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El present llibret ha participat en la convocatòria dels premis de 
la Generalitat Valenciana per a la promoció de l’ús del valencià.

Este llibret participa en els premis (Ortifus, Soler i Godes, 
El Mocador, Climent Mata i Carles Cortina-Unesco)

de les Lletres Falleres (www.lletresfalleres.info)

Edita: Falla Borrull Socors
Preu de venda:12€. Tirada: 600 exemplars

Publicació periòdica. Núm depòsit legal: V-424-2012.
Tots el drets reservats

Borrull Socors 2016
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BENVINGUDA
Benvinguts i benvingudes (o hauria de ser al revés?) 
a un llibret diferent i valent, d’una comissió diferent i 
valenta (o totes les comissions ho són?).

Vos presentem un bosc ple de lletres i de sentiments 
sostenibles (#100iments #SOStenibles) amb els quals 
fem falla, barri i crítica (o hem perdut les sinergies 
entre la falla i el barri?).

Dins i fóra dels murs, les tanques, els paradors, els 
carrers i les fronteres. Una falla amb materials i cors 
nobles (cremar fusta és noble?), elements fets a mà 
irecuperats del fem. Benvinguts al bosc de sensacions, 
treball en equip, missatges compromesos i consciència 
per les Falles, pel respecte a les tradicions i la fascinació 
del present i el futur en les nostres mans (vora cent 
anys de falla, és tindre passat?).

Benvinguts a una falla que es reinventa, plantant el seu 
setanté sisé monument i s’acosta als cent anys. Mostra 
que quan tot sembla que s’acaba, tot comença, en la qual 
tot el que enriqueix cap i amb el ferm propòsit d’escoltar 
i comprendre totes les sensibilitats, als qui estimen la 
festa i als que no (o potser no els deixen estimar-la?), 
als que l’entenen i als que no, als que la construeixen i 
als que no. Perquè tot suma en este jardí d’idees i reptes 
sense fi  que és Borrull Socors.

Potser que estigues llegint este llibret, en paper o en la 
seua versió digital (o hauria de ser al revés?), al mòbil 
o pantalla gegant. Siga com siga, has de saber que esta 
comissió difon els seus lemes i les activitats al voltant 
d’estes, aprofi tant el món virtual i, en valencià (no 
preguntes en quina modalitat, no cal!): @borrull_socors.

I, aprofi tant les nostres inquietuds digitals saludem als 
contactes internacionals, que hem encetat per convidar 
als valencians repartits pel món la nostra manera de 
fer falles (encara no saps que a Paris o l’Argentina es 
planten falles?).

La comissió. 
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Els fallers i les falleres de la comissió Borrull Socors han 
manifestat des de fa anys una especial sensibilitat cap 
a la sostenibilitat de les Falles. En la seua trajectòria 
recent queden iniciatives com ara el concurs de 
fotografi es SOStenibilitat, el Premi a la Comissió Fallera 
Sostenible, el Premi Parotet de Cresol o, fi ns i tot, el fet 
de ser l’única falla amb un delegat de Sostenibilitat.

Per això no és estrany que enguany hagen decidit fer un 
pas més i s’aventuren en un concepte més ampli de la 
sostenibilitat, ja no sols de l’ambiental, perquè l’estenen 
a la sostenibilitat social d’una festa de la magnitud de 
les Falles, capaç d’alterar la vida quotidiana i subvertir 
l’ordre d’una ciutat de les dimensions de València. Amb 

tots els problemes i polèmiques que això comporta. Per 
això, enguany no sols ens proposen plantar una falla 
feta de fusta i sentiments, eixos materials amb què 
els valencians construïm les nostres il·lusions, sinó 
que també volen fer del mateix cadafal i de totes les 
activitats que es generen al voltant un espai per a la 
participació ciutadana.

A més, ho fan amb audàcia, aplicant-hi una perspectiva 
glocal. Una recepta excel·lent: pensar global i actuar 
local. És a dir, refl exionar sobre el conjunt de la festa 
i la seua relació amb la societat, i alhora dur a terme 
accions a una escala menuda, la de la seua comissió i 
demarcació, la unitat mínima d’eixa extensa xarxa 
associativa que són les Falles. 

I ho fan a més, posant en pràctica una altra bona 
recepta, la de fer comboi, aglutinant la gent amb 
un reeixit microfi nançament que ha permés sumar 
voluntats i compartir objectius. Perquè, com hem dit, 
la participació és una altra de les característiques del 
seu projecte d’enguany: la dels membres de la comissió 
i la dels mecenes, però també la de veïns, turistes i 
vianants. Amb l’objectiu últim de fer barri, de fer ciutat.

Al remat, resulta un plantejament ben coherent si 
pensem que la Falla Borrull-Socors és una comissió que 
ha sabut des del primer moment obrir la seua fi nestra al 
món a través de les xarxes socials, avançant en paral·lel 
a l’aparició de noves ferramentes, des dels blogs fi ns al 
Twitter.

Projectes com el d’enguany de la Falla Borrull Socors són 
necessaris, perquè és així, amb dinamisme, actualitzant 
les tradicions, com es llaura el futur de les Falles. Sens 
dubte, és una excel·lent carta de presentació de la nostra 
festa en un any en què aspirem que eixa expressió de la 
nostra identitat com a poble que són les Falles puga ser 
reconeguda com a patrimoni de tota la humanitat. Per 
això, vull felicitar els fallers i les falleres de la comissió 
per la seua iniciativa, i expressar-los el meu desig que 
continuen posant el seu talent i creativitat al servici del 
conjunt de la festa.

Bones Falles i feu bondat!

Pere Fuset i Tortosa
Regidor de Cultura Festiva

de l’Ajuntament de València



Sempre tens il·lusió de fer el saluda de la teua falla 
estimada, al llibret que estimes tant, que és una 
magnífi ca representació cultural feta en valencià. 
Poder dirigir-me als meus fallers i als meus veïns, 
comerciants, ciutadans del món; un luxe!

Em toca saludar al barri, en un moment especialment 
sensible amb la diversitat i que es fi ca de manifest en 
la composició dels nostres representants polítics i de 
la vida quotidiana, però indubtablement està refl ectit 
en el sí de les comissions falleres. i com la nostra no 
havia de ser diferent, esa pluralitat és la que ens permet 
compaginar història amb futur i avançar any rere any 
per poder plantar esta falla, la falla Borrull Socors.

No he d’amagar la meua satisfacció perquè les actuals 
polítiques socials benefi cien a la ciutadania i per ens, 
als fallers d’esta comissió. De la mateixa manera que 
els fallers, veïns i amics han de saber que esta comissió 
sempre ha posat en valor la nostra integració al barri, 
fent-los partícips de les nostres iniciatives.

Sonarà tòpic, però no pot ser d’altra manera, que 
reconéixer que és el treball en equip és el que ens permet, 
als presidents, lluir-nos quan parlem amb la resta de 
presidents o presidentes o, quan convides als amics a 
gaudir de la teua falla o de les activitats. Gràcies.

Si amb il·lusió he començat el saluda, amb més encara 
acabaré agraint a Pepa que haja volgut representar junt 
amb mi, la falla que tenim al cor.

És una responsabilitat obrir esta fi nestra per a alliberar 
tant per dir i m’atrevisc perquè a mig fer, compartint 
foto, pàgina, any i regnat, tot resulta més fàcil i sap 
millor. Per tant, no puc començar sense donar les 
gràcies a Sebas, per ser el president que més ha exercit 
de company, cap, muscle, exemple i motivació.

Inesgotables gràcies també a cadascuna de les persones 
de la comissió, per donar -me esta oportunitat, pel seu 
treball i per atrevir -se a innovar; als amics que s’han 
quedat al meu costat i no han volgut perdre’s els meus 
somriures; a la meua família, per entregar-me cada dia 
el seu alé per a completar el meu i ser la resposta a tots 
els dubtes; i a quants col·laboradors que formen part 
d’este llibret, que té tant de mi, i convertir -lo en el llibre 
que indultaré de totes les prestatgeries de la meua vida.

És un privilegi ser testimoni i peça de grans històries. 
D’amor, amistat, viatges, cultura, societat... I, sense 
adonar- me, ser Fallera Major de Borrull Socors 
m’ha permés conjugar totes elles. Vaig fer el pas de 
representar a la falla en el moment adequat, en un dels 
més interessants per a la meua ciutat i, fi ns i tot, la 
meua professió. El dels canvis.

Borrull Socors m’ha permés ser, sobretot, fallera. Pensar, 
crear, comunicar, desfi lar, riure, somiar, conviure, 
treballar, plorar i aprendre. Així que com saludar se’m 
queda curt i els moments importants cal retenir- los, 
preferisc, des d’ací, abraçar -vos ben fort i plantar-me, 
com els arbres, en este any que m’heu regalat. 
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A Pepa Gómez Valle
Fallera Major Borrull Socors 2016

Ulls oberts plens d’il·lusió,
ninetes boniques i elegants,
parpelles llargues i opulentes,
somriure amerat de complicitat.

Mans delicades dolces i suaus
que acaronaran un sentiment,
llavis encesos de foc de festa,
galtes fl onges que rebran un bes.

Les rodetes trenades del monyo
capgiraran el deliris d’esta terra,
les pintes i forquilles daurades
t’engalanaran amb fi na subtilesa. 

La teua distinció al caminar
abillada amb el vestit de fallera
et fa tindre un delicat encant
amb una bellesa sense igual.

Sedes fi nes, fi ls d’or, especials brodats,
tot per adornar amb gust, fi nor i estil
a una dona plena d’orgull i satisfacció
plena de sentiments d’alegria i emoció.

Les catifes es fi caran als teus peus,
les banderes onejaran tremoloses
per donar pas a la regina del carrer
a la que hui captiva a tota la barriada.

Les falles son la gran festa del renàixer;
de les fl ames enceses, dolces llàgrimes,
de les cendres, creixen grans esperances
i d’aquest humil vers, el meu sentit tribut.

Miguel Ángel Martínez Tortosa
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#100enari. #100iments. #Auxili. #SOStenibilitat.
Lema. Fer falla.
Tot això és el que concentren les dos expressions que 
donen nom a les falles de Borrull Socors enguany.

I per què esta elecció? Perquè estem al segle XXI i a punt 
de complir un segle de vida, perquè som testimonis de 
nous moments històrics fent la nostra pròpia història 
i aportació a la cultura valenciana. Perquè juguem 
amb sonoritat i contingut, amb compromís i crítica, de 
nosaltres mateixos al casal, a la ciutat, a la festa i al 
món. Hem de tindre sentiments per a comprendre que 
món hi ha solament un i que hem de mantenir´la per 

garantir la vida. Una vida que sense els sentiments i 
el respecte no és vida. I tornar a les nostres arrels és 
signe de intel·ligència i humilitat. Tornem a l’essència, 
a l’esquelet, a la fusta. I creem un bosc de cultura, 
idees, sentiments, vida, preguntes i respostes. Creem 
la falla que mai hauria de cremar-se i, alhora, l’única 
que al cremar-se respecta el medi ambient. Critiquem, 
que això és de fallers, la mateixa crítica de les falles, 
la forma de fer-ho, ja hi ha prou de crítica política, ara 
toca crítica social, o toca..., no fer crítica.

Per què plantaríem un arbre? Hi ha tantes raons com 
sentiments, personals, íntims, irrepetibles. I dels 
sentiments alimentem les nostres vides, els nostres 
cors. De sentiments tenim les forces per tirar endavant 
i tornar a començar una volta rere d’altra. Com fem 
falles una darrere d’altra. Tens tu un motiu per plantar 
un arbre?

#100iments #SOStenibles perquè la natura ens demana 
ajuda a crits i a crits deuríem defensar-la. Tant alt com 
volem fer sonar les Falles. Tant fermament com la fusta 
que dona sentit als nostres orígens valencians i fallers.
Heu vist que esta no és una explicació de la falla a l’ús, de 
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Els infantils són els que millor entenen la 
sostenibilitat, els que no estan condicionats 
encara per la societat I, entenen que els arbres 
ens donen vida I, la vida per d’ells és el joc...

Els infantils són els que millor entenen la 
sostenibilitat, els que no estan condicionats 
encara per la societat I, entenen que els arbres 
ens donen vida I, la vida per d’ells és el joc...

I això, és la falla infantil una casa de 
jocs per a ells, una caseta de fusta 
reciclada per a què juguen dins 
amb els seus animals preferits de 
fusta, també reciclada, del dia a dia 
del carrer... pales, portes, cadires, 
objectes que hem reciclat perquè 
els xiquets gaudisca i jugue dins. 

fet, no és una explicació, simplement una justifi cació 
de per què plantem esta falla, perquè l’art no necessita 
explicació, l’art no s’explica!!, o sí? No trobarem 
cartell explicatius de la crítica, només sabrem perquè 
s’ha plantat eixe arbre, el motiu, el sentiment, la raó 
de ser d’esta falla... els arbres.
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L’equip
President: Sebas Marín

Secretari: Ernesto Ferragud

Assessors: Manolo Latorre Esteve,
Batiste Pròsper, Pilar Soriano i Rafa Molina

ViceSecretari: Lorenzo Ferrer

Vicepresident d’Economia i Protocolo: Pepo Moreno
Colaboradors en Protocolo: Amparo Garrigues, 

Marcela Peiró, Lola Nieves, Isabel Monzó, Isabel Peiró
Colaboradors en Economia: Fernando Vela,

Juan Mateo, Juan Veiga i Rafa Oliver

Vicepresidenta d’Activitats: Sefa Jorge
Colaboradors: Alba Vivó, Encarna Ortín, Felipe 

Acebrón, Jose Luis Peralta

Vicepresidenta de Cultura i Comunicació:
Pepa Gómez

Colaboradores en Cultura: Ana Alonso, 
Amparo Trinidad, Victoria del Hoyo

Colaboradores en Comunicació: Alba Vivó

Vicepresident de Grans Esdeveniments: 
Manolo Latorre Gorrea

Colaboradors: la gent jove de la falla

Vicepresidenta de Casal: Mar Navarro
Colaborador: Rafa Molina

Responsables de falles:
Marina Marín, Andrea Oliva,
Cristina Oliva i Marta Bonell

Colaboradors: Isabel Peiró, Lola Nieves, Carmen 
Marín, Marcela Peiró, Jose Luis Peralta, Lorenzo 

Ferrer, Felipe Acebrón, Pepa Gómez, Amparo Gómez, 
Encarna Gómez, Pilar Soriano, Lorenzo Ferrer (fi ll)
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Jose Maria Moreno i Castelló
Juani Moya Montañez

Mª Del Mar Navarro i Molina
Charo Navarro i Molina

Lola Nieves i Losa
Maria Angeles Nieves i Losa

Andrea Oliva i Nieves
Cristina Oliva i Nievas
David Oliver i Huerta

Rafael Oliver i Palomar
Alfons Enric Ortí i Marí
Encarna Ortín i Gómez

Isabel Peiró i Orozco
Marcela Peiró i Orozco

José Luis Peralta i López
Juan Carlos Perona Rubio
Antonio Prósper i Gómez

Juan Bta. Prósper i Lis
Veronica Pulido Blasco

Alejandro Quintero Taberner
Concha Rodriguez Alcala
Irene Salabert Rodriguez

Clara Segovia Blat
Maria Pilar Soriano i Rodriguez

Andres Ten i Navalon
Mekias Tessema Cardona

Carla Toran Cardona
Carolina Tormo i Monzo

Mª Amparo Trinidad Sala
Fernando Vela i Vela

Juan Manuel Viega Correa
Alba Vivó i Martínez

Comissió Infantil
Ximo Arregui Trinidad

Malena Blanco i Garrigues
Mara Blanco i Garrigues
Blanca Esteban i Castelló

Candela Esteban i Castelló
Beatriz Ferrer i Pedrós
Marta Ferrer i Pedrós

Joan Garrigues i Ortiz De Zarate
Marc Garrigues i Ortiz De Zarate

Vicent Garrigues i Ortiz De Zarate
Maria Linares Duran

Marina Marín i Latorre
Vera Meseguer i Oliver

Rocio Perona Moya
Laura Sanmartín i Martínez
Maria Sanmartín i Martínez

Verónica Tormo i Monzó

Comissió Major
Felipe Javier Acebron Caballer

Ximo Arregui Roig
Alberto Blasco Blasco

Marta Bonell i Tortajada
Antonio Canaletti

Fina Castelló i Miller
Noelia Castelló i Quinzá

Victoria Del Hoyo Herrero
Luis Miguel Esteban i Saz

Carlos Estal Ballester
Yliana Jacqueline Fernández González

Ernesto Ferragud i De Diego
Angela Ferrando Ramada

Maria Ferrando Feliu

Lorenzo Ferrer i Agudo
Lorenzo Ferrer i Navarro

Amparo Garrigues i Martínez
Amparo Gómez i Belloch
Encarna Gómez i Belloch
Josefa Mª Gómez i Valle

Juani Gómez i Valle
Blanca Gonzalez i Navarro

Vicenta Gorrea i Ramos
Sefa Jorge i Jorge

Manuel Latorre i Esteve
Nuria Latorre i Gorrea

Manuel Latorre i Gorrea
José Linares i Castelló
Tomas Marín i Miralles

Sebastián Marín i Martínez
Carmen Marín i Peiró
Marina Marín i Peiró

Critina Martínez Fernández
Yaiza Mascarós i Fernández

Pablo Mateo i Bonell
Juan Manuel Mateo i Miquel
Pedro Mazoteras Martinez

Rafael Molina i Mira
Mar Molina i Navarro
Isabel Monzó i Albert
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DISSABTE 5 DE MARÇ
10.00 h. Visita a l’exposició del ninot.
14.00 h. Dinar al casal.
21.00 h. Sopar ABS, entrega de xapes, mocadors i targeta 
personalitzada.

