components més populars i radicals,
que connectaven amb les cultures subalternes que el republicanisme
havia potenciat, i promoguera només aquells elements que li servien per
a elaborar un discurs al servici del seu programa ideològic i polític. Esta
operació afectà també les falles i els llibrets, en què començà a primar-se i a
premiar-se el “bon gust literari”.
És en este context en què l’associació cultural Lo Rat Penat instituí en 1903
uns premis als millors llibrets de falla. És este un segon moment important
en l’evolució dels llibrets, ja que la continuïtat en el temps d’este concurs ha
sigut un element decisiu per a la consolidació i pervivència de la poesia festiva,
així com un punt de partida per a sofisticar i desenvolupar els continguts
dels llibrets. A més, l’establiment d’estos guardons generà unes noves
pautes, que afavoriren el reconeixement de les autories i popularitzaren el
nom dels poetes festius, que començaren a arreplegar-se en les notícies que
publicava la premsa sobre els premis de Lo Rat Penat o els que entregaven
altres associacions. Els autors dels llibrets, com uns anys abans ho havien
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superaren les limitacions temporals dels versos fallers, que veieren com la seua
vida es prolongava més enllà de la seua exhibició limitada a unes poques hores
(els primers cadafals es plantaven a l’alba del 18 de març i es cremaven al voltant
de les huit de la nit d’eixe mateix dia).
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sigut els primers artistes fallers, començaren a ser considerats com uns
actors més de la festa i adquiriren un prestigi equiparable al dels artistes que
va fer que les comissions es disputaren els millors autors com a garantia de
premi. L’amateurisme donà pas a la semiprofessionalització i començà així a
configurar-se una mena de «plèiade» d’autors de llibrets de falla, amb noms
de poetes com ara Estanislau Alberola, Ramon Andrés Cabrelles, Josep Maria
Bayarri, Eduard Buïl, Vicent Caro Adam, Josep Épila, Josep Maria Esteve
Victoria, Jaume Ferrer Vercher, J. M. Juan Garcia, Faust Hernández Casajuana,
Jesús Morante i Borràs, Jacint Maria Mustieles Perales, Bernat Ortin Benedito,
Josep Peris Celda, Josep Maria Puig Torralba, Alfred Sendín o Maximilià
Thous i Orts. Eren autors que responien a un perfil semblant: escriptors amb
una abundant producció literària, sobretot en altres gèneres de la literatura
popularista i el periodisme, la majoria vinculats a la societat Lo Rat Penat i
molts d’ells amb una activitat cívica valencianista o política en organitzacions
que abraçaven un ampli espectre que anava des el republicanisme d’esquerres
fins a la democràcia cristiana.

3. Un país de falles
En el segle xix, la festa de les Falles havia conegut una primer moment
d’expansió amb la rèplica esporàdica d’esta celebració en localitats com
ara Xàtiva, Gandia, Sueca o Alzira. Però seria amb la consolidació de les
Falles com una festa urbana i moderna convertida ja en expressió popular
de valencianitat quan, en les dècades dels anys vint i trenta del segle
passat, un nou impuls es traduí en la represa o expansió de l’activitat
fallera en localitats on els cadafals fallers tingueren el seu correlat en la
publicació dels corresponents llibrets com a expressió escrita de la festa
(Gandia, Estivella, Manises, Godella, Burjassot, Borriana, Vilamarxant,
Sagunt, Alfafar, Alcoi...). Com ja havia passat a la ciutat de València, es
va consolidant un planter de poetes festius locals que començaren a ser
autors habitual en altres ciutats on es plantaven falles, com ara Rafael
Bigné a Gandia o Joan Baptista Tejedo a Borriana. Fins i tot el poeta Miguel
Hernández col·laborà amb les Falles d’Oriola escrivint els versos per a la
falla del passeig de Sagasta de 1935.
L’expansió geogràfica del llibret de falla desbordant les fronteres del Cap
i Casal i estenent-se per la resta de localitats falleres és un clar testimoni
de la consolidació del llibret de falla (de fet, és quan es generalitza esta
denominació) com un producte editorial singular, amb una estructura textual
homogènia i una extensió relativament flexible.
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1953

Temps de quarantena, temps de silenci. Temps de
folklorització de la festa, d’instrumentalització del que
ja s’havia convertit en un dels elements que dibuixava la
identitat dels valencians. Però també temps de represa.
La dictadura tenia certes escletxes que alguns, des d’una
actitud possibilista —incompresa en el seu moment per
alguns sectors del valencianisme—, van intentar aprofitar
per a salvar els mots. Segurament, només entre els
vells murs d’una institució benpensant i aimadora de les
tradicions com Lo Rat Penat, podia dur-se a terme una de
les operacions de resistència cultural i cívica més reeixides
del valencianisme de postguerra.
Carles Salvador, al capdavant de la Secció de Llengua
i Literatura del vell i digne Lo Rat Penat, va posar en
marxa l’any 1949 uns cursos de valencià, una ferramenta
imprescindible per a aconseguir la dignitat lingüística i
literària de la llengua. Al remat, la dignitat cívica. Ja ho
expressava aquell mateix any el poeta i gramàtic en una
carta adreçada a Francesc de Paula Burguera a través
d’una frase ben difosa: «El valencianisme és, abans de tot,
una posició ètica».
Carles Salvador, conscient de l’àmplia difusió que tenia
la literatura popular i festiva, dedicà els seus esforços
a dur a terme un treball de conscienciació i difusió amb
l’objectiu de dotar els poetes festius de la sensibilitat
i formació lingüístiques necessàries per a millorar els
seus escrits. I fou així com un gran nombre de lletraferits
voluntariosos va passar pel casalot de Lo Rat Penat per
instruir-se en la seua llengua, fet que donà un important
impuls qualitatiu a la literatura fallera.
En esta aspiració el poeta de Benimaclet tingué la
complicitat del sector valencianista agrupat al voltant
de la revista Pensat i Fet, amb el seu director, Ricard
Sanmartín, al capdavant. És en el número de 1951 d’esta
publicació on Salvador esbossà la seua proposta literària i
lingüística sobre els llibrets de falla:
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Ha d’estar en valencià,
perquè escrit en castellà
perd sabor i perd tipisme,
i no és cosa, clar està.
de fer més confusionisme.
En vers ha d’estar escrit
sense massa floritura,
no fent abstrús el sentit:
lo que diga, estiga escrit
amb clara literatura.
Però amb llenguatge correcte,
popular, no xavacà,
fent que el vers siga perfecte
com demana el purità
que no admet ningun defecte.
Sens faltes d’ortografia
estiga imprés el Llibret;
tinga un estil senzillet
i dignitat i alegria,
com ho fa el PENSAT I FET.

Salvador, que aquell mateix
any havia guanyat el primer
premi del concurs de llibrets de
Lo Rat Penat, aprofità en 1955
l’efemèride del centenari del
primer llibret de falla publicat
per a exposar el seu programa
de recuperació i dignificació
literària i lingüística, indicant
que el llibret havia de ser
«graciós, fàcil, intencionat, amb
llenguatge familiar, entenedor,
sense imatges poètiques de
lirisme pur objectiu o subjectiu,
les quals en lloc de millorar el
llibret encara l’empitjorarien».
I destacà més avant quin havia
de ser l’objectiu: «aconseguint
la màxima graciositat amb el
mínim esforç conceptual». D’altra
banda, feia referència a la decisió
presa un any abans per Lo Rat
Penat de fer oficials les Normes
de Castelló per a participar en
el seu concurs de llibrets: «els
llibrets de falla actual, per tal que
siguen tinguts en compte per als
premis anuals que discernix el
“Rat-Penat”, han d’anar, i de fet
hi van, escrits amb l’ortografia
oficial que s’ha imposat per
a tota classe de publicacions
valencianes, des del Missal, de
contingut tan transcendental com
etern, a l’intranscendent llibret
de falla que dura tres dies...». Per
a Salvador, la literatura fallera
no podia restar al marge de
la consolidació de l’ortografia
acordada l’any 1932, que era la
que havien adoptat les editorials
valencianes.
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1985

Una nova fita important en l’evolució del llibret de falla, des del punt de vista
formal i tècnic, va ser la producció d’estes publicacions de manera industrial i
en sèrie. En els anys cinquanta s’estandarditzà una tipologia de llibret en format
de mitja quartilla i amb uns blocs indexats (saluda, explicació i relació de la falla,
relació dels membres i càrrecs de la comissió, creixent presència de les falleres
majors a través de les seues fotos i dels poemes que se’ls dediquen, esbossos de
les falles, programa de festejos i una gran presència de publicitat) que donaren
lloc a un model de llibret que amb el temps esdevindrà «clàssic».
Les impremtes disposaven d’una sèrie estereotipada de recursos gràfics que
trobarem repetits en els llibrets de les diferents comissions i que permeteren
abordar-ne la impressió d’una manera serialitzada i així ajustar el costos.
Un dels exemples més clars és el de la impremta de Vicent Añón, faller,
impressor, gravador, editor... D’allí procedien bona part dels motius al·legòrics
representatius de les Falles que durant les dècades dels cinquanta als huitanta
del segle passat contribuïren a configurar l’univers visual i simbòlic de la festa.

6. Naufraguen les
tradicions(?)
No com a pregunta, sinó com un crit punyent de denúncia, esta frase era el
títol de la mítica falla amb què l’artista faller Julián Puche s’acomiadà de la
secció especial amb la comissió de Na Jordana l’any 1975. Era el lament per la
progressiva i lenta desaparició d’expressions de la cultura popular tradicional
que s’havien vist desplaçades per les noves formes d’oci que caracteritzaven
la moderna cultura popular de masses. Però, com deia la mateixa comissió del
Carme, fent seues les paraules de l’escriptor francés André Malraux, «la tradició
no s’hereta, es conquerix».
La creixent institucionalització i ritualització de la festa havia afectat també
els llibrets, que arribaren a un elevat grau de fossilització cap als anys setanta i
mostraven evidents símptomes d’esgotament del model clàssic. El revifament
que la cultura popular i festiva va experimentar a Europa en eixa dècada coincidí
a casa nostra amb els aires renovats de l’esclat de la transició —temps en què
tot estava per fer i tot era possible—, on les demandes democratitzadores i
valencianistes cristal·litzaren en comissions falleres de nova planta (la King
Kong o les del Camí de Montcada), també en altres comissions de tradició
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que operaren una renovació —en alguns casos refundació— (Na Jordana o
Arrancapins), però també en moltes altres temptatives de renovació de la festa
encarnades i viscudes per un nombre destacat de comissions en comarques de
la València fallera, la (micro)història de les quals encara està per escriure.
Comptat i debatut, els llibrets esdevingueren, una volta més, testimonis del seu
temps. Noves propostes i trencaments formals anaren obrint-se pas per a donar
un nou impuls al llibret de falla, que una volta més es reinventà com a vehicle
d’expressió del coŀlectiu faller. Entre el fanzín i la revista fallera clàssica, s’obrí
tot un camí per a la innovació i experimentació, un nou impuls que reclamava
noves funcions, noves veus, noves imatges.
Algunes comissions començaren a concebre els llibrets com a obres
monogràfiques al voltant d’un tema més o menys relacionat amb el monument
faller de l’any. Eren llibrets conceptuals, que recollien textos diversos: articles
d’opinió, assajos, poemes, fotografies, quasi sempre de signatures alienes a la
falla i de reconegut prestigi en el món de la festa, o en els àmbits més extensos
de la cultura valenciana o espanyola. Sense deixar d’incloure els elements
d’un llibret anuari, el que feren va ser estendre i aprofundir el que tenien de
publicació misceŀlània, tendint en molts casos a la monografia multiautorial i
multidisciplinària. De la mateixa manera, també es modernitzà la maquetació
i augmentà també de manera considerable la presència d’elements gràfics
gràcies a l’ús de les noves tecnologies. El llibret de falla esdevingué així un
artefacte cultural. Les tradicions, afortunadament, no naufragaren, sinó que
exploraren altres mars i arribaren a nous ports.

7. Esprement els premis
L’any 1993, la Conselleria de Cultura posà en marxa una convocatòria de
«premis per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per
les comissions de les falles en l’àmbit de la Comunitat Valenciana». Una
alambinada denominació per a allò que prompte en fallera prosa es coneixeria
simplement com a «premis de la Generalitat (o de la Conselleria) als llibrets
de falla» —un resum no exempt d’equívocs. 91 anys després de la posada en
marxa del concurs de Lo Rat Penat, la creació d’uns premis tornava a servir
d’estímul per a obrir nous camins als llibrets de falla.
Com hem vist en el punt interior, ja hi havia comissions que havien fet del
llibret un artefacte cultural, però és innegable l’impuls que la convocatòria
de la Generalitat ha donat a les inquietuds de les comissions de falla alhora
d’apostar pel llibret com a vehicle de comunicació i d’expressió artística i

No obstant això, unes bases massa rígides, fruit dels condicionants
administratius —no oblidem que estem parlant de subvencions i, per tant,
gestió dels recursos públics, que han d’estar presidits per la transparència i
la concurrència competitiva— han dirigit l’evolució del llibret cap a un model
en ocasions mastodòntic —allò que alguns han anomenat «gallofisme»—,
que genera alguns problemes pendents de resolució, entre els quals la manca
de coherència entre la publicació escrita i el cadafal faller (desaprofitant així
una oportunitat magnífica per a ampliar la reflexió que podria suscitar la
falla), la relació amb els col·laboradors (voluntaristes milicians de la paraula
que acaben rebent un tracte fred i semiprofessional per part d’algunes
comissions) o la necessitat que la comissió fallera puga veure’s reflectida i
identificada amb el seu llibret.
Potser, després de 30 anys, ha arribat l’hora de revisar a fons els «premis de
Conselleria», les seues bases, i premiar el llibret no com un element de promoció
del valencià —això, com el valor en la mili, ja se li suposa—, sinó com el
producte editorial vinculat a una manifestació festiva, cultural i creativa que és.

8. Un país de llibrets
Una altra de les conseqüències dels premis de la Generalitat fou la plasmació
de l’existència d’iniciatives valuoses de diferents comissions de diferents
poblacions que no acabaven de tindre la projecció que mereixien. Amb eixe
objectiu va nàixer la Mostra de Llibrets de la Comunitat Valenciana, una idea
que l’any 2006 l’Associació d’Estudis Fallers (ADEF) va presentar a aquella Junta
Central Fallera de la particular primavera de Praga del regidor Félix Crespo, però
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creativa. A més, comportava un canvi d’escala: per primera volta un únic
concurs per a tot el territori faller, sense seccions. Comissions de Xàtiva,
Borriana, Gandia o Alzira donaven a conéixer les seues propostes traspassant
els límits geogràfics —i mentals— dels esquemes fallers. A més, gràcies a
esta convocatòria, els llibrets han regularitzat aspectes editorials com ara la
necessitat de disposar de depòsit legal (és allò que garantix la seua presència
en la Biblioteca Valenciana, centre de referència per a la conservació editorial
a casa nostra) o han explorat noves vies de difusió a través de plataformes
digitals. També els llibrets han experimentat amb nous formats, conceptes
i tractaments, buscant obrir camins, però també una singularitat que els
fera mereixedors del cobejat premi. I també s’ha assajat en noves formes de
gestionar l’edició d’estes publicacions amb la constitució, fins i tot, d’equips
de coordinació, que han eixamplat la base en algunes comissions.
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que finalment no tirà avant. Amb el seu característic esperit acomboiador el
membre de l’ADEF Pasqual Molina la va recuperar i exposar a la Federació de
Falles de Gandia, qui de seguida es va bolcar en el projecte.
La Mostra ha servit de punt de trobada a les comissions més inquietes en el camp
dels llibrets de cap a cap de les nostres comarques, i els ha oferit la possibilitat
de compartir experiències, d’accedir —en un moment en què ni ens imaginàvem
que un llibret es poguera consultar des del mòbil— a les publicacions d’altres
comissions. A més, la pura i simple exhibició dels llibrets s’ha completat amb
presentacions, xarrades, debats i taules redones sobre aspectes ben diversos.
Aspectes com ara el depòsit legal i l’ISSN, les plataformes digitals, noves formes
de finançament, el llibret electrònic, fórmules d’autoedició o ferramentes
col·laboratives en línia són alguns dels temes tractats, i són testimoni de la
complexitat a què s’ha arribat en l’elaboració i edició dels llibrets, així com de
les necessitats de formació i informació que tenen els responsables d’estes
publicacions en les comissions de falla.

9. La creació d’una marca
En un procés que ha anat construint-se gradualment, el projecte dels Premis
de les Lletres Falleres ha suposat un altre moment clau per als llibrets de falla.
D’entrada s’ha de subratllar que es tracta d’una iniciativa horitzontal, nascuda
entre les parets dels casals, en taules cobertes amb rotllo de paper, des de la
mateixa base fallera. Les entitats fundadores: l’Associació d’Estudis Fallers, la
Falla la Malva d’Alzira, la Falla el Mocador de Sagunt i la Falla Borrull-Socors
de València, i la plataforma Malalt de Falles, a les quals s’han sumat entitats,
comissions i juntes locals de Gandia, Sueca, Tavernes de la Valldigna o Torrent,
entre altres. Si l’objectiu originari era donar compte de la diversitat de veus
creatives (poetes, assagistes, il·lustradors, dissenyadors...) que hui en dia
es poden trobar en els llibrets de falla i que altres guardons no acabaven de
reconéixer, és indubtable que han contribuït a la creació d’una marca que
reforça un imaginari global i compartit. Els premis, amb les seues corresponents
gales d’entrega itinerants, han aconseguit donar visibilitat no només a les
comissions, sinó als autors que hi col·laboren. Una volta més, els premis com a
generadors d’un star system, recuperant el plat de glòria com a colofó dolç.
És cert que el concepte o la «marca» de Lletres Falleres transcendix el de «llibret
de falla», però s’ha d’assenyalar que ha generat una xarxa de complicitats amb
institucions alienes al món de les Falles, com ara la Diputació de València o
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que ha contribuït de manera notable al
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reconeixement i la projecció d’estes publicacions en nous àmbits, a revindicarne la dignitat. De segur que Carles Salvador o Ricard Sanmartín no podran evitar
esbossar un somriure en veure que la seua llavor continua.

10. #SomPatrimoni
Quina repercussió han tingut en els llibrets la declaració de la festa de les Falles
com a patrimoni de la humanitat? En els moments previs a l’assemblea de la
UNESCO hi havia patrimoniescèptics, negacionistes o simples desbaratafestes
que es preguntaven en què anava a beneficiar les Falles eixa declaració, quants
diners se’n podrien traure. Són els mateixos que ara s’omplin la boca amb el
patrimoni per a reclamar ajudes públiques en lloc de qüestionar-se l’evolució de
la festa pels camins de la insostenibilitat. Evidentment, no havien —i continuen
sense fer-ho— entés res. La inscripció de les Falles en la llista representativa
del patrimoni cultural immaterial de la UNESCO ha sigut un catalitzador del
canvi de percepció que les Falles rebien entre determinats sectors de la societat
valenciana, distants i no conscients plenament dels seus valors culturals i socials.
L’expedient presentat pel govern espanyol davant la UNESCO parlava de la
literatura popular associada a les Falles, dels diversos gèneres, dels literats
festius, dels llibrets publicats per les comissions, dels diferents premis literaris...
Però, tornant a la pregunta inicial, no es tracta simplement de fer-nos ressò del
que pot incloure un document de treball, sinó de constatar que tant en els anys
previs a la declaració de la UNESCO com en els posteriors, els llibrets de falla, la
literatura fallera, han sigut objecte de diverses iniciatives de recerca i difusió que
han contribuït a subratllar la seua dimensió patrimonial, tant en l’àmbit faller
com en el conjunt de la societat, atenent els seus valors creatius i socials.
Així, podem recordar exposicions com l’organitzada per la Generalitat
Valenciana en 2015 («El llibret de falla. 1850-2014. Explicació i relació de la festa),
que des del Centre del Carme va començar un periple itinerant per les localitats
més destacades del territori faller, l’organitzada per la Biblioteca Històrica
de la Universitat de València en 2019 («Cinc cèntims valia el llibret!») o la que
prepara en Falles del 2022 l’IVAM. Exposicions que, a més, han servit també per
a reivindicar tant els col·leccionistes particulars com els arxius i biblioteques
públics en la conservació, recerca i difusió dels llibrets com a elements
patrimonials que contribueixen a fixar la memòria de les Falles.
També fruit d’esta nova percepció, en els últims anys s’han editat publicacions
diverses relacionades amb els llibrets: monografies com el catàleg de l’exposició
de la Generalitat (també una guia didàctica), antologies d’autors (com les
de Josep Martínez Izquierdo, el Poeta del Foc, o la dels poetes premiats amb
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l’extraordinari Bernat i Baldoví de Lo Rat Penat) o edicions crítiques o facsímils
d’autors antics (com les de les explicacions falleres de Bernat i Baldoví). I hi
hagut també algunes produccions audiovisuals, com la que acompanyava
l’exposició de la Generalitat o la produïda per Yogurt de Fresa.
Finalment, els llibrets de falla, la literatura fallera, les lletres falleres, han sigut
objecte i matèria de diversos cursos monogràfics o generals sobre la festa de
les Falles, com ara els tallers de poesia satírica i llibrets de falla impartits per
la Federació de Lletres Falleres i organitzats per la Diputació de València a
través de les oficines municipals de promoció del valencià, el curs de postgrau
especialitzat en Falles i creativitat organitzat per la Universitat de València o el
curs MOOC (curs online massiu i obert) sobre les Falles organitzat pel Servici de
Formació i Innovació Educativa de la Universitat de València.
Quins seran els nous moments, les noves fites, que marcaran el camí dels
llibrets? Ja advertíem a l’inici que esta era una tria personal. Siga com siga,
el que està clar és que els llibrets de falla són un dels principals testimonis
del dinamisme d’una festa en evolució constant. Només en la mesura que la
societat que la celebra s’hi senta identificada tindran garantit el seu futur.

Vicent Borrego Pitarch
Coordinador de les
publicacions falleres
de Na Jordana
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llibrets des de la
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Malgrat la dilatada experiència com a coordinador del llibret de la meua
comissió (què anem a fer si els anys no passen de bades) i també com a jurat
puntual en una edició concreta dels premis de la Conselleria de Cultura per
a promocionar-hi l’ús del valencià, pense que no soc qui per a formular o
fer extensiva cap proposta per bescanviar aquells criteris de valoració que
ens ajudarien a redreçar allò en què en la meua opinió, han degenerat molts
llibrets de falla.
Sovint els seguidors d’aquesta mena de publicacions, solen qüestionar-te:
És gruixut? - Tot el que ha donat de sí la falla. Potser l’any vinent no ho siga.
És necessari un ‘llibrot’? - Ni molt menys, sempre que siga rodó.
Té un format innovador? - A hores d’ara no, perquè forma part d’una col·lecció
de publicacions, les nostres! L’originalitat estreba en la forma d’abordar els
continguts.
Té moltes col·laboracions? - Les justes per divulgar la temàtica que aborda el
cadafal d’enguany o conscienciejar sobre els valors que pretén transmetre.
Inclou articles d’investigació? - Sí, però només vinculats amb la comissió o amb
l’argument de la falla. Que a hores d’ara hi ha moltes més plataformes per
divulgar estudis sobre la ciutat o la festa en general.
Hi ha col·laboracions de primeres firmes? - Les hi ha només de persones
estretament vinculades als temes que ens proposem abordar, és a dir, aquells
que tracta la falla.
Quin és el pes del disseny? - El necessari per fer-ne del llibret un producte del
seu temps.
Has aconseguit molts anuncis en valencià que són els que més puntuen? – Ai,
las! Aquells que la realitat sociolingüística d’una gran ciutat permet, perquè al
capdavall “qui paga mana”.
És clar que les publicacions de Na Jordana han aconseguit encunyar una línia
editorial d’acord amb la peculiar visió, missió i valors que la comissió té sobre
la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra festa. Però allò que resulta
essencial per a nosaltres ho és també per a la resta?
Per a nosaltres en primer lloc sempre ha sigut la falla i després el llibret i
mai a l’inrevés. És el lema que tria l’artista el que justifica, cohesiona i dota
de coherència a totes i cadascuna de les seccions de la publicació, des
de l’explicació i relació de la falla (ànima del llibret), als articles d’opinió,
els estudis d’investigació, les propostes didàctiques, les il·lustracions o la
manera en què s’aborde el bloc ritual (salutació, representants, memòria
gràfica de l’exercici, comissions executives i d’honor, etc...). Per descomptat

Tots aquests raonaments van fer que en un debat celebrat en plena
pandèmia on vam participar diversos i diverses responsables de coordinar
un llibret la meua opinió s’allunyara de bona part de la resta ¿Plantant
una comissió la mateixa falla que el 2019 (que ja comptava amb el seu
corresponent llibret), com es podia instar a institucions i altres organismes
a convocar noves ajudes per premiar una nova publicació sobre un mateix
cadafal? Conferisc un nou sentit als ninots i ja tinc nou pretext per publicar?
I respecte a l’ànima del llibret, és a dir, als versos explicatius, també cal cercar
la coherència. No només quant a la normalitat lingüística, responsabilitat que
ens correspon per ser art i i part d’una festa que des dels seus orígens s’ha
expressat en valencià, sinó també quant a la forma o estil o, sobretot, quant
al contingus si no volem incórrer en l’error de desvirtuar el vertader sentit
de la falla (també soc estudiós d’esta festa i els versos d’una falla són l’única
font de què disposen futurs investigadors). I del rigor dels versos parle amb
coneixement de causa, una causa que en la meua comissió va propiciar el bolc
que des del 1986 van fer els nostres llibrets, prevalent allò accidental sobre
l’essència, és a dir, obrint pas a la bibliodiversitat quant al format i conferintlos un esperit lúdic, com a expressió que són de la festa de les Falles, i també
tot allò que a hores d’ara prima en els concursos off Lo Rat.
Uns concursos que al meu parer creen tendència prioritzant mitjançant la
concessió de premis uns models concrets de llibret sobre la resta. I els fallers
i les falleres ja en tenim prou llast amb els paràmetres que condicionen el
gust de l’estètica fallera per mitjà dels palets.
A Na Jordana va ser la manca de competitivitat, sobretot durant l’etapa
compresa entre el 1985 i el 1996, la que en propicià la inflexió. I eixa manca
de concurrència competitiva ens conferí la llibertat d’experimentar amb el
model del llibret-objecte (1987) o del llibret underground (1988), tal i com
han sigut catalogats en exposicions i mostres temàtiques.
Soc funcionari i per tant coneixedor de la necessitat d’establir uns criteris
objectius de valoració, a l’hora de gestionar els diners públics per part de
les institucions valencianes. Però en un llibret del segle XXI hi ha molt de
subjectiu, molt de qualitatiu sobre allò quantitatiu. Com avaluar o regular
aspectes com el format, el disseny, l’originalitat de l’estructura dels
continguts o la qualitat i fidelitat dels versos respecte a la trama dels cadafals?
I ara em pose en el rol de jutge i no en el d’opositor, que un servidor abans
de cuiner ha estat frare. En temps convulsos vaig ser component del tribunal
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serà també la temàtica la que condicione a qui en proposem efectuar les
col·laboracions en base al seu coneixement o competències sobre el tema
relacionat amb la falla.
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designat per la Conselleria de Cultura per a proposar la concessió de premis
als llibrets per a la promoció de l’ús del valencià. Sí, quan la normalitat
lingüística (que no la normativització) n’era el principal objectiu de la
convocatòria, quan les bases no reglamentaven altres paràmetres més enllà
que contribuir a la difusió de l’ús del valencià (normatiu o no) que en feien
les falles per mitjà dels llibrets. Què fàcil va ser per als fallers, humoristes,
investigadors i filòlegs que hi formàvem part arribar a un veredicte. Ens
deixàrem portar per la subjectivitat i hi va primar allò original, contemporani i
alternatiu respecte de la resta. En el pòdium junt a una extensa i convencional
publicació d’un llibre de festes (falleres) de poble, van estar un llibretobjecte escrit en secessionista i altre dos dos de menut format impresos
en offset i amb una extensió no superior a 40 pàgines. L’objectiu prioritari
es va aconseguir: que les falles s’expressaren en la llengua minoritzada pel
castellà perquè aquella, pel damunt d’altres factors, n’era la meta. Una meta
que no tota la societat valenciana llavors compartia perquè només els dos
fallers triats com a jutges vam patir les conseqüències. A un servidor se li va
fer escrache a la porta de casa i a la porta del casal i a l’altre, ves per on, uns
vàndals li van cremar abans d’hora la seua falla infantil. Eren altres temps? No
ho sé, però puc dir que només feia un any de l’assassinat de Guillem Agulló.
Però a allò que anàvem. Tot allò creatiu no es pot encrostar sota cap
paràmetre. Però les institucions sí que tenen la competència de posar les
pautes per a contribuir a preservar el futur del llibret en l’era digital en què
ens trobem, per molt romàntic que es mostre el reduït mercat de les edicions
falleres en paper.
La pandèmia ens ha fet reiventar-nos en molts aspectes i durant el
confinament algunes comissions falleres hem hagut d’adaptar activitats
presencials online, a difondre propostes escèniques i expositives per
plataformes i xàrcies socials i a interactuar (fins i tot, de forma molt més
estreta que ho fèiem abans) amb els nostres seguidors o seguidores per
videoconferència.
El llibret encara no ha trasbalsat el llindar virtual. Les TIC aplicades a l’educació
han facilitat l’ensenyament i aprenentatge durant el confinament per mitjà de
jocs interactius, vídeos divulgatius i altres eines. Per què no fer-ne ús d’elles
per adaptar i difondre els continguts de les nostres publicacions?
Jo pense que per ahí està el camí. Com? A l’estil de cada casa, perquè com
deia el dramaturg i compositor festiu Rafael Martínez Coll “Cada falla és una
casa i cada casa és una falla”.

José Manuel Rubio Albentosa
Miguel Ángel Martínez Tortosa
Falla Plaça Malva d’Alzira
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El llibret de
falla... de Bernat
i Baldoví a
l’actualitat
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El llibret de la falla sembla l’eina cultural més utilitzada pel col·lectiu faller però,
allò que ens proposa en este article la Falla Duc de Gaeta és més digne de reflexió
en unes taules redones que en un article, de tota manera ho intentarem.
Des de Bernat i Baldoví fins als nostres dies molt ha canviat i per a bé sobre les
publicacions falleres. La Malva és una falla prou jove, fundada en 1984 però no
seria fins a 1989 quan José Manuel i jo ens endinsaríem en la tasca llibretera
que tants bons sabors ens ha dut. Aquell primer llibret, tamany menut, seguia
les normes i corrents bàsiques del que s’entenia com a llibret en aquella època,
esbós, explicació, fotos de les falleres, quatre escrits i la publicitat necessària
per a la comissió. El bot qualitatiu el férem, coincidint amb la creació dels
premis per a l’ús i foment del valencià en 1993. Aquell any ja començarem amb
les innovacions i en 1994, primera vegada que aconseguirem el primer premi,
res tenia a vore ja aquella publicació amb el que havíem fet tan sols cinc anys
abans. Estem convençuts que medir-se a les comissions de tota la comunitat
que començaren a despuntar, Falla Ferroviària de Xàtiva, República Argentina
de Gandia, Club 53 de Borriana, Mocador a Sagunt, Na Jordana a València, etc
feren que els llibrets de falla evolucionaren ràpidament, canviant de fisonomia i
sobretot de continguts.
Evidentment hi havia i continua havent-hi dos corrents respecte als premis dels
llibrets, Generalitat i Lo Rat Penat, amb criteris lingüístics i d’avaluació molt
diferents però, la llibertat està per a exercir-la i així cada comissió tria el que vol.
Nosaltres sempre parlarem des de el vessant de la Generalitat que és en la que
hem guanyat nou primers premis.
Els premis de la Generalitat aconseguiren per un costat donar contingut al
llibret, però un contingut que s’allunyava de la falla, més bé era una publicació
amb una recopilació indiscriminada d’articles i després es ficaren de moda els
llibrets temàtics.
Començaren a fer-se famosos els totxos, llibrets de falla amb quasi quatre-centes
fulles que sé ben cert que cap persona ha arribat a llegir-los ni tan sols el jurat.
Com que al principi érem pocs els qui estaven en l’elit dels llibrets, la gent més
intel·lectual, escriptors, poetes, periodistes, etc. eren convidats a participar i
acceptaven de bona gana perquè els llibrets havien evolucionat a publicacions
més serioses i allò dels “falleritos i al búnquer barraqueta li pegarem la volta.
El que ha passat en l’actualitat és ben clar, les comissions que fan bons llibrets
s’han multiplicat per tot arreu, els que escriuen en els llibrets són els mateixos,
sense comptar que ja molts autors declinen col·laborar en els llibrets perquè no
pot ser que hages d’escriure una mitja de deu articles cada any.
En Generalitat, com que l’ús del valencià està més que demostrat en la

Pensem també que la sàtira i la critica deu ser l’eix sobre qui gira la falla i el
llibret. Per a nosaltres, l’explicació de la falla ha estat fonamental, és un dels
apartats amb més cura, sempre fent una crítica local.
Està clar que el llibret, darrerament ha esdevingut més en una revista d’estudis
fallers que en una publicació que arreplegue el sentiment d’un barri. Caldria
també parlar d’este tema perquè els barris han passat a ser ubicacions on els
planten les falles i no on pertanyen els membres d’una comissió.
No tens la impressió d’estar fent un esforç cultural sense resposta? Esta era una
de les preguntes que ens plantejàvem a l’hora de fer l’article. José Manuel i jo
fa trenta-un anys que fem un esforç cultural sense resposta, almenys dins de la
comissió, no és així a València o en moltes localitats de la Comunitat Valenciana.
De vegades, massa sovint, la resposta dels membres de la teua comissió no és
felicitar-te pel treball ben fet sinó donar un bon cabussó perquè no l’has ficat a
ell o la seua filla en cap foto.
Respecte a l’originalitat del nostre llibret, tal vegada és en el que més incidim,
sempre cal anar lluny, més lluny, per tant, el nostre equip Josep Antoni i Alba
Fluixà, José Manuel i jo busquem com diuen ara la transversalitat temàtica,
vinculada i arredonida, és l’única manera de no repetir-se.
La plataforma Lletres Falleres va nàixer en l’exercici 2011-2012 per potenciar
els continguts culturals dels llibrets de falla i per reconéixer l’esforç que fan
tant les comissions com els autors i col·laboradors literaris i plàstics per a
mantindre uns nivells de qualitat i obrir nous horitzons creatius i de continguts
en eixes publicacions.
És una convocatòria feta per la nostra federació i que tracta de premiar als
llibrets en qualsevol àmbit, per separat: poesia, microrelat, poesia satírica, millor
article, assaig, portada, sainet, contingut infantil, coherència o al premi global
que és anomenant Lletres Falleres.
En les nostres conclusions al postulat llibreter sí que és cert que ens trobem
en una bombolla literària, cal buscar altres fórmules, i no penseu que són els
llibrets digitals, estos reforcen la difusió, mai la poden substituir, estic parlant de
fer les coses d’una altra manera, no com sempre, també desmuntar el club de
firmes imprescindibles, cal que entre saba nova.
La pandèmia ha obligat a les Falles a reinventar-se i els llibrets no podem quedar
enrere, aprofitem l’ocasió.
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seua pulcritud i els autors sempre tenen alguna cosa interessant a dir, ara
evidentment cal aguditzar l’enginy el la maquetació, il·lustracions i posada en
escena del llibret.

Falla del Duc

94

El llibret de falla:
ritual festiu o
publicació per a
llegir?
Gil-Manuel Hernàndez i Martí
Coordinador del Llibret de la
Falla Arrancapins

Sabem, d’una banda, que el llibret és un ritual festiu dins l’entramat ritual
de la festa fallera. Amb l’aparició pública del llibret es dona per oberta
oficiosament la festa, l’arreplegà, si és que encara es fa, servix per a
donar a conèixer el llibret a fallers i veïns i en altres casos s’organitza un
acte públic o privat al casal per presentar-lo en societat. Fins i tot abans la
delegació de llibret o els seus encarregats reben el mandat de la comissió
d’enllestir la publicació que done fe de la vida de la comissió durant
l’exercici. I serà important no oblidar res, posar bé els noms de tots els
fallers, falleres, col·laboradors i anunciants, que en les fotos de grups
tothom es veja reflectit, que es puga satisfer un mínim d’exigències
d’autocelebració de la comissió i que el llibret tinga certa imatge
atractiva perquè quan passe la festa es convertirà en un objecte per al
record i per a reactivar la memòria fallera personal i col·lectiva. El llibret,
a diferència de la falla, no es crema, sinó que es conserva, s’arxiva, es
consulta, queda com el testimoni material més fiable i complet de la festa
d’una comunitat. I si ajuntàrem tots els llibrets el fresc obtingut seria
grandiós, amb una enorme quantitat d’informació sobre què és realment
la festa, com funciona, com respira, com transpira i com experimenta
transformacions. Els premis al llibret reforcen la seua dimensió ritual,
ja que tenen lloc en un escenari, en una representació, amb figures
simbòliques i de poder donant suport i un públic que va essencialment a
celebrar, que això és l’essència del ritual. El llibret, doncs, acomplir una
important funció ritual i simbòlica en la reproducció de la festa, ajudant a
conformar els seus relats, els seus mites i els seus imaginaris.
D’altra banda, el llibret és una publicació, preferentment en format
de llibre o revista, amb textos, fotografies, il·lustracions destinat
al seu consum cultural en forma de lectura. És, doncs, un objecte
cultural que sols té sentit si uns lectors se’l miren, lligen i obtenen
informacions, impressions, valors i idees. I ací és on apareix el dubte
essencial, ja que hi ha serioses sospites de què el llibret es llisca
realment. Més aïna podria ocórrer tot el contrari: que importe més el
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Hi ha moltes preguntes que ens podem fer sobre el present i futur dels
llibrets de falla: sobre si el model actual és viable, sobre si els premis
influïxen molt o poc, sobre si ens repetim, innovem o ens hem clavat
en una espiral que du no se sap ben bé a quin objectiu. Podem també
indagar per la relació entre el llibret i la falla plantada, entre el llibret i la
comissió que el sufraga, entre el llibret i la literatura que conté, o entre
el llibret i els seus destinataris, si és que tenim clar quins són. Podem fer
eixes i moltes preguntes més, però la resposta sols és possible intuir-la
si sintetitzem totes eixes preguntes en una sola pregunta: és el llibret de
falla un ritual festiu o una publicació per a llegir?
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seu valor ritual que d’ús de lectura. I si passa això el llibret es queda
coix i orfe, el llibret resta abandonat en la prestatgeria, mig oblidat,
disponible sols per a alguna consulta esporàdica o el retrobament a
posteriori amb la nostàlgia. I aleshores, si passa això, el llibret fracassa
en el que té de literari, de descripció i anàlisi, d’il·lustració i imatge de
la festa. Si el llibret no es llig, ja pot acumular premis i reconeixements,
ja pot acollir les millors col·laboracions, ja pot omplir teatres on es
lliuren premis amb gran desplegament de mitjans, ja pot ser gros,
lluent, bonic o espectacular que si no es llig naufraga en la seua missió
bàsica com a publicació: comunicar i fer sentir.
És aleshores el llibret una representació ritual del que podria ser, un
simple enunciat simbòlic, o pot consumar la seua missió de revelar la
falla, la raó de ser d’eixa falla i la necessitat del col·lectiu que la planta
de mostrar-se i ser entès? És el llibret un simple objecte decoratiu
o resulta funcional a la cultura o al que esta suposa com a reflexió,
crítica, investigació i experiència enriquidora? En suma, ens creiem el
llibret? I com? Per a què? És un objecte per a observar i saber que es té
o és una obra amb la qual dialogar? Es podrien afegir més preguntes,
però al remat tot implica contestar a la qüestió de si el llibret és sols un
mitjà per a un fi o també un fi en si mateix.
Hi ha la tècnica, el pressupost, el paper, el color, la textura,
l’originalitat en la presentació, la grandària, l’extensió, el disseny i
maquetació, però sense la passió, sense la utopia, sense la il·lusió,
sense la inquietud per arribar als altres, el llibret esdevé corfa sense
ànima, estructura sense contingut, un poc a semblança d’eixos grans
falles que no ens diuen res o eixes pel·lícules espectaculars però
buides. Què ens transmet el llibret? Què ens transmet la falla? Què ens
transmet la comissió? Ens interessa, ens interpel·la, ens seduïx, ens
remou? O queda tot en una simple representació formalista? El llibret,
si és festa, ha de ser representació i celebració alhora, dissidència i
comunitat, experiència i impressió. En última instància, llegir-se el
llibret consuma el ritual sense deixar-lo a mitges, perquè el dota de
contingut, sentit i transcendència. Llegim?

El llibret faller
Hugo Morte
Faller, llibreter
i persona
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Evolucionar cap a altres formes de fer llibret faller és necessari.
La innovació en tots els àmbits de la festa fallera, és necessària.
Respectar els motius del seu naixement, el seu orige i els
fonaments primigenis, són necessaris per a innovar. El llibret és
viu i és un vehicle de comunicació amb la societat, cada context
històric, social, cultural i festiu correspon a formes i formats
diferenciats. És evident que el llibret ha evolucionat i molt, i el
més important, evolucinarà. La evolució ha d’anar acompanya
d’innovació i sostenibilitat, sí, de sostenibilitat, en el seu sentit més
ample, i per supost, també fem refrència a la vessant ecològica.
Nosaltres entenem el Llibret com “l’explicació i relació de les
Falles, gran i infantil”, aleshores hem de ser coherents amb els
monuments que plantem. Intentem sempre que esta temàtica
tracatada, siga inèdita, d’interés, de matèria fallera o relacionada
i reivinidcativa. Al seu torrn, cuidem el contienent i el contingut,
es preocupem que siga una proposta séria, que aporte i sume
a la festa fallera, i molt ben presentada. És importantíssim el
llibret infantil. El futur del llibret passa per la digitalització, el
llibret intercatiu és el present i futur, al seu format. I mai hem de
perdre que ha de dur aparellada l’explicació de la Falla. A l’any
2012 l’equip del Mocador ens proposàrem este necessari format
per sal llibret, però les bases del Concurs de GVA que són font de
financiacó imprescindible per a nosaltres, no contemplava este
format. Tinguerem que rebutjar esta opció.
Seguint en el ecosistema del llibret faller, cal fer menció al
concusos, font de financiació, com he dit abans, per a moltes
Falles i de prestig per a altres tantes. És evident que les bases del
concurs de GVA és un anacronisme faller, com tant altres, i s’han
de canviar amb caràcter d’urgència., estan fonamentades en un
context social, faller i cultural diferent a l’actual. Varen nàixer per
a promocionar l’ús del valencià normalitzat al món faller i esta fita
ja està assolida. Les Falles de les diferents poblacions del territori
valencià són un exemple, no tant, el cap i casal que continuen
la gran majoria amb les normes d’El Puig. L’evolució natural
hauria de ser que la direcció del llibre de la GVA es fera càrrec del
concurs i adaptar les bases a l’actualitat fallera i socio-cultural.
Propondria un conjunt d’organitzacions al voltant del llibre
s’uniren per a crear unes noves bases., a saber, la Fundació FULL,
Fundació Bromera, una representació de les Falles, la pròpia GVA,
l’ADEF, entre altres.