DIVENDRES 11 DE MARÇ
19.00 h. Concert Twise + Casiopea.
23:00 h. Festa del bosc amb DJ’s: Miss Yuls, Isis, Ley DJ, 
Ladrillovitz.

DISSABTE 12 DE MARÇ
21.30 h. Inauguració ofi cial del parador, per la nostra 
Fallera Major, Pepa Gómez i Valle.
22.00 h. Sopar de la FM i dels Fallers d’Honor.
A continuació... Música en directe.

DIUMENGE 13 DE MARÇ
10.00 h. Esmorzar popular.
14.00 h. Dinar del president.

DILLUNS 14 DE MARÇ
18.00 h. Arreplegada del ninot infantil.
18.30 h. Berenar i inauguració infantil del parador.
20.00 h. Plantà infantil.

DIMARTS 15 DE MARÇ
08.00 h. Xocolatà i recepció del jurat de la falla infantil.
10.00 h. Esmorzar popular.
14:00 h. Dinar a la carpa.
18:00 h Berenar i jocs infantils.
18:30 h. Arreplegada del ninot.
21:30 h. Sopar de la plantà i lliurament de recompenses
(la fesolà preparada per Rafa Molina).
23:00 h. Plantà.

DIMECRES 16 DE MARÇ
10:00 h. Esmorzar popular.
11:30 h. Tallers i jocs infantils.
12:30 h. Actuacions musicals de carrer amb aperitiu.
14:00 h. Dinar a la carpa.
16:30 h. Arreplegada del premi (si en tenim).
18:30 h. Berenar, tallers i jocs infantils.
20:00 h. Nit fl amenca amb els grups Tumaka, 
Flamenkicidio i La Sra. Tomasa.
21:30 h. Sopar a la carpa.
23:00 h. Teatre d’improvisació (per cortesia de la F.M.)
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DIJOUS 17 DE MARÇ
DIA SOLIDARI de la Fundació QUAES.
Venda de productes durant tot el dia, amb donació a favor 
dels malats del càncer.
Per 1 euro pots ajudar a canviar vides. Vine i participa!
09:30 h. Arreplegada del premi (si en tenim).
10:30 h. Esmorzar popular.
11:30 h. Tallers i jocs infantils.
12:30 h. Actuacions musicals de carrer amb aperitiu.
14:00 h. Dinar a la carpa.
17:30 h. Berenar, tallers i jocs infantils.
19:30 h. #TuitBirras edició Falles (reunió de piuladors 
profesionals amants de la cervesa).
21:30 h. Sopar a la carpa.
23:00 h. Concert de Karaoke Rock Band i el ‘DJ’s 
Guateques que yo te pinché’.

DIVENDRES 18 DE MARÇ
07:30 h. Macrodespertà per la demarcació de la nostra 
Agrupació de falles del Botànic.
10:00 h. Esmorzar popular.
11:30 h. Tallers i jocs infantils.
12:30 h. Actuacions musicals de carrer amb aperitiu.
14:00 h. Dinar a la carpa.
16:00 h. Concentració al casal per anar a l’Ofrena de fl ors a 
la Mare de Déu dels Desemparats.

18:00 h. Berenar i activitats infantils.
19:30 h. Concerts per MusicArt Urbà.
21:30 h. Sopar a la carpa.
21:30 h. Concert i lindy-hop.
23:00 h. Festa disco-funk: Radioactive i sessió Dj Xelon.

DISSABTE 19 DE MARÇ
10:00 h. Esmorzar popular.
11:30 h. Missa en honor a Sant Josep a la Parròquia de 
Sant Miquel i Sant Sebastià. A continuació, homenatge
al Palleter.
12:30 h. Actuacions musicals de carrer amb aperitiu.
14:00 h. “Mascletà” patrocinada per la falla Azcàrraga a la 
nostra demarcació.
14:30 h. Dinar a la carpa.
18:30 h. Berenar infantil, disfresses i globotà.
22:00 h. Cremà de la falla infantil.
22:30 h. Últim sopar a la carpa.
00:00 h. Cremà de la falla gran i posterior brindis per les 
Falles 2017.

Heu d’estar pendents a les nostres xarxes socials per conéixer 
les modifi cacions, si les haguera, perquè vos informarem al 
minut.
Els esmorzars, com cada any seran populars i cal apuntar-se 
la vesprada anterior (2€).
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BORRULL i SOCORS, el començament
d’una història fallera
El context geogràfi c
El barri del Botànic està enquadrat dins del districte 
d’Extramurs, una vegada creuat el Portal de Quart. 
S’inicià la seua urbanització en l’Edat Moderna al 
voltant del carrer de Quart. Un punt de parada constituïa 
l’església de Sant Sebastià i Sant Miquel, antic convent 
construït en 1533 i remodelant-se en la primera meitat 
del segle xviii. En esta època ja trobem dibuixat als 
plànols de la ciutat el paral·lel carrer de la Verónica1 que, 
a partir de la segona meitat del segle següent, permet 
enllaçar ambdós carrers amb construccions, dividits 

per la creació del carrer de Borrull2. Així doncs, veiem 
com la urbanització del carrer Borrull va ser producte 
d’omplir contínuament el buit format pels carrers de 
Quart i de la Verónica al llarg del segle xix, sent un d’ells 
l’origen de l’encreuament de la nostra falla, Socors3. 

El context faller 
Les falles de València tenen les seues arrels al segle xviii, 
i van adaptant-se al llarg del segle xix cap a una falla de 
caire teatral preparada per a ser rodada. La temàtica 
també s’amplià i passà dels temes locals a nacionals, 
socials i eròtics fi ns arribar a principis del segle xx amb 
la transformació en unes falles més artístiques i amb 
més elements gràcies als  premis. 

La quantitat de falles plantades sofrix una forta caiguda 
arran de la celebració de les exposicions Regional (1909) 
i Nacional (1910) i immediatament puja la mitjana fi ns a 
les 30 falles erigides en l’any 1921, si incloem també la 
del carrer Espartero de la localitat de Burjassot. Aquell 
any s’atorgaren 6 premis, amb les seues quantitats 
econòmiques decreixents respectives. La guanyadora 
va ser la de la plaça del Doctor Collado amb una 
col·laboració entre un experimentat Enric Guillot i una 

Esta es la història de la nostra falla,
de la nostra esència, de les nostres 
arrels. La vam publicar per parts i 

ara, a 2016, per fi , el cercle es tanca...
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segona incursió fallera del que arribaria a ser un dels 
més grans, Regino Mas; a continuació quedà en segon 
lloc la del carrer de Baix-Hostal de Morella (construïda 
per Carmelo Vicent); en tercer la de Guerrero-San Gil, 
de Amadeo Desfi lis; en quart la d’En Joan d’Austria, de 
Carlos Cortina; en quint la de Sagunt-Sant Guillem; i en 
sext la de Císcar-Blanquells –actual Ciril Amorós-Comte 
de Salvatierra-, de Tadeo Villalba. El llistat d’artistes 
que es dedicaven de manera prou seguida a fer falles era 
ja considerable, donat que l’Ajuntament havia instituït 
premis econòmics molt atraients en el que totes les 
comissions participaven en una única secció. La nostra 
comissió participà en esta primera etapa dins d’eixa 
única secció, ja que la primera separació de seccions es 
va donar en l’any 1933. 

A partir de l’any següent la corba de falles plantades a 
la ciutat de València s’empinarà considerablement pel 
creixement urbà amb la creació de nous carrers i barris 
sencers. A més, la progressiva animació de la festa amb 
la creació del Comité Central Faller que volgué potenciar 
el turisme, va fer que es sumaren més comissions en poc 
de temps. Tant és així que al llarg de dècada i mitja podem 
vore com aniran apareguent comissions falleres en tots 

els encreuaments del carrer de Borrull (amb Túria en 
1922, amb Doctor Montserrat en 1927, amb la Gran Via 
en 1935 i amb Botànic en 1935). I també en el paral·lel 
de Socors amb Lepant un intent de comissió femenina 
en 1937 que va ser truncant per la contesa militar. De 
totes elles, a banda de la nostra, la que major trajectòria 
tingué va ser la veïna de Borrull-Túria. 

Les etapes de la nostra comissió 
En este punt de 1921 enllaça la seua història la nostra 
comissió. A partir d’eixe any, desapareix i torna a 
aparèixer fi ns a quatre ocasions, plantant d’esta manera 
en quatre blocs  d’anys seguits (de 1921 a 1923, de 1929 
a 1930, de 1942 a 1944, i des de 1949 fi ns a l’actualitat). 
Inclús dins d’esta última etapa s’hauria de fi xar un canvi 
en estos darrers anys amb un acostament a problemes 
socials, econòmics i mediambientals. 
En l’any 2015 es plantarà la falla número 75 i per tant es 
podrà celebrar un aniversari amb tota la pompa. Com que 
resten encara quatre anys fi ns eixa efemèride comptant 
amb este que està arribant a la seua fi , hem pensat en 
dividir dita celebració en quatre parts, cadascuna un 
any, i així revivim i gaudim en més intensitat este 
aconteiximent reeixit de la nostra comissió. Per esta 

raó, també hem dividit la publicació de la seua història 
en quatre parts, la primera de les quals la oferim ací que 
engloba les tres falles plantades entre 1921 i 1923, i les 
dues de 1929 i 1930. 

1921, el començament de la nostra història 
L’any 1921 comença la història de les falles plantades 
a l’encreuament dels carrers Borrull i Socors. Va ser 
un any amb moltes tensions polítiques. El vuit de març 
va ser assassinat el president del Consell de Ministres, 
Eduardo Dato. Uns mesos abans, tres sindicalistes van 
morir a València en enfrontaments amb la Guàrdia Civil. 

A València es van plantar 28 falles i, aprofi tant que el 
19 era dissabte, la festa s’allargà un dia i els cadafals es 
cremaren el dia 20, diumenge de Rams. El primer premi 
fou per a la falla del Plaça del Doctor Collado. 
Eixe any de 1921 és la primera vegada que trobem 
documentació sobre una falla plantada en la nostra 
demarcació. A l’Ajuntament de València, E. Mayordomo 
presentà amb el número 5 del registre d’entrada l’esbós i 
la necessària sol·licitud per a poder plantar falla per part 
de qualsevol col·lectiu de veïns des de l’últim quart del 
segle anterior. 
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Esteban Mayordomo Hernández presentà eixa 
documentació, un home casat i amb dos fi lls xicotets que 
vivia al carrer Socorro, número 8, baix.4 Desconeixem la 
seua professió i en qualitat de què presentà la sol·licitud, 
tot i que el més normal és que fóra el president de la 
comissió recentment formada perquè apareix l’any 
següent, com vorem més avant. 
La primera falla plantada als carrers de Borrull i 
Socors portava per lema Gloria a Valencia i es quedà 
sense premi. Era una falla d’exaltació valenciana que 
estava representada per un gran arc de triomf a l’estil 
dels de principis de segle i de forma quadrangular amb 
pilastres que sostenien al seu cim  quatre escultures que 
representaven el progrés produït en la ciutat: el comerç, 
amb un Hèrcules vestit a la grega i amb els seus atributs 
característics assegut sobre un paquet preparat per al 
seu enviament; l’agricultura, una dona asseguda sobre 
un carro en actitud d’agafar el gra; la València artística 
i la València industrial. A la intersecció dels arcs, un 
pedestal més alt adornat amb taronges i altres productes 
valencians i sobre el que descansa una dona abillada amb 
la nostra indumentària tradicional i que simbolitzaria a 
València subjectant una gerra que està sobre un pedestal 
de base quadrada. Tot i el lema i el dibuix conservat, 

la revista Pensat i Fet va escriure un tercet criticant 
enèrgicament als fallers per cremar símbols valencians: 

“De valenciáns tenen poc: 
Planten un ‘Gloria a Valencia’ 

Pa después botarli foc.” 

L’esbós anava fi rmat pel seu constructor, Hilario Gimeno 
Pla, de qui només es coneix esta falla plantada de la seua 
producció fallera. Desconeixem quina relació pogué 
tindre amb la primera comissió, ja que va nàixer en 1885 
en Campanar i continuava vivint en 1921 al mateix lloc 
en eixe moment, dedicant-se a la pintura.5 
També es publicà el Llibret de la falla dels carrers Socorro 
y Borrull de 1921, escrit pel poeta Jesús Morante i 
Borràs, i que es venia al preu de 10 cèntims. L’explicació 
en vers és molt curta, però sufi cient per interpretar tots 
els components de la falla. 

Quant a les activitats de la comissió fallera en eixe 
primer any, tenim constància que al mateix temps que 
sol·licitaren plantar falla també demanaren permís per 
a instal·lar un cadafal per a la banda de música al carrer 
que havien contractat. 

1922, segon any de falles 
Degué tindre èxit l’any faller anterior, ja que el següent 
tornaren a crear una comissió per poder plantar falla 
per segona vegada consecutiva. Però també serví per als 
veïns del carrer de Túria, paral·lel del de Socorro, per a 
començar a plantar falla l’any 1922. 

La ciutat de València plantà eixe any 37 falles i la 
guanyadora fou la d’Espartero-Guillem de Castro. Amb 
pluja i una falla cremada el dia 18 (la del carrer Pi i 
Margall) per un curtcircuit, els fallers de la plaça del 
Doctor Collado llevaren abans de  la cremà la fi gura del 
rei En Jaume per a “no ferir sentiments patriòtics”. 
Fou l’any en què el conservador Albors Brocal fou elegit 
alcalde de València, en el que es va acabar l’edifi ci de 
Correus de la plaça d’Emilio Castelar i va morir el torero 
valencià Manuel Granero al ser envestit brutalment pel 
bou Pocapena en la plaça de Madrid. 

Esteban Mayordomo Hernández, la mateixa persona 
que l’any anterior, va ser qui presentà a l’Ajuntament 
la documentació necessària (esbós i sol·licitud). A la 
sol·licitud no s’especifi ca el càrrec d’Esteban, tot i que 

LEMA: 
EL TEMPS ÉS OR

ARTISTA:
A. BUJEDA LAHOZ

ANY: 1950
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cita que ho fa “en representación de la comisión de la 
falla de las calles de Socorro y Borrull”. 

Tot i el canvi d’ordre dels noms dels carrers a la 
sol·licitud, tant a l’esbós presentat a l’ajuntament com els 
de les revistes, apareix l’ordre de l’any anterior, Borrull i 
Socorro. I en concret, en el cas de Pensat i Fet en la seua 
forma valenciana de Socós, com l’any anterior. 

La falla, que guanyà el quart premi de totes les falles 
dotat amb 200 pessetes, portava per lema Diógenes. El 
cos central era la part superior del conegut campanar de 
la Catedral, el Micalet, on es podiem observar diverses 
escenes de la vida quotidiana en referència amb el 
problema de l’escassesa de vivendes i els alts preus de 
les mateixes que fèiem que algunes famílies visqueren 
en mala situació. Este problema social es traslladà a 
la falla per tal d’ironitzar i establir a diverses famílies 
valencianes en habitatges improvisats dalt del campanar. 
L’esbós conservat en l’arxiu municipal està fi rmat per 
Pedro Ibáñez Aguilar, del que només coneixem que 
estava casat, tenia una fi lla i dos fi lls i vivia a la plaça 
de Sant Sebastià, 3, baix. Potser la seua professió va 
ser llander, ja que als padrons municipals posteriors, 

els seus fi lls tenien eixa professió i la seua fi lla es casà 
amb una altra persona del mateix ofi ci. Potser només 
fóra un altre membre de la comissió que va participar 
activament en la confecció del monument, ja que apareix 
com a cap visible l’any següent, i que en realitat la falla 
se la feien encara els fallers sense encarregar-la a cap 
professional extern. 