Gandia hauria de ser itinerant. Ixe és el futur de la Mostra
de Llibrets. Sols així farem difussió de proximitat en totes
pobalcions del territori valencià.
L’estima i amor per les Falles i el llibret em ve de mon pare i
intente traslladar a les meus filles, tot allò que he escrit està dit
amb caràcter constructiu i des de la meua experiència fallera i
“llibretera”.
És la meua opinió.
Gràcies estimada lectora o estimat lector si has llegit fins ací, un
mèrit el teu!
El 6/12/21, dilluns, dia fredós i ventós,
es van escriure estes linies.
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En canvi, a la Federació de Lletres Falleres, hem aconseguit
protegir les parts fonamentals d’un llibret al context actual,
però les Falles evolucionen i els premis i les seues bases també
haurem d’evolucionar. Actualment, és la guia pràctica per a
fer un llibret complet i coherent, però la pregunta adequada
seria, demà ho serà? Moltes idees/propostes han sorgit del meu
pensament com amant de la literatura festiva, per exemple,
crear una plataforma digital de llibrets fallers o articles
relacionats amb les Falles, creació d’un nou premi que es valore
l’evident digitalització dels llibrets, aprofitant fites importants
com la capitalitat del disseny de València l’any 2022 fer un
premi conjunt al disseny del llibret i així generar sinèrgies amb
organitzacions i entitats i per supost, fer activitats durant l’any
de dinamització literària al voltant del llibret i la cultura festiva.
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Quo vadis,
llibret
Juanjo Medina Bonilla
Revista CENDRA /
A.C. Falla Plaça de Jesús

Però els temps han canviat i els llibrets han anat adaptant-se a noves realitats,
la majoria provocades, com sol passar al món faller, pels premis que diferents
entitats, associacions o grups han instaurat.
Fa uns anys només Lo Rat Penat concedia guardons als versos explicatius
inserits als llibrets, en un bon grapat de categories. En el temps la Conselleria
d’Educació va començar a promocionar l’ús del valencià en els llibrets premiat
aquells treballs que més respectaven la llengua. I és que molts llibrets havien
deixat a banda el valencià i sols una xicoteta part dels continguts —explicació
de la falla i versos de lloança a les falleres majors— estaven redactats en la
nostra llengua i el gros dels textos es feien en castellà.
Més tard, algunes comissions de falla, com El Mocador de Sagunt, o
associacions com la d’Estudis Fallers, entraren a premiar els escrits
d’investigació sobre la Festa que anaven entrant a poc a poc als llibrets. Eixe
fou el germen de l’actual plataforma de Lletres Falleres, que aglutina fins a nou
entitats1, que en dotze premis, promouen i valoren els treballs publicats. Quasi
en paral·lel, naixien els premis del Casal Bernat i Baldoví, en este cas valorant els
textos inserits als llibrets en tres categories2.
Com apuntava abans, estes convocatòries han anat creant un model de llibret
que s’adapta als premis, algunes vegades absorbint continguts, afegits a
martellades, per tal de poder complir amb les bases, arribant a conformar, a
vegades, llibrets desllavassats i que poc tenen a vore en la idea que exposarà
la falla al carrer. Perquè, eixa vinculació entre falla i llibret deuria ser una
qüestió innegociable, a l’hora d’editar-los, adaptant-se al discurs de la falla,
però de vegades, voler participar en totes les categories, pel reconeixement
que aporten les nominacions i els premis, i com no, per les compensacions
en metàl·lic que poden suposar, fa que els coordinadors o coordinadores de
llibrets, retortillen els continguts buscant eixos rèdits.
Este procés, ha creat allò que s’ha vingut a nomenar llibrots, es dir, llibrets de
grandària descomunal, encara que els últims anys alguns han dissimulat reduint
1 Estes són: l’Associació d’Estudis Fallers (ADEF), l’AC Falla La Malva, l’AC Falla el Mocador,
l’Associació d’Amics del Mestre Ortifus (AMO), la Junta Local Fallera de Xàtiva, l’Associació
Cultural Comissió d’Estudis Fallers de Torrent (COMFET), l’AC Falla Portal de la Valldigna i la Junta
Local Fallera d’Alzira. També és membre la Junta Local Fallera de Sueca, com a entitat convidada.
2 Encara que els Premis Bernat i Baldoví tenen altres cinc categories no vinculades
directament amb els llibrets.
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D’un temps ençà, els llibrets de falla han passat a ocupar un lloc destacat en les
actuacions culturals de moltes comissions. Algunes d’estes, sempre han dedicat
cert esforç a plasmar a la seua publicació anual els succeïts de l’any faller i tot
allò que conté la falla, motiu primigeni d’este tipo de publicació festívola.
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el format, repartint els continguts en diferents volums. Però no és condició sine
qua non, editar grans volums per a oferir un bon producte. Per exemple, els
últims llibrets de comissions com Pl. de la Reina o Castielfabib són bona mostra
del que dic. Això sí, sempre haurien de buscar-se uns continguts de qualitat,
originals i que complementen la falla, per a passar a ser els guardians de la seua
memòria una vegada la falla romanga cendra.
Així i tot, cal apuntar que, pot ser, estem en el millor moment llibreter de l’història,
salvant la decadència palpable de l’últim terç del segle passat, quan la majoria de
llibrets es convertí en un opuscle intranscendent. Ara, per sort, s’editen magnífics
treballs, que sobreïxen per motius, com l’estètica, on participen reconeguts
professionals del disseny gràfic o il·lustradors; i, com no, pels continguts
literaris, ja siga des del punt de vista etnogràfic, d’història de la Festa o per la
qualitat compositiva de versos o textos d’opinió. Obrint, les en altres èpoques
desacreditades pàgines dels llibrets, a no poques firmes reconegudes en els àmbits
culturals que han conformat un club de firmes prominents, que solen estar en les
pàgines de totes aquelles capçaleres que es vulguen posicionar a l’elit llibretera.
I cap on anem en esta línia editorial? Crec que pel bon camí, i que en general
està publicant-se un bon producte, encara que moltes vegades el que sembla
interessant es desunfla a l’obrir la portada. Si som capaços de mantindre el
nivell, les generacions futures ens agrairan la lluita per la Cultura feta des dels
casals. Això sí, també estaria guai, que eixe esforç no s’oblidara ni dins de
les comissions —fallers i falleres, cal llegir-se el llibret de la vostra falla— ni
per les institucions, més enllà dels premis i les gales per a atorgar-los. També
les comissions deuríem fer l’esforç d’aportar llibrets a les biblioteques o a
col·leccions com la del Museu Valencià d’Etnologia, accions que serien un pas
més per a reivindicar el treball editorial que realitzem cada exercici. A més,
serviria per a escampar la repercussió dels llibrets, la qual guanyaria també si
es realitzara per part d’alguna institució, una recopilació dels millors treballs,
que no sempre són els premiats, que ficarà a la mà dels qui llegim llibrets,
aquells als que no podem accedir. Pujar-los a plataformes digitals com Issuu®, la
recopilació amb els guanyadors dels premis que fa Lletres Falleres, la publicació
d’alguns treballs que podem trobar a capçaleres com la Revista d’Estudis
Fallers o CENDRA, o la Mostra de llibrets de Gandia, que facilita l’intercanvi i el
contacte entre els assidus, no sempre són ferramentes suficients per a arribar
a tot allò destacable. Pot ser, la creació d’un arxiu autonòmic de llibrets seria
la solució a este problema. Exemples com els arxius dels museus fallers de
Gandia o Borriana o el de Junta Central Fallera, podrien servir per a mamprendre
a treballar en esta idea. Mentrestant, l’únic que ens queda als buscadors de
llibrets és remenar les pàgines per a trobar eixe vers, eixe treball d’investigació
o eixa opinió que ens aporte un poc més de Cultura Fallera, que a la fi, és allò
que ens mou.

Juan Gabriel Figueres Hernández
Coordinador del llibret de l’AC
Falla El Canet de Cullera
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Reinventar-se en
tots els aspectes
relacionats amb
el llibret
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El llibret no ha sigut alié a tot allò que ha sigut conseqüència de la pandèmia, ja que
la prova està que per al 2021, moltes de les comissions falleres no l’han elaborat
per diferents circumstàncies. En el nostre cas, sí que l’hem editat i hem aprofitat
per a fer una cosa que crec que és el que s’hauria d’haver fet, és a dir, reinventarse, ja que hem canviat a un format que és més adequat ja no només per la situació
econòmica, sinó també per comoditat i per a evitar fer un format incòmode per
a llegir. El fet de reinventar el llibret crec que és necessari i, amb aquest concepte
s’ha de fer patent, ja que la situació està començant a ser una mica insostenible. I
açò vaig a fer-ho mitjançant unes qüestions, perquè crec que quedaria tot més clar.
Estem fent el correcte amb els llibrets que publiquem? Realment, per a resoldre
aquesta qüestió anar-se’n a les diferents “competicions” de llibrets que hi ha
actualment. En primer lloc, fent paral·lelismes amb altres àmbits de la nostra
societat, trobem la Champions League dels llibrets, és a dir, els premis de la
Generalitat. Com són els premis més sucosos econòmicament, les comissions
adaptem els llibrets al que ens demanen. Són les bases correctes? Doncs,
rotundament no, per diverses qüestions.
En primer lloc, es premia la promoció i ús del valencià, però realment és un
concurs de llibrets. Promocionar el valencià en les Falles no és només fer un bon
llibret, sinó fer actes per a promocionar la llengua. Per tant, és un concurs de
llibret on molts dels criteris a avaluar s’haurien de retirar, sobretot els criteris
quantitatius: el nombre de pàgines, ja que sembla una competició de veure qui
la té més gran; el nombre d’exemplars, ja que açò es realitza en teoria en funció
del nombre de membres que té una comissió i afavorint a les comissions grans;
i del nombre de publicitats en Valencià, un fet que tampoc depén de nosaltres
i que no podem obligar a ningú a canviar el seu anunci, ja que qui paga, mana,
ja que ahí tens el risc de perdre el pressupost del llibret, ja que aquest sol ser
en funció de les publicitats que tingues. Per tant, cal canviar, com s’ha fet per
exemple a l’hora de la difusió digital i el QR, una mesura totalment encertada.
Tal vegada, el fet d’haver-hi tant de premi, és a dir, premis a escala local, Premis
de les Lletres Falleres, i sobretot els ja esmentats Premis de la Generalitat, fan
que ens preocupem més per les quantitats que per la qualitat, per a tractar de
millorar-los en aquest aspecte i estem massa pendents de fer un determinat
nombre de pàgines, un format com més gran millor, i no sé quantes parides més.
El que sí que me n’adone, moltes vegades, que faig un esforç sense resposta des
de dins de la comissió, ja que fas diverses crides al llarg de l’any i la gent passa
de tu. Demanes publicitats, responen quatre de seixanta. Demanes fotografies,
no respon ningú, però alerta que una il·luminada o il·luminat veja que no isques
en la foto, estaràs sentenciat i seràs l’ésser més menyspreable que ha parit la
comissió fallera. I si demanes articles, com ho fas als que els importa una mica,
te’l fan, però normalment tarden massa a enviar-te’l.

Per últim, vull parlar dels col·laboradors, imprescindibles en els llibrets i que
sobresaturem d’una manera prou clara, ja que solen ser els mateixos en els
llibrets TOP de la Generalitat. No obstant això, i deixant clar que els saturem,
no es justifica que diverses vegades les comissions no reben cap resposta.
L’educació ha d’estar per damunt de tot i, de vegades, pense que encara que
no es tinga interés o no es puga fer una col·laboració, sempre cal respondre. El
mateix ocorre quan en un principi, queden que sí que la realitzaran, i després
et quedes esperant-la, ja que aquest fet alenteix el procés cap a la maquetació i
la impressió. A mi açò m’ha passat amb més d’un que es creu des de fa molt de
temps una divinitat en el món faller.
Tot açò que s’ha albirat en aquestes lletres ha de servir per a enaltir una mica
més el llibret i tot allò que l’envolta, i així poder tenir una comunicació i fer més
activitats al voltant del llibret més enllà de la Mostra de Llibrets de Gandia o la
Fira del Col·leccionisme Faller, ja que hauríem de realitzar-ne més.
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I parlant de textos, com plantege els temes? Preferisc temes fallers i sempre,
intentant que siguen originals. A mi, això de fer un llibret sobre el tema que està
de moda, realment me la bufa, ja que el mateix any et trobes trenta llibrets que
parlen del mateix per a intentar atraure els jurats a les modes i molts creuen que
és el camí fàcil per a guanyar, però de vegades no ho és. Per a modes, ja tenim la
televisió, les xarxes socials, i la premsa. Als llibrets hem d’innovar, crear, gaudir,
i no fer el contingut fàcil perquè un determinat any siga l’any que siga. Ah, i
evidentment, cal que tinga relació amb la falla perquè tot tinga un sentit, si no,
és un poc trellat. En el nostre cas, el meu cabet sol tenir el tema del llibret ja en
febrer per a l’any següent i, per tant, intentem parlar en l’artista de la gran per
a donar-li, a tot, una coherència. En la infantil, costa una mica més, ja que ens
movem en pressuposts baix.
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Aprofite l’article
de la falla del
Duc per a parlar
del meu llibre!
Sebas Marín
Coordinador del llibret de la falla
Borrull Socors i membre de la
federació de les Lletres Falleres

Però com he vingut a parlar del meu llibret, el de la falla Borrull Socors
de València. Un llibret de cent anys d’història com la mateixa falla i,
que últimament, pot ser, siga un dels referents a nivell de la Comunitat
Valenciana. Sí, referent… ja que he vingut a parlar del meu llibre i, no
tinc iaia puc dir-lo.
Conscientment estic eixint-me del guió de la pregunta i context del
llibre de la falla el Duc, que amablement han oferit estes pàgines
perquè contara la meua i, és que m’encanta quan vas a una d’estes
meses rodones que organitzen les falles de postín i sempre hi ha
alguna persona que en el torn de preguntes aboquen un rollàs que no
té res a veure amb el tema. Doncs eixe sóc jo en este article.
I clar, és que la pregunteta, que imagine que amaga la crítica del llibret
i de la mateixa falla, és de les que m’agraden, de les posicionar-se. Des
de l’explicació i relació de la falla (fonament del llibret) fins a hui han
passat moltes coses. Algunes s’ha consolidat altres no tant, algunes
porten línies creatives molt interessant i altres (almenys per a mi)
no tant. Però d’ahi a dir si estem fent el correcte amb els llibrets que
publiquem o si hauríem de mantindre la línia actual, o si caldria canviar
alguna cosa, no sé jo. Jo particularment gaudix molt fent el llibret i és
un privilegi que la meua falla em deixe fer este projecte cada any.
Parlar de llibrets de falla és parlar de la llengua en el que escrius i en
eixe punt es creen polèmiques absurdes que ens desvien de l’essència
del llibret… explicació i relació de la falla en la llengua del valencians.
PUNTO. A partir d’ací és complicat analitzar si el concurs de Lo Rat o
el de la Conselleria o, si el de la Conselleria hauria organitzar-se des de
política lingüística o des d’un ens de Cultura festiva de la Generalitat.
I per això, crec que el premi de la Generalitat ha de ser únic per a totes
les comissions de la Comunitat Valenciana i premiant tot el context, la
coherència, l’explicació, el disseny, els articles que aporten al lema de la
falla, tot! Però, un únic premi, no un per a València i altre per a la resta. Ara
bé, en València hauriem de tindre també un premi, des de l’Ajuntament
(no val Lo Rat) que potencie les publicacions que perduraran en el temps i
s’ha de protegir per ser part de legat del Patrimoni.
Afortunadament tinc un temps per poder assistir a conferències,
debats, trobades salons, mostres relacionades amb les falles i amb
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Quina frase més socorrida la que gastem imitant Francisco Umbral en
el programa Queremos saber de Mercedes Milá per l’any 1992. Per cert,
que pocs recordem de quin llibre estaven parlant (o millor dit no parlant)
en aquell programa i, molt menys de la trama si és que ho hem llegit.
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la literatura fallera, que és el llibret. M’agrada assistir, de ponent o
d’escoltador (mira que no he dit d’oïdor) per apuntar i contrastar,
per aprendre i reorientar les meues idees. I sí, en totes elles tire a
faltar més temps per la xarraeta de tu a tu, crec que podría faltar
una comunicació més directa entre la gent que fem llibrets. I això,
que jo tinc el privilegi de juntar-me habitualment amb els companys
de Lletres Falleres, però es podria fer unes mostres per poder parlar
d’altres llibres i, xarrar, xerrar i xorrar de llibrets.
La meua falla d’enguany (torne a parlar del meu llibre) és una crítica a
l’immobilisme faller, una forma de parlar de les propostes innovadores
que han provocat algun canvi i, baix la reflexió al voltant del present
i del futur dels llibrets de falla, amb propostes, ja siga de continuïtat,
recuperació, canvi, manteniment o renovació… efectivament per a
mi, és una oportunitat de trencar l’immobilisme llibreter, una manera
d’acabar amb la manida frase de “sempre s’ha fet així”.
Jo recorde quan guanyarem el primer premi de falles innovadores
i experimentals amb unes cadires arreplegades del fem, a l’estil de
l’estoreta (d’este llibre ja hem parlat molt). I és que, innovar en els llibrets
actualment hauria de ser una recuperació de l’essència, una explicació i
relació de la falla amb tot el contingut cultural que es considere, sempre
que vaja en la línea editorial, vull dir aporte a la temàtica de l’exercici. Val,
i un poc de publicitat per poder recuperar eixe esforç editorial tan gran.
Així doncs crec que sí hem millorat el llibret, estem millorant l’aportació
cultural i literària de les falles, però al mateix temps pot ser, també l’hem
desvirtuat un poc pensant en els premis.
Per últim, una de les coses que per a mi definix un llibret és la
coherència, la coherència amb la falla plantada, la coherència amb
la temàtica de la crítica d’eixe exercici. Per això, es va crear el premi
mestre Ortifus a la coherència, dins del paraigües de la federació de les
Lletres Falleres. I com tota acció porta reacció, només heu de consultar
el llibret guanyador de les falles de setembre en la ciutat de València
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports… pura incoherència
temàtica! En el nostre cas el contingut és elaborat ad hoc, bé per la
comissió, bé per les persones col·laboradores de capçalera parlant de
la falla que anem a plantar, a partir les le linies que s’elaboren conjuntes
des de les delegacions de llibret i de falla a l’inici de l’exercici.
Ah, per cert el títol del llibre que no li deixaven parar a Umbral era
La década roja i, vos convide a fer una recerca pel ciberespai amb la
frase “He venido a hablar de mi libro” i, trobareu vídeos que segur vos
agraden.

Pepa Gómez Valle
Coordinadora del Llibret
de Borrull Socors ﬁns 2019
amb Sebas Marín
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El llibret
com a
oportunitat
d’autocrítica
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La literatura fallera és una de les raons per les qual les Falles han sigut
declarades Patrimoni Immaterial Cultural de la Humanitat. Eixa denominació
quasi encara desconeguda per a la gran majoria de la societat festiva, malgrat
els cinc anys de recorregut històric. Es tracta d’una mena de segell de qualitat
de les festes a nivell internacional, amb eixos específics i especials que fan de les
Falles una cosa única, culturalment rellevant en el complexe món de les arrels
dels pobles, el folklore i l’evolució de la pròpia història.
En este sentit, fer llibrets és una cosa totalment particular de l’univers faller i
què, com hauria de ser en tot l’engraellat de les nostres tradicions valencianes,
deuríem -saber- plantejar i difondre com una creació genuina i gens endogàmica.
Hauria de servir, a l’abast del món, com una font d’informació, documentació,
inspiració i reflexió mitjançant tot tipus de formats i estils narratius.
UNESCO va reconèixer les Falles com una festa excepcional que posar en el
mapa de la identitat d’un poble, amb conceptes, paraules i realitats totalment
singulars (on podrien estar ‘falla’, ‘cadafal’, ‘apropòsit’, ‘indumentaristes’,
‘cremà’, ‘crida’, ‘casal’, ‘faller i fallera’...). ‘Llibret’ és una d’elles. Que fem
literatura, és un fet que ens identifica al món com una festa única i ser Patrimoni
ens fa universals. Encara que només fera per esta raó, amb la grandària que
esta circumstància comporta, se’m fa imprescindible donar a conèixer en els
nostres casals, la nostra ciutat, la nostra Comunitat, el nostre país què som,
què fem, per què ho fem i com ho fem. És ja una qüestió de responsabilitat i
compromís amb la nostra festa posar en valor l’esforç, el talent, el contingut i
la quantitat d’informació i creativitat que es concentra en els llibres que cada
exercici treballem i llancem, més enllà de l’endogàmia d’una comissió i una
xarxa d’aficionats a este format o del col·leccionisme.
Per tant, són moltes les preguntes que podríem fer-nos i moltes també les
formes per a trencar d’una vegada el mur del desconeixement o desinterés
per este ‘gènere’ tan íntimament simbòlic en la base però tan, necessàriament
hauria de ser, universal i públic:
Per què fem llibrets?
Estaria bé concloure que fem llibrets perquè és la nostra essència, una forma
d’expressar i aprofundir en el que som, des de les temàtiques i gèneres
d’escriptura possibles i que pot acollir un llibret de falla. Però hi ha una realitat
impreriosa i és que es tracta d’una peça que en moltes comissions es maltracta.
Massa vegades es converteix en un recull de fotografies del quadre d’honor,
l’activitat interna d’una falla, alguna que altra poesia dedicada a la Fallera Major
i una recopilació de publicitat del barri (amb ‘sort’, més enllà del negoci local)
amb una única pretensió: no perdre diners fent un suport per al record de les
persones protagonistes de l’exercici. L’eficàcia d’eixe anunci del negoci del cantó

Però, quant d’això hi ha de veritat en el rerefons d’un context històric com el
que vivim? Crec que la pregunta es contesta a soles. Però la realitat és que la
gran majoria d’ocasions un llibret treballat amb articles, narracions, assajos,
poemes, reflexions, infografies, humor gràfic, disseny… deixant de banda la
necessària ‘compensació’ de l’aportació econòmica de la publicitat dels negocis
veïns, resulta poc rentable.
Un llibret treballat amb profunditat té una finalitat molt llunyana a guanyar
diners, vinguen d’anunciants o premis de concursos (encara que continuen sent
motivacions o recolzaments raonables per a la seua creació). Però la base de
fer un llibret amb essència, que parteix d’un equip pensant que mou idees, fa
contactes, redacta, corregeix, aposta per disseny i desmarcar-se del que s’ha
fet a la pròpia casa (cada comissió la seua) o dels altres (buscant una millora,
un eclipsar, un ser diferent i cada vegada més ambiciós en el projecte), va molt
més enllà dels diners. I ací radica gran part del meu plantejament i autocrítica:
no hem de fer llibrets perquè toca, perquè és el que es suposa que fan les
comissions, malgrat el contingut amb què comptem un exercici no òmpliga les
nostres expectatives o arribe als objectius fixats.
Hem de fer llibrets perquè hi creiem en ells, en l’oportunitat que suposa
aprofundir en una temàtica lligada al nostre exercici faller (de què tracten les
falles que plantarem? quina és la crítica que volem fer enguany amb els nostres
artistes? per què estem fent una crida amb els nostres missatges que traurem
al carrer per a cremar en el nostre ritual ‘sagrat’ que ens fa únics com a festa?
quin és el nostre equip de redacció? per què volem que siguen estos o aquells
els col·laboradors enguany? quin pas volem donar en la nostra trajectòria fent
literatura fallera? què volem aportar al món? què hem de dir enguany?).
I tot això forma part del respecte i la responsabilitat de cada comissió per
posar en valor la nostra festa que, treballant en xarxa, fem de les Falles una
forma de ser. Fer llibret, fins i tot, arriba a ser una forma de sentir, de pensar,
de viure. I no exagere.
Què passa amb els concursos i premis?
Les Falles han crescut gràcies a l’esforç de generacions de professionals i
apassionats per la festa. Des dels primers concursos de falles, els premis han sigut
un impuls per a la millora, l’aposta i l’ambició. Però com tot en la vida, tota acció i
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en un llibret de falla, cada vegada més amb la revolució de les xarxes socials i un
món globalment present en internet, es dubtosa… I, per tant, la participació de
les botigues del barri amb eixe esforç econòmic no deixa de ser una col·laboració
simbòlica d’eixa ‘germanor’ que també portem a gala en este univers que
entenem tan participatiu, altruista i de recolzament local (de barri) mutu.
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intenció pot tendir a l’exageració, la desvirtuació o la perversió de l’objectiu inicial,
fins i tot. Feta la llei… Per tant, hem de conviure amb les dues cares.
Els premis te poden fer millor en el camí, però també trencar la baralla si se’ns
va de les mans. Podríem posar milions d’exemples. Una cosa es la competició i
altra la competitivitat. Una cosa es voler superar-se, fins i tot al del costat, i altra
menysprear o sentir-se superior per un ‘pin’. Una cosa es aportar literatura i
altra fer per fer o fer per a guanyar.
Quant més m’he endinsat en el món de la literatura fallera, més he vist la
capacitat de centenars de persones creient en un projecte mereixedor de ser
destacat, no per davant d’altres, sinó pel propi contingut i camí recorregut. I és
un món sa i ple de sabiesa cultural.
I clar, tots volem estar entre els cinc -realment, els tres- millors de la
Comunitat Valenciana o cada ciutat, si parlem dels concursos oficials de les
Administracions. Però també es donen suspicàcies al respecte de a quin
ens presentem per a tindre més opcions sabent que esta o altra comissió es
presentarà a este o altre dels concursos. Això existeix. I no és roïn.
Però també hem de posar en valor la gran quantitat de concursos i premis, de
més a menys modestos, que existixen de comissions, associacions, juntes locals
o altre tipus d’entitats, que valoren la creativitat, els formats, els dissenys,
l’articulat, la temàtica, els gèneres, la coherència o fins i tot les portades d’un
llibret (no els nomenaré per no deixar-me cap!). Per tant, els premis poden ser
motivació, però no deurien ser el principal objectiu per a fer un llibret.
Qui escriu a un llibret?
Les Falles i el seu desenvolupament històric ha vingut de la mà d’artesans. Tots
els oficis que envolten i donen sentit a la festa són artesans (artistes fallers,
indumentaristes, orfebres, floristes, cartellistes…). També la paraula és un
procés artesanal. Molta gent és professional de l’escriptura a llibrets de falla,
compaginant els seus oficis particulars amb esta tasca d’omplir de cultura
pàgines que seran protagonistes d’un exercici faller. I ho plantege així, com
una tasca artesanal i professional (remunerada o pràcticament mai en la seua
totalitat) perquè hi ha moltes persones que han de traure temps al llarg d’un
any per a poder escriure i participar en llibrets de falla. I és per a gran part del
món faller un estrat desconegut.
Hi ha destacats escriptors i destacades escriptores (moltes menys) de llibrets
que són autèntics i autèntiques referents d’esta creativitat, que estudien,
investiguen, lligen i es documenten per a participar de les planes d’un llibret.
Comptar amb certes persones és tot un repte per a moltes comissions i tindre-les
en el seu recull d’articles és tot un èxit i un orgull. Però, quàntes voltes ens hem