1923, no n’hi ha dos sense tres 
Curiós va ser el començament de la comissió, sobretot 
perquè en una època en que les comissions falleres 
solien ser intermitents, Borrull-Socors plantà tres anys 
seguits. Potser esta tercera ocasió vingué propiciada 
pel bon resultat de l’any anterior en quant a premis. En 
març de 1923, València es preparava per a la coronació 
canònica de la Verge dels Desemparats, amb presència 
dels reis Alfonso xiii i Victòria Eugenia. La Geperudeta 
es convertirà a partir de 1942 en objecte del fervor faller 
amb l’Ofrena. València visqué un 1923 ple de sobresalts: 
el colp d’Estat del general Primo de Rivera, la mort de 
Joaquín Sorolla i l’estrena de Doloretes, la primera 
pel·lícula rodada íntegrament en València. En un any en 
què es plantaren 45 falles en València, la guanyadora fou 
la del carrer Trinitaris, feta per l’artista Alfredo Chust. 

En la demarcació de Borrull-Socors, la persona que 
presentà la documentació necessària (esbós i sol·licitud) 
per a poder celebrar la festivitat és, curiosament qui 
l’any anterior signà l’esbós, Pedro Ibáñez Aguilar, i qui 
eixe any posa el seu nom en l’esbós davall el nom de la 
comissió, sense donar a entendre que fóra l’artista. El 
més segur és que pertanyia a la comissió i foren ells 
mateixos qui construïren la seua falla. 

De la falla plantada l’any 1923 desconeixem si realment 
l’artista faller va ser Pedro Ibáñez, així com el seu 
lema. Potser fóra premonitori de l’etapa sense falles 
que s’encetaria a partir de l’any següent, però l’any 
1923 es quedà sense premi. La falla té la forma típica 
del moment: un basament quadrat amb els frontals 
pintats d’acord amb el tema genèric de la falla sobre el 
qual s’alça el cos central format per diverses peces unes 
damunt d’unes altres en línia: un pedestal amb la forma 
d’un prisma triangular amb la paraula ‘foot...’ a un dels 
laterals, un tambor posat de costat amb un dibuix d’una 
correguda de bous a la pell, i dalt del tot una dona abillada 
de valenciana amb una bossa de diners amb la llegenda 
‘100.000’ a la mà dreta i un baló de futbol a l’esquerra. 
En les escenes, només podem vore dos xiquets, l’un amb 

LEMA: 
REFORMES DE 

LA CIUTAT
ARTISTA:

A. BUJEDA LAHOZ
ANY: 1951
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l’uniforme d’anar a escola amb la cartera i l’altre amb 
l’equipatge esportiu com si estiguera jugant a futbol. És 
una crítica per l’aparició del futbol, que és el joc preferit 
dels xics front a la diversió dels bous. La de Borrull-
Socors fou una de les 20 falles plantades eixe any que 
tractaren el tema del futbol, un fenomen esportiu que 
criticaren perquè, segons deien, anava en contra de la 
festa nacional, els bous. 

1929, torna a aparèixer la comissió 
Desconeixem la raó per la qual no es plantà falla a 
l’encreuament dels carrers de Borrull i Socors entre els 
anys 1924 i 1928, ja que durant estos anys sí que trobem 
una continuada activitat en la veïna Borrull-Túria, inclús 
té una aparició puntual la de  Borrull-Doctor Montserrat. 
1929 és un any signifi catiu per a les falles, ja que és el de 
l’estrena d’El Fallero, el pasdoble del mestre Serrano que 
ha esdevingut una mena d’himne faller. També aparegué 
el primer cartell de falles, obra de José Segrelles, i per 
primera vegada se superà la xifra del centenar de falles, 
plantant-se’n 110. La guanyadora fou la de la Plaça del 
Mercat, de Carlos Cortina. 
A més, 1929 és l’any de l’elecció de Pepita Samper com 
Miss Espanya, de la desaparició de la Baixà de Sant 

Francesc per ampliar la plaça d’Emilio Castelar i del 
fracassat intent de colp d’Estat del conservador Sánchez 
Guerra, avortat a València. 

El dia 22 de febrer de 1929 un veí del barri presenta 
en l’Ajuntament la documentació (sol·licitud, esbós i 
memòria) amb el número 16 de registre d’entrada. En 
l’arxiu històric municipal de València només es conserva 
la sol·licitud, ja que per a eixe any, ja s’havia creat el 
Comitè Central Faller i la resta de la documentació anà 
a parar a eixa institució, però malauradament tots dos 
documents han desaparegut. 

Esta vegada li toca el torn a Roberto Antonio Giménez 
com a president de la Junta de la Falla que a la sol·licitud 
canvia l’ordre dels seus propis cognoms i inclús en la seua 
fi rma obvia el primer. Este primer president conegut 
formalment vivia al pis baix del carrer de Borrull, 32. 
Estava casat, tenia quatre fi lls, i desconeixem quina era 
la seua professió. 

Quant al nom de l’artista faller, els esbossos trobats a les 
revistes falleres indiquen que va ser la pròpia comissió, 
informació que avalaria la hipòtesi que els tres primers 

anys també la farien els propis fallers. Eixe any, la falla 
obtingué un 9é premi (acompanyat de 50 pessetes) quasi 
honorífi c perquè a més de Borrull-Socors, també s’atorgà 
el mateix guardó a altres 36 comissions de València. 
La falla portava per lema Canto a Valencia. Sobre una 
base formada per escalons, que accedixen a un nivell on 
està situada una dona abillada ‘a la valenciana’ asseguda 
sobre un tron que representa la identitat valenciana. 
Als seus costats hi havia dos lleons empinats que 
simbolitzaven Espanya, sostenint el remat damunt de la 
fallera, format per una bola del món coronada per l’escut 
de la ciutat de València. Els versos que aparegueren a 
les diverses revistes acompanyant l’esbós ens transmet 
la importància que tenia la ciutat de València en eixe 
moment dins del context mundial. 

“Falla de gran trascendencia. 
Als seus, a España i al mon 
sap glorifi car Valensia.”6 

“Tot el que a España vindrá, 
sapia Valensia aón está.”7 

“Ni cuentos ni cavilar 
el puesto que té Valensia 

no se li pot usurpar.” 

LEMA: 
AVENTURES

ARTISTA: MIGUEL 
SANTAEULALIA

ANY 1992
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La millor publicació per a confi rmar el tema general de 
la falla és el llibret publicat per la mateixa comissió en 
1929, i que porta per títol Esplicasió y relació / de la falla 
qu’ en orgull, / presenta la Comisió / dels Barrios de mes 
tesó, / que son Socorro y Borrull. Estava imprès al taller 
tipogràfi c d’Antonio Ginés, del carrer de Buenos Aires, 6 
de València, i l’autor dels versos va ser V. Vidal. 

1930, última de la primera etapa 
Amb 82 falles plantades, per primera vegada el primer 
premi va ser compartit: Plaça del Mercat i Plaça del Molí 
de Na Robella. El vent va tombar les falles de Luis Morote-
Matemàtic Marzal i la de la Gran Via de les Germanies. El 
19 de març per la nit, després de la cremà, tota València 
va acudir a l’Ajuntament per assistir a la inauguració del 
carilló del rellotge municipal, que feia sonar la Marxa de 
la Ciutat. 

En vespres de les eleccions municipals de 1931, que 
donarien pas a la Segon República espanyola, València 
visqué en 1930 el nomenament de José Maestre Laborde-
Boix com alcalde i el naixement del Centro de Estudios 
Económicos, impulsat per Carlos Sarthou Francesch i 
Ignasi Villalonga Villalba. 

L’any 1930 serà l’últim en què als nostres carrers es 
planten falles abans del tall que suposarà la Guerra Civil. 
Aquell any, l’Ajuntament establí un arbitri de 25 pessetes 
i si es volia derivació de la llum hi havia que pagar 30 
pessetes. Esta vegada s’ha conservat l’esbós i la memòria 
fi rmada pel president, Roberto Antonio Giménez que ja 
ho havia sigut també l’any anterior. 

Del nom de l’artista faller, hi ha dues informacions 
diferents. D’una banda, a l’esbós presentat a l’ajuntament 
apareix fi rmat per un tal Marín, de qui desconeixem la 
seua identitat completa, que potser fora algun membre 
de la comissió que plasmara la idea sobre un dibuix. 
D’altra banda, a les revistes  consultades9, els noms que 
acompanyen a l’esbós són els de M. Arnau i Cortés. De 
Cortés només tenim esta referència fallera, no així de M. 
Arnau, a qui hem trobat plantant tres falles més molt a 
prop entre sí com són les del carrer de l’Estrella al 1928 
i a l’encreuament de Luis Morote-Matemàtic Marzal 
(actual Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal) al 
1928 i 1930. El seu treball es va vore recompensat per 
un premi genèric de 100 pessetes. 

La falla portava per lema ¡Oh! La mujer sube i 

simbolitzava l’ascens i emancipació de la dona i el seu 
paper cada vegada més important dins de la societat, 
amb un possible intercanvi de rols socials i que sembla 
no caigué molt bé als redactors de la revista El Fallero 
que criticaven el tema amb la frase “¡Ni Deu entén este 
ball!”, fent referència al ball de rols socials. El cos central 
era una escala sobre la qual hi havia una dona amb una 
vara de poder, i dalt del tot una dona advocada en peu 
sobre un llibre amb lleis amb la toga judicial. Per davall, 
diferents escenes que al·ludien a este incipient canvi 
social: una portera que entrega al seu marit una granera 
i un poal per a que netege l’escala; un home assegut a una 
cadira amb un xiquet en braços mentres la seua dona 
se’n va a treballar a l’ofi cina; i un home agenollat que 
sembla està sent castigats per la seua dona. Les parets 
del cadafal estaven decorades amb pintures al·lusives al 
tema central.
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LEMA: 
‘CUENTOS CHINOS’

ARTISTA:
V. ALBERT GARCÍA

ANY 1996

BORRULL i SOCORS, (1942-1967). L’assentament de les 
bases de la comissió actual
Després de la tempesta, arribà la calma  
El barri del Botànic prou completat en l’etapa anterior, 
defi nit pels carrers de Quart i Lepanto com una mena 
de triangle isòsceles. Al mig, quedà l’entramat urbà 
format pel carrer de Borrull i els carrers que enllaçaven 
els dos anteriors, però de manera totalment paral·lela 
al de Borrull. Només els contorns del barri s’acabaren 

d’urbanitzar en esta etapa. Per una banda, el sud, al 
carrer Juan de Mena a l’antic barri de Moret, on existí 
una fàbrica i posteriorment el trinquet -amb el mateix 
nom que el carrer- i el cine Versalles es va derruir, donant 
pas a una plaça molt més ampla. I també al sud-oest, per 
tal de continuar amb la projectada Gran Via de Ferran 
el Catòlic, s’enderrocà en l’any 1940 l’antic Convent del 
Socors i es construí el Col·legi de Jesús i Maria l’any 1954 
per l’arquitecte Agustín Borrell. 

En quant a la festa de les Falles, en abril de 1939 tornà a 
posar-se la maquinària, esta vegada baix l’organització 
i coordinació de l’Ajuntament, en forma de l’organisme 
municipal anomenat Junta Central Fallera. Alguns actes 
de l’etapa anterior es conservaren, altres es deixaren 
d’organitzar com la Cavalcada del Foc; i altres nous 
s’afegiren al calendari faller, com l’Ofrena de Flors a la 
Mare de Deu dels Desemparats (1941) i la  posterior a 
Sant Josep al seu pont (1951); l’Exaltació de les Falleres 
Majors (1940) amb el canvi en l’estatus social de les 
xiques triades per als càrrec; la constitució de diversos 
Congressos Fallers per a la regulació de les normes 
bàsiques falleres mitjançant el Reglament Faller; la 
contínua subdivisió de les seccions i categories de les 
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falles, destacant en grans la creació de la secció Especial 
(1942), i la subdivisió en A i B en infantils (1965); o la 
invenció del trage de faller (1952). 

Al mateix temps, els artistes fallers també s’agruparen 
en una nova organització, el Gremi Artesà d’Artistes 
Fallers, que previu encara en l’actualitat i que al fi nal 
d’esta etapa començà a construir la Ciutat de l’Artista 
Faller, un barri amb tallers per a construir les seues 
falles, un museu faller on mostrar l’evolució de les falles 
i una seu gremial on atendre administrativament les 
necessitats dels agremiats. La professió d’artista faller 
va travessar per una època què la immensa majoria 
de professionals s’agremiaren i molt poques falles es 
signarem com La comissió. El referent que més èxit tingué 
fou Regino Mas Marí que, amb 13 primers premis,1 va ser 
l’absolut guanyador d’esta etapa, seguit quasi de manera 
testimonial pels germans Fontelles, Modest González, 
Juan Huerta, Salvador Debón i Vicent Luna. En infantils 
destacà Aurelio Díes Díaz amb quatre primers en falles 
de Russafa; i a continuació un conglomerat d’artistes que 
anà alternant-se en el pòdium entre José Alamán, Juan 
José Ridaura, Vicente Domingo Timoner, José Fabra, 
Vicente Cosí i Ramón Sanchis. 

I per últim, en l’any 1936 es plantaren 145 falles a la 
ciutat de València i per a l’exercici següent, truncat per 
la guerra civil, demanaren permís per a plantar 129 
comissions, que hagueren de dissoldre’s sense arribar 
a plantar. A començaments dels anys quaranta, la festa 
retornà als barris en un número més modest i en pocs 
anys ja havia superat les xifres de la dècada anterior. 
Només algunes de les comissions que iniciaren el seu 
recorregut en l’etapa anterior com Borrull- Botànic 
o Borrull-Túria, tingueren la seua continuïtat en esta 
dècada, ja que la de Borrull-Doctor Monserrat ja no 
tornà. La segona serà l’única que acompanyarà fi ns 
a l’actualitat a la nostra comissió al llarg dels anys, 
mentres que la de Botànic només pogué plantar tres 
falles a la dècada dels quaranta i tancà defi nitivament la 
seua activitat. 

El renàixer de la comissió fallera Borrull-Socors 
(1942-1944) 
Només passaren dos anys de la represa de la festa 
fallera, quan els veïns dels carrers de Borrull i Socors 
decidiren plantar falla. Este va ser el començament de la 
comissió actual. Va ser una primera etapa molt curta de 
tres anys entre 1942 i 1944 què la comissió va plantar 

falles discretes a la secció Segona a càrrec de l’artista 
Francisco Máñez Chust, portant-se un accèssit i un 
cinquè premi els dos primers anys. 

En quant a les representants femenines,2 només tenim 
constància per a 1942 d’esta comissió, en que ens 
apareixen dos noms per al mateix any, María López 
(segons el Llibre Faller) i Emilia Guzmán Cuenca (segons 
el llibret). Si hem de guiar-nos per una de les fos, donat 
que no s’assemblen en res, és més lògic pensar que el nom 
del llibret és el correcte mentres que el Llibre Faller té 
una errada. D’altra banda, els altres dos anys posteriors 
no hi ha constància de falleres majors. 

D’altra banda existí una comissió infantil en 
l’encreuament del carrer Socors i la Gran Via Ferran el 
Catòlic els anys 1943 i 1944 que, per a poder plantar, 
demanà permís a la comissió veïna de Borrull-Socors. 
D’ella, només coneixem que va tindre a Pilarín Solves 
Contell com a fallera major infantil de l’any 1943.

La festa fallera es trasllada a la Gran Via (1946-1948) 
L’any 1945 hi ha un breu parèntesi en la història fallera 
de Borrull-Socors, ja que no es plantà cap falla gran 

LEMA: EL MÓN
MECANIZAT

ARTISTA:
P. GIMENO
TORRIJOS
ANY 1958



51
10

0t
im

en
ts

 S
OS

te
ni

bl
es

, F
al

la
 B

or
ru

ll 
So

co
rs

o infantil. Però a l’any següent, apareix una comissió 
fallera en el carrer paral·lel, anomenada Gran Via 
Ferran el Catòlic-Socors. Durant els tres anys que durà 
esta xicoteta etapa (1946-1948), va estar presidida per 
Ricardo Galbis, i de manera honorífi ca per les falleres 
majors Rosarín Pérez Llorens (1947) i Amparín Badía 
(1948) -no hi ha constància a la premsa que hi haguera 
fallera major en el primer any, 1946-. Les falles van 
passar desapercebuts, ja que no obtingueren cap premi; i 
es plantaren en la secció Segona (1946) i Tercera (1947 
i 1948). 

Tot i no haver obtingut palet, va ser plantada, 
respectivament, per consagrats artistes com Alfredo 
García Albarracín o Manuel Sánchez Calvo, o per Pascual 
Gimeno que acabava de començar la seua carrera 
artística a les dos falles veïnes. Els cadafals tractaren 
temes diversos, com el genèric de la música (Música 
maestro en 1948) o el crític de les restriccions que 
hagué de passar la societat de l’època (Por la sequía y 
las restricciones hay líos a montones en 1947), passant 
pels bous (Diferencias de época en 1946). Sembla que 
va ser una continuació de l’anterior i un precedent de la 
mateixa Borrull-Socors, ja que el president de la següent 

etapa va sol·licitar només acabar l’exercici anterior, el 
canvi d’ubicació de la falla, una altra vegada a Borrull-
Socors, per qüestions climatològiques. Tant el primer 
com l’últim any de falles plantades a la Gran Via, la falla 
se caigué pel fort vent. A més en 1948 el número de cens 
(121) és el mateix amb el dels anys posteriors de Borrull-
Socors -fi ns 1956- en la primitiva ubicació. 