Això passa per circumstàncies ben diverses, però em quedaria amb una
principalment, i és merament sociològica, en esta reflexió que plantege: cada
membre d’una comissió té una inquietud diferent per a formar part d’ella. I
totes, siga per tradició familiar, per vincle amistós, per invertir temps d’oci o
oblidar-se de problemes, per amor a qualsevol de les nombroses vessants de la
nostra festa (qui està a la falla per fer teatre, dansà, falla…) o passar unes hores
a la setmana o al mes o potser només a l’any sense necessitat de pensar, són
bones. No podem fer sentir a tot el món l’apassionament en que vivim una cosa!
Per això també és important tindre a cada comissió un equip encarregat de cada
eix important de l’activitat que es desenvolupa.
I, com sabem, ens diem ser la mateixa cosa, però en realitat cada comissió és
una casa diferent amb les seues regles, formes de fer i ser, els seus draps… I
també tota eixa diferència fa que l’engraellat de les falles faça més rica, diversa i
plural la festa (això no vol dir oberta ni integradora necessariament!).
Amb tot, des del meu punt de vista i en este escenari plantejat, la literatura
podria ser precísament eixe nexe d’unió entre totes estes diferències, amb
col·laboracions encreuades, devoció pel treball de companys i companyes
d’altres comissions reflectits en els nostres llibrets de cada any, col·leccionant
les propostes d’uns i altres, llegint amb atenció les reflexions sobre la festa, les
històries de vida o els assajos sobre persones o vessants de les nostres arrels
folklòriques, copiant fins i tot idees que portar al nostre terreny per a investigar
una nova forma de fer o parlar o crear.
Però, per què hem arribat a este punt de exel·lència en la firma d’alguns, sense
la novetat d’altres? Ací tenim altre punt d’autocrítica. Són/som sempre els
mateixos, els de sempre? Fer-te amb una firma que ha tingut l’exercici anterior
el guanyador de llibret o el que no va guanyar; mantindre com de la ‘pedrera’
una firma que ningú pot furtar-te; portar a l’olimp a massa ‘Zeus’ deixant de
banda el descobriment de firmes noves… fa que en moltes ocasions acabent
movent-nos en un mateix rogle sense eixida.
Crec que tot radica en la mateixa qüestió a la fi i és: el món del llibret pertany a
un cercle d’apassionats i apassionades reduït en comparació de l’amplària de la
festa i hi ha una barreja entre no saber trencar el mur i donar a conèixer al gros
de la comunitat fallera que això què fem, llegim i escrivim existeix i serveix; i
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trobat les persones que ens apassiona fer llibrets explicant als nostres companys
i les nostres companyes de cens a la comissió qui és qui i per què ha escrit per
a nosaltres? O millor, quàntes voltes ningú ens ha preguntat pel que estem
treballant enguany en el llibret, qui és un o altre articulista i, com no, per què fem
una despesa tan gran en el llibret sense garanties de guanyar un premi o podem
fer menys pàgines i només recollint la informació del quadre d’honor i avant?
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també el fet de formar part d’una esfera que només ella entén del que es tracta.
Però, parem atenció: això passa a tots els ‘gremis’ festius. El món de la dansa,
del teatre, de la indumentària, de l’art faller… també ho pateix. Som com una
suma de regnes de taifes, de deus menuts, d’èlites s’entesos que porten un
doble discurs: nos ens coneixen però, en veritat volem? Hem de perdre la por a
obrir els nostres endogàmics imperis. Però també hem de saber com arribar a
explicar quines són estes passions, entenent que cada persona pot (i deu) tindre
una forma de veure les coses i, sobre tot, de fer-les. Estem preparats? Com
eixim de la queixa? I el que és més complicat, com eixim la zona de confort que
suposa queixar-nos?
És important intentar trobar entre tots i totes el límit entre posar en el nivell que
es mereix (i crec que està, encara que poc reconegut i conegut) el llibret, amb la
qualitat tècnica, cultural, formada i intel·lectual i convertir-lo en un producte fet
i de consum per a una èlite altiva. Tenim a les mans una eina poderosa de lluita
cultural, però sense enfocament ambiciós per la cultura global, sense creure
en que som més que un objectiu i producte local, mai respectarem suficient el
que fem i aportem a la societat, més enllà de les Falles. Perquè esta es una festa
Patrimoni de la ‘Humanitat’.
Una escola que no es coneix a les escoles.
En la meua particular experiència, fer llibret a la que va ser la meua comissió
durant molts anys va ser un descobriment impressionant i impactant. A través
d’este treball en equip, vaig conèixer les arrels de la meua falla, però també de
la pròpia festa i de mi mateixa. I vaig trobar un punt entre la història de la nostra
tradició amb l’actualitat que també escriu història. He de reconéixer que en el
meu cas, no sé diferenciar entre la part persona, dona, fallera i periodista. Per
tant, fer llibret ha estat com una forma d’expressar-me i ser. I crec si dic que les
persones que s’apassionen fent llibrets de falla, comparteixen en algún punt
esta sensació, no m’equivoque.
Tirant del fil es coneixen a moltíssimes persones interessants amb les quals
també coneixes altres formes de viure les falles, més enllà de la frontera del
barri o la ciutat. Coneixes altres juntes locals, altres casals, altres normes i
pactes de socialització dins de la festa, altres manques, altres punts forts… Puc
dir que fer literatura fallera te fa més ric cultural, social i emocionalment.
Per a mi ha sigut una escola de creixement intel·lectual, però també relacional
dins de la festa i, en la mida que la festa forma part de la meua vida, també de
vida. Això m’ha portat moltes voltes a pensar en per què els llibrets de falla no
són matèria d’estudi a les escoles. Millor dit, no d’estudi, sinó de coneixement.
Per què no proposar la lectura de llibrets dins de la selecció d’obres d’un
programa lectiu? I no, no parle de l’alumnat infantil només, perquè altra

Tornant a la valoració dels llibrets de falla en les aules, jo parle d’un consum
per part de persones de totes les edats: xiquets i xiquetes d’escola, alumnes
d’institut i batxillerat, universitat i universitats populars. També de la seua
presència a biblioteques públiques i obviament parle d’una tasca d’informació
i comunicació al respecte què eixos llibrets existeixen, quines temàtiques
tracten i per què estan ahí i on poden trobar-se. Com no, gratuïtament. El
veritable sentit d’un reconeixement d’un llibret podria estar de la mà de les
Administracions, amb el compromís de donar a conèixer eixe contingut a l’abast
de tot tipus de públics. I en això juga el món offline però també online.
Com veieu, raonar de llibrets, per a mi és raonar de la festa. Tan rica i poderosa
que s’ha de donar l’oportunitat de mirar-se a l’espill de la veritat, reconèixer les
seues manques i pors, respectar-se tal com és i valorant la diversitat que existeix
en ella mateixa. Perquè les falles són molt diverses però moltes vegades amb
massa murs que ens fan viure en la zona de confort de l’endogàmia (des de cada
comissió, cada junta local, cada ciutat, cada gremi, cada àrea de coneixement,
cada administració…). Som una festa plena de colors i sentits i de vegades es
queda com un llibret, carregat de contingut, repassat amb delicada dedicació
per molt pocs i deixat a una prestatgeria fins l’arribada d’altre, vestint la pols del
pas del temps amb la comoditat interessada de no ser descobert.
Podem fer el que vulguem. La pregunta és què volem? I la resposta està en
el per a què, per què i qui són (som) eixa globalitat que ha d’entendre’s. I
per a trobar-la hauríem de poder establir escenaris de coneixement, debat,
comprensió i il·lusió per una festa que va molt més enllà de la grandària del
que veiem externament. Perquè la veritable grandària de les Falles ha estat en
cadascuna de les coses xicotetes que des d’un casal, un taller, un carrer, una
conversa o una fulla s’han anat sumant any rere any. Però pareix que hem anat
deixant de tindre en compte en el soroll grandiloqüent de la Història, buscant
cadascú en un rogle particular fer precísament això, Història.

115
RENOVAR-SE

crítica que podríem fer és perquè trobem tan fàcil ‘testejar’ iniciatives des del
món infantil però se’ns fa un nus donar un pas valent endavant i posar-ho en
pràctica entre els adults. Si ens centrem en la qüestió de llibrets fallers, per què
tractem tantes voltes als xiquets com a éssers inferiors, als que protegir de
pors d’adults? Fer llibrets infantils compromesos amb els xiquets i les xiquetes
i les seues capacitats d’enteniment, emoció, creativitat i solidaritat és una
oportunitat literària i social molt important que hauríem d’estudiar i debatre per
a estar a la alçada del que realment els xiquets i les xiquetes mereixen.
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Més crítica i
menys fulles
Vicent Blasco Miró
Faller de Borriana

Quan a Borriana vàrem aconseguir fer realitat l’anhelat projecte del
Museu Faller, se’m va encomanar coordinar la secció de literatura
fallera, el qual em va permetre aprofundir en la història dels llibrets de
falla a la ciutat i per goig meu vaig descobrir un extens assortiment de
publicacions que abasten els més de 90 anys de falles a Borriana. En
l’evolució dels llibrets de falla, malauradament, el primer que trobem
és com es desvirtua quasi per complet l’essència del mateix.
Des de 1928 fins el 1950 l’explicació i relació de la falla constitueix l’eix
principal del llibret. Són publicacions modestes on prima la sàtira,
la ironia, l’humor, el joc de paraules amb dobles sentits i amb una
extensió curta que et permet llegir-los en menys de deu minuts.
De la dècada dels 50 i fins mitjans dels 80 del segle passat, els
llibrets a Borriana acaben convertits en una mena de guia comercial.
L’explicació de la falla pràcticament desapareix i moltes vegades es
limita a un paràgraf en prosa explicant l’escena i una única quarteta en
vers. Són llibrets que únicament tenen una finalitat econòmica i que si
han arribat fins els nostres dies ha segut perquè sempre hi ha gent que
ho guarda tot ja que literàriament manquen de valor.
A principis dels anys 90 i coincidint amb la creació dels premis a
la promoció i ús del valencià de la Generalitat, els llibrets de falla
comencen a guanyar pes en Borriana. És l’inici d’una nova etapa amb
publicacions acurades on entra en joc el disseny, la maquetació, la
qualitat en la impressió i un creixement en continguts on la història
local i els temes relacionats amb la festa de les falles i les tradicions
esdevenen el motiu principal del llibret, però on novament, la crítica,
l’explicació de la falla es converteix en un apartat secundari. A este
respecte i com a exemple sols diré que a Borriana s’ha arribat a donar
el primer premi de llibret de falla a una publicació de prop de 300
pàgines que sols contava amb mitja fulla en prosa explicant la falla.
Alguns, per fer-ho constar, encara estem pagant les conseqüències.
Però bé, eixe és un altre assumpte.
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Quan el mestre Pedro Ferrer va enllestir el seu segon llibret de les
falles de Borriana per a la Falla de La Mercè al 1929, va incloure un
sonet a mode de presentació que culminava dient: I en «ripios» lletjos
i en bunyols versant/ tinc que anar molt poc a poc provant/ a escriure
si puc, este llibret de falla. Tot un mestre dubtant de la seua capacitat
per escriure un llibret! Clar que podia i així ho va demostrar després
en les pàgines del mateix, però aquesta incertesa que plasma Ferrer,
per mi no és més que la demostració de la gran consideració que en
aquells inicis es tenia als llibrets de falla.
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Si heu arribat fins ací, ja haureu pogut endevinar quina és la meua
opinió respecte als llibrets de falla: cal recuperar l’essència dels llibrets,
l’explicació i relació de la falla deu ser l’ànima del llibret i per als diferents
concursos aquest apartat de la publicació deu ser considerat com l’element
principal a l’hora d’atorgar els premis. Al meu parer, els llibrets actuals
pequen de «gegantisme» i això en certa mesura ho propicia els premis de
la Generalitat que en les seues bases, entre altres, atorguen una puntuació
més alta quan més pàgines té la publicació. Quantitat versus qualitat?
Resultat: totxos infumables! Sincerament opine, que no és necessari
un llibret de 400 pàgines, però entenc que qui fa una gran inversió en
la publicació les necessita per intentar aconseguir un bon premi que li
atorgue un prestigi davant dels anunciants per poder seguir comptant amb
el seu finançament i si a més eixe premi té una bona dotació econòmica
com passa en els guardons de Generalitat, doncs millor que millor. Si
aquest és l’espill on ens tenim que mirar, està clar que continuarem editant
llibres molt «guapos» però que cada vegada de fallers tenen menys.
Per altra banda hi ha uns altres guardons que els últims anys ha estat
guanyant prestigi gràcies al gran treball de difusió dels mateixos que fan
des de la seua plataforma a les xarxes socials. Em referesc als premis de
Lletres Falleres, que en la meua opinió al desglossar els reconeixements
en diferents apartats (poesia lírica i satírica, article, assaig, disseny...)
fomenten una participació més amplia entre les falles ja que, en principi, la
qualitat d’allò que es valora és el motiu principal i el premi al millor poema
satíric (per posar un exemple) pot estar editat en un llibret de 60 o 70
pàgines i amb un disseny horrorós, (no ha segut el cas fins on jo conec,
però podria donar-se en justícia).
Per últim trobem els premis que atorga cada Junta Local Fallera i que en
la meua ciutat, Borriana, no tenen una norma definida. L’acta a reomplir
pels jurats escollits per cada falla sols conté unes recomanacions a l’hora
d’efectuar les votacions. Eixos criteris avaluables no formen part de cap base
oficial i per tant queden amb el que són: simples apunts a seguir...o no. Per
suposat el veredicte és inapel·lable i, sincerament, tant s’hi dona una vegada
llegits i atorgats els premis en públic.
En definitiva i per concloure: hui editem llibrets de falla molt bonics, molts
extensos, amb un disseny i una maquetació fantàstica, amb uns articles
i treballs per llevar-se el barret i pot ser que tot açò siga l’evolució ideal
del llibret, però jo pense que cal un retorn a l’essència primigènia on
l’explicació de la falla era l’eix central i que això mai devia haver deixat de
ser-ho per tal de poder afegir l’adjectiu de «faller» al substantiu de «llibret».
Doncs això... que igual estic fent-me vell.

Llibrets per
a llegir
Joan Castelló Lli
Periodista
Associació d’Estudis
Fallers (ADEF)
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“Hi han pitjors coses que cremar llibres,
i una d’elles és no llegir-los”.
La frase és de Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451, una novel·la
de 1953 que descriu una societat en la qual els llibres no sols estan
prohibits sinó que una brigada de bombers es dedica a cremar tots els
que es troben al seu pas. El protagonista, el bomber Montag, renúncia
al seu treball per a unir-se a un grup de la resistència que es dedica a
memoritzar les millors obres literàries, convençuts que la lectura fa
homes lliures. Llegir llibres obri la ment.
Eixe és l’objectiu de totes aquelles persones implicades en l’edició de
llibrets de falla?. Fem una reflexió sobre la qüestió.
Des de que varen nàixer, les falles han tingut les seues pròpies
publicacions, els llibret, que van sorgir en la segona meitat del segle
XIX. Bernat i Baldoví va ser el primer i més prestigiós autor per la
càrrega satírica dels seus versos, una autèntica bomba a la línia de
flotació dels costums i la moralitat huitcentista. La seua obra més
emblemàtica és El conill, Visanteta i Don Facundo, un quadern de 16
pàgines en huité.
La lectura de l’explicació i relació incloses en aquests primers llibrets
era imprescindible per a entendre en tota la seua extensió el que es
representava en la falla, i a la seua generalització van contribuir els
premis instituïts per Lo Rat Penat en 1903.
Amb els anys, els llibrets ampliaren el seu contingut per a donar
cabuda a noves col·laboracions literàries (en prosa i vers) i incorporar
el llistat dels integrants de la comissió, l’esbós de la falla, la publicitat i
les fotos de les falleres majors.
Entre els anys 50 i 70 del segle XX, els llibrets eren publicacions
senzilles de no més de 24 o 30 pàgines en format quartilla, en la qual
l’explicació continuava sent la part més destacada.
A partir dels anys noranta, els llibrets van anar creixent en nombre de
pàgines en incorporar noves seccions, amb reportatges sobre cultura
i tradicions. Un nou esperó econòmic va afavorir aquest impuls: els
premis de la Generalitat a la promoció del valencià instituïts en 1993
amb una important dotació econòmica (des dels tres mil euros per al
primer premi en 1993 als cinc mil euros en 2021).
En el segle XXI, els llibrets han aconseguit dimensions colossals,
no sols en format sinó també en contingut, fins a convertir-se en

A aquesta explosió llibretera han contribuït també la proliferació de
nous premis amb quantia econòmica, com els convocats per Lletres
Falleres per a tot tipus d’escrits i aspectes formals dels llibrets. Són
ones intencions per inocular l’interés pel llibret.
En la tercera dècada del segle XXI, les 16 pàgines en huité de El
conilll… poden semblar una ridiculesa perquè hui dia un llibret que
vulga optar a premi ha de tindre com a mínim 200 pàgines i, si a més té
tapes dures, millor.
Els primers llibrets, com el ja citat de El Conill… o La creu del
matrimoni, per exemple, van ser textos molt llegits en la seua
època, com també ho van ser els dels anys 50 i 60 del segle XX. En
l’actualitat, els fallers i falleres lligen els llibrets?. La difusió dels
llibrets és major ara que abans?.
Possiblement estem fent (i jo m’incloc entre ells) uns llibrets
enciclopèdics, inabastables amb tant de contingut, obsessionats com
estem perquè no es quede en el tinter cap matís del tema triat… Els fem
tan grans i amb tantes pàgines ens cauen de les mans de tant de pes.
El premi de la Generalitat va nàixer per a impulsar l’ús del valencià en
les falles, però en establir punts per pàgina impresa està incitant més a
la quantitat que a la qualitat, i això pot desanimar llegir-los
Malgrat tot, vull deixar patent el meu reconeixement al treball que
realitzen els equips dels llibrets i a l’esforç per presentar continguts
atractius, però després de quasi tres dècades de premis és molt difícil
trobar temàtiques noves. Com a màxim, enfocaments diferenciats,
nous matisos o endinsar-se en aspectes de la cultura que poc o res
tenen a veure amb la festa fallera.
Quan una comissió només disposa de 3.000 o 4.000 euros, o si l’artista
no té una altra opció que utilitzar les figures sobre les quals té els
drets de reproducció, no queda més remei que forçar el lema de la
falla per a adaptar-lo a la temàtica triada per al llibret. Es un treball
heroic, però paga la pena fer eixe esforç en favor de la cultura.
A més, fer un llibret de 200 pàgines obliga a ampliar el nombre de
col·laboradors: és necessari comptar amb 10, 20 o més autors, amb
la particularitat de que un 50% escriuen en diversos llibrets. Aquestes
peticions de treballs (quasi sempre remunerats al 0%) acaben per
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autèntics llibrots, editats en format foli o gran foli, amb disseny i amb
continguts que ocupen entre 200 i 300 pàgines, a vegades repartits en
diversos volums.
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fer desistir a molts dels autors, cansats de rebre cada any fins a una
desena de peticions d’altres tantes comissions.
Entre els 280 caràcters d’una piulada (que banalitza els temes) i les
200 pàgines d’un llibrot sempre podrem trobar una tercera via. En
algun moment tindrem que posar-li fre a aquesta boja carrera pel
premi i redimensionar els continguts i formats dels llibrets. Deixar que
siguen un objecte de culte per a convertir-los en un desig de lectura.
Ho va dir Confucio:
“Llegir sense pensar ens fa una ment desordenada.
Pensar sense llegir ens fa desequilibrats”.