La fundació de l’actual comissió (1949-1967) 
L’any 1948 serà clau per a la comissió dels carrers 
Borrull- Socors, ja que serà considerat com l’any de la 
fundació de la comissió actual (sent la primera plantà en 
1949), per dos motius: el primer, perquè la falla canvià 
del seu lloc de plantà i tornà al tradicional, acompanyat 
del canvi de denominació al d’abans. I per altra banda, 
eixe mateix any es funda la corresponent comissió 
infantil. L’elecció de l’any 1967 com a fi nal d’esta fase 
ve pel fet que és l’últim any de la denominació formal 
Borrull-Socors. 

Els primers anys, la comissió estigué presidida per 
Vicente Climent, en concret entre 1949 i 1956, just 
coincidint que el número de cens atorgat a la comissió 
va ser el 121. Baix el seu mandat, el faller José Linares 

dissenyà en 1953 l’escut de la comissió i l’estandard, i 
a l’any següent José Àngel Estellés va donar el primer 
banderí. Com a anècdota ha quedat per a la història de les 
comissions la constitució en l’any 1950 del grup de falles 
del Mercat de Sant Sebastià, format per les comissions 
de Borrull-Túria, Borrull-Socors, Quart-Túria, Quart-
Nord i Plaça del Botànic, i que podria considerar-se com 
un clar precedent de les actuals agrupacions falleres. 

La falla es mantingué en secció Tercera els dos primers 
anys, la majoria en la recent creada Tercera A, i només 
dos anys aconseguí pujar fi ns Segona (1951 i 1953), els 
únics exercicis que va un esforç major en quant a la falla 
(18.000 pessetes costà la falla el segon any). D’eixos sis 
primers anys, quatre es quedà sense premi i els altres 
quatre obtingué només un accèssit. D’entre la nòmina 
dels artistes, destaca el veterà José María Martínez 
Herrero. 

L’any 1949 trobem que la nostra comissió participà 
per primera vegada en la Cavalcada del Ninot (major), 
un concurs amb poques edicions convocades. En esta 
primera participació, s’aconseguí el tercer premi de 
comparsa i el quart de fi gura (Ramper). No es tornarà a 

LEMA: 
TOT SÓN SATÈLITS

ARTISTA:
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participar fi ns a la dècada següent.  També es participà 
en el concurs de Presentacions de JCF dos anys seguits 
(1951 i 1952), aconseguint en els dos casos la Menció 
d’Honor. La participació en este concurs es reprendrà 
en la dècada dels huitanta. També en esta fase, en 1955, 
s’aconseguix un premi per al llibret que va escriure el 
poeta José María Juan García. I per últim, un curiós 
premi aconseguit per la comissió infantil en l’any 1950, 
gràcies al fi lantrop català Alejo Julbe, que decidí donar 
per segon any consecutiu una quantitat de diners entre 
huit falles infantils, entre elles la nostra. 

També eixe primer any s’encetà una costum al sí de la 
comissió femenina que durà només quatre exercicis 
(segons les notícies de premsa), la de triar a la Reina 
del Foc, independentment de la Fallera Major. Les 
afortunades entre 1949 i 1952 van ser: Vicentita 
Climent Matalí, Paquita Vicente, Amparín Castelló 
Miller i la doble elecció de l’última any per a Rosarín 
Campillo i Rosarín Marín. Potser que en 1951, per a que 
no hi haguera una disputa en la família de la Fallera 
Major, a la seua germana Finita la nomenaren Reina de 
la Flor, un càrrec que només existí eixe any. Per últim, 
la Fallera Major de 1950, passà la primera fase de la 

preselecció per a la Cort d’Honor.

En l’any 1957 es canvià de president, i Honorato Estellés 
prengué la coordinació de la comissió per dos anys. JCF 
canvià el primer any del seu mandat el número de cens 
amb que estava registrada en l’organisme, i a partir d’eixe 
moment va ser el número 21 el qual manté actualment. 
També baix la presidència d’Estellés es canvià novament 
d’artista en les dos ocasions, primer a Modest González i 
després a Pasqual Gimeno, i varen obtindre per primera 
vegada premis amb numeració. En estos dos anys, a 
banda de la fallera major, es nomenà altres càrrecs 
honorífi cs amb denominació diferents, com els casos de 
Manolita Gómez Sánchez (Fallera Predilecta i Perpètua 
en 1957), Louisse Mugnier (Fallera d’Honor en 1957) 
i Carmencín Segura Martínez (Reina de la Barraca en 
1958). De l’etapa d’Estellés destacà la participació en la 
Cavalcada del Ninot en 1958 on s’aconseguí el 4t premi 
pel grup El Encierro. Amb posterioritat ja no es tornà a 
aconseguir més premis en la cavalcada. 

A continuació vingué una sèrie d’anys entre 1959 i 
1965 que començà i tancà com a president Francisco 
Gandía, i els anys del mig tornà a la presidència Vicente 

Climent. Durant tota l’etapa, la falla milità en secció 
Tercera A on no tingué massa sort amb els premis, tot 
i tindre com a artistes  fallers a l’experimentat Pasqual 
Gimeno, Federico Páez -que accedí amb la presidència 
de Climent- i Miguel García García, este últim amb 
molt poca experiència. Baix esta època, no es coneixen 
nomenaments de càrrecs honorífi cs femenins fora del 
tradicional de la fallera major. Durant esta etapa es 
confeccionà un segon banderí (1962) i JCF concedí a 
la comissió en l’any 1965 el Bunyol d’Argent col·lectiu. 
També en eixe últim any s’aconseguí un altre premi per 
al llibret escrit per l’autor novell Ernest Peris Celda. 

I els dos últims anys d’esta segona fase de la comissió 
de Borrull-Socors, els anys 1966 i 1967, en que Víctor 
Linares començà la etapa de presidència. En ella, 
mantingué a l’artista Miguel García un any, i al segon 
decidí canviar per Francisco Ribes. No destacà tampoc 
en quant als premis, molt lluny dels primers llocs del 
pòdium, i damunt militant en una secció més baixa, la 
Quarta. En el seu segon any es recuperà puntualment 
l’efímer càrrec de 1958, però transformat en la Reina 
del Casalet, que recaigué en Pepita Prósper Lis. A més, 
també en 1967 JCF atorgà el Bunyol d’Or col·lectiu i es 

LEMA: 
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tornà a aconseguir un altre premi per al llibret, el 7é 
accèssit, obra també d’Ernest Peris Celda.En l’etapa 
anterior a l’aprovació del Congrés Faller de 1952, les 
comissions infantils no estaven totalment baix la tutela 
directa d’una comissió major, sinó que funcionaven 
de manera independent. Només havien de demanar 
autorització per a plantar en la demarcació d’una 
comissió major, com així consta en les sol·licituds 
conservades en l’arxiu de JCF. 

Per al cas de la nostra demarcació, tenim la comissió 
infantil de Gran Via Fernando el Católico-Socorro, de la 
que tenim constància en 1942 i 1947 -amb un septim 
premi de falla-. Este emplaçament tornarà més avant 
en conseqüència amb altre, els anys 1954 (tercer premi 
de falla amb Típicas fi estas valencianas, i primer de 
llibret), 1956 (segon premi amb la falla Turismo, de 
Manuel Giménez Monfort), 1957 (quint premi de falla 
amb Noche de Reyes) i 1958 (octau premi de falla amb 
Cultura y urbanidad). 

Posteriorment aparegué la de Lepanto-Socorro-Borrull, 
que començà a plantar en 1947, i que demanava permís, 
primer a la de la Gran Via Fernando el Católico-Socorro 

i posteriorment a la de Borrull-Socorro. D’este primer 
any sabem que la seua fallera major infantil, Emilín 
Sanchis Marzal, va tindre la seua presentació junt a la de 
la major. No tornem a tindre notícies de representants 
infantils fi ns a 1951, amb María  Rosa Monleón. En quant 
als premis aconseguits per les seues falletes, òbviament 
hi ha diversitat: premi 7 (1955), premi 8 (1953), premi 
10 (1951), premi 11 (1952 i 1954), premi 15 (1947 
i 1949) i dos premis genèrics (1948, 1950). A més, 
destaca els dos premis aconseguits pel llibret infantil en 
1949 i 1950 (3r). En la premsa de l’època s’indica que en 
falles de 1954 es fa fer un berenar i jocs infantils per a 
prop de 300 infantils. 

Al mateix temps, coexistí amb una comissió infantil en 
l’emplaçament de la major, Borrull-Botánico-Socorro 
que plantà al menys en 1951, 1957, 1958 (quint premi 
amb la falla La dama y el vagabundo, de J. Igualada) i 
1959 (premi genèric amb El mono títiritero). 

Amb l’any 1967 es tanca una època per a la comissió amb 
que fou coneguda amb el nom de Borrull-Socors. Un total 
de 25 falles grans plantades i 12 falles de tres comissions 
infantils que demanaren permís a la comissió major.

LEMA: 
L’ESPILL DE
LA VERITAT

ARTISTA: J. MTNEZ.
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DONA MODERNA
ARTISTA: MIGUEL 
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LEMA: 
MODERNITAT

ARTISTA:
P. GIMENO
TORRIJOS
ANY 1959

BORRULL i SOCORS, (1942-1967).
L’assentament de les bases de la comissió actual
La continuïtat amb canvis puntuals   
L’etapa precedent a la que encetem en este capítol, és 
el període en que es completa l’entramat urbà del barri. 
L’any 1968 marca un canvi de nomenclatura en la 
comissió fallera provocat pel canvi del nom del carrer 
del Socors, pel de Doctor Peset Cervera. 

A la barriada veiem com anteriorment havien 
desaparegut dos comissions del carrer Borrull 
(creuament amb Doctor Monserrat i Botànic), i en este 
període i fi ns a l’actualitat, ja només es mantindran les 
dos comissions que han sobreviscut als temps: Borrull-
Túria i Borrull-Socors. Esta última, la nostra, inicià 
la seua etapa de consolidació defi nitiva, amb plena 
continuïtat sense faltar cap any a la cita amb la festa 
fallera al barri. Només en el cas de les falletes infantils, 
encara un moviment incipient que s’estén a altres 
col·lectius fallers, veiem que havia prou inestabilitat. 

De Socors a Doctor Peset Cervera... (1968-2007) 
L’any 1968 marca l’inici del nostre recorregut per esta 
etapa, atenent al canvi ofi cial de denominació de la 
comissió, forçada pel canvi del nom del carrer (segons 
el Reglament Faller). Prèviament, en 1966 Víctor 
Linares començà el seu mandat de presidència en la 
comissió. Després de participar en la secció més baixa 
fi ns el moment, la falla gran participarà en seccions més 
altes que les que havia participat. L’artista Francisco 
Ribes continuà plantant fi ns l’any 1971 quatre falles 
que, a pesar de pujar el seu cost —i per tant la secció—, 
només aconseguí premi el primer d’ells. L’etapa d’este 
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president acabà l’any 1972 amb un canvi d’artista 
faller, contractant a Rogelio Algarra Vicente i pujant 
fi ns a la secció 2ªA, però amb el mateix resultat que els 
anys immediatament anteriors, sense premis. 

Entre els anys 1973 i 1981, la comissió fallera entra en 
una dinàmica prou irregular, no tant en artistes fallers 
com en presidents. Miguel Soler es va fer càrrec de la 
comissió en l’any 1973, contractant a l’artista faller 
Vicente Giménez Sánchez. 

Els quatre anys posteriors se’ls repartiren com a 
presidents Rafael Juan (1974 i 1975) i Armando 
Murgui (1976 i 1977), que mantingueren un cicle de 
quatre anys amb l’artista innovador Juan Martínez de 
la Barrera. Les seues falles participaren en les seccions 
més altes de tota la història, arribant fi ns a Primera C 
de manera puntual i amb dos premis anecdòtics, un per 
a cada president. 

L’any 1978 marca un canvi de tendència amb l’arribada 
de l’efímera presidència de Víctor Linares. Contractà a 
Juan José Cebrián. En general, el pressupost es baixà, 
plantant falles entre les seccions 2ªC i 3ªC fi ns al fi nal 

de la dècada següent. El seu continuador, Ángel Tudela 
(1979, 1980 i 1981) també canvià d’artista —Agustín 
Pastor, Enrique Viguer i Juan Martínez de la Barrera—, 
sense que agradara en la comissió. 

Per la seua banda, la comissió infantil es fundarà en 
l’exercici 1968/69. Començà a plantar en la secció A, la 
més alta de les dos, però no tingué sort els primers anys 
i baixà de categoria prompte. Primer Vicent Ombuena 
i després Agustín Pastor s’encarregaren de plantar 
les falletes de la comissió sense molt d’èxit en quant a 
premis es referix. 

Serà en este període inicial per als infantils quan es 
reprèn la participació de la comissió en diferents 
concursos que organitzà JCF. Així veiem com es 
comença la dels concursos de Laboriositat infantil i 
Activitat major en 1976, i on no es passà dels premis 
14º (1977) i 22º (1991) respectivament. Altres 
dos concursos infantils en que es començà la seua 
participació a fi nals de la mateixa dècada varen ser els 
de Betlem i Pintura, aconseguint en la seua primera 
participació  una destacada participació amb un 4º 
(1977) i 3º (1979) premi, respectivament. 

A l’any següent, 1982, serà signifi catiu per començar 
la última subetapa, amb una estabilitat presidencial 
que mai havia tingut la comissió fallera. Arribarà a 
la presidència Manuel Latorre, un president que va 
estar en esta primera part dos anys (1982 i 1983), 
aconseguint de nou premis per a les falles plantades 
per Ramón Iranzo. 

Deixà pas a Antonio Llatas, que estigué de president 
entre els anys 1984 i 1992, un llarg període de temps 
en el que va passar fi ns per quatre artistes fallers, 
Ramón Iranzo, Enrique García, Ramón Espuig i Miguel 
Santaeulalia. Va ser amb el tercer amb qui més suc li 
tragueren al concurs de falles, ja que aconseguí dos 
primers premis de secció (1988 i 1991) i dos primers 
d’enginy i gràcia (1986 i 1987). 

En la dècada dels 80 continua la participació dels fallers, 
sobre tot dels infantils, en els diferents concursos de 
JCF destinats a ells. Així, el de Betlem es destapà com 
una especialitat de la comissió en la primera part de 
la dècada, aconseguint dos primers (1983 i 1985), un 
segon (1981) i un tercer (1984) en la modalitat de 
Modern B. També es prova amb una altra especialitat 

LEMA: PODEROSO 
DON DINERO

ARTISTA: JUAN M. 
DE LA BARRERA

ANY 1981
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del concurs artístic per excel·lència, el de dibuix, amb 
un 2º premi. Arran de l’ímpetu per fer activitat infantil, 
també es participà al concurs de Presentacions infantil 
on només s’aconseguí una menció d’honor al 1986. I per 
últim, també al de Declamació, amb un destacadíssim 
primer premi en la categoria A (1987). 

En quant a les falles infantils, l’etapa de Carlos 
Villanueva va portar molt bons premis, tot i que no 
es participà ja en seccions altes com al principi. Un 
intermedi en que la pròpia comissió va ser es va fer la 
falleta, també va obtindre un molt bon resultat, per a 
donar pas a un trieni amb Ramón Espuig i el millor de 
falla fi ns a l’actualitat: Segon. Miguel Santaeulalia tanca 
esta segona etapa infantil amb una falleta que pujà de 
secció però que no pogué lluitar pels primers. 
Per la seua part, els fallers de la comissió major 
reprengueren la seua participació al concurs de 
presentacions, on varen fer una participació modesta 
amb uns discrets premis en 1985, 1989 i 1991, segons 
el juí del jurat... I també destacaren els fallers en el joc 
valencià del Truc, aconseguint ser campions del sector 
Botànic-La Petxina entres anys (1989, 1990 i 1997), 
i en l’últim els campions absoluts. I independentment 

dels anys en que s’il·luminà la barriada, només un any 
(1981) consta un premi a la nostra comissió. Els dos 
últims anys d’Antonio Llatas com a president, la falla 
baixà algunes seccions fi ns a 4ªB, signe de que havia 
que apretar-se el cinturó els anys vinents. Entre 1993 
i 1995, torna Manuel Latorre a la presidència per 
segona vegada, on confi a el treball de la falla gran els 
dos primers a José Bartolomé, i el tercer fi rmat per 
la pròpia comissió. Al mateix període, la infantil és 
encarregada a Carlos Berlanga, que aconseguix de nou 
un segon premi de falla. 

A partir d’eixe moment, la falla gran pren un camí 
descendent per diferents seccions, però que lluny del 
que es pensà, i gràcies al bon quefer de l’artista Vicente 
Tornador, li reportà quasi sempre un premi dins del 
pòdium, destacant el primer premi de secció en 2002 
i el primer d’enginy i gràcia en 2000. A continuació 
li arreplegà el tèstic José Jarauta “Pepo”, qui també 
aconseguí bons guardons, com el primer premi de la 
categoria 6C en 2006 (últim 1er premi de categoria 
obtingut a la falla gran). Per la seua banda, la falla infantil 
no pogué emular-la en reconeiximents i es conformà 
amb un parell de pòdiums.Els infantils espenten la 

falla. Pot ser l’inici d’un cicle, pot ser simplement un 
cas puntual, però l’entrada de molts xiquets, de colp i 
fonamentalment des del mateix col·legi, va fer que la 
vida al casal tinguera més color del que ja hi havia en 
aquell moment a la falla. 

I com és ben sabut que els fi lls arrosseguen als pares, 
des d’aquella entrada fi ns hui, estos pares i els que 
entraren com amics ocupen, més del 50% dels llocs de 
responsabilitat de la falla en l’actualitat. 

La consolidació de “Los plata” 
Amb la presidència de Toni “el americano” acabava una 
època fonamental per al present de la falla, amb el seu 
estil estalviador que va dotar d’un pressupost econòmic 
per poder fer front amb tranquil·litat els exercicis fallers 
fi ns als nostres temps. 

Eixe és el moment que noves cares apareixen per 
la comissió portant a la generació “de los plata” a 
col·laborar des d’altre planol en les decisions de la falla. 
Passant a un segon pla, de descans, que s’ho tenien 
merescut. L’alumne de Paco Roca 

LEMA: GALLOS 
DE PELEA

ARTISTA: VICEN-
TE TORNADOR

ANY 2003
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Paco Roca ens va plantar la infantil de l’any 2005, 
provenint de la falla veïna de Pérez Galdós (després 
tornaria a plantar el 2013), amb bons resultats. Però va 
ser el seu substitut el que va protagonitzar esta època 
des del punt de vista de les falles plantades al carrer. 
Juane Cortell va entrar en la falla infantil, de la mà de 
Paco Roca i va debutar al cap i casal en 2006, plantant 
fi ns al canvi de 2011. 

La comissió en eixa època comença a implicar-se més amb 
la temàtica de la falla, comencem a treballar la crítica 
de la falla conjuntament amb l’artista i aportant al guió 
continguts que ens interessaven. 2007 va ser el primer 
any en què esta tendència es va fer patent, desenvolupant 
un tema central de l’exercici, la gastronomia, amb una 
setmana cultural de continguts gastronòmics, un betlem 
realitzat amb elements comestibles, la falla gran de Pepo 
Jarauta (l’última que planta) “La Gastronòmica S.L.” i la 
falleta infantil de Joane Cortell, que va portar per lema 
“Menjars bons… Menjars roïns”. 

... I tornada a Socors (2008-2015) 
En quant a la participació en concursos i campionats 
fallers, la comissió tornà a la participació en la primera 

dècada de l’actual segle. Primer a l’esport tenis de 
taula, on destacà l’equip a la categoria 1ª amb un 3º i 
4º lloc; a continuació a paddel, amb un destacat 2º i, 
després de participar en maquetes, s’acabà participant 
més recentment a fútbol 7 on s’aconseguí el primer lloc 
en 2ªB (2011) i un segon en 1ªA. 

L’any 2008 començà una nova etapa dins de la història 
de la comissió. Un període amb diverses vessants 
falleres. En primer lloc, l’artista faller Juane Cortell, 
que ja plantava la falla infantil, passa a plantar la falla 
gran des d’eixe any i fi ns a cinc ocasions, portant a 
la comissió a dos pòdiums de premi de secció i altres 
dos d’enginy i gràcia. Juane va apostar per una crítica 
fallera amb un fort component satíric. 

Els quatre primer anys d’esta nova fase, estigueren 
marcats per la consolidació de la nova fi losofi a de 
fer comissió, que consistia a fer activitats al voltant 
d’un tema que seria l’eix transversal en cada exercici 
faller, inclòs sent els temes de les falles plantades 
cada any. Així, el primer d’ells va tindre per lema la 
“SOStenibilitat de la festa” (2008), amb una setmana 
cultural al voltant de l’estalvi i l’austeritat en les falles, 

acompanyant en desembre l’elaboració d’un betlem. La 
solidaritat feta falla. 

2009 s’aprofundí en el tema de la solidaritat, el qual 
va donar sentit a tot l’any baix el lema “12 mesos, 5 
causes”. Una de les primeres accions que es portaren a 
terme va ser la convocatòria, junt a la Fundació Divina 
Pastora, de la I edició del concurs de fotografi a “Nou 
Botànic”, on tota la recaptació econòmica per la venda 
de les fotografi es va estar destinada a ajudar a l’ONG 
PayaSOSpital. El guanyador d’esta primera edició va ser 
l’obra “Brooklyn Land Hole” del fotògraf Miguel Orviz, 
organitzant-se una exposició amb totes les fotografi es 
participants en la sala d’exposicions del Jardí Botànic. 
En juny es va fer la setmana cultura solidària, cultural 
i sostenible amb xarrades sobre falles sostenibles, 
exhibició d’esports per a minusvàlids o una exposició 
d’instruments tradicionals. 

També participarem en els premis de la solidaritat, 
organitzant accions al llarg d’este període amb 
col·lectius necessitats, com ara enregistrar un CD 
musical per traure diners per la fundació MIRA’M de 
xiquets autistes o el torneig de bàsquet de Nadal, al 

LEMA: LA
GASTRONÒMICA

ARTISTA:
PEPO JARAUTA

ANY 2007
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pavelló de la font de Sant Lluis amb la presència tres 
anys consecutius de la màxima representant de la 
festa, les Falleres Majors de València i destinat a AIXEC, 
entitat que treballava en pro dels malalts amb paralisi 
cerebral. Fruit d’estes col·laboracions van contactar 
amb la resta de falles que feien solidaritat i creàrem el 
grup Units x a Molts. 

Tant va arrelar el fet d’ajudar, que en l’any 2010 torna a 
ser l’eix principal de l’exercici la solidaritat, baix el lema 
“Res és el que pareix”, intentant demostrar als veïns 
que les falles són més que festa i diversió. En gener es 
convocà la II edició del concurs fotogràfi c “Nou Botànic” 
de SOStenibilitat, amb la corresponent exposició benéfi ca 
“MostraSOS” en febrer en favor de PayaSOSpital i la 
Fundació Aixec (com anècdota del concurs NouBotànic 
de fotografi a Sostenible va quedar la cercavila per la Gran 
Via de Madrid, amb motiu de l’exposició que muntarem a 
la casa de València en la capital de l’Estat, coincidint en 
el Centenari de la mítica via madrilenya). 

Amb el concurs NouBotànic la notorietat de la comissió 
Borrull Socors, pot ser, va arribar al seu moment més 
elevat (almenys en esta època), el que ens va animar 

a idear més activitats i generar més moviment dins 
de les falles, de la cultura i entre els veïns en general. 
Com ara, la proposta de fer un concurs de llums de baix 
consum que acabaria en les antigues llums, en totes les 
demarcacions falleres. Tornem al cant de l’estoreta 

I tornàrem a l’estoreta, com es feia a l’antigor... En 
esta època també s’han intentat recuperar activitats 
que antigament havien tingut certa repercussió a la 
demarcació borrulera, com ara la xocolatà per al barri 
que continuem fent a la setmana fallera. Així com la 
participació en el cant de l’estoreta, organitzada per 
la falla Pl. de l’Arbre, on el 2010 tinguérem el primer 
premi de cant i nombrosos premis de fi gura i escena al 
llarg de totes les últimes participacions. 

El lema de l’any 2011 va ser “Que no et conten històries”. 
En juny es va realitzar la setmana cultural prenent com 
a eix el lema de l’exercici, on el plat fort va ser el I “Club 
de les Històries” on hi hagué monologuistes d’històries, 
a més de combinar-ho amb esports (pels temes de 
les dos falles), amb olimpíades d’esport fallers com el 
truc o dominó. En octubre es convocà la III edició del 
concurs fotogràfi c “Nou Botànic” de SOStenibilitat de 

l’aigua. En desembre tingué lloc la II edició del “Club de 
les Històries” amb gent variada de la política i el fútbol. 
En gener es tornà a fer l’exposició MostraSOS amb 
les fotos premiades i seleccionades per poder vendre-
les i destinar la recaptació a la Fundació Maides. I es 
convocà la II edició del premi Parotet de Cresol.De la 
paraula a l’escrit; el llibret 

Les relacions que proporcionen la participació en 
fòrums, en equips de treball, en altres espais fallers, 
donen l’oportunitat de més relacions i de realitzar 
més projectes que van omplint l’estil d’una comunitat. 
L’aposta pel llibret com a plasmació de totes les activitats 
de la falla que estan relacionades amb la temàtica de la 
falla, junt a l’explicació de la mateixa falla, és la guinda 
del pastís d’un projecte de falla de la qual podem estar 
orgullossos. Els diferents premis al nostre llibret per 
part de la Generalitat Valenciana, i la creació d’una 
plataforma de les lletres falleres junt altres falles que 
també aposten pel llibret, són la concreció d’este tipo de 
treball. De la mateixa manera que la creació del premi 
mestre Ortifus, de portada i de coherència als llibrets, 
van fi car a la falla Borrull Socors a l’èlit de les falles de 
la Comunitat Valenciana. 

LEMA: EXCESSOS 
FALLERS
ARTISTA:

JUANE CORTELL
ANY 2008
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L’any 2012 va obrir una nova subetapa al si de 
la comissió. És creà la Wagner Brother - Borrull 
Corporation, una productora fi ctícia d’idees que per 
estos últims quatre anys hauria de celebrar poc a 
poc les 75 falles plantades en l’any 2015. L’equip 
estava composat per l’artista faller Juane Cortell, 
Joan Castelló, Jaci Mozas, Xavi Serra, Sebas Marín, 
Aida Valero, Ángeles Hernández, Boro Císcar, Ortifus 
i Antoni Lluís Martínez.  Cada exercici es pren com a 
eix argumental una adaptació d’una obra de Wagner. 
En este primer any de la tetralogia va ser “L’or del 
Rhin”, que va donar peu a les temàtiques de les falles, 
el despilfarro per a la gran (la falla gran va ser la més 
llarga mai plantada en esta o qualsevol comissió fi ns al 
moment) i l’estalvi per a la infantil, i dels continguts del 
llibret. 

També es programaren dos sessions de “El Club de les 
Històries”, sent la III edición l’11 de maig amb monòlegs 
de polítics de diversos partits valencians, i la IV edició 
el 5 de novembre amb la economia i la prima de risc 
com a estrela. També es va fer en decembre un torneig 
solidari de bàsquet, i el 15 de maig la festa sòlidària 
“Ara i ací”, amb diversos jocs i activitats en favor de 

la Fundació Aixec. I per últim, en la presentació del 
llibret es donaren els premis Mestre Ortifus a la millor 
portada i al contingut, convocats per en la seua primera 
edició per esta comissió. 

El segon any de la tetralogia va ser el 2013. En esta 
ocasió, l’òpera de Wagner triada va ser la Valquiria, 
dedicant l’any a la dona. El 6 de juny es produí la fi rma 
de contractes amb Daniel Jiménez Zafrilla i Paco Roca, i 
es va fer la V edició del Club de les Històries, òbviament 
amb participació de dones de diversos camps de les 
Falles. Es convocà la II edició dels premis Mestre 
Ortifus, els quals es feren públics durant la presentació 
del llibret dedicat també a les dones. Al mateix temps, 
la “Wagner Brother” fi nalitza la seua activitat com a 
col·lectiu en la nostra comissió. 

2014, tercer any de la tetralogia wagneriana, va 
tindre per lema “Sigfrido”, l’heroi mitològic, parella 
i complement de la valquíria. Un exercici clarament 
marcat pels efectes de la prolongada crisi (econòmica, 
social i fi ns i tot emocional) que patim des de fa anys, 
efectes als quals la comissió no és aliena i que serví de 
trànsit cap al següent, centre de l’aniversari. Parsifal...

LEMA: FINS QUANT 
ENS PICARÀN?

ARTISTA:
AGUSTÍN PASTOR 

ANY 1979

LEMA: FINS QUANT 
ENS PICARÀN?

AGUSTÍN PASTOR 

LEMA: LÍOS DE
ESTE MUNDO

ARTISTA: ENRIQUE 
VIGUER

ANY 1980
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ta alguna serà la falla número 75 en este emplaçament 
des que va ser la primera en l’any 1921. És el lema 
elegit per a enguany com a tancament de la tetralogia 
wagneriana que ha servit per a commemorar este 
aniversari el 2015. Per a esta efemèride, s’ha contat 
amb el disseny del logo per part dels artistes fallers 
Ceballos i Sanàbria. 

Sempre amb el cadafal 
Enguany el cadafal tindrà el seu propi espai en el 
monument, valga la redundància. Encara que no ho 
parega, el fum d’activitats realitzades des de que en 
aquella falla infantil portada de Carcaixent fi ns ara, 
tot ha estat fonamentat en  el cadafal que es crema el 
19 de març. El cadafal i la crítica a la seua temàtica, 
ha estat el eix vertebrador de totes les activitats, des 
de la creació de falles I+E quan la innovació era part 
important del monument, fi ns a l’organització de jocs 
tradicionals al carrer quan el lema era esports. 

La Comissió
(amb la col·laboració de Javier Mozas)

LEMA: 
VIATGES
ARTISTA:

R. IRANZO
ANY 1983
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Som Borrull i Socors i no per qualsevol raó.  
La història del nom de la nostra Falla en té per sucar-hi 
pa, més enllà dels carrers i les normatives… Francisco 
Javier Borrull i Vilanova va ser un dels principals 
representats del moviment il·lustrat de València dels 
segles XVIII i XIX. El seu nom va començar a tindre 
un signifi catiu ressó a l’any 1810 quan va ser anomenat 
diputat per la capital del Túria a les Corts de Càdis, sent 
uns dels pares de la Constitució de 1812. Sembla massa 
curt el nostre estimat carrer per a tan il·lustre valencià 
i el pes que ha tingut per a la Història de la nostra terra, 
veritat? No obstant això, i per si de cas, no ho direm 
massa fort per si després de tota la seua lluita i la nostra, 
algú s’atrevira a llevar-nos de les mans l’orgull de portar-
ho pres del nostre emblema i els nostres cors fallers. A 
la paraula ‘Borrull’ l’acompanya ‘Socors’ complint amb 
la tradició de sumar els noms dels carrers per a batejar 
a cada comissió fallera. Verge del Socors creuava amb 
Borrull. Amb el pas dels anys un altre valencià d’alçada, 

home de ciències en este cas i nascut a 1855, el metge 
Vicente Peset Cervera, va prendre relleu a la Verge. 
Una combinació interessant i un nom de carrer, Doctor 
Peset Cervera, que acull l’actual casal (al n. 11). Però 
que hi era i és lluny de l’essència de la nostra comissió 
i Falla… Tradició, història, devoció, cultura, cor i fl ama, 
són els sentiments que solament trobàvem i sentíem 
agermanats en una única denominació: Borrull-Socors. 
I com a comissió lluitadora i insistent a l’any 2011 
vam aconseguir el que perseguíem des de feia anys, 
fer-nos sentir a l’Assemblea de Presidents, perquè ens 
respectaren i retornarem el nostre dret a gaudir de 
la denominació que sempre ens ha representat i amb 
la qual ens hem identifi cat generació rere generació. 
I amb eixe esperit treballem, vivim i gaudim amb una 
forma pròpia de fer falla. Fem dia a dia, i així lluitarem 
per continuar fent-lo malgrat els temps difícils, Borrull 
Socors.  
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75 falles plantades en Borrull Socors
Reconquistats noms, espai i esència, a l’exercici 
2015 vam retrobarnos amb les nostres arrels 
fent un merescut i solemne acte en l’entorn de 
Las Atarazanas. Reunirem al màxim nombre 
de falleres majors de Borrull Socors des de la 
nostra història en un simbólic intent de retre 
un emotiu record als 75 anys plantant falles 
per tants fallers i falleres de la comissió any 
rere any. Totes elles tornaren a representar a la 
falla com als seus regnats, recordant moments, 
amn un somriure i retrobant-se algunes de elles 
amb amics i sentiments que mai havien perdut. 
Imatges de jovent i infantesa, de monuments i 
cremaes, mirades i gestos que han sobreviscut al 
pas del temps, promeses de retrobades, rialles, 
llàgrimes, fl ors i fotos, moltes fotos. 

Tot el recorregut històric i la retrobada de totes 
les falleres majors amb vida dels últims 75 
anys mereixia un marc perfecte i un bon sopar 
i ho aconseguirem, amb la intenció de continuar 
escrivint el camí amb lletres cada volta més 
grans. Començarem per un acte perfecte que hi 
serà al cor de tots els presents i també un escut 
especial per a l’ocasió...