La roda
Elena Martínez
Coordinadora del llibret
de l’A.C.F. Dos de Maig i
Voltants de Paterna
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La primera vegada que em van enfrontar cara a cara amb un llibret, va ser
l’any 2000. Vaig fer un pas avant com si ho haguera fet tota la vida. Però
la realitat és que no era així, era el meu primer llibret i la meua primera
incursió en el món de la cultura fallera. Després vindrien 16 més fins al dia
de hui i moltes col·laboracions per a revistes i comissions falleres.
Aquell primer llibret va ser a l’ús, la meua inexperiència la suplia el geni
i enginy d’un gran amic amant de les falles i de la cultura, Hernán, que
en va ajudar a ampliar els meus coneixements, al fet que el cuquet de
voler superar-me cada any fora permanent en mi, al fet que estimara més
apassionadament la nostra cultura i sobretot la nostra llengua.
Al llarg d’aquests anys no he pogut més que adonar-me, que una gran part
de mi pugna constantment per eixir dia rere dia, inventant, fantasiant,
unint lletres per a oferir als altres la millor imatge de la meua falla.
En aquell primer llibret em vaig enrocar a explicar com havien sigut els
seus orígens, vaig parlar dels comptadors d’històries, de Bernat i Baldoví,
dels fulls de paper impresos i pegats en les parets al voltant de la falla
explicant el que s’havia plantat. Tot això derivaria més tard en els llibrets
que coneixem hui dia de la nostra comissió.
L’explicació de la falla, en aquella ocasió, ens la va fer un poeta del cercle
de “Lo Rat Penat”, per descomptat guanyarem un dels seus premis i per
descomptat també, la quantia econòmica se la va quedar ell, després
d’haver-li pagat uns bons diners pel seu treball, només faltaria. Al final tot
quedava en aquell mateix cercle. I per descomptat vam quedar exclosos
dels altres premis que es concedien als llibrets, Generalitat Valenciana i
Ajuntament de Paterna.
Aquella seria l’última vegada que un poeta de “Lo Rat Penat” ens escriuria
l’explicació de la falla, jo volia guanyar, entrar en la roda de premis,
volia que la nostra comissió entrara en aquella roda, em vaig adonar
que s’avaluaven altres coses, no sols l’explicació de la falla, sinó també
l’idioma, els textos ben escrits, amb molta cura, el nexe amb el monument
des de la portada fins a l’última pàgina, la composició, tants punts i ítems
que el cap em bullia d’idees i composicions.
El llibret de la meua falla va començar a canviar, va començar a estar
reconegut, tant en els premis de l’Ajuntament de Paterna, en els de la
Generalitat, així com en els de Lletres Falleres, aquell era el camí, havia
descobert el que funcionava, l’estructura, els textos, els col·laboradors,
però sobretot la llengua, la valenciana, la que l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua dictava i premiava.
Al llarg dels anys han passat per les nostres pàgines molts col·laboradors
diferents, molts temes diferents, moltes pàgines escrites amb vertader

Ja hem entrat en la roda que ens marquen els premis, encara que
jo he de reconéixer que m’agrada, dissenys innovadors, atrevits,
col·laboradors agosarats que s’atreveixen a posar blanc sobre negre tot
el que pensen i si els tens tu millor per al teu llibret i la teua falla perquè
segur que t’emportes un premi i al final això és el que la teua comissió
vol, guanyar alguna cosa.
I ara em pregunte, des del respecte que sent per la cultura i la innovació,
si no estarem allunyant-nos dels nostres orígens. Sé perfectament la
resposta: en moltes ocasions SÍ. El llibret no existeix per si mateix, el
llibret naix d’un monument faller, sense falla no hi ha llibret i sense
llibret si pot existir falla. Això és el que fan moltes comissions, on el
monument és un mer tràmit i no obstant això el llibret va en gran, i que
nexe tenen, cap, però guanyen pel mer fet de tindre com a col·laboradors
persones triades i sabedores que et donen punts per als premis, guanyen
perquè aquest o un altre dissenyador s’ha encarregat que tot estiga ben
cohesionat, guanyen perquè els coneixen, perquè són famosos, tenen
una reputació. I perdó pel meu atreviment, això no lleva tot el treball que
existeix darrere de cada pàgina que té un llibret.
Així doncs, si vols estar en primera fila has d’entrar en la roda, en la roda
dels premis, i així torna el cercle d’uns pocs.
Malgrat tot, jo vull que la meua falla siga així, que se la conega per lluitar
sempre per la cultura, per intentar ser diferent de la resta, per crear sense
límits, per fantasiar cadascuna de les pàgines que componen un llibret.
Però em faig una pregunta, els premis de ”Lo Rat Penat” eren els dolents i
els altres són els bons? Si ho analitzes, el mateix dona que dona el mateix,
al final tots, sense voler, ens encasellem on millor ens va. No sé si poden
existir premis que no coarten la fantasia, la imaginació per a crear, no ho
sé, però el que sí que sé, és que serien benvinguts.
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sentiment faller, i tot això em dona la perspectiva per a mirar de front tots
aquests premis. Per què? Perquè en alguns moments, quan ha interessat,
s’han colat, en els premis de la Generalitat o a l’Ajuntament, llibrets no
correctament escrits, i com més pàgines millor, encara que siguen una
vertadera llauna, i a vegades el bo, si breu dues vegades bo, no és així?
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Fer un llibret:
dedicació, treball,
insistència i,
finalment, satisfacció.
Gemma Altur Alonso
Coordinadora del llibret
de la falla Portal de
Valldigna

A més, sempre cal recordar que el llibret faller és l’únic testimoni
material d’un any faller. La festa acaba i el monument es crema, però
els records es queden any rere any als nostres llibrets.
Darrere d’un llibret hi ha un equip de redacció. Aquest grup de gent fa
contínues reunions per a decidir la temàtica d’aquest, quin va a ser el
seu fil conductor i com van a dur a terme aquest nou projecte.
Un projecte que moltes vegades arriba a ser complicat dur-lo a terme,
ja que en molts casos el llibret té un partida molt baixa o, potser,
no té cap ajuda econòmica per part de la comissió fallera, cosa
que comporta que l’equip del llibret busquem el major nombre de
publicitats o entitats col·laboradores per a poder editar-los.
Una vegada amb el pressupost que tenim i la temàtica escollida, cal
buscar col·laboradors per a escriure els articles que compondran els
llibrets. Aquests textos dels llibrets són sovint escrits per aficionats,
gent de la mateixa falla i ja, a l’actualitat, en molts llibrets col·laboren
reconeguts escriptors i personalitats del món literari de l’època.
Aquestes col·laboracions intenten aportar temes d’interès, fer
crítiques constructives, expressar emocions, donar a conèixer alguna
temàtica oblidada o algun tema important, fer agraïments… entre
altres coses; sempre respectant la llibertat d’expressió, buscant
l’essència de les falles amb crítica per a la millora de molts aspectes i
sobretot que despertant l’interès a llegir els textos.
Però l’essència del llibret faller són els elements continus que
aquest conté; any rere any al nostre llibret trobem la salutació dels
presidents, poesia i fotos de les falleres majors, la relació de fallers i
falleres, l’explicació de l’esbós dels monuments, el recordatori de l’any
anterior amb imatges, la programació de tots els actes de la setmana
gran, inclòs actualment moltes falles han introduït un espai infantil,
entre altres apartats que cada falla fa d’una manera diferent, però un
dels més importants i al que més agraïts estem, és a l’apartat de les
publicitats, ja que gràcies a ells fem un llibret.
Una vegada recopilada tota la informació, imatges, dades... cal posarse en contacte en aquella persona o empresa que ens maquetarà i
editarà el nostre llibret; s’acordarà portada, imatges i la manera de
donar-li color i vida a un munt de textos, tots volem que el resultat
final ens entre per l’ull i siga atractiu.

127
RENOVAR-SE

Fer un llibret comporta un treball de quasi un any de dedicació, ja
que només cremem el monument als carrers, ja estem recopilant la
informació per al proper llibret.
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No és fàcil la tasca de dur endavant un llibret, però és molt satisfactori
si arriben recompenses del teu treball.
I de sobte em pregunten: Creus que estem fent el correcte amb els
llibres que publiquem? Doncs no sé la resposta correcta quina és.
Sols soc una apassionada dels llibrets, que estime la meua llengua,
m’enamora la festa fallera i m’encisa mantindre viva la nostra història.
Forme part del grup de treball del meu llibret faller de la falla Portal
de Valldigna i a més soc Presidenta de Lletres Falleres. Per tant, els
llibrets són una passió per a mi.
Des de la meua humil opinió, el món llibreter ha fet un canvi molt gran.
De vegades parlem de llibrets fallers i els podíem nomenar llibrots
fallers. Per no dir enciclopèdies falleres; però la riquesa literària que
podem trobar a un llibret és molt gran i de vegades paga la pena
fullejar, llegir i admirar el que els fallers i falleres som capaços de crear.
I dic els fallers i falleres, perquè des del meu coneixement és d’on naix
la idea, independentment que després trobem grans escriptors en
gran nombre de llibrets.
A partir d’ací és on ens podem plantejar moltes qüestions que de
vegades passem per alt perquè parem més atenció als premis o
subvencions donades als llibrets fallers. Volem recompenses del
nostre treball, ens fixem en què fan la resta de comissions falleres,
busquem als millors maquetadors, poetes, investigadors, escriptors
amb cert prestigi, il·lustradors... i un gran etcètera per tal que el nostre
llibret siga dels millors. I de vegades l’essència del llibret faller pot
arribar a perdre’s.
Paga la pena estar lligats a aquests premis o subvencions? Doncs
tampoc sé la resposta correcta. Potser siga un dels motors pel qual
moltes falles fan llibret i sense adonar-se fan cultura i li donen vida a
la nostra llengua. Tal vegada ens repetim amb els temes tractats als
llibrets, però els donem diverses visions i punts de mira. Tal vegada
canviaria coses dels llibrets, premis, col·laboradors, temàtiques,
dissenys... però què és un llibret?
“... El llibret és l’únic element que no es crema després d’acabar
un exercici; o en el cas que ens ocupa aquest any, l’únic element
que perviu malgrat l’adversitat. El llibret és el guardià de la nostra
memòria. I ara més que mai, cal mantenir-la viva”. Així que em quede
amb les paraules d’un company que de la mateixa manera que jo,
també és un enamorat del Llibret Faller.

I pensareu, què poc s´ha mullat aquesta amant dels llibrets davant el
present, el futur, la continuïtat, canvi, renovació i un ampli etcètera del
món llibreter.
Els premis, qui els dona, adapten de la millor manera les bases per
arribar a gran nombre, (almenys això vull pensar); que podria haver-hi
canvis? Sempre.
Quin serà el futur del llibre? El qui li vulguem donar els fallers i les
falleres i segons el pas del temps, els nostres llibrets segurament
seguiran tenint canvis.
No em puc imaginar el futur dels nostres llibrets, ja que cada any són
canviants. Introduïm nous elements, en llevem altres, innovem en
disseny, incloem tecnologia i enllaços digitals, i un gran etcètera.
Jo sols m’imagine el llibret faller a les meues mans i poder passar les
pàgines per poder llegir-lo.
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Dins d’unes dècades, seran els llibrets els qui ens mostren el que
està sent el nostre present. Els nostres llibrets mostraran tot el que
significa per als fallers i falleres les Falles. Ens il·lustraran amb imatges
el que érem, el que aconseguírem i el que som. No ens podem rendir,
Som patrimoni, som falla, som cultura, som llibret.
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Llibrets de pes o
llibrets al pes
Manuel Catalán Moreno
Coordinador del llibret
de la falla Centro de
Dènia

Mentre els Premis de la Generalitat preníem impuls, a Dénia no existia
cap premi i tan sols des de la Regidoria de Cultura es donava una xicoteta
ajuda, amb l’única condició que apareguera l’explicació de la falla i unes
poesies a les Falleres Majors. A tots per igual, sense importar el format o
contingut. L’any 2012 la cosa canvia, amb unes bases pròpies, uns premis
proporcionals econòmicament i amb unes garanties de qualitat. El jurat,
malgrat no ser persones vinculades al món de les falles, s’ha consolidat en
la ciutat. Però ací és on ve el conflicte.
A l’hora de plantejar-te la temàtica del llibret, les falles de Dénia hàgem
de plantejar-nos diverses circumstàncies. La primera és si la temàtica i
els continguts els volem enfocar als premis de l’Ajuntament de Dénia o
als de la Generalitat. Els més pragmàtics de la directiva solen apostar pel
municipal, ja que damunt econòmicament són més rendibles (750 euros
el 1r premi), i els de la Generalitat a banda de ser més complicat obtindre
un premi semblant, la tardança a l’hora d’ingressar els diners pot durar a
vegades uns anys.
Si volem enfocar el llibret per als premis de la Generalitat, els continguts
deuen estar escrits per persones alienes a la comissió, i inclús a la ciutat,
amb temes més generals, moltes vegades més relacionat amb el “sexe
dels àngels”, que amb el món de les falles. Si volem optar als premis
municipals, els autors solen ser locals i principalment integrants de la
comissió, amb temàtica local e inclús del barri on es troba la falla. Per sort
a la Falla Centro, on coordine el llibret des de fa uns anys, mai ens han dit
que fer, hem tingut llibertat, però el debat existeix.
Nosaltres sovint optem per parlar més de l’àmbit local, i fer partícip a
gent que no sol tindre plataformes de difusió. A banda d’això, i parle a
títol personal, demanar per e-mail, Facebook o Instagram, col·laboracions
a gent que no conec, em sembla envoltar d’impersonalitat el llibret. A mi
m’agrada conéixer a les persones que els demanem col·laboració, siga
l’equip que ho fem o un mateix. Pose una anècdota com a exemple. Als
Premis de Lletres Falleres, de no fa molts anys, un dels nominats, conegut
de xarrades i diferents saraus festius-culturals, em digué, que ni coneixia
la falla ni a qui li havia escrit, i pel qual estava nominat. Jo no entraré a
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L’any 1996 la Falla Centro presentà per primera vegada un llibret als
premis de Generalitat obtenint banderí, crec recordar el núm. 46, però
tampoc estic segur. No hi havia ni idea del que era això, i durant uns anys
deixarem de participar. No fou, fins a la segona part de la dècada del 2000
quan tornarem a presentar-nos al concurs. A Dénia, fins fa poc, el llibret
sols era una ferramenta més per a traure cales, com més publicitats millor
i el més barat possible.
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aquest joc, i si ho faig alguna vegada, alguna cosa estaré fent malament.
Després podem parlar del llistat d’autors, que un any i altre copen els
Premis de les Lletres Falleres.
I la cosa no millora amb el pas del temps. Hem passat dels llibrets com
a contenidors culturals a voltant de la falla, a omplir “al pes”. Com més
millor, abatollat tot el possible. Si en lloc de 100 pàgines en son 200,
millor. Això, ve principalment provocat pels premis de la Generalitat.
Siguem realistes. Com pot ser que dues persones, tres, o les que siguen,
es lligen més de 200 llibrets en menys de tres setmanes? Impossible, i és
així fins que no em demostren el contrari, ho sent. Per això a vegades,
sembla que els premis es donen als llibrets més grossos. I la veritat
siga dita, el premi és un dels principals motius que ha provocat una
desvirtuació dels llibrets. Els premis. I perquè es crea un premi sols per a
la ciutat de València i altre per a la resta? Fàcil, per qüestió política. Només
hi havia que vorer que llibrets guanyaven i on es quedaven els del “cap i
casal”, i això políticament no era sostenible.
Per altra banda, la promoció que es fa per part dels actors de la festa de
les Falles, dels llibrets de Falla, és molt dolenta, i en aquest sac em clave
jo també. No estem transmetent el que és un llibret de falla, l’única part
d’un exercici on es veu escrit la falla, els integrants, etc. I això si hi ha qui
s’ha adonat de com estabilitzar-ho, i per damunt de tot traure un rèdit: els
polítics. L’entrega de premis de la Generalitat són un sainet d’autobombo
important, menyspreant als fallers, inclús moltes vegades als mateixos
càrrecs de la Falla presents.
En menor mesura, Lletres Falleres està convertir-se també en el mateix,
amb l’única diferència que segurament ho fan per a sobreviure i obrir
el ventall de premis, En el moment que es donen diners d’organismes
públics, malament. Sempre hi haurà la sospita del fet que un premi que
dona tal Ajuntament sempre anirà a parar als del poble, i el contrari,
es pot perjudicar els del poble per a no donar peu a sospites fallerils.
Segurament estarà fet amb la millor intenció del món, però el dubte es
queda. I de veres, els polítics no donen duros a quatre pessetes. Uns
premis sense dotació econòmica, pot ser una de les eines necessàries per
a revitalitzar els premis, tant de Lletres Fallers com d’altres.
Per a tancar, valorar cap on van els llibrets de falla i el seu futur és
complicat. Ja he dit abans l’opció de retirar les quanties econòmiques
dels premis, però això és inviable. Per altra banda, creure que els fallers
i falleres del carrer, coneixen que són el premis de la Generalitat, Les
Lletres Falleres o quin son els millors llibrets de falla, es estar allunyat de
la realitat, i no veure més enllà del nostre melic.

Apostem per edicions
i no per romanços
Miquel Platero Berjas
Dissenyador gràﬁc.
Yogur de Fresa
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Des que en 2004 vaig signar el primer llibret com maquetador han
sigut uns quants als quals he treballat. Fent un càlcul ràpid ixen uns
dos-cents com a mínim. Tant els que he fet amb la meua signatura com
els que he fet per a tercers. I hi ha hagut de tots els colors, grandàries,
gruix, qualitat i temàtiques. Al principi, en temps quasi juràsics,
aquests llibrets es feien ràpid, per a eixir del pas i sense posar massa
èmfasi en el disseny. Sobretot quan treballaves per a tallers. De fet,
el dissenyador gràfic de «prestigi» fugia del llibret com de la pesta per
considerar-ho un producte de segona categoria. Encara que per sort
això ha canviat i ara els millors estudis dediquen els seus esforços a
aquest producte faller. Per descomptat abans hi havia excepcions com
Corea a Gandia i algun altre com més tard Corona o Merced, però eren
això, excepcions. En general, el nivell gràfic era bastant pobre. Però
tots tenien un denominador comú: explicació de la falla, foto de la
fallera major i publicitat.
I és que aquesta és la vertadera essència del llibre, (em costa molt dir
llibret a les edicions que es fan actualment). Aquest producte ha de
ser coherent al 100% amb el monument, i és que així es va concebre
a l’origen. No sembla lògic fer un llibre que parle de l’ecosistema de
les girafes i que el monument tracte de pirates (què tindran les falles
amb els pirates...). Aquest punt hauria de ser innegociable. Encara
que clar, una vegada tractats tots els temes, es venen últimament
alguns conceptes més intangibles que són molt difícils de lligar amb
el monument. Però hauria de fer-se un esforç creatiu en les dues
branques perquè tot tinguera un sentit.
Per descomptat, si no volem aparéixer tirats en una cuneta pocs dies
després d’entregar el treball, no podem oblidar a la fallera major. Però
això no vol dir que el llibre tinga per necessitat convertir-se en un àlbum
recopilatori de fotos de tots els actes celebrats durant l’any. Això és
un avorriment que no té ni peus ni cap. Hui dia existeixen plataformes
digitals on pujar mil milions de fotos i veure-les tranquil·lament
quan abellisca, no fa falta gastar una muntanya de pàgines del llibre
innecessàriament. Tampoc té sentit seguir com un mantra això de que
la foto de la fallera major ha d’anar a tota pàgina, amb el vestit de la
presentació i en color (conec alguna falla que ho té reflectit en els seus
estatuts i tot). El llibre es fa per a la gent i per a la comissió, no és un
record per a la fallera major. No passa res si va en blanc i negre o amb
algun disseny per damunt. Diga el que diga sa mare.
La publicitat és un altre tema complicat. No podem pretendre que la
publicitat del llibre siguen unes pàgines grogues. De fet, qui usa hui les

Fent llibres per a premis
A poc a poc el producte llibre ha anat millorant sobretot esperonat
pels premis de Generalitat i Lletres Falleres. És innegable reconéixer
el mèrit d’aquests en l’augment de la qualitat i quantitat dels llibres.
L’incentiu econòmic i del banderí són estímuls massa atractius com
per a ignorar-los. Això ha generat un cert efecte pervers, perquè es
fan llibres a mesura per als premis oblidant que el llibre es fa per a la
gent perquè és el millor vehicle de comunicació de la comissió amb
els seus veïns i amb el món; i a més en valencià. Hi ha un altre tipus de
publicacions que editen cada any tantes pàgines en la nostra llengua?
Els premis de Generalitat originalment van ser un instrument per a
potenciar el valencià com a llengua en els llibres i de pas en el context
faller. De fet són una subvenció i no un premi en si. Veníem d’una època
bastant fosca on la nostra llengua era humiliada i maltractada des
del col·lectiu que o la usava sense mirament o directament usava el
castellà. I han complit el seu objectiu. Hi ha pocs llibres que es decanten
per un valencià no normatiu o la llengua estatal. Ara bé, aconseguit
aquest objectiu ha arribat el moment de fer una volta a la manera de
lliurar els premis. No coneixem el criteri del jurat i simplement anem
a rebuf del guanyador de l’any anterior. Fins fa poc es premiaven
llibres que eren autèntiques rajoles de diversos centenars de pàgines.
Últimament es valoren un poc més un altre tipus de treballs, encara
que continua sent difícil trobar en els primers llocs un llibre de menys
de cent pàgines. Es va crear una bambolla de llibres que últimament
s’està desinflant, però encara queda camí per recórrer.
Lletres Falleres va sorgir més tard i en tindre gran quantitat de
categories en els seus premis permet una major especialització on es
valoren tot tipus de continguts. Això permet unes bases i uns jurats
més racionals que en els de Generalitat on, amb tot el respecte, no té
ni peus ni cap que hi haja funcionaris valorant els treballs. Clar, mentre
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pàgines grogues? O més encara, qui usa el llibre de la falla per a buscar
una referència comercial? La publicitat en els llibres ha d’esborrar
aquesta paraula del seu diccionari i nomenar-se com el que són, una
col·laboració del comerç amb la falla (que després hauria de fer alguna
despesa en el comerç, tot siga dit). No té sentit utilitzar trenta pàgines
del llibre per a posar anuncis que en la majoria solen ser bastant lletjos
o trets d’una targeta mal escanejada (o coses pitjors). He vist coses
que no creuríeu. L’exemple de Corona ha de condir, o encara més,
reduir el que ocupa la publicitat deixant-la en simples esments.
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continuen sent atorgats per la part de Política Lingüística és el que hi
ha, però tal vegada és interessant traslladar-vos a altres departaments
com la Subdirecció General del Llibre, l’Acadèmia de la Llengua,
l’Associació de Dissenyadors, l’Associació d’Estudis Fallers o millor
encara, un combo de tots aquests més altres actors igual d’importants.
Quo vadis llibret?
És una fantasia imaginar el futur del llibre en la seua part digital,
sobretot quan en les bases dels premis ni es contempla la seua
existència. Més si tenim en compte la idiosincràsia del propi entorn
faller que va molt molt lenta i amb reticència a qualsevol canvi. Així
que a curt termini és difícil avançar canvis reals en la publicació del
producte. Potser es pot esperar una racionalització de les grandàries,
els gruixos i la implicació més estreta des de la part del disseny.
El llibre ha de recuperar en primer lloc i com a element imprescindible
la seua relació amb el monument. I si després es volen fer articles per
a aportar continguts i reflexions sobre la festa, perfecte, però sempre
amb un eix vertebrador i amb sentit. Ha d’estar escrit de manera
innegociable en valencià. Ha de tindre un format manejable i atractiu
llevat que una creativitat concreta el demande. Les rajoles són per a
la construcció. Les col·laboracions han de ser triades amb cap i afecte,
no val ficar per ficar. La part infantil ha de tindre major protagonisme
més enllà de sopes de lletres i les set diferències. I si podem deixar
en mans d’un dissenyador o dissenyadora el treball de maquetació el
producte ho agrairà. El contingut ha de ser atractiu, pròxim i llegible,
res de parrafades infumables. Hem de començar a valorar edicions en
conjunt i no conceptes generals poc tangibles. Un llibre és més que la
suma de les seues parts.