Falleres Majors de la història de Borrull Socors
a l’homenatge de les 75 falles plantades.
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Un logo d’altura
Per al 75 aniversari de falles plantades, la comissió de Borrull 
Socors demanà a dos grans artistes que dissenyaren una imatge 
representativa de la nostra il·lusió i evolució. José Luis Ceballos 
i Paco Sanabria accediren a imaginar per a la Falla un logo únic 
que ens acompanyara tot un any i la resta de la nostra història. 
I el resultat va ser un ninot dibuixat amb “traços de xiquet”, 
com expliquen els autors, quasi tan encantats amb el resultat 
com nosaltres. Ceballos & Sanabria s’han estrenat fent un 
logo amb Borrull Socors i esta es una altra de les raons que 
ens enorgulleix, haver sigut els primers en aconseguir-ho i 
continuar fent gran el nostre propòsit de generar nous llaços 
de col·laboració i germanor. 

I aprofi tem molt bé les oportunitats, així el nostre logo del 
75BS ha estat en tots els passos que hem donat, impregnant 
fons i forma de les nostres idees i activitats en 2014-2015 i 
fi ns i tot este any. Forma part de les nostres publicacions, 
comunicacions, llibret, mocadors fallers, xapes, insígnies, 
carnets i, fi ns i tot, gots sostenibles. 

Arribem al any 76 i ja contem enrere per als 80. Abans 
arribaràn els 100 de la creació de la falla, així és que ens queden 
excuses sufi cients com per a no parar de gaudir i proposar 
noves activitats, trobades, logos i esdeveniments per al record. Ceballos&Sanabria, artistes fallers.
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Himne de la Comissió BS
Com la fl or del jesmil

Com la fl or del gessamí 
que en pura blancor
que en pura blancor

diu, Valencia es un jardí,
diu, València és un jardí, 

¡Valencia es lo millor!
València és el millor!
Es il·lusió molt cabal
És il·lusió molt cabal

de comissió tan fallera
de comissió tan fallera

tan sansera i formal (Bis)
tan sensera i formal (Bis)
el ser sempre la primera.

ser sempre la primera.
En germanor i al·legria

En germanor i alegria 
fá falla que és admirá
fa falla que és admirà

i com sempre en harmonia
i com sempre en harmonia 

un any mes está plantá
un any més està plantà 

está plantá... está plantá
està plantà... està plantà

Entre estámpits de carcases
Entre estampits de carcasses 

traques, música i foc,
traques, música i foc, 

Sant Chusep dona les grasies
Sant Josep dona les gràcies

a Valencia i Comissió.
a València i comissió.

¡Comissió!

Comissió!
dels carrers Borrull Socós
dels carrers Borrull Socors

¡Comissió!
Comissió!

dels carrers Borrull Socós
dels carrers Borrull Socors

Festa valenciana
Festa valenciana

festa nacional
festa nacional

festa de les falles
festa de les falles

festa inmortal
festa inmortal

Lletra: Miguel V. Sarrión López
Música: Mestre José Esteve Albelda

La lletra és transcripció literal de documentació que obra en el nostre arxiu.
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Himne ofi cial de la Comunitat Valenciana
Per a ofrenar noves glòries a Espanya,

tots a una veu, germans, vingueu.
Ja en el taller i en el camp remoregen

càntics d’amor, himnes de pau!
Pas a la Regió que avança en marxa triomfal!

Per a tu la Vega envia
la riquesa que atresora,

i és la veu de l’aigua càntic d’alegria
acordat al ritme de guitarra mora...

Paladins de l’Art t’ofrenen
ses victòries gegantines;

i als teus peus, Sultana, tons
jardins estenen

un tapís de murta i de roses fi nes.
Brindes fruites daurades

els paradisos de les riberes;
pengen les arracades

baix les arcades
de les palmeres…

Sona la veu amada
i en potentíssim vibrant ressò,

notes de nostra albada
canten les glòries de la Regió
Valencians, en peu alcem-se.

Que nostra veu
la llum salude d’un sol novell.

Per a ofrenar noves glòries a Espanya,
tots a una veu, germans, vingueu.

Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!

Flamege en l’aire
nostra Senyera!

Glòria a la Pàtria!
Visca València!

Visca!
Visca!!
Visca!!! 
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No tinc molt clar com començar a escriure açò, però 
es que vull parlar de perquè vull canviar les falles. 
Ultimament m’he enfrontat en diverses ocasions a 
haver de partir absolutament de zero per a explicar 
les Falles, he hagut d’explicar-ho a gent d’altres països 
que no sabien quasi qui era Sant Josep, però m’ha fet 
adonar-me del que realment són estes Festes. Sembla 
que les Falles, ara per ara, no són més d’uns pocs, els 
que poden permetre-se-les, els que poden pagar la 
quota de pertànyer a una comissió i poden passar les 
Falles en una carpa, els que poden pagar-se uns vestits 
caríssims -i, atenció!, que va començar sent el vestit 
de treball de les pageses valencianes-, i estirant-ho una 
mica, els que tenen amics fallers... Però, què hi ha dels 
altres valencians? On queden totes eixes famílies que no 
poden permetre’s la quota d’una falla? On queden tots 
aquells que volen gaudir de les festes però no saben on 
anar en Falles? Doncs ningú diu paraula perquè si se’ls 
ocorre acostar-se a un parador al carrer, on no coneixen 
a ningú, potser -amb certa ironia- no eixirien nivius.

Este és de veritat l’esperit de la nostra festa? Esta és 
de veritat una cultura i una tradició comuna? Perquè 
jo crec que excloure a la meitat dels valencians d’una 

cosa que legítimament els pertany tant com a nosaltres 
és una vergonya. És una vergonya que les Falles siguen 
tancades, és una vergonya que no tots els valencians 
puguen enorgullir-se d’elles. És una vergonya que les 
hàgem maculat tant que ara contaminem el nostre 
planeta amb alts nivells de CO2, és vergonyós que una 
cosa com és la nostra cultura haja passat a representar 
solament a la classe alta valenciana. 

He tingut la sort de nàixer en una ciutat amb tant encant, 
he tingut la sort de tindre una tradició increïblement 
apassionant, he tingut la sort que en la meua nació se 
parlen dues llengües i conèixer ambdues. He tingut la 
sort de ser faller tota la meua vida i haver pogut gaudir 
del que açò signifi ca. I per açò demane un canvi. Xiquets, 
majors i joves de València, assemblees de barri i d’amics, 
lluitem pel que és de tots i no solament d’uns pocs. Fem 
que les Falles tornen a ser de tots, fem de la nostra 
tradició un moviment social ple de cultura, fem que els 
carrers s’òmpliguen d’art sostenible i no de ninots de suro 
inerts. Tinguem un projecte pel qual lluitar, unes Falles 
populars, unes Falles patrimoni de la humanitat, unes 
Falles nostres.

L’esperit jove d’una falla de barri.
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Les Falles viuen la seua carrera per aconseguir la meta 
de convertir-se en Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat de la Unesco en 2016 com sempre naixen 
i renaixen, com saben, com aconsegueixen il·luminar 
ciutats, cors i tradició, cremant els dies, immerses en 
un compte enrere carregat de nervis, d’eixos que són 
capaços de fer-nos aconseguir-ho tot, de fer-nos creure 
que tot és possible.

Les Falles van sorgir del carrer, l’espontaneïtat, la 
humilitat, l’esperit crític, la capacitat humorística, les 

ànsies de llibertat, la generositat, l’obertura al món, 
del local al global, del taller al carrer, de la tafaneria de 
barri a l’aireig públic. Enginy que va créixer i va créixer 
per a convertir-se en art, del tremendament senzill a la 
màxima parenceria, de l’explosió de formes, grandàries, 
colors, formes i glòries, a la mínima expressió, concepte 
i missatge. Amb això, en eixa barreja rica en què s’han 
convertit unes festes que són de tots, compreses de mil 
maneres i treballades d’una sola, en equip, ha fet créixer 
la tradició al ritme que l’altura de les fl ames. Ha fet que 
s’entenga que el de les Falles és, encara que marcat 
per les arrels ben profundes en terres valencianes, un 
concepte universal.

L’idil·li de les Falles amb el Patrimoni de la Humanitat 
sembla haver-se cuinat a foc lent, com s’extrau el 
millor de cada producte, com s’aprecien els sabors en 
el paladar… En 2012 van ser declarades Bé d’Interés 
Cultural (BIC) i València és ja hui una de les capitals 
clau en la ruta de la seda, sense la qual no serien gens 
els carrers que s’omplen de colors i il·lusió cada març. 
Són dos ingredients recents, avantsala, del plat que 
s’acosta a la gran taula dels menjars culturals del 
món. Al novembre d’enguany el misteri s’haurà resolt 
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i el treball realitzat durant llarg temps arribarà al seu 
pletòric apogeu, com ocorre cada març, en plantar la 
falla per a, pocs dies després, convertir-la en cendres. 
Viatges, promocions, fi res, visites, xarrades, intercanvis 
culturals, explicacions mediàtiques, convencions, 
campanyes en xarxes socials, textos, publicacions… 
Tot haurà valgut la pena. I no perquè ja fem entre tots 
un discurs vencedor, sinó perquè simplement podem. 
Podem presumir de quant construïm cada dia, d’una 
festa que no para de reinventar-se amb... i sense els 
tòpics, carregada de veus dissonants, de comissions 
dispars i veus dispars que confl ueixen i divergeixen per 
a, sense a penes saber-ho, fer de les Falles alguna cosa 
enorme.

Al cap de ser reconegudes com a Patrimoni de la 
Humanitat, tenim molt per revisar, a casa. Com més 
gran és l’objectiu, major ha de ser l’exigència en la base 
per a ser impecables en l’evolució que sembla eterna. 
Però no per molt o poc per millorar hui i sempre demà 
un ha de deixar d’aspirar a l’excel·lència de ser de tots. 
Tots en la seua més extensa expressió. Ser Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat pot ser i serà la 
clau constant de mantenir-nos responsables de cuidar, 

acaronar, millorar i protegir la festa. Sense excuses ni 
pretextos, a qualsevol escala, des de qualsevol que siga 
l’origen i el context del sentiment.

Perquè jugar a tocar el cel és lícit, emular l’ànima de 
la falla més famosa entre les famoses, la de Carlos 
Cortina, que ja va fer volar a València fi ns a Nova York 
en les ales d’un parot. Però solament podrem fer viatjar 
les Falles al voltant del món si sabem tindre els peus a 
terra i retrobar-nos amb la vida real projectada, amb 
les mans dels artistes, en els ninots, però també en cada 
activitat, cada paraula, cada esforç. Perquè somiar és 
dels realistes i dels que viuen les Falles -no la festa per 
la festa-, l’essència del que som i el que fem... 

És humà voler ser de la Humanitat, però meréixer-ho 
comporta respectar, enriquir i donar el protagonisme 
a l’espai cultural públic, on es genera la vida, no el 
purament festiu. I això comporta la gran responsabilitat 
de la consciència, per damunt i per davant dels 
maltractadors de llengües i els promotors de ‘xupitos 
exprés’.

Amb tot, les autoritats van dir fa ja quatre anys, quan es 

va encetar l’aventura, que “és una demanda de la societat 
valenciana”, van dir des de les institucions en l’inici de 
l’aventura, i ja van quatre anys. Se sumarien les Falles, 
no solament de València, sinó de totes les celebracions 
de les mateixes en tota la Comunitat Valenciana, a la 
resta de reconeixements de la UNESCO amb les quals 
explica l’autonomia (44 en total en tota Espanya): el 
Tribunal de les Aigües de la Vega de València (2009), la 
Llotja de la Seda de València (1996), el Palmerar d’Elx 
(2001), el Museu Escolar de Puçol (2009), el Misteri 
d’Elx (2001), les Festes en Honor a la Mare de Déu de 
la Salut d’Algemesí (2011) o l’Art Rupestre de l’Arc 
Mediterrani de la península Ibèrica (1998).

Literalment, “es considera Patrimoni Cultural 
Immaterial tal com ho defi neix la Convenció per a 
la salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial 
de la Unesco els usos, representacions, expressions, 
coneixements i tècniques -juntament amb els 
instruments, objectes, artefactes i espais culturals 
que els són inherents- que les comunitats, els grups i 
en alguns casos els individus reconeguen com parteix 
integrant del seu patrimoni cultural”. Fins ací, alguna 
pega?

“Este patrimoni cultural immaterial, que es transmet 
de generació en generació, és recreat constantment per 
les comunitats i grups en funció del seu entorn, la seua 
interacció amb la natura i la seua història, infonent-
los un sentiment d’identitat i continuïtat i contribuint 
així a promoure el respecte de la diversitat cultural i la 
creativitat humana”. I ara, algun problema?

“El PCI és un tipus de Patrimoni Cultural interioritzat 
en els individus i comunitats, com a part de la seua 
identitat, compartit pels membres d’una col·lectivitat, 
remetent a la biografi a individual i col·lectiva, que es 
manifesta d’una manera viva i dinàmica i es transmet i 
recrea de generació en generació des de l’aprenentatge”. 
I seguim… “És per tant un patrimoni preservat 
tradicionalment per una comunitat, formant part 
de la seua memòria col·lectiva viva, com una realitat 
socialment construïda. Les seues manifestacions es 
desenvolupen en el present i té efecte regenerador en 
l’ordre social. Es caracteritza per ser un Patrimoni 
presencial, ritualitzat, que està contextualitzat en 
un marc temporal i espacial, imbricat en les formes 
tradicionals de vida. Aporta una experiència sensorial, 
però al mateix temps està interrelacionat amb la 
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matèria. És un patrimoni fàcilment vulnerable i no 
admet reproducció”. Sincerament, la Unesco parla de 
les Falles, que no són res sense l’ús dels espais públics, 
que són hereves de la transmisió oral de coneixements 
i pràctiques, que són eina de la integració social i xarxa 
d’associacionisme, fruit de treball artesà en totes les 
seues vessants, des de la falla, la pirotecnia, l’orfebreria 
i la seda, fi ns a la indumentària... que, a més, es queden 
mudes sense música i òrfenes sense la literatura festiva.

Les diferències entre l’abans i el després de ser Patrimoni 
de la Humanitat? En la nostra terra, ple orgull, cors 
cremant, somriures extrems, 2017 pletòric, marca 
per a sempre. En l’escenari global, que la protecció 
i la conservació de les Falles seran responsabilitat i 
preocupació dels 193 Estats membres de la Unesco.

No és que ho necessitem, és que volem el reconeixement 
i mereixem el repte. 

@PepaPepae 
#FallesUnesco
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Pinnus halepensis, pi carrasco,
el típic que hi ha en les muntanyes
baixes mediterrànies. ORTIFUS, Vinyetista

MOTIU 1: JO PLANTE
PINS CADA DIA...
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HISTÒRIA DE VIRGILI
Quan vaig despertar i no vaig reconéixer aquell dormitori com 
el meu, vaig intentar recordar en quina ciutat em trobava, en 
quin hotel. Un instant després, els ulls més oberts, vaig saber 
immediatament que es tractava d’una habitació d’hospital. La 
memòria em va retornar llavors a l’últim escenari que recordava: 
jo, davant el volant; de front, un camió que semblava venir cap a 
mi; en el marge de la carretera, com a única eixida, una séquia. 
Quasi al temps, els meus maldestres moviments en el llit em 
confi rmaven que era la víctima d’un accident, però els dolors 
musculars van venir després, quan els efectes dels calmants van 
començar a minvar i vaig poder comprovar per fi  la bona sort 
dels meus ossos: tots en el seu lloc. Després, abans que tractara 
de recordar en quina ciutat o país em trobava, la música de la 
llengua de la infermera, que acabava d’entrar, va deixar clar que 
estava a Itàlia i va anar llavors quan vaig recordar que viatjava 
de Foligno a Perusa la vesprada de l’accident.
“Com està vosté?”, es va interessar ella, sol·lícita.

“Bé”, vaig respondre lacònic, amb certa incertesa.
En realitat, encara no sabia exactament el que m’havia passat 
i menys en quines condicions podia trobar-me. Encara la meua 
consciència estava minvada pel colp. I tal vegada per aqueix 
minvament se’m va ocórrer preguntar: “Com està ell?”
La infermera va tardar alguna cosa a contestar-me, ara pense 
que potser mancants dades sobre qui podria acompanyar-me. 
Però jo vaig insistir a preguntar com estava.
“No hi ha motiu de preocupació”, va dir.
En tractar de respondre, va haver de pensar que havia de 
tranquil·litzar-me sense comprometre gens en la seua resposta. 
Després de posar-me un termòmetre, revisar la meua pressió 
arterial i llambregar amb atenció el que vaig suposar un historial 
clínic, em va convidar a descansar, quin una altra cosa podia fer 
jo. No em va oferir lectura, ni tan sols un periòdic, de manera 
que potser per a abandonar la preocupació pel que Laura, la 
meua dona, poguera arribar a saber d’aquell viatge sobre el qual 
li havia mentit em vaig donar a pensar en com hauria quedat 
el cotxe. Per a arribar a una preocupació tan absurda en una 
situació com aquella no és necessari ser escriptor, encara que jo 
el siga, ni ha d’haver-hi molts escriptors que incórreguen en una 
inquietud semblant a la meua quan es veuen en un tràngol així, 
però tal vegada la literatura tinguera alguna cosa a veure amb la 
meua sobtada i excèntrica curiositat pel cotxe. Un cotxe pot ser 
el càlid recinte de l’experiència quotidiana, una pertinença amb 
els seus signes d’identitat, un testimoni de la nostra biografi a, 

MOTIU 2: GRÀCIES,
VAIG REFUSAR LA MORT...
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un còmplice dels nervis en els embossos, una víctima de la 
destemprança en l’aparcament impossible, un domat executor 
de la velocitat irresponsable, de l’alleujament irracional i 
fi ns de les nostres particulars violències... Cap d’aqueixes 
circumstàncies, no obstant això, concorrien en l’automòbil amb 
el qual m’havia anat a la cuneta: no era meu.
Però un cotxe pot ser també recinte de l’amor, de l’erotisme, 
de la confi dència amigable, que era el cas de Virgili, nom que 
el meu amic Lucca havia donat al seu cotxe. I com jo amb els 
objectes que em són familiars arribe a establir, si no un diàleg, sí 
almenys una relació a través de la mirada que els anima, no és 
d’estranyar que pensara en Virgili en aquell moment.
I en eixes estava, quan vaig sentir l’alleujament que entrara 
Lucca, tirara unes fl ors sobre el llit i començara a fer l’histrió 
com si tinguérem alguna cosa que celebrar. Pel que sembla el que 
calia celebrar és que els dos estiguérem vius.
Li vaig preguntar a ell el que a la infermera: “Com està?”
“Com va estar...?”, va contestar: “desfonat”.
En el seu somriure, per a llevar-li importància a la resposta, 
vaig entrellucar certa tristesa. Però Lucca va voler canviar de 
conversa i, explica’m, explica’m, em va demanar que li tornara 
a explicar, potser per a distraure’m del xoc, el fet tan divertit del 
meu primer cotxe, un cotxe amb jardí.
Era un wolswagen descapotable que vaig comprar als meus 18 
anys, un cotxe de riure. El seu molt deteriorada capota permetia 
la fi ltració de la pluja en l’espai que hi havia darrere de la 
butaca posterior i la terra i la brutícia assentades allí feien pel 
seu compte la resta: la fl oració de plantes, quasi arbustos, que 

exhibíem després amb el cotxe descapotat.
D’això réiem a riallades quan ens va interrompre la infermera: 
“Senyor: m’havia preguntat vosté com es trobava el seu 
acompanyant. He de dir-li que no li acompanyava ningú”.
Lucca, que no havia deixat de riure, no va permetre que 
contestara jo. Va ser ell el que es va avançar a fer-ho entre riures:
“Està vosté segura?”
“Segura, senyor”, va respondre ella.
“Informe’s, informe’s”, li va manar Lucca.
Segurament va ser el riure extemporani del meu amic el que va 
aconsellar a la infermera abandonar-nos, no sense que abans 
envaïra la seua cara una expressió de perplexitat. I va anar 
llavors quan Lucca va extraure d’un sobre les fotos de Virgili que 
portava. El dia que ho va traure del concessionari: “Era un bebé, 
un mocós”.
El dia que ho va portar a Assís perquè, per si de cas, li’l beneïra 
un frare petitó que apareixia a la foto.
El dia que Virgili es va iniciar en la sexualitat: “Va ser en “Cittá 
de Castelo”, i a la nit, amb Virgili agitat a força dels apassionats 
moviments del seu amo”.
Esta foto era en veritat de l’endemà: a Lucca li va semblar que 
Virgili havia rejovenit després d’aquella nit de lluna plena en la 
qual el seu cotxe li va semblar una gàbia gloriosa i ell un llop.
L’aparició de cadascuna de les fotos la celebrava Lucca amb 
l’entusiasme del qual va passant les pàgines alegres de la seua 
vida. Fins que va arribar a una foto de Virgili, truncat per un 
arbre que havia caigut sobre ell en una tempesta en Foligno en 
1987.

FERNANDO DELGADO
Diputat PSPV en Les Corts Valencianes

Va deixar de somriure per un instant i de seguida va recuperar 
la seua alegria. La va recuperar per a mostrar-me una nova foto: 
aquella en la qual Virgili apareixia totalment recuperat i jo al 
volant.
Havia sigut llavors la primera vegada que vaig veure a Virgili.
Lucca i jo ens mirem, humits els ulls. Segurament estàvem 
d’acord que un cotxe pot arribar a tenir almenys la capacitat 
d’evocació d’una cançó rescatada en el record. El cotxe aparcat 
d’algú que ens és pròxim o el pas veloç d’una moto, igual a la 
de qui es coneix o es vol, es detecta amb la mirada, i no com un 
objecte autònom, sinó com una màquina viva que té un rostre, 
un llom i un moviment singulars. Quan això succeeix, el fet 
que el cotxe o la moto estiguen aparcats en un lloc determinat 
o passen de sobte davant els nostres ulls suscita en nosaltres 
inquietud o curiositat; al seu través seguim l’itinerari de l’amor.
“Bé, bé, fóra evocacions”.
Lucca i jo vam tornar a mirar, però esta vegada a la vista d’una 
altra instantània en la qual apareixíem els dos, l’un amb el braç 
sobre el muscle d’un altre, davant de Virgili.
“Com està?”, vaig insistir.
Lucca havia deixat ja de somriure.
M’anava a mostrar l’última fotografi a de Virgili, després del meu 
accident. De cap per amunt, ensenyant els seus budells mecànics, 
totalment aixafat pel costat del copilot. A Lucca l’havia salvat 
de la mort la seua decisió de no haver volgut veure’m aquella 
vesprada o a mi la sort de no haver sigut el seu copilot en el 
cas que Lucca no haguera donat per acabada la nostra relació i 
haguera conduït ell.

Virgili ja no tornaria mai a ser Virgili.
“Tampoc nosaltres”, va dir Lucca.
“Ni nosaltres amb ell”, vaig dir jo.
Ja a Espanya, algun temps després, Laura, la meua dona, només 
tractava d’explicar-se en veure l’última foto de Virgili, el seu 
cadàver, com havien aconseguit traure’m d’aquell cotxe i en tan 
bon estat. Mai se li haguera ocorregut preguntar-se el que del 
meu va quedar sepultat per sempre entre els budells de ferro 
de Virgili. 
 

Gingko Biloba, és l’arbre que ha 
sobreviscut a les bombes nuclears.
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Qui alguna cosa deixa, d’ell alguna cosa queda
“Ja he tingut el fi ll, ara em falta el llibre i l’arbre”. “Ja he escrit un 
llibre, a pel fi ll i l’arbre”. “Ja he plantat un arbre, només em queda 
el llibre i el fi ll”. Prou, prou, prou! N’hi ha prou de la dictadura de la 
santíssima trinitat de les imposicions, n’hi ha prou de l’assot dels 
convencionalismes que regeixen la destinació dels tipus avorrits, 
n’hi ha prou de les “checklist” amb la qual justifi car trossos de la 
nostra existència, n’hi ha prou de fer i tirar-se a dormir. Ni un 
fi ll, ni un llibre, ni un arbre. Tot això (o no), però no solament tot 
això. Quin mèrit? Però si fi ns i tot jo he escrit un llibre! El repte, 
l’important, és una altra cosa: és mantindre viu l’esperit perquè 
cada dia siga com si hagueres de fer-ho una altra vegada. Un 
fi ll, un llibre, un arbre. I després què? En la vida, plantem tants 
desitjos com si estiguérem donant a llum a tot un bosc; escriguem 
ambicions senzilles que permeten tindre sempre una altra pàgina 
més en la qual capbussar-se; donem vida a tantes passions que 
sempre quede un polsim d’incertesa. I després, ja, que siga un 
fi ll, un arbre, un llibre, un viatge que done sentit, un nou treball, 
un assoliment imprevist, un xarrup catàrtic, dues besades en el 
moment just, una pel·lícula tot sol, un retorn, el nou somni. Això. 
En cas contrari, acabarem sent uns mandrosos desitjant tirar-nos 
la migdiada defi nitiva. Mala cosa quan l’arbre es queda sense llum. 

VICENT MOLINS
Periodista

Prunnus Cerasifera. Prunera roja. 
Especial per les seues fulles roges.

MOTIU 3: SI VAIG 
TINDRE UN FILL I VAIG 
ESCRIURE UN LLIBRE...
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‘Em cague’n la mar...’ Quin dia més rar va ser 
per a mi l’11 de març de 2015! Un dia qualsevol 
enmig de la voràgine fallera en la qual molts, 
moltíssims valencians de la terreta i de fora 
ens unim per a aconseguir alguna cosa. Un 
comboi d’eixos que funcionen, especialment 
bé perquè quan els valencians ens posem, 
ens posem de veritat. I més encara si la cosa 
va de fer alguna cosa gran. Què dic gran? 
Alguna cosa enorme! La més gran!

JOAN CARBALLO
Guanyador viatge a San

Francisco amb #paellaemoji

Perquè un temps arrere ens vam proposar que la paella estiguera present en tots 
els mòbils del món sí o sí i vaja que si ho aconseguirem, el emoji de la paella caurà 
tard o d’hora. Escric este text des de la incertesa, però me la jugue al fet que quan 
arriben les falles de 2016 l’estarem celebrant també. Farem el que faça falta i en 
la meua història personal, jo puc dir que vaig posar el meu granet d’arròs a la 
campanya per a aconseguir l’anhelat ‘emoji’ de la paella. “Xic, quines coses més 
rares que fas!”, que diria la meua iaia...
És curiós, quan un s’alça i sense haver-se pres encara ni el primer café es posa a 
marejar en xarxes socials entorn d’una idea: la festa de la paella i els emojis. Tant 
m’agrada el socarrat que vaig insistir fi ns a guanyar tot un viatge als Estats Units. 
Amb parada obligatòria en Sant Francisco, on està el Tribunal de les aigües 2.0 que 
decideix les icones que seran ofi cials. Un viatge que s’inclou en eixe ‘fer el que faça 
falta’ tan valencià para quan volem aconseguir alguna cosa.
Vaig estar 20 dies en USA donant enveja. Perquè de tota la gent que conec, jo sóc 
el que me’n vaig anar més lluny, amb l’avió més gran (va de veritat, vaig pujar al 
més gran que hi ha), amb la menor despesa (menció especial al cunyat que hi ha en 
mi) i, damunt, vaig fer el viatge al setembre, quan tothom ja ha tornat de les seues 
vacances... Pam! Jugada mestra! Em vaig guanyar diversos bloquejos en Facebook 
i Twitter per pujar fotos en Alcatraz i el Golden Gate en Sant Francisco, visitar 
Disney World o Cabo Cañaveral a Orlando i passar-s’ho bé amb el Benidorm sense 
mesura que és Las Vegas. Nyas, coca!

A Estats Units ho vaig passar molt bé, 
gràcies per preguntar, però el millor no 
va ser el viatge (esta falsa modèstia, com 
mola!). El millor va ser comptar amb 
centenars d’amics i amigues ajudant-me 
a guanyar-ho. Per això quan vaig veure 
el meu nom el primer de la llista, amb 
el concurs acabat, el primer que vaig fer 
va ser posar-me a organitzar una paella. 
No vam fer una torrà perquè clar, el 
tema anava de paelles, però escolta… 
Per a quan un emoji de la torrà? 

Ficcus Elastica, les seues branques 
allargades i tortuoses et portaren 

tan lluny com imagines.

MOTIU 4: EL QUE 
SIGA PER A TINDRE 
#PAELLAEMOJI
AL MÒBIL...

Ficcus Elastica, les seues branques 
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EL PAPER DELS ARBRES QUE FAN PAPER 
Vivim en un planeta amb recursos limitats. Ho sabem, però 
sembla que el mode de vida d’una part important d’habitants 
d’aquest planeta faja de tot per oblidar-ho. Amb cada gest 
que implique el consum de qualsevol recurs natural, els 
i les que tenim la sort de poder decidir com fer-ho estem 
decidint també el planeta que volem. També ho sabem, però 
com que a voltes queda tan lluny i/o no ho veiem, preferim 
no conéixer els processos de producció de la roba que ens 
posem, el menjar i les begudes que ens duem a la boca, els 
mitjans de transport que utilitzem o el paper i cartó que 
embolica molts d’eixos objectes. I amb aquesta inconsciència 
voluntària estem condemnant a milions de persones a viure 
en la pobresa, espletant els seus recursos naturals (i humans, 

ja que les empreses, moltes voltes també espanyoles, els 
fan treballar en condicions que no respecten els estàndards 
socials acordats per l’Organització Internacional del Treball) 
i portant moltes voltes a la mort de la natura. Exemples hi ha, 
per desgràcia, milers: d’Amazones que desapareix per deixar 
pas al monocultiu de la soja que s’utilitza com a pinso pels 
nostres animals, els boscos primaris d’Indonèsia i Malàisia 
que són cremats per plantar palma d’oli que s’utilitza en la 
fabricació de tot tipus d’aliments, els boscos de molts països 
d’Àfrica que són arrasats per plantar biocombustibles i palma 
d’oli, o també, al contrari, explotant els terrenys fèrtils del 
Con Sud Americà per plantar monocultius d’Eucaliptus per 
produir pasta de paper. Com diuen algunes organitzacions de 
llauradors i llauradores d’eixa zona del món, les plantacions 
d’arbres no són boscos, són Deserts Verds que contaminen les 
aigües, degraden els sols, desplacen les comunitats que allí 
hi viuen i són devastadors per la biodiversitat. La major part 
d’aquest procés té com a fi nalitat la producció de paper que, 
contràriament al que es podria pensar, no és per a activitats 
culturals o educatives, sinó per a propaganda i embalatges, 
l’ús dels quals es va projectar exponencialment tant per la 
dislocació de les produccions que abans eren locals, com per 
l’avanç avassallador de les vendes directes al consumidor 
en grans supermercats, desplaçant formes més directes de 
relació productor-consumidor en l’àmbit local. Alguns estudis 
apunten que el consum global de paper per cap en 1961 era 

MOTIU 5: PEL PAPER 
DELS ARBRES QUE
FAN PAPER...
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de 25 quilograms, mentre en 2005 havia saltat a 54 quilos. 
Aquestes xifres oculten que mentre els països industrialitzats 
del nord consumeixen 125 quilos per persona en mitjana, en 
els països del sud amb prou faenes arriba a 20 quilos. També la 
mitjana en els països del nord oculta desigualtats: Finlàndia (el 
major consumidor de paper per càpita en el món) consumeix 
334 quilos per persona, Estats Units, 312, i Japó, 250. A Xina, 
el consum en 1960 era de quatre quilos i en 2005 arribava a 
44 quilos. Però la major part del paper utilitzat a Xina s’usa 
en embalatges de productes que s’exporten a la resta del món, 
principalment Europa, Japó i Amèrica del Nord.

Per això ens sembla important i signifi cativa la refl exió que 
la Falla Borrull Socors ha volgut portar enguany, un any de 
celebració pel seu 100é aniversari, entorn a la sostenibilitat, 
no sols produint aquest llibret amb paper reciclat, sinó també 
festejant amb una Falla de fusta, tradició que tal volta caldria 
replantejar-se tornar a tindre com a costum.

Us desitgem que passeu una Falles inoblidables, conscients i 
sostenibles.
 

BEATRIU GASCÓ I VERDIER
Diputada Podemos en Les Corts Valencianes

Inga edulis és un dels arbres que 
pateix la tala indiscriminada

pel valor de la fusta.  