El llibret de falla:

de quadern de bitàcola dels
fallers a llibre d’artista
per guanyar-ne un concurs
Mª José Sánchez Benetó
Dissenyadora gràﬁca.
Blauverd Impressors
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RENOVAR-SE, no ens hi haurem passat?
Encara que parega una paradoxa, quan un llibret de falles cau a les meues
mans em plantege a l’instant quanta part del món faller en té realment.
Sí, així és. Tot i que, potser, em tire pedres al meu propi terrat, aquest
tipus de publicació està perdent la seua essència. La falla, el monument,
els fallers... són elements fonamentals que han passat a un pla secundari,
deixant el seu lloc a altres aspectes que venen determinats per qualsevol
organisme de torn que fixa unes bases com si es tractara d’una oposició a
funcionari, amb l’única ambició d’obtenir un major reconeixement que la
comissió veïna i unflar l’ego del creatiu de guàrdia. En altra època hi eren
els artistes fallers els que guardaven els seus monuments fins a l’últim
dia com un tresor que ningú podia veure abans d’hora; ara hi som els
dissenyadors de llibrets els que mirem de reüll per veure qui ha dissenyat
més llibrets premiats dins d’un mateix exercici.
Els llibrets han anat canviant —i molt— al llarg del temps. Ha plogut
prou des d’aquells quaderns grapats fets en paper de color i impresos
amb tinta negra, on el monument que cada falla plantava era el gran
protagonista, ja des de l’inici presidint la portada; a l’interior, les
referències de rigor als membres de la comissió i, per descomptat, a la
seua Fallera Major, la genuïna protagonista de la festa. A hores d’ara puc
assegurar, i molts em donaran la raó, que aquestes figures essencials
de la festa ja no ho són tant per a qui s’encarrega, dissenya o coordina
el llibret de falla —malauradament, i involuntària, sens dubte—. I
m’atreviria a dir que es preocupen més per l’acabat del llibret, el format,
el renom dels col·laboradors literaris, el nombre de pàgines que han
d’anar en valencià, el codi QR que dicten les bases, etc., donant de costat
allò que és la festa pròpiament dita.
Supose que, fruit de l’època en què ens ha tocat viure, la dictadura de la
immediatesa i la sobresaturació d’informació, estem perdent el goig de
passar una estoneta llegint l’article que algú s’ha preocupat d’escriure i que
va inclòs en una publicació que paga la pena moltes vegades de llegir, però
que ha esdevingut un objecte polèmic o transgressor carent de contingut.
Després de vint anys dissenyant llibrets, puc dir en veu alta que em trenca
el cor quan em ve un faller i em diu que té totes les caixes dels llibrets de
l’any anterior al casal, sense que els fallers se’ls hagen emportat a casa;
per desinterés, perquè tant els dona tindre-hi el llibret de la seua falla...
però com? De veritat? És ací on jo em pregunte quin sentit té fer un llibret.
Per a qui es fa? Per a un jurat especialitzat o no —ací no hi entre— que
està valorant què? Opine que la qüestió s’ha desvirtuat per complet, això
no obstant, també crec que alhora no tot està perdut, perquè molta gent

És evident que tot està inventat, així i tot, el que no hauríem de consentir
és que any rere any, tant se’n dona el llibret que fulleges, perquè tot
aquell que vol guanyar la partida, si no conté les firmes imprescindibles
d’un llibret de falla per ser tingut en compte ja pot oblidar-se’n. Per què?
Què es pot fer? Tal vegada, premiar la novetat i la qualitat, tot i que
preservant al mateix temps les arrels.
I què es pot dir quant als nous formats de llibret? Si la finalitat és que
formen part d’una prestatgeria de llibres d’artista com sembla la tònica
dels darrers anys, doncs benvinguts hi siguen tots: apaïsats, quadrats,
reduïts, amb cobertes de fusta o enquadernats amb un llaç... els
dissenyadors estem encantats que ens deixen volar la imaginació, és
la nostra il·lusió. Tanmateix, hem de tindre present que totes aquestes
innovacions van en detriment d’un llibre pràctic que convide a ser fullejat
i a gaudir-ne del seu contingut. Clarament, les bases dels premis estan
influint des del moment que moltes comissions fan dues versions del seu
llibret: la prèmium per a concurs, amb tot luxe de detalls, i la bàsica per
als fallers. No hauria de ser a l’inrevés?
Òbviament, la manera de treballar el llibret ha canviat molt des d’aquells
anys en què venien set o huit persones de la comissió, més els pares
de les màximes representants que volien veure les fotos de “les seues
xiques” i, per si no n’hi haguera prou, també es deixava caure una
persona entesa de la falla que et portava el material a paper per a
maquetar-lo. A tots ells només els importava tindre-hi més color i més
pàgines plenes de fallers que les altres falles. Ara qualsevol comissió
té el seu encarregat de comunicació que ve al despatx a portar-te una
memòria USB amb la informació que necessites per al llibret, i ja et diu
quina ha de ser la temàtica i com has de fer la maquetació i la portada,
normalment basant-se en el llibret que l’any anterior se’n va endur la
major part dels premis, com no... i si no té res a veure amb el lema del seu
monument, doncs has de fer que ho tinga.
Almenys, una cosa està clara: el llibret no pot desaparéixer, i per açò cal
aconseguir que el faller torne a il·lusionar-se per tenir-lo a les seues mans
i guardar-lo a casa com una senya d’identitat. De la mà de les comissions,
els dissenyadors de llibrets hem de ser capaços de crear edicions amb un
bon contingut i un millor disseny, que donen gust mirar-les i llegir-les. Ho
aconseguirem? De segur que sí, sols fa falta RENOVAR-SE.

139
RENOVAR-SE

de l’entorn se n’ha adonat i necessita recuperar l’essència fallera, amb
nous aires, amb la necessària llibertat creativa i les innovacions adients
tant pel que fa a la maquetació com als acabats, però sempre de la mà de
la festa, de la falla i dels seus representants.

Llibrets
del Duc,
història
d’una
renovació
Marcos E. Soriano
President de la falla Duc de
Gaeta - Pobla de Farnals

Quasi sis dècades d’existència donen perquè, encara
que en una lenta evolució, la progressió haja sigut
determinant (que no constant) en el llibret del DUC
o, com ocorria en aquells primers anys d’existència,
la humil edició d’un programa de festejos que
anunciava la celebració de les falles en el nostre barri.
Des d’aquell senzill tríptic que marcava els primers
festejos de la comissió fins a les edicions actuals de
llibres de gran qualitat, ens trobem amb una gran
quantitat d’exercicis en les quals, demostrat queda,
el llibret era un mer tràmit que formava part de la
tradicional i quasi “obligada” gestió en cada exercici
faller. La humilitat de la comissió i el conservadorisme
propi de l’època en la qual no hi havia riscos a
l’hora de “complir” amb els pressupostos establits
prèviament, portaven als dirigents a “fer el mateix
que l’any passat” sense afrontar el risc de noves
idees i, cosa que és més important, intentar
augmentar el nombre d’anunciants a través d’una
heroica gestió que poques vegades (o quasi cap)
donaven el fruit desitjat.
Així i tot i salvant les lògiques distàncies, hem
tingut l’orgull de no fallar; d’acudir puntual i
tradicionalment a aqueixa cita amb les edicions
dels llibrets en els quals es deixava constància dels
membres de la comissió, algun article a manera
de memòria, els sempre necessaris anuncis dels
escassos comerços col·laboradors i, per descomptat,
aqueix programa de festejos en el qual estaven
posades totes les il·lusions d’un extraordinari grup
de falleres i fallers el gran objectiu dels quals era
el d’oferir als veïns del barri unes activitats humils
i senzilles, però carregades de bons desitjos i una
excepcional “passió fallera”.
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Qui no és capaç
d’evolucionar es
condemna a quedar
en els records
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PRIMERS ANYS
El no tindre constància de publicacions
en els dos primers anys d’existència
ens porta a iniciar el nostre recorregut
a l’any 1966 en el qual es va editar un
senzill tríptic de butxaca realitzat en
les Gràfiques Giménez de la localitat de
Canals. Amb el Patró San Josep ocupant
el centre d’una portada amb al·legories
de la festa fallera, la publicació es redueix
a les fotos de les tres representants
femenines (Fallera Major, Musa Fallera
i Reina del Foc) i un curiós programa de
festejos en el qual s’anunciava l’audició
de discos dedicats a la barriada a través
dels altaveus instal·lats en l’emplaçament
de la falla i emesos des del casal. Les
“Dianes” a manera de despertá, la
“Alborada” (hui Nit de l´Albá), la “Cantá”
de matinada als Pepes i Llavors, un partit
de futbol masculí el dia 18 de Març i
ball, com tardeo actual, i revetla fins a la
cremà, criden l’atenció en un programa
en el qual no falten les cucanyes, les
orquestres i els actes tradicionals.

1966

Les edicions dels anys 1967, 1968 i 1969,
encara que a grandària de butxaca
(full volant), ja compten amb pàgines
dedicades als membres de la comissió,
reconeixements a Fallers d’Honor i els
sempre necessaris anuncis de comerços
col·laboradors. Les seues portades a
penes tenien al·legories valencianes i
els seus textos destacaven una Gran
Setmana Fallera de l’11 o 9 al 19 de Març.
És en el de 1969 en el qual apareix per
primera vegada la recentment constituïda
comissió infantil i la Plantá de la seua
falleta a les 6 del matí del dia 16 de Març.

1967
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1968

1969

El primer canvi de format per a
portar-ho a la grandària normal
d’aquesta mena d’edicions en aquella
època (A5) va arribar l’any 1970 i
així va romandre fins a 2003. En el
transcurs d’aqueixos 34 anys les
portades, encara que en alguns casos
van ser personalitzades per diferents
autors, no han tingut una variació
considerable. Així queda demostrat
especialment en la dècada dels 70;
exceptuant els anys 1974, 1975 i 1976
en la qual l’escut actualitzat de la
comissió era l’única litografia de la
portada, els esbossos de les falles
adultes es mostraven en l’anvers de
cada publicació.
Les anècdotes en aquest cas venen
donades per destacar el 10 Aniversari
l’any 1973, la primera referència al
Bunyol d´Argent col·lectiu en 1974
i una important errada en anunciar
el XV Aniversari en 1979 quan en realitat va tindre lloc un any abans, en 1978,
coincidint amb el 10é Aniversari de la comissió infantil. Pel que fa a emblemes
que es convertirien en oficials amb el pas dels anys trobem la publicació
del qual podria ser la primera anotació del nostre escut que va aparéixer
il·lustrant una pàgina del programa de festejos del llibret de 1971. El disseny de
l’escut que trobem en les portades anteriorment citades va ser obra del faller
Juan Tomás López Más qui també el va plasmar en les parets del casal en 1974
al costat d’altres motius valencians.

1976.
Señoras de...

Crida molt l’atenció en el que anècdotes es refereix, especialment en aquests
temps en el que es parla tant d’igualtat, és que en el període que comprén des
de 1974 fins a 1987 les falleres casades no apareixien amb el seu segon cognom
en els respectius llibrets sinó com a “senyores de…”, una cosa sens dubte
inviable en l’època actual. Això, unit al fet que la comissió femenina no estava
“convidada” a assistir a les reunions generals i que tenien escassa o nul·la
presència en les juntes directives, ens parla d’un període de la festa en la qual sí
que es pot parlar de masclisme i tractament de florero a la dona fallera.
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1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

És a partir de 1980 quan els nostres llibrets
ja compten amb portades personalitzades i
dissenyades amb il·lustracions o fotografies de
les Falleres Majors (com he comentat això de
la igualtat no preocupava per aquell llavors). El
gran faller i amic Joan Francesc Cerezo Cámara
és qui inicia aqueix important canvi en les nostres
publicacions amb una portada amb la dona fallera
sobre una pinta com a protagonista i envoltada
de símbols valencians. Paco Cerezo seria l’autor
de les nostres portades en 4 ocasions; les
corresponents als anys 1980, 1982, 1983 i 1991
(aquest últim en el cas del llibret adult).
La col·laboració de José Escriche, familiar
d’un directiu de la comissió, ens va permetre
gaudir d’una molt marcada i personalitzada
representació d’al·legories valencianes en el
llibret de 1981.

1980

Les fotografies de les màximes representants de
la comissió protagonitzen les portades dels anys
1986 a 1990 i tenen com a característica principal
que els espais triats són molt representatius
d’aspectes de la nostra terra i, al seu torn, molt
diferents. Des dels tarongerers d’una horta
pròxima a l’Albufera a una cuina valenciana en
la localitat de Manises, passant pel taller de
l’artista faller Joaquín Esteve que també va ser
un marc triat a aquest efecte. La resta ja va ser
una composició d’imatges com en 1988, que
curiosament no destaca el 25 aniversari de la
comissió (a més del 20 aniversari infantil), o el de
1990 que combina les fotografies amb un dibuix
del faller Ángel Sánchez Salort que, per cert,
s’estrenava en aquesta mena d’activitat.
L’anècdota de 1991 ve motivada per l’única
realització de dos llibrets (infantil i major) malgrat

1981
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que no hi havia celebracions pel mig. La portada del
llibret adult va comptar amb una personalització
de Paco Cerezo que, acolorint una litografia
valenciana, va suposar el comiat en aquesta mena de
col·laboració del recordat faller.
El relleu en el disseny va arribar de la mà del ja
esmentat Ángel Sánchez que al dia de hui és, amb 15
portades realitzades, qui més col·laboracions d’aquest
tipus ha aportat. La seua evolució ha sigut constant i
la seua gran progressió, amb la utilització de diferents
tècniques, ens ha permés gaudir d’extraordinaris
treballs des de 1992 fins a 2007 (excepte 2004 i 2005)
que lògicament formen part de la nostra història.

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1992

Per cert, la celebració d’aqueix 30 aniversari de
la falla coincidint amb les Noces d’Argent de la
comissió infantil, va provocar l’edició d’un senzill
llibret que recollia els actes festiu-esportiuculturals celebrats al setembre de 1992.

1991

1991 inf
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Destaquen, pel significatius que van ser
aqueixos exercicis fallers, les dues portades de
1993 amb la celebració del 30 aniversari (una
per a l’edició general del llibre i l’altra per a la
secció dedicada al llibret) i la de l’any 2007 que,
relacionat amb l’homenatge que realitzem al
dibuixant Francisco Ibáñez, va reflectir un còmic
a l’estil del propi creador de Mortadelo y Filemón.
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1993

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000
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2001

2002

2003
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CANVIS DE FORMAT I DISSENY AMB
VISIÓ DE FUTUR
La revolució definitiva del format del llibret comença amb els llibrets de 2003
i 2004 que són els primers a participar en la convocatòria dels premis de la
Conselleria d’Educació. El primer d’ells presentava a l’interior d’una capsa,
muntada manualment per les falleres i fallers de la comissió, amb el títol de
Tresor 2003, una sèrie de formats diferents (Llibre d’Or, Llibre de Cancelleria,
Repertori A Manar, Auca i Estudi dels bans municipals) de grandàries i
tractaments manuals diferents. El segon, el de 2004, adoptava el format i
característiques d’un arxiu definitiu d’un expedient que contenia al seu interior
tots els documents “formals” d’un expedient de separació, en sintonia amb el
lema de la falla “Infidelitats”.
A aquestes dos primeres experiències innovadores van seguir les primeres tres
edicions d’orientació horitzontal en els anys 2005, 2006 i 2007, abans de donar-li
una major grandària (DIN A4 aproximadament) que es mantindrà fins al passat
exercici en què vam tornar al format horitzontal però amb la diferència de ser
quadrat en lloc de rectangular.

2004

2005

2006

2007
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És a partir d’aqueixos anys quan
comencen les col·laboracions
externes de diferents dissenyadors
que aporten a les nostres edicions
un segell tan interessant com
especialment destacable. Així
trobem, a més de l’equip de disseny
de Blauverd Impressors (2014, 2015
i 2017), noms tan significatius com
els de Mónica Navarro amb postals
de la col·lecció d’Hernán Mir (2005),
Raúl Martínez “Chuky” (2008),
José Santaeulalia (2009), Miguel
Santaeulalia Núñez (2010), Cristina
Argent (2011), Guillem Alborch (2012),
Carlos Benavent (2013), Eugenio
Simó (2016), Martín Forés (2018), Mª
José Sánchez (2019 i 2022) i Fernando
Foix (2020 i 2021). Un extraordinari
elenc de grans professionals que
no van dubtar a prestar-nos la seua
col·laboració desinteressada.
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2014 inf

2015
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2015 inf

2016

2016 inf

2017

2018

2019

2020

2021
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Destaca la novetat presentada en els
anys 2014, 2015 i 2016, en les quals es
va editar un llibret a dues cares; una
destinada a la comissió infantil i l’altra
a la comissió adulta.
Per acabar no podem oblidar les
darreres dues edicions del llibret
del Duc que, en el seu retorn al
concurs organitzat per conselleria,
han assolit el 2n premi en 2020
amb un llibret de gran format i un
llistat de col·laboradors altament
especialitzats i el 5e premi al 2021
amb un llibret totalment diferent
a tot el que fins la data s’havia fet,
forçat per les circumstàncies i dedicat
a les falleres i fallers que van fer
possible la resistència i continuïtat de
les falles de setembre.

El resum d’aquestes publicacions
que, no oblidem, és el que queda
per sempre de manera material,
reflecteix l’intens treball dels qui, al
marge de dissenyadors, les van fer
possible per a gaubança de membres
de la comissió, comerciants,
abonats, col·laboradors i veïns de la
barriada. Sense tots ells no podria
haver sigut possible i, per tant, no
podríem destacar-les amb l’orgull
que hui el fem.
A tots ells i elles vull mostrar el meu
agraïment i la meua més sincera
felicitació. Els llibrets recullen els
noms de la nostra gran família fallera i,
per descomptat, de la nostra història.
És just que reconeguem el seu treball.
Enhorabona i moltes gràcies!

PER
FER
MEMÒRIA
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GRANS 2021

JUNTA CENTRAL FALLERA
1r *Premi de Falla Secció Primera B Vicente Llácer ı Premi al Millor *Ninot
de Secció Primera B Vicente Llácer ı Premi President de la Generalitat
Valenciana a la millor falla de Secció Primera B ı 1r Premi Campionat de
Pàdel femení Divisió d’Honor Marta Alfonso i Debbie López ı 1r Premi
Campionat de Dominó del Sector Toni Marín, Paco Lanchazo i José A.
Rodríguez ı 1r Premi Concurs de Maquetes de Falla Oscar Moreno ı 1r
Premi Concurs d’Escenes de Falla Zulima Sanz, Carmen Aznar, Oscar
Moreno i Marcos E. Soriano ı 3r Premi Concurs cultural “Sabuts Fallers”
organitzat per JCF i falla Sapadors Fefi Guijarro, Pepe Bajo, Fran Casales
i Marcos Soriano Vidal ı 2n Premi Concurs de Declamació Alba Ferrándiz
ı 1r Finalista Concurs literari d’Obres de Teatre infantil Hernán Mir ı 1r
Finalista Concurs literari de Apropósits infantils Marcos E. Soriano ı 1r
Finalista Concurs literari de microteatre Marcos E. Soriano ı 2n Premi
Concurs d’Audiovisuals Curtmetratge temàtica general ı 1r Premi
Direcció de Concurs de Curtmetratges Macarena Izquierdo ı 8é Accèssit
Concurs de Ninots Virtuals Carlos Sanz

AGRUPACIÓ DE FALLeS CAMINS AL GRAU
1r Premi d’Activitat Fallera ı 1r Premi Concurs de Pesca Víctor Rodríguez
ı 1r Premi Campionat de Petanca Pepe Bajo, Paco Jiménez i Paco Ramos
ı 1r Premi Campionat de Dards Pedro Flores, Pepe Bajo i Víctor Marín ı 2n
Premi Campionat de Pic i Pala Paco i Héctor Jiménez, Andoni i Marcos
Soriano i Victor Marín ı 2n Premi Campionat de Bitles Pepe Bajo, Vicente
Mínguez, Paco Jiménez i Luis Vela

ALTRES
Premi Caliu Concurs de Falles Igualitàries i Diverses de la Regidoria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de València ı 5é Premi
Concurs de Llibrets de Falla de la Generalitat Valenciana ı 1r Premi
Concurs Creus de Maig de la Societat Lo Rat Penat ı 2n Premi Concurs A
Punt a la Millor Crítica Audiovisual
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INFANTILS 2021

JUNTA CENTRAL FALLERA
2n Premi de Falla Secció Especial Fernando Foix ı 1r Premi Concurs de
Pesebres modalitat Tradicional B ı 1r Premi Concurs cultural “Sabudets
Fallers” organitzat per JCF i falla Sapadors Luis i Laura L. García, Vicky
Mínguez i Borja García ı 2n Premi del Campionat Tennis de JCF B Luis
García ı 2n Premi Campionat de Pilota Valenciana Divisió d’Honor Luis i
Laura L. García, Borja García, Jaime Camarasa, Enrique Gil i Carlos Casas ı
Millor Jugador del Trofeu FMIV de Pilota Valenciana Luis García ı Millor
Jugador Revelació del Campionat de Pilota Valenciana Enrique Gil ı 3er
Classificat en el Campionat de One Wall de JCF Enrique Gil ı 3er Premi
Concurs de Declamació Luis García ı Esment Especial del Concurs de
Targetes Nadalenques Joan García ı 10é Accèssit Concurs de Ninots
Virtuals Carlos Sanz

AGRUPACIÓ DE FALLeS CAMINS AL GRAU
1r Premi de Laboriositat Fallera ı 1r Premi Campionat de Pic i Pala
Luis i Laura L. García, María Melero, Lidia Casas i Enrique Gil ı 1r Premi
Concurs de Betlems modalitat Tradicional ı 1r Premi Concurs de Betlems
modalitat Lliure Disseny ı Premi Extraordinari Concurs Targetes de Nadal
Lara Fernández ı 1r Premi Concurs Targetes de Nadal de 12 a 14 anys Irene
Quiles ı 1r Premi Concurs Targetes de Nadal de 8 a 11 anys Lara Fernández
ı 2n Premi Concurs Targetes de Nadal 12 a 14 anys Lidia Casas ı 3er
Premi Concurs Targetes de Nadal de 8 a 11 anys Carlos Casas ı 3er Premi
Campionat de Canut Luis i Laura L. García, Lidia Casas i Enrique Gil

ALTRES
Premi Juan Canet a la Millor Falla Infantil de València atorgat per la falla
Espartero-Gran Via Ramón y Cajal ı 2n Premi Concurs A Punt a la Millor
Crítica Audiovisual
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BUNYOL D’ARGENT

Miley Climent Ballester ı Esther Costa Morenete ı Estela Elorduy
Puchades ı Aharon Goldsztejn Valera ı Salma Gutiérrez Aguilar ı Jaume Monzó Pinto ı Lucas
Morillas Ramírez ı María Lerén Sáez ı Emma Navarro González ı Noemi Solla Domínguez

DISTINTIU D’OR

Sofía Barrios García ı Jaime Camarasa Calabuig ı Mario García
Aguilar ı Hugo Gurrea Villarreal ı Sofía Llibrer Portela ı Daniel Rodrigo Rama ı Iván Valencia Ballester

comissió
major

DISTINTIU D’ARGENT

Atanasio Boronat Checa ı Ana Mª Cebriá
Cuchillo ı Aurora Fernández Lázaro ı Eusebio Sanz Melero ı Mª Pilar Viana Gómez

INSIGNIA D’OR DE LA COMISSIÓ

Pedro E. Alfonso Gil ı Sonia
García Denia ı Mª Dolores Luís García ı Alejandro Sanz Lurbe

INSIGNIA D’ARGENT DE LA COMISSIÓ

Atanasio
Boronat Checa ı Ana Mª Cebriá Cuchillo ı Aurora Fernández Lázaro ı Francisco Jiménez Jareño ı
Eusebio Sanz Melero ı Ana Belén Sastriques Gálvez ı Mª Pilar Viana Gómez

BUNYOL D’OR I BRILLANTS AMB FULLES DE LLORER

Pedro E. Alfonso Gil ı Sonia
García Denia ı Mª Dolores Luís García ı Alejandro Sanz Lurbe

BUNYOL D’OR AMB FULLES DE LLORER

Marta Alfonso Gimeno ı Pablo Boix Pons ı Ariadna Durio Ponce de León
ı Víctor Martínez Ferrandis ı Ricardo Mena Diana ı Alejandro Mora Aguilar ı Esther Mora Aguilar ı
Adrián Muñoz Rodrigo ı Mª Teresa Pinto Ruíz ı Elena Rodríguez Latorre ı Celia Villanueva Maicas

BUNYOL D’OR

Vicente Ballester Bonet ı Azahara Casales Guijarro ı Alba Ferrandiz
Bajo ı Thais Genovés Martínez ı Natalia Guillen Bernardo ı José Antonio Hernández Guillen ı Miriam
Lozoya Melero ı Víctor Marín Sanz ı Adrián Martínez Álvarez ı Valeria Mezzetta Godoy ı Alberto
Navarro Marí ı Víctor Rodríguez Brú ı Mónica Rodríguez Martínez ı Antonio Rodríguez Sáez ı
Eduardo Sánchez Sales ı Berenice Serrano Benito ı José Tercero del Olmo

Recompenses
comissió
infantil
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Dates
per a la
història
MEMÒRIA DE L’EXERCICI 2021
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27 Última reunió general amb
la presència dels màxims
representants 2021.

SETEMBRE 2021

1 L’extraordinària falla infantil
realitzada per Fernando
Fóix obté el 2n Premi de
Secció Especial, el Premi
Juan Canet a la Millor Falla
Infantil de València atorgat
per la falla Espartero-Gran
Via Ramón y Cajal i el 2n
Premi A Punt a la crítica
audiovisual.
2 Vicente Llácer aconsegueix
el Primer Premi de les
Secció Primera B per quart
any consecutiu i el 2n Premi
de a Punt amb la seua
espectacular falla “Això ho
pague jo”.
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Laura Lucía García Vaquero
i Alba Ferrándiz Bajo, són
preseleccionades a Corts d’Honor
i Falleres Majors de València pel
Sector Camins al Grau.
17 Reunió general ordinària i sopar
de cabasset.
18 Gran resultat obtingut pels
nostres representants en
el campionat de Pic i Pala
organitzat per l’Agrupació.
L’equip infantil format per Laura
i Luis García Vaquero, María
Melero, Enrique Gil i Borja García
obté el Primer Premi mentre
que l’equip adult repeteix el
subcampionat aconseguit l’any
anterior. L’equip va estar format
per Andoni Soriano, Héctor
Jiménez, Vicente Mínguez, Paco
Jiménez i Víctor Marín.
- El Casal del DUC acull el Pregó
de les festes organitzades per
l’Agrupació de Moros i Cristians
Marítim.
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11 Les nostres representants,
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Pobla de Farnals, 38 • València
960 661 662
taller@nuevoautoelite.com
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19 Dia de la Pilota Valenciana amb participació dels nostres representants.
23 Els nostres pilotaris assisteixen a l’acte de lliurament d’equipatges de Pilota
Valenciana de JCF.
- Presentació als presidents de la Interagrupación de Falles de València del
Festival Internacional de Cinema Infantil de València en el Casal del DUC.
24 Ariadna Durio Ponce de Lleó, Mónica Saavedra Aparicio i Pau Van Kruchten
Oliva resulten elegits com a Falleres Majors i President infantil de la nostra
comissió per a l’any 2022.
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DUC infantil i adult dels campionats
de Pilota Valenciana organitzats
per la JCF.
- El nostre company i artista faller,
Vicente Llácer, rep el seu merescut
homenatge per part de la Regidoria
de Cultura Festiva, la Junta Central
Fallera i el Gremi d’Artistes Fallers
de València, com a guanyador del
Primer Premi de la Secció Primera B
per 4t any consecutiu.
- Nostres acabats de triar màxims
representants assisteixen a
l’Homenatge a la Real Senyera
organitzat per l’Agrupació de Falles
Camins al Grau.
30 Començament del campionat
de Tennis de Mesa infantil de
l’Agrupació.
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1 Les candidates a Cort d’Honor i Fallera Major de València, entre les quals es

trobava la nostra companya Alba Ferrándiz, realitzen el seu sopar de comiat
amb els jurats en el Casal del DUC.
2 Víctor Marín i Javier Elena van ser els nostres representants en el campionat
de Pàdel de l’Agrupació.
- Nombrosa representació de la nostra falla en el Festival Internacional de
Cinema Infantil de València FICIV.
- Laura Lucía García Vaquero i Alba Ferrándiz Bajo són les nostres
representants en l’Elecció final de Corts d’Honor i Falleres Majors de València
2022. Dignísima representació malgrat que no van estar entre les triades.
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Fanny Díez Ruiz
Òptica - Optometrista
Col·legiada nº 13566
Dr. Manuel Candela, 44 • València
625 731 307 • 963 285 580
fani.opticadiez@gmail.com
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3 Solemne Proclamació dels nostres màxims representants 2022, Mónica

Saavedra Aparicio, Ariadna Durio Ponce de Lleó i Pau Van Kruchten
Oliva. L’acte va ser presentat per Salma Gutiérrez Aguilar i Andoni
Soriano Vidal. La fi de festa va comptar amb l’actuació de Meni Glamur.
7 Primera reunió per a la realització del Betlem.
- El nostre equip de bitles format per Vicente Mínguez, Pepe Bajo, Paco
Jiménez i Raúl Lángara es proclama campió del torneig organitzat per
l’Agrupació.

187

sistema d’il·luminació i decoració
del nostre Saló.
15 Inici del curs 2021/22 del nostre
programa educatiu educar-te.
16 Extraordinària participació dels
nostres nanos en el concurs de
dibuix organitzat per l’Agrupació.
Vera Van Kruchten i Luis García
Vaquero obtenen el primer premi
i Laura García Vaquero i Pau Van
Kruchten són subcampions en les
seues respectives categories.
17 La JCF organitza el campionat
d’escacs en el nostre casal per
tercer any consecutiu. Les nostres
Falleres Majors i Presidents van
exercir d’amfitrions en la visita
de les Falleres Majors de València
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11 Comença el muntatge del nou

Vivint amb tu
les Falles 2022 !!!
Pça. Barranquet, 4 P.I. Barranquet
46940 Manises (València)
961 522 331
pedidos@sgidrinks.com

Falla del Duc

188

189

La Brujita
Generosa
S.L.U.

Administració de Loteries
Nº 2 de València

Avda. del Puerto, 173 • Valencia
96 331 19 70
www.labrujitagenerosa.es

u
r
o
D
a
r
a
Rep
els desitja, Bones Festes!!!

Reparació d’Electrodomèstics
Distribuïdor de Càmping Gas
Duc de Gaeta, 42
València
963 555 407
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i Corts d’Honor. Rebem una
placa d’agraïment de mans de
la màxima representant de les
Falles 2022, Carmen Martín.
Javier Elena obté el 3er lloc en la
Categoria sub18.
- Pepe Bajo, Paco Jiménez i Víctor
Rodríguez van formar l’equip
del DUC que va disputar el
campionat de petanca de JCF.
- Inici del rodatge del
curtmetratge de temàtica fallera
“La casa... quin paper”.
22 Reunió General Ordinària en el
casal.
23 L’equip format per Laura i Luis
García Vaquero aconsegueix el
tercer premi del campionat de
futbolí infantil de l’Agrupació.
- Víctor Marín i Javier Elena van
representar a la nostra falla
en el campionat de frontó de
l’Agrupació.
25 Els nostres màxims
representants, Ariadna Durio i
Marcos E. Soriano, assisteixen a
l’acte organitzat per la Casa de
Sòria a València.
26 Comença el campionat de futbolí
de l’Agrupació. Formen el nostre
equip Paco Jiménez, Felipe
Hernández i Héctor Jiménez.
28 Primera classe d’iniciació al
ball regional dirigida per Sonia
Belenguer.
- Luis García, Jaime Camarasa
i Enrique Gil es proclamen
subcampions del torneig infantil
de tennis de taula de l’Agrupació.
30 Iniciem el muntatge del nostre
betlem en la seua ubicació
definitiva.
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2 L’equip format per Paco Jiménez,

Héctor Jiménez i Felipe Hernández
participa en el campionat de
futbolí de l’Agrupació.
4 El DUC de Teatre Juvenil participa
en el concurs organitzat per la JCF.
L’obra Evangèliques, divorciades i
vegetarianes” va ser representada
per Andrea Mir, Alba Casas i Noelia
Guillén, sota la direcció d’Hernán
Mir i Paqui Olba.
6 Inici del Trofeu Fallers de Vaqueta,
amb Luis García i Enrique Gil triats
per a la selecció de València.
- Luis García Vaquero i Boja García
Úbeda participen en el campionat
de Tennis infantil de JCF.

BAR RESTAURANTE

LA COMIDILLA

DUQUE DE GAETA, 43
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7 Celebració de la gran Festa

d’Halloween amb una nombrosa
participació que superava el
centenar de “monstres”. Els
nostres màxims representants
Mónica, Ariadna i Pau, van convidar
a menjar a tots els participants.
8 Debut del nostre equip de Futbol en
el campionat de lliga organitzat per
la JCF.
11 Un any més la Falla del Duc
participa en l’acapte a favor de Creu
Roja Espanyola en la Festa del Dia
de la Bandereta.
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Duc de Gaeta, 45B
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12 Laura i Luis García Vaquero

i Enrique Gil Sastriques són
Subcampions del torneig de Bitles
infantil de la JCF. Després de la
disputa de la gran final Enrique Gil
repeteix èxit convertint-se en el
jugador amb millor partida màxima
individual del campionat.
- L’equip del DUC format per
Fefi Guijarro, Marcos Soriano
Vidal, Pepe Bajo i Fran Casales es
proclama Campió de la 5a edició
del concurs “Sabuts Fallers”
organitzat per la Delegació
d’Arxiu i Biblioteca de JCF i la
falla Sapadors. A més van ser els
guanyadors del Premi Cendra” que
atorgava, per primera vegada, la
revista Cendra-Suc de Falles.

Falla del Duc

194

13 Luis García Vaquero i Enrique Gil

Sastriques disputen la final del 5é
torneig de pilota valenciana de la
Juntes Locals “Fallers de vaqueta”, formant part de la selecció de
València.
- El nostre artista faller Vicente
Llácer contrau matrimoni amb
Amparo Olmos en una cerimònia
celebrada en el nostre casal.
14 L’equip infantil del DUC format
per Laura i Luis García Vaquero,
Vicky Mínguez i Borja García són
Subcampions de la 3a edició
del concurs “Sabudets Fallers”
organitzat per la Delegació
d’Arxiu i Biblioteca de JCF i la falla
Sapadors.
16 Inici de l’enregistrament del
curtmetratge de temàtica general
“Regalets”.
19 El mateix equip infantil format per
Vicky Mínguez, Laura i Luis García
Vaquero, i Borja García obté el
tercer premi del concurs de dicció
que, amb el nom del nostre volgut
Joan Francesc Cerezo, organitza
l’Agrupació.
20 El DUC de Teatre infantil participa
en el concurs organitzat per la JCF.
L’obra “On Line” seria, fet i fet, la
gran triomfadora del certamen.
- Finalització de l’enregistrament del
curtmetratge de temàtica fallera.
21 Brillant homenatge de les falles de
Camins al Grau a la Fallera Major
Infantil de València 20-21, Carla
García. Celebrat en el nostre casal,
va ser coordinat per Marcos E.
Soriano i desenvolupat, en la seua
gran majoria, per fallers i falleres
del DUC.
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22 Inici del campionat infantil de parxís

de l’agrupació, l’equip està format
per Laura i Luis García Vaquero i
Marta i Mónica Saavedra Aparicio.
- L’equip format per Consuelo
García, Marcos Soriano Vidal,
Elisa Mínguez, Aida Marín i
Vicente Mínguez, participa
en el campionat de parxís de
l’Agrupació.
24 El nostre President, Marcos E.
Soriano, assisteix a la trobada
cultural Berlanga i les Falles”
organitzat pel Diari Levante EMV.
- Laura i Luis García Vaquero i Marta
i Mónica Saavedra Aparicio es
proclamen campions del concurs de
parxís de l’Agrupació.
25 Jornada de Donació de Sang en el
nostre casal.
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Ramiro de Maeztu, 8
Duc de Gaeta, 33

Telèfon
96 372 22 40
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26 El nostre artista faller infantil,

Fernando Fóix, acompanyat pel
President Marcos E. Soriano,
rep, al costat dels nostres
representants infantils 2021,
Laura i Luis García Vaquero, el
Premi Juan Canet a la millor
falla infantil de València que
atorga la falla Espartero- Gran
Via Ramón y Cajal.

Domicili social:
Sts. Justo y Pastor, 28-30
46021 VALÈNCIA
Tel. 96 369 57 51 - Fax 96 369 57 03

www.talleresperolo.com

Camí de la Mar, 99
Polígon Industrial III
46120 ALBORAIA (València)
Tel. 96 185 66 83 - Fax 96 185 03 55
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- La falla Sapadors ens concedeix el XVI Premi “Desgarrats” a la millor falla de
2021 en un acte que va comptar amb la presència de la nostra Fallera Major,
Patricia Montesinos, i el Vicepresident Manolo Aparicio.
- La Regidoria de Participació Ciutadana i Acció Veïnal ens notifica
oficialment l’aprovació del nostre projecte “Associacionisme faller, a la
llum” per a ser subvencionat pel projecte de participació ciutadana dirigit
al foment de l’associacionisme.
27 Finalitza l’enregistrament del curtmetratge de temàtica fallera.
28 Se celebra en el nostre casal amb gran assistència de públic el menjar oferit
pels nostres Bunyols de Brillants 2021 Mª Carmen Aznar, Conchín Álvarez,
Isabel Mª Morillas, Cristina Pérez, Pilar Vaquero, Estela Puchades, Amalia
Gómez i Luis Vela Tinajo.
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Sants Just i Pastor, 13

Just i Pastor, 62 • 46022 València
963 449 566
Serreria, 18 • 46011 València
963 818 872

Serreria, 18 • 46011 València
SABATERIA XIQUET • 963 818 873
www.asaizapaterias.com

- Nou èxit del nostre equip de
tennis de taula en el campionat
organitzat per la JCF. Fali Valera i
Pepe Bajo van obtindre un brillant
tercer lloc.
- La nostra comissió infantil és
guardonada, un any més, amb
el X Premi “Desgarraets” que
concedeix la falla Sapadors a
la falla amb millor puntuació
d’activitat de 2021. Van recollir
el reconeixement els nostres
representants Laura i Luis García
Vaquero.
30 L’equip de tennis de taula del DUC
torna a triomfar en el campionat
organitzat per l’Agrupació. Fali
Valera, Víctor Marín i Pepe Bajo
van ser campions en el torneig.

1 Lara Fernández guanya el premi

extraordinari del concurs de targetes
de nadal organitzat per l’Agrupació
i el seu dibuix es converteix en la
imatge nadalenca d’aquesta. A més
va obtindre el primer premi en la seua
categoria (8 a 11 anys). En la categoria
de 12 a 14 anys Laura L. García
Vaquero va obtindre el segon premi.
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Los Leones, 48 (acc. c. Borriol)
46022 València
963 724 638

6 El DUC de Danses Valencianes
www.clinicadentalpatriciabarrios.com
963 365 239

Dr. Manuel Candela, 34 • València

actua en la Plaça de la Verge amb
motiu d’una nova edició de Balls al
Carrer organitzada per Delegació
de Cultura de JCF.
8 Nombrosa representació de la
comissió en la visita al “El Vaixell
del Nadal”.
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Dr. Manuel Candela, 58
46021 València • 963 729 714
Verge de la Cabeza, 42
46014 València • 963 787 009
moblescandela@yahoo.es
www.mueblescandela.com
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11 Luis García Vaquero obté el segon

premi en el concurs de declamació
de JCF en el qual també comptem
amb la representació dels germans
Borja i Joan García Úbeda.
- El nostre casal acull l’entrevista
realitzada al regidor i President
de JCF, Carlos Galiana, per part de
la periodista Pepa Gómez per al
programa “La Xarxa Casal”.
12 El jurat del concurs de betlems
de JCF visita el nostre casal i ens
concedeix el primer premi de la
modalitat clàssic B per segon any
consecutiu. L’equip, capitanejat per
Pedro Ródenas i Marcos E. Soriano,
estava format per Zulima Sanz, Mª
Carmen Aznar, Felipe Hernández i
Toni Marín, entre altres.
- Es disputen les semifinals de la
lliga de pilota valenciana, amb la
participació tant de l’equip major
com infantil.
- Participem en la II i III Marató fallera
de futbolí juvenil i infantil. Els equips
van estar formats per Héctor Jiménez
i Andoni Soriano el juvenil i per
Enrique Gil i Marta Saavedra l’infantil.

RENOVAR-SE

205

Pobla de Farnals, 40
46021 València
963 627 899
670 331 769

Pobla de Farnals, 40
46021 València
963 616 458
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13 Començament de les jornades del projecte sobre la igualtat de gènere “Què

més DONA?. Amb ell vam ser reconeguts amb el Premi Caliu per part de la
Regidoria Servei d’Igualtat i Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de València.

Després de vint-i-tres mesos de pandèmia i de diverses temptatives
de dur endavant el projecte, per fi el 13 de desembre de 2021
s’inauguraven les jornades dedicades a la inclusió de la dona en la
festa de les falles.
Sota el lema “Què més DONA?” l’associació cultural fallera Duc de
Gaeta – Pobla de Farnals havia presentat, a la segona convocatòria
dels premis Caliu, organitzats per la Regidoria d’Igualtat de
l’Ajuntament de València, un projecte amb una finalitat fonamental,
esbrinar els entrebancs amb els quals es troba la dona a l’hora de
participar activament en la gestió de les comissions de falles i trobar
les eines per a salvar-los, quan no eliminar-los.
El Projecte “Què més DONA?” va ser un dels tres premiats en
l’esmentada convocatòria i així la tercera setmana de desembre de
2021, encara immersos en la pandèmia provocada per la COVID-19, es
van realitzar les activitats programades a l’efecte.
Al cartell anunciador del projecte, disseny de Rafa Vilches,
s’anunciaven una serie de taules redones, xarrades, conferències,
tertúlies i altres actes culturals que abastaven de dilluns a dilluns, del
13 de desembre al 20 de desembre de 2021, ambdós inclosos.
Així el dilluns dia 13 el president de l’A.C.F. Duc de Gaeta – Pobla
de Farnals inaugurava el projecte donant la benvinguda a la seu
de l’associació sita al carrer Pobla de Farnals, 58-baix de València,
lloc on anaven a tindre lloc totes les activitats. En el seu dircurs de
benvinguda donava les gràcies a totes aquelles dones que anaven a
prestar-se a parlar de dones, aixó com a tots aquells que vulgueren
acostar-se a parlar de dones. Igualment va demanar als assistents
guardar un minut de silenci en record de Cristina Blanch Mortes fallera
de la comissió de Mestre Gozalbo, que pocs dies abans havia estat
víctima de la violència de gènere.
Seguidament es va iniciar la conversa “Presidenta o president? Què
més Dona?. Com dur endavant una comissió de falla sent una dona
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i no morir en l’intent” amb la participació de Laura Cano Zamorano,
Mª Angeles Gimeno Díaz i Anaïs Lorente Medina amb la conducció de
Mariluz Vidal García. Les participants van anar desgranant les seues
experiències en la regència dels seus càrrecs de presidentes. Destacaren
les diferències entre elles segons el temps en els qual assumiren
el càrrec així com la denuncia destacant les diferències entre les
diferents époques de cadascuna d’elles, així com l’espai dins el qual
es movien. Recordaren com alguns homes les tractaren inicialment
amb paternalisme, com ocuparen els càrrecs per la incomparecència
d’homes o com més recentment les candidatures femenines són el
resultat de la necessitat de les comissions.
El dimarts 14 de desembre la taula rodona moderada per Saray Mas
va comptar amb la participació de les directives de la comissió del
Duc, Zulima Sanz, MªCarmen Aznar, Anna Cebrià i Pilar Vaquero que
parlaren al voltant del tema Fallera o directiva? Què més DONA?. Una
responsabilitat més. Com abasta la casa, la família i la falla. Cadascuna
des de situacions familiars i laborals diferents exposaren on troben
els seus suports per a poder portar avant la seua responsabilitat i d’on
trauen el temps.
El tercer dia el fòrum Veïna o fallera? Què més Dona? va exposar les visions
externes de les dones que ocupen llocs de responsabilitat en diferents
organitzacions ciutadanes. Moderades per Loles Bartual, Julia Sevilla
de Dones progressistes, Mª José Broseta de la Federació d’Associacions
Veinals de València, Anna Isabel Martínez de l’ONG València és refugi i
Silvia Tomas de Levante TV aportaren la seua visió sobre la participació de
les dones en les falles i demanaren major sensibilitat per part d’estes cap
a les campanyes feministes i d’integració.
Dijous 16 va ser el torn per a les dones escritores. En esta ocasió Marta
Querol, Valle Sevillano i Natalia Mas, conduïdes per Paqui Olba contaren
com mai s’havien plantejat escriure sobre falles i com la literatura es
convertia per a elles en un espai de llibertat allunyat de la seua activitat
com a falleres.
La jornada del divendres va començar amb una nova sessió d’eDUCarte,
experiència d’ajuda docent a les xiquetes i xiquets gestionada per Pilar
Vaquero i Carlos Garcia com a eina de conciliació familiar i laboral.
Seguidament es parlà de falles i de guions. En esta ocasió amb
participació mixta. Per una banda Gio Torres i Tedi Chichanova, artistes
falleres, aportaren la seua al voltant de les idees i guions que integren

les seues falles infantils i com la perspectiva de gènere forma part dels
seus projectes. D’altra banda Manuel Andrés Zarapico i José Gisbert es
defengueren de les acusacions de masclisme en els seus guions. Tots
quatre denunciaren la escassa presència de guionistes dones. El que
semblava anava a ser un combat arbitrat per Hernan Mir, esdevingué
una cerimònia de reconeixement mutu al treball d’unes i altres.
Arribà el dissabte i baix la batuta de Sonia Belenguer els assistents van
gaudir d’una master class de danses valencianes amb pràctiques de
balls i passos específics per a dones.
Diumenge la Falla del Duc va presentar els seus projectes per a les
Falles 2022, obra de Vicent Llàcer i Fernando Foix, i ho va fer en un acte
conduït exclusivament per dones i on el protocol es va alterar rebent
les falleres majors als presidents.
Arribarem així a l’últim dia del projecte, dilluns 20, on Pilar Calabuig
es va encarregar de traure-li el suc a una conversa entre polítiques.
Així Pilar Bernabé (PSOE), Pilar Soriano(Compromís) i Rocio Gil (CD’s)
explicaren com la seua activitat política havia afectat la seua activitat
fallera fins el punt d’haver de renunciar a moltes coses que abans
d’ocupar un càrrec públic si feien.
Acabada la conversa es va celebrar un mini-congrés presidit per
Paqui Olba i fent de secretari Hernán Mir , on es va el·laborar un
decàleg de recomanacions per a facilitar la participació de la dona
en les comissions de falla. Ajudats per Luci Jorge i Esther Aguilar,
que cobriren i relataren totes les converses, es va repartir a totes les
dones presents un llistat el·laborat amb díhuit propostes recollides
de les diferents aportacions fetes per les dones que participaren la
setmana del projecte. Cada una de elles va elegir aquelles que teníem
major interès fins un número de deu. Fet l’escrutini dels “vots” es
va donar lectura a les deu que major número de vots obtingueren,
ordenades de major a menor suport i que composen el “Decàleg de
bones pràctiques per al foment de la participació de les dones en les
associacions falleres”, que era l’objectiu traçat pel projecte premiat.
La experiència ha resultat, en principi, útil pel fet d’haver aconseguit
la compilació i redacció d’aquest catàleg, que es publicarà en la web
de la Falla del Duc, el llibret de 2022 i en la revista CENDRA-Suc de
Falles per tal que arribe a totes les comissions de falla de la comunitat.
Altrament positiu el projecte ha obert moltes altres línies que seguir
per a continuar aprofundint en la inclusió de les dones en la festa.
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DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES
PER AL FOMENT DE LA
PARTICIPACIÓ DE LES DONES EN
LES ASSOCIACIONS FALLERES
• Dotar de contingut real, i no únicament protocolari, la representació
de la Fallera Major, transformant-la en una autèntica ambaixadora de la
comissió allà on vaja.
• Omplir de contingut i dotar de responsabilitat la figura de component
de la cort de la Fallera Major de València.
• Adherir-se a les campanyes de prevenció i sensibilització programades
per les administracions contra la violència de gènere i elaborar un
protocol d’actuació propi per a previndre-la.
• Potenciar els espais de participació inclusiva en totes les activitats
programades per al segment juvenil.
• Afavorir la inclusió i participació del veïnat sense distinció per sexe,
origen, credo o orientació sexual, facilitant la integració social de les
persones immigrants. (Tal i com les falles van fer amb la immigració interna)
• Acabar amb l’apreciació que algunes activitats és normal que estiguen
diferenciades per gènere. (Exemple: danses i playbacks de dones i jocs i
esports d’homes)
• Evitar la invisibilització dels treballs de conservació i planificació que
majoritàriament estan exercits per dones, donant valor a les tasques de
preparació d’esdeveniments i accions, repartint-les equitativament entre
totes les persones de l’equip planificador (incloses les de neteja)
• Ajustar els horaris de reunió, tant en l’àmbit de les comissions, com de
les agrupacions, com de l’assemblea, acabant amb la nocturnitat de les
mateixes facilitant la conciliació familiar.
• Fomentar la possibilitat de les dones de triar llocs de lideratge
o representativitat, sense forçar-les i sense carregar-les amb la
responsabilitat que han d’arribar a la paritat obligatòria.
• Incentivar la participació de xiquetes i xiquets en l’àmbit d’igualtat
acabant amb la segregació per gènere en l’àmbit dels jocs populars i els
esports de competició.
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Mercado del Cabañal 55-56
Pobla de Farnals, 44 • València

Ramiro de Maeztu,13 • Tel 963 551 907
Pintor Maella, 16
Manuel Candela, 65
Milagrosa, 51 • ALBORAYA
Maestro Valls, 48
Mercado del Cabañal 55-56
www.elpanete.com
siguenos en

elpanete
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960 691 227
Segueix-nos a
La cocina de Lur
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- Participem en la recollida de
joguets solidaris organitzada per
l’Agrupació.
14 El nostre magnífic betlem fa
doblet, per segon any consecutiu,
en obtindre el primer premi del
concurs organitzat per l’Agrupació.
15 Brillant segon premi el que va
guanyar nostre playback juvenil
en el concurs de la JCF. Aida
Marín, Irene Mir i Andoni Soriano,
continuen demostrant la seua
extraordinària qualitat en el seu
debut en el concurs adult. A més
vam obtindre el premi al millor
decorat i a la millor interpretació
masculina a Andoni Soriano.

CÒPIA DE CLAUS I COMANDAMENTS / BÚSTIES
PANYS / CAIXES FORTES
PARAMENT DE LA LLAR / JARDINERIA
EINES / ELECTRICITAT
ESTENEDORS A MIDA / BARANES
MANTENIMENT DE PORTES DE GARATGE
AUTOMATISMES / CANCEL.LES I REIXES
PORTES DE PATI / PLANS DE TANCAMENT
ENSINISTRAMENT DE BOMBILLS

Rodríguez de Cepeda, 28
963 292 152 • 628 271 102
info@grupoclavis.com
www.grupoclavis.com

Estas pensant a traure’t
el permís de conduir?
* Test per ordinador
* Ampli horari
- Teòric
- Pràctic
* Classes de perfeccionament
* Professors titulats
* Alt percentatge d’aprovats

Vine i coneix-nos
València, 2 • Sedaví
963 763 863
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17 Educar-te edició Nadal.

- Celebrem el tradicional Sopar de
Nadal en el nostre casal amb amic
invisible inclòs.
18 El playback infantil de la nostra
comissió, interpretat per Luis
i Laura García, i Lidia Casas va
guanyar el tercer premi en la
modalitat individual del concurs de
JCF. Premi a la millor vocalització
masculina a Luis García.
- Un nombrós grup de fallers
va assistir a la sessió del Circ
Alaska a la qual ens va convidar
Indumentària Amparo Gálvez,
regentada per la nostra companya
Ana Belén Sastriques.
- Sopar de Nadal de l’Agrupació
amb assistència dels nostres
representants.
19 Els nostres representants
infantils, Mónica Saavedra i Pau
Van Kruchten, recullen el Primer
premi de betlems de JCF en el
Palau de l’Exposició.
- Amb gran afluència de públic
i mitjans de comunicació, es
presenten en el Casal del DUC
els projectes de Fernando Fóix
i Vicente Llácer per a la nostra
comissió en el present exercici.
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- L’equip de pilota valenciana
infantil, format per Luis García,
Enrique Gil, Jaime Camarasa,
Laura García i Estela Elordui, es
proclama subcampió de Divisió
d’Honor del torneig organitzat
per la JCF.
- Els pilotaris de la comissió
major aconsegueixen ficar-se
en el podi de segona divisió
classificant-se en tercera posició,
L’equip el formen Víctor Marín,
Alejandro Caparrós, Marcos
Soriano Vidal, Ricardo Mena,
Andoni Soriano i Kike Gómez.
- La Fallera Major Infantil de
València 2022, Nerea López,
va visitar el nostre Betlem
acompanyada per la seua Cort
d’Honor i membres de JCF.
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22 L’equip format per Pedro Flores,

Pepe Bajo i Paco Jiménez es
proclamen campions del torneig de
dards organitzat per l’Agrupació.
23 El nostre casal rep la visita de
Papà Noel en una vesprada de
tradicional festa nadalenca infantil.
26 Elegància i ganes de diversió dels
nostres “nanos” en la Nit de cap
d’any infantil celebrada en el casal.
28 L’impressionant treball de Jorge
Ramírez obté el primer premi
del concurs de maquetes infantils
de JCF.
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GENER 2022

4 Visita de SSMM els Reis Mags d’Orient al Casal del DUC.
7 Extraordinària collita de nominacions en el teatre infantil. Fins a 8 ocasions

van haver de pujar els nostres representants a recollir els reconeixements.
2 nominacions a actor de repartiment, millor actor novell, millor actriu de
repartiment, millor direcció, millor obra inèdita, millor muntatge i millor obra
ha sigut el resultat d’una bona representació per part del quadre infantil.
- Pel que fa al teatre juvenil vam tindre 2 nominacions; millor actriu novella i
millor actriu de repartiment.
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Blasco Ibáñez, 115 • 961 251 127
46470 Massanassa (València)
Joyería Artola
joyeriaartola@hotmail.com
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- El concurs de curtmetratges també ens va portar grans alegries. En
modalitat temàtica fallera vam obtindre nominacions a millor actor, millor
actriu, millor guió original, millor direcció i millor curtmetratge.
- En temàtica general vam ser nominats igualment a millor actor, millor actriu,
millor guió original, millor direcció i millor curtmetratge.
9 Començament del Trofeu FMIV i FMV de pilota valenciana amb la participació
dels nostres equips.
14 La Gala de la Cultura va comptar amb la participació de Maka Izquierdo i va
servir perquè Noelia Guillen fora premiada amb el Saragüells a la millor actriu
de repartiment en el concurs de teatre juvenil. La gran nit del teatre faller
també ens va oferir el 2n premi en els dos curtmetratges, així com el premi a
la millor direcció de Macarena Izquierdo i Carlos J. García.
16 La Gala de la Cultura infantil va comptar amb un gran elenc d’artistes
del DUC. Fran Casales, Andoni Soriano, Aida Marín i Alba Casas, a més de
l’ajudant de direcció, Macarena Izquierdo formaven part d’un espectacle
que va donar pas al brillant triomf absolut de la nostra obra “On
Line”: Hugo Gurrea (Millor Actor Novell), Irene Quiles (Millor Actriu de
repartiment), Luis García Vaquero (Millor actor de repartiment), Paqui Olba
i Hernan Mir (Millor Direcció) i els premis a Millor Muntatge, Millor Obra
Inèdita i Millor Obra van convertir la gala en un esdeveniment històric per a
la nostra comissió.
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19 Carlos J. García obté 2 guardons en el concurs de fotografia de la JCF; 3er

premi i 2n accesit en la categoria blanc i negre li converteixen en una dels
triomfadors del certamen.
22 L’Exaltació de la Fallera Major de València compta amb la presència de la
representació del DUC formada per Ariadna Durio i Manolo Aparicio
23 Els nostres màxims representants assisteixen a la sessió fotogràfica per al
llibret 2022.
- Mónica Saavedra i Pau Van Kruchten ens representen en l’Exaltació de la
Fallera Major Infantil de València celebrada al Palau de Congressos.
28 Reunió Extraordinària del DUC i presentació dels Ninots que ens
representaran en l’Exposició.
29 Visita al taller del nostre artista infantil, Fernando Fóix.
30 Visita al taller del nostre artista de la falla gran, Vicente Llácer.

TITOL ESCENA:

I SI RENOVEM LA PREMSA?
AMBIENT:
Una impremta histórica amb
una premsa de les antigues. En
el fons del “taller” llibres d’estil,
diccionaris i manuals de referents
del periodisme de tota la vida,
resten sense utilitzar.
SITUACIÓ:
Davant de la premsa un
treballador de El Mercantil
Valenciano repasa amb cura la
darrera pàgina impresa (una
prova) de la primera edició del
diari. Al seu costat una xiqueta
a la qui li arriba la informació
“sense filtres” a traves de la
pantalla de la tauleta tàctil i dels
cascos que li connecten amb els
nous canals d’informació. En la
pantalla de la tauleta tàctil de la
xiqueta es veu l’edició digital del
Levante EMV...

PROJECTE ESCENA
COMMEMORACIÓ
150 ANYS
D’EL MERCANTIL
VALENCIANO
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RECORDEM
EL PASSAT,
PER MILLORAR
EL FUTUR.

https://www.levante-emv.com/valencia/2022/02/07/estrella-galicia-0-0-falla-62400012.html
https://www.sport.es/es/noticias/motor/moto-gp/falla-hermanos-marquez-13203641
https://www.marca.com/motor/motogp/2022/02/07/62014f9ce2704eae478b45dc.html
https://www.superdeporte.es/motogp/2022/02/04/marc-marquez-hermano-alex-ninot-62321488.html
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LLIURAMENT DEL NINOT EN L’EXPOSICIÓ

DE VALÈNCIA A GALÍCIA EN
LES RODES D’UN NINOT.

Dr. Manuel Candela, 38
46021 València
963 725 757
dulcehogar38@yahoo.es
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PATROCINADOR
de la CENA de la PLANTÀ
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GIMNÀS - PISCINA
Sants Just i Pastor, 47-49
963 225 590 • 963 325 140
www.cdarnau.com

PARC INFANTIL
Los Leones, 51-53
963 225 463
www.movikid.com
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mj1758@hotmail.com

ITOU

Sants Just i Pastor, 57 • València • 961 335 563
Dr. Manuel Candela, 37 • València • 961 144 290
Àngel Guimerà, 10 • València • 963 368 191
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Duc de Gaeta, 52 pta. 7
46022 València • 963 326 324
607 308 123 • 661 231 372
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CENTRAL: Ramiro de Maeztu, 14
963 553 604 • 46022 València
SUCURSAL: Av. del Port, 162
963 305 654 • 46023 València
aemaeztu@hotmail.com
www.autoescuelasmaeztu.es
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Duc de Gaeta, 40 • 46022 València • 963 205 859
sharonsmilesvlc@@gmail.com
www.sharonsmiles.com
Segueix-nos
@sharonsmilesres
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- CONTROL D’ACCESSOS A COMUNITATS I INDÚSTRIES
- CCTV ALARMES SIST. CONTRA-INCENDIS
- CENTRAL RECEPTORA
- VIGILANTS DE SEGURETAT, ESCORTES I
ACOMPANYANTS
- SERVEI ESPECÍFIC D’ADMISSIÓ
- PORTERS ACREDITATS PER A DISCOTEQUES I PUBS
- MANTENIMENT INTEGRAL D’EDIFICIS
- CONSERGES I ZELADORS
- PERS. AUXILIAR

La estación, 35 • 670 096 695
Tel./fax 961 958 151
comercial@maxman.es
www.maxman.es
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GRÀCIES

a tots i totes
per fer-ho possible

ACTES
2022

ACTES
2022
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DISSABTE 5 de març
10.00 h. Preparatius de la Cavalcada del Ninot
17.00 h. Gala de l’Esport de JCF amb representació del DUC
22.00 h. Sopar de pa i porta

DIUMENGE 6 de març
10.00 h. Preparatius de la Cavalcada del Ninot
11.00 h. Gala Juvenil de JCF amb representació del DUC
17.00 h. Cavalcada del Ninot
20.00 h. Recollida de complements de la cavalcada i
arranjament del casal. Una vegada finalitzat el desmuntatge,
sopar de cabasset

Dies 7, 8 i 9 de març
10.00 h. Trasllat de les peces de la falla a la nostra demarcació.
Condicionament i neteja del casal
20.00 h. Visita del Jurat d’Il·luminació de JCF

DIJOUS 10 de març
18.00 h. Homenatge de les FAS a les Falles amb representació
del DUC
20.00 h. Visita del Jurat d’Il·luminació de JCF
21.30 h. Última Reunió General Ordinària presidida pels
màxims representants

DIVENDRES 11 de març
10.00 h. Arribada de la falla gran a la demarcació
21.30 h. Presentació Masculina
22.30 h. Sopar de cabasset
- Imposició de recompenses de JCF

DISSABTE 12 de març
11.00 h. Esmorzar per a la comissió infantil oferit per la seua
Fallera Major i President
12.00 h. Presentació de la comissió masculina infantil
- Lliurament de premis d’activitat fallera
14.00 h. Dinar per als infantils oferit pels seus representants
16.00 h. Activitats infantils
18.00 h. Berenar infantil oferit per Mónica i Pau
- Imposició de recompenses de JCF
- Celebració d’aniversari
- Graduació dels juvenils 2022
21.30 h. Sopar oferit per la nostra Fallera Major, Ariadna, a tota
la seua comissió.
Homenatge a Fallers d’Honor
23.30 h. Fi de festa

DIUMENGE 13 de març
10.00 h. Plantà del cos central de la nostra falla
10.30 h. Esmorzar de cabasset
12.00 h. Lliurament de productes per al Concurs de Paelles
(infantil i major)
14.00 h. Concurs de Paelles (infantil i major)

DILLUNS 14 de març
17.00 h. Mónica i Pau recolliran el Ninot en l’exposició
18.00 h. Berenar infantil oferit pels representants
21.00 h. Sopar de la Plantà infantil oferit per Mónica i Pau
22.00 h. Sopar de cabasset per a la comissió major
24.00 h. Plantà de la falla infantil realitzada per l’artista
Fernando Foix

ACTES
2022
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DIMARTS 15 de març

ACTES
2022

09.30 h. Esmorzar de cabasset
11.00 h. Esmorzar per a la comissió infantil oferit per la seua
Fallera Major i President
12.00 h. Activitats infantils
14.00 h. Dinar de la Plantà infantil oferit per Mónica i Pau
17.00 h. “Globotà” i “Suelotà” per a la comissió infantil
17.30 h. Berenar infantil oferit per Mónica i Pau
18.00 h. Activitats infantils
18.00 h. Recollida del Ninot major de l’Exposició
20.00 h. Concentració en el casal per a la lectura de premis a les falles infantils
22.00 h. Sopar de la Plantà patrocinat per Dental Justo i Pastor
23.30 h. Plantà de la falla realitzada per l’artista Vicente Llácer
24.00 h. “Nit de L´albà”

DIMECRES 16 de març
09.00 h. Desdejuni oferit per la comissió als seus Comerciants d’Honor.
Patrocina “La Xurreria”, regentada pels nostres amics Mª Jesús i Julián
12.00 h. Esmorzar infantil oferit per Mónica i Pau
13.00 h. Invitació en la barraca a fallers i col·laboradors (Imprescindible tiquet)
16.30 h. Concentració de la comissió infantil per a acudir al lliurament de premis
20.00 h. Concentració en el casal per a la lectura de premis a les falles
22.00 h. Sopar per a la comissió major oferit per la falla
23.00 h. Nit de festa

DIJOUS 17 de març
10.30 h. Concentració de la comissió major per a assistir al lliurament de premis.
A la volta, Cercavila i visita a Fallers d’Honor
13.30 h. Invitació en la barraca a fallers i col·laboradors (Imprescindible tiquet)
14.30 h. Dinar de cabasset
19.00 h. Concentració per a assistir a l’Ofrena de Flors a la Verge dels Desemparats
24.00 h. Nit de festa

11.30 h. Cercavila acompanyats per la Banda de Música Ntra. Sra. de la Cinta
13.00 h. Invitació en la barraca a fallers i col·laboradors (Imprescindible tiquet)
14.00 h. Mascletà en miniatura realitzada per “Espectacles Bronchú”
17.30 h. Cavalcada de disfresses infantil i juvenil en la qual pot participar tot el
veïnat. Berenar per a la comissió infantil
22.00 h. “Nit del Pernil”. Sopar oferit per la Carnisseria-Xarcuteria Lleons
23.00 h. Ball de disfresses

DISSABTE 19 de març
11.45 h. Concentració per a assistir a la Missa de San José
12.00 h Cercavila per la demarcació
13.00 h. Missa en honor al Patriarca San José en el casal
13.30 h. Invitació en la barraca a fallers i col·laboradors (Imprescindible tiquet)
15.00 h. Mascletà en miniatura realitzada per “Espectacles Bronchú”
15.30 h. Dinar de cabasset
17.30 h. Berenar infantil
18.30 h. Cercavila “a la babalà”
20.00 h. Cremà de la falla infantil
22.00 h. Cremà de la falla gran
22.30 h. Sopar de cabasset

DIVENDRES 1 d’abril
21.30 h. Sopar de cabasset per a la comissió major i brindis per a finalitzar les
Falles 2022
23.00 h. Junta General Extraordinària amb el següent ordre del dia:
- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
- Dissolució de la Junta Directiva
- Elecció de President per al nou exercici

NOTA Aquest programa de festejos pot veure’s sotmés a variacions o canvis per
diferents motius. Els mateixos seran anunciats per megafonia o en el tauler d’anuncis.
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DIVENDRES 18 de març

resistència”

Borrego Pitarch ı José Manuel Rubio Albentosa
ı Miguel ángel Martínez Tortosa ı Gil-Manuel Hernández Martí ı Hugo Morte ı Juanjo Medina
Bonilla ı Juan Gabriel Figueres Hernández ı Sebas Marin ı Pepa Gómez Valle ı Vicent Blasco Miró
ı Joan Castelló Lli ı Elena Martinez Guillen ı Gemma Altur Alonso ı Manuel Catalan Moreno ı
Miguel Platero Berjas ı Mª José Sánchez Benetó ı Marcos E. Soriano ı Fernando Foix ı Hernan Mir
Col·laboracions gràfiques Arxiu Manolo Sanchis ı Arxiu Falla del Duc
Fotografies Carlos Bartual ı Richard Peter H. Van Kruchten ı Carlos J. García ı Vicente Minguez
ı Javier García ı Paqui Olba ı Hernán Mir ı Fotofilmax ı Pilar Vaquero ı Maka Izquierdo ı Marcos
Soriano ı Felipe Hernández ı Univers Faller
Gestió comercial Uge Escalera ı Javier García ı Antonio Marin ı Cristina Pérez
ı Luci Jorge ı José Honorio Marin
Secretaria i llistats Natalia Mas
Supervisió Marcos E. Soriano
Disseny i maquetació Mª José Sánchez (Blauverd Impressors)
Impressió Blauverd Impressió S.L.
Informació www.duquedegaeta.com
Contacte secretaria falla@duquedegaeta.com
Contacte comunicació i web medios@duquedegaeta.com
Depòsit legal V-426-2020
Tirada 300 exemplars

LLIBRET
Edita ACF Duc de Gaeta - Pobla de Farnals
Idea i Coordinació Hernán Mir
Portada Mª José Sánchez
Col·laboracions literàries Josep Lluís Marin ı Vicent

CRÈDITS
Artista falla gran Vicent Llàcer Rodrigo
Artista falla infantil Fernando Foix
Il·luminació Elecfes S.L.
Pirotècnia Espectacles Bronchú S.L.
Banda de música Ntra. Sra. de la Cinta ı Xaranga los Pofezionales
Patrocinadors Perfumarte “El perfum del Duc” ı Estrella Galicia “La
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