Encara que ben pensat ja estic volent plantar un arbre per a posar-li pes 
damunt. I a més talar un altre per a la caseta... Quanta responsabilitat amb tan 
sols una idea... Millor només ho imagine i me’n vaig a explicar-ho a Twitter. Que 
no és un arbre, és un bosc sencer... O me’n vaig a Facebook, amb tots els arbrets 
mirant-se uns a uns altres, sumant “likes” en les seues arrels. I si ho explique 
en Instagram? Ai! Quin bosc tan bonic, amb els seus arbrets tan ben decorats 
i les seues branquetes etiquetades... Si ho pense bé, de nou no hi ha gens com 
la refl exió, m’adone que plantem arbres cada dia en les xarxes socials. Uns 
creixen, uns altres els reguen massa i s’ofeguen, uns altres els cremen, però 
alguns, només els més forts i els que saben buscar el sol, sobreïxen de la resta. 
M’imagine la meua vida posant llavors diàries de 140 caràcters, regant-les 
amb repiulades, “likes” i ditets cap amunt. I la llavoreta creix, es fa article 
d’opinió en el meu blog i després d’uns dies de molt sol, es transforma en una 
secció en la ràdio. I fl oreix quan algú pel carrer em comenta “Quina raó tens!” 
I es marceix una mica quan uns altres em diuen “Però tu no treballes que estàs 
tot el dia en Facebook?”Però cada llavoreta té el seu camí. I a voltes cal agafar 
aire, bufar fort i deixar al vent fer... I si més no t’ho esperes, estàs asseguda en 
la copa d’un arbre mirant a l’horitzó i refl exionant sense ser conscient encara 
de com has arribat fi ns allà dalt. De prompte eres “infl uencer”! I tens una 
gran responsabilitat, perquè altres arbrets van a prendre’t com a exemple 
per a créixer, per talar-se les branques o deixar-li-les llargues, per a decidir 
si deixen posar-se a algun ocellet o no, sóc perenne o caduc? En fi , centenars 

MAI HI HAURÀ UN ARBRE COM TU
Perquè plante el meu arbre? Perquè vull 
saber què se sent quan d’ací a uns anys 
puga fer-me una caseta de fusta entre les 
seues branques, mirar a l’horitzó i veure 
el mar... Sé que són castells en l’aire, mai 
millor dit, però és el que m’agradaria. 

de dubtes davant un món ple d’arbres ferms i 
alts que han arribat allà per casualitat uns; 
per treball, altres. Que com es rega a un arbre 
infl uent? Ell ja s’ocuparà d’aconseguir-ho, 
són uns supervivents en el bosc de les xarxes 
socials. Com les Falles, algú va pensar a l’inici 
dels temps que serien el que són ara? Cadascun 
busca el seu camí, la seua llum i la seua eixida 
cap al cel com les fl ames a la cremà. Però no ho 
oblides mai, amic “infl uencer”: sempre hi haurà 
un arbre més alt que tu i sempre pot vindre algú 
i talar-te per a llenya. Encara que també has de 
recordar que, com una falla, mai hi haurà un 
arbre com tu. Eres únic, eres fort i eres vida. 

CLARA MONTESINOS
CMO Infl uencity | creadora de

la comunitat IgersValencia

L’arbre més alt del planeta mesura 
115,55 metres i es diu Hyperion 

una Sequoya sempervirens, 
Sequoya roja. A Califòrnia.

MOTIU 6: PER
A TOCAR EL 
CEL...

L’arbre més alt del planeta mesura 
115,55 metres i es diu Hyperion 
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No m’agraden les Falles. Vaja per davant.I si m’atabales, 
tampoc m’agraden els fallers, ni les falleres. I això que sóc 
fi ll de la meua mare, que en el seu moment va pertànyer 
a la Cort d’Honor de la Fallera Major de València, i que va 
ser condecorada fi ns i tot per la qual aquell any era Musa 
de l’Humor, Na Rita Barberà Molla. 

L’any passat fi ns i tot vaig arreplegar el testimoni de 
la meua senyora, Na Cristina Serrano, en la seua idea 
de reunir totes les publicacions contràries a esta festa 
en un únic “#vallas2015”. I no va ser res malament la 
cosa. Cada casal travessat. Cada revetla insomne. Cada 
valencià o valenciana fart de tant baluern i carrer tallat 
va poder usar aqueixa etiqueta per a fer visible la seua 
disconformitat. Fins a una bandera ens va posar En Xavi 
Calvo, però mai vaig arribar a entendre si estava a favor o 
en contra de la idea original. La màgia de la sàtira fallera, 
sens dubte. I enguany em trobe escrivint per a un llibret, 
lloc en el qual mai de la vida esperaria escriure. I mira 
que a mi em falta temps per a expressar la meua opinió, 
demandada o no. I no solament estic escrivint en el llibret 
d’una falla, sinó que a més algú ha traduït al valencià este 
text. Cosa a la qual mai m’haguera atrevit, ja que com a 
bon valencià sóc xurro com jo només, i només intentar-
ho ja haguera acabat amb les poques amistats falleres 
que em queden. Les mateixes que segurament em queden 8ª Olimpíada Internacional de l’humor 

MOTIU 7: EL PLANTARIA BEN 
LLUNY, PER PODER MUDAR-
ME A ELL EN FALLES...
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quan aquest text veja la llum. Però enguany hi ha alguna cosa 
diferent. Un murmuri d’un ressò que recorda a l’intent de 
recuperar l’ombra d’un somni que algun dia van ser les Falles: 
un casal que no incomunica a cap valencià ni valenciana amb 
el seu garatge o portal, uns monuments amb un alt valor 
simbòlic però molt baix quant a producció, i una fallera major 
que bé podria donar les campanades des de la balconada de 
l’Ajuntament. Una falla que s’atreveix a cercar a personalitats 
i personatges de totes les disciplines per a crear un tapís 
multicolor sobre la nostra visió de la festa. I mira tu per on, 
resulta que recorda a l’origen de les mateixes falles. I no puc 
evitar-ho, com a optimista crònic que sóc comence a somiar 
amb una festa diferent i millor integrada amb la ciutat que 
representa. Em dóna per imaginar pressupostos més austers 
i de sobte em vénen al capdavant festes a l’interior dels casals, 
i no fóra. No em malinterpreten. Seguirem tenint falles i 
tanques. Seguiran els carrers tallats i els petards a tota hora. 
La incomoditat i l’olor de fregit també estarà ací. Enguany 
tornarem a batre el rècord de visitants i a caminar a pas de 
pingüí per a veure un monument amb colors pastís i pits de 
pollastre incipients. Sens dubte hi haurà “#valles2016”. 

PEPE ROMERA
pepereomera.com | creador de

la campanya #vallas2015

Cercis siliquastrum, Algarrobo. 
Fàcil de pujar on podria

fer-se una casa de l’arbre.

VAIG HAVER D’EMIGRAR, PERÒ A VALÈNCIA DEIXE LES MEUES ARRELS
Me’n vaig anar de València, farà cosa de dos anys a viure “nada más ni nada menos” que a 
Elx... Tots em deien, “ja veus tu! Comunitat Valenciana! Quina sort! Jo tinc un amic que se’n 
va anar a treballar a Elx i s’ha quedat a viure”. Està clar, no m’ha tocat anar-me’n a Sevilla, 
Alemanya, ni a l’altra banda del toll, està clar. Però la realitat és que aquesta situació jo no 
la vaig triar. No és el mateix anar-te’n a viure a una altra ciutat per plaer, perquè t’agrada 
que anar-te’n per treball... Si damunt li afegeixes que sóc fallera de les de pur cep, ja, per a 
què contar-te... Si, està clar, ací tenim un salari que a València no... Però estic segura que si 
sumem tot el combustible que m’he gastat, tots els bitllets de tren, i d’autobús, segur que m’ix 
a pagar!! En cotxe el viatge dura una hora i 45 si tot va bé... Per no parlar de la meravellosa 
infraestructura ferroviària que tenim, que sense haver de fer stops ni semàfors, tarda el doble 
que si anara en cotxe! Si senyors, ara mateixa estic escrivint des del tren, que tarda dues 
hores 40 i portem 25’ de retard, com habitualment sol passar pel canvi de via... Com dimonis 
volen que es fomente l’ús del transport públic si tarde el doble i em costa el mateix? No saben 
que el meu temps val diners? Elx és una ciutat preciosa, jo diria que és la València d’Alacant... 
Però no és València... La família i els amics no estan a la València d’Alacant... No vull que 
parega que sempre estiga renegant... Però... Si visquera a Madrid, tardaria prou menys en 
arribar a casa! Ací no diuen “el que”, diuen “lo que”... Ací no diuen “portal”, diuen “postigo”... 
Que sí, que he conegut persones meravelloses... Però... Me les fi queu en un paquetet i me les 
emporte a València?? Per favor? Quan intente explicar a la gent com em sent, els conte aquest 
símil: Porte exactament 4 anys intentant que l’avet de Nadal siga com una planta. És a dir, que 
aguante tot l’any com si fóra de plàstic, “és una manera de col·laborar en el medi ambient”, 
vaig pensar... El cas és que fa quatre anys que estic tirant al fem l’arbre quan arriba l’estiu, 
perquè els 39 graus d’Elx mai els supera... I mor pobret, de calor... (Com jo) Els avets no estan 
pensats perquè u arribe i se’ls emporte a quilòmetres de distància d’on van néixer, perquè 
queden més bonics que els de plàstic. Són arbres que viuen al nord, en temperatures fredes i 
no estan pensats perquè els fi quem al costat de l’estufeta o la xemeneia... I pense que a mi em 
passa igual que a l’avet, em van plantar a Elx, però les meues arrels es van quedar a València... 

IRENE BENET
BLOGGER | CREADORA DE ‘DIARIO DE UNA PEINETA’

Araucaria heterophyla. Arbre 
dels Pisos, creixen els seus 

pisos de branques any a any.

MOTIU 8: PER 
A SENTIR LES 

MEUES ARRELS...
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VAIG SER FALLERA MAJOR 2016
Haurien d’inventar una corda, invisible, roja, ferma i eterna, 
per a lligar i atraure les experiències, per a guardar-les i 
reviure-les intactes, sense que el pas del temps ni l’engany de 
la memòria poguera entelar-les. O un xiclet, que retinguera 
els moments per a poder assaborir-los una vegada i una 
altra, sense l’ansietat d’escopir-los en convertir-se en pedra, i 
poder estirar i estirar sense por a trencar-los. O un elixir amb 
l’essència de cada somriure i bona estona viscuda que beure 
quan fallaren els temps daurats o que deixar en herència a qui 
et trobara a faltar quan te n’anares. O llavors de bon rotllo que, 
en plantar-les, les seues arrels ens travessaren i donaren fruit 
cada dia.

La felicitat no es mesura en etapes, ni en anys, dies, ni tan 
sols en hores. Són espurnes, instants, sospirs que, sumats, 
componen un tot que donen sentit a la vida, a cada vida, a cada 
segon en el qual realment hi ha vida. Un d’estos ‘els meus tots’, 
redó i fràgil, és l’oportunitat de representar Borrull Socors des 
del més alt, de la mateixa forma que va arribar, amb sorpresa i 
entusiasme. Sóc Fallera Major este exercici i, conscient que no 
serà etern i que es basa en cites puntuals en les quals calçar-
se uns tacons de vellut i pujar a un escenari, sumant el somni 
a altres somnis, m’agradaria poder retenir-ho per a visitar-ho 
quan vulga. Més encara, quan ho necessite. Perquè cal tornar 
una i mil vegades a les coses bones per a fer front a les no tan 
bones i, sent sincers, al desconegut que fa por, al que està per 
vindre o a les expectatives -potser frustrades- del que pot ser 
que mai arribe. Un necessita tornar als bons moments com 
necessita omplir-se d’oxigen.

I m’agradaria aconseguir descriure el torrent de sensacions que 
estic vivint amb cada acte, cada gest, cada moment compartit 
amb família, amics, comissió i nous coneguts, que qui sap si es 
convertiran en família, amics o comissió. M’agradaria poder 
fer que no passaren pel meu camí sense més i que, per contra, 
continuaren creixent al meu costat, al meu pas, que arrelàrem 
i es confongueren les nostres branques. Però mancant cordes, 
xiclets, elixirs i llavors màgiques, em queden els llaços 
simbòlics i els gestos que parlen d’emocions. Llaços amb les 

MOTIU 9: PER COMPARTIR 
L’OXIGEN QUE EM DÓNA
SER FALLERA MAJOR...
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persones i gestos amb el món. En defi nitiva, els “#100iments 
#Sostenibles” que regeixen les nostres falles enguany i que 
deixaran en mi petjades. I em veig en l’obligació i la necessitat 
d’intentar deixar jo una petjada en este pas i en les persones que 
m’acompanyen. I, per què no i com no, vaig decidir plantar un 
arbre. Vull donar oxigen i omplir els meus pulmons d’un temps 
exquisit i feliç. I vull que qualsevol que passe al voltant d’ell 
quan cresca, grave lletres en el seu tronc o es protegisca del 
sol sota la seua copa, sense saber el signifi cat que té per a una 
xica qualsevol a la qual li agrada lluir el pentinat de valenciana 
i l’olor de pólvora, i construïsca amb ell la seua pròpia història. 
Perquè la natura és de tots i respectar-la i compartir-la, també 
és cosa de tots.

I per plantar, vull plantar la meua falla, plantar cara a la vida, 
plantar a qui no em vulga al costat i plantar-me en un lloc al 
qual poder tornar en persona i en el record. Vull contribuir 
amb Borrull Socors, al leitmotiv dels nostres monuments, a les 
Falles i a l’univers. Intente, des d’este xicotet tros de València, 
comunicar al món que enguany està ple d’eixes espurnes 
emocionants que compondran el sentit de la meua vida. De la 
qual ja tots els que m’heu animat i fet costat, sou i sereu part. 
Gràcies per fer-me fl orir. 

PEPA GÓMEZ
Periodista i fallera

Ficcus, vistós i retorçat
en el seu tronc i branques.

Pot ser que no sapiem que fer en alçar-nos més d’un matí. Pot ser 
que els problemes ens aclaparen, no ens hagen deixat descansar, 
ens impliquen migranyes o mals somnis, pot ser que fi ns a ens 
produïsquen asfíxia. Pot ser que cerquem un cafè per a tractar de 
reconfortar el cos, que no la ment. Pot ser que cerquem caminar 
una estona per a activar el cos, que no la ment. Pot ser que 
cerquem parlar amb l’amic per a cercar una solució al problema, 
que no a la ment. Pot ser que conduïm una estona per a distraure 
la nostra atenció, que no la ment. Perquè la ment són sentiments, 
són sensacions, són impulsos, són creences, són principis, són 
pensaments..., que no es poden reconfortar, activar, solucionar 
o distraure. Simplement perquè es tenen, es porten sempre amb 
un mateix, t’acompanyen, et marquen, et paren, t’impulsen, et 
detenen, et reclamen, et retrauen i et condemnen. Veuen a aquest 
arbre, veuen a aquesta ombra, asseu-te al seu recer i potser 
aconseguixes calmar la teua ment. I si no calmar-la, ordenar-la. 
Potser les meues profundes arrels et servisquen per a imitar la 
seua funció de sustente sobre tones de llenya. Potser el meu fort 
tronc et servisca per a recolzar en ell les teues idees desordenades. 
Potser les meues branques et servisquen per a veure algun raig de 
llum entre elles que et facen calor en el rostre. Potser les meues 

fulles et servisquen per a escoltar el soroll del vent i és possible 
que els seus pentagrames et semblen una melodia relaxant. Ningú 
em va plantar, sinó que la naturalesa va fer que la meua llavor 
germinara. Ningú em va regar, però la pluja es va encarregar 
d’alimentar-me. Ningú em va conrear, però vaig créixer recte 
gràcies a la saba de la terra. Ningú em va podar, però les estacions 
em van ser polint. Ningú em va gravar, però la meua escorça 
atresora la vivència d’amors, desacords, jocs, poemes no escrits, 
somnis diluïts i fortunes anhelades. Vine i asseu-te... Potser acabes 
sent vida amb mi... 

FÉLIX CRESPO
Ex president de JCF

Juniperus thurifera, la gran savina que 
viu en llocs inhòspits d’alta muntanya. 

MOTIU 10: SI UN DIA
EM PERD, QUE EM
BUSQUEN ACÍ...
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Si un dia em convertisc en Tarzan, a resguard de la civilització, 
espere tindre wifi  i un supermercat a prop, espere usar la meua 
liana amb Jane, i que admeten a un Tarzan amb una mica de 
panxa.

Si un dia em convertisc en Tarzan, no em critiqueu per 
usar sabatilles, us recordaré des d’allí trobant a faltar el 
comandament a distància i voldré al meu costat una xica 
‘mona’ i una ‘mona’ xica.

Però si un dia sóc Tarzan, que sapieu que respiraré sa i no 
trobaré més embossos que el que provoquen els alvocats en 
el meu intestí. No rebré cridades d’ofertes de telefonia ni em 
martellejaran amb anuncis de colònia.

S’acabaran les cues en restaurants i l’olor d’aixella del metre, 
els passos de zebra invisibles i el soroll del camió de la brossa 
prop de la meua fi nestra. No rebré targetes de noces ni publicitat 
del Media Mark. Hòstia!, no rebré targetes de noces… demà 
mateix em convertisc en Tarzan.

I podré menjar-me a un explorador tartamut a veure si després 
em repeteix. 

JESÚS MANZANO
Actor, humorista i guionista

Dalbergia sissoo, coneguda com a 
Sisu, per ser un arbre característic 
de les selves del sud de l’Índia.

MOTIU 11: PER SI UN
DIA EM CONVERTISC
EN TARZAN...

Dalbergia sissoo, coneguda com a 
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LA FIGUERA
Escolta: la mateixa fi guera generosa que durant el dia ha donat 
ombra, fruits i migdiades es desempereseix ara en silenci, 
desitjosa de rosada. L’aire de la nit sura pesat, immòbil. Prop 
de la paret de pedra hi ha una font de coure amb aranges, uns 
iris blaus que semblen cabets curiosos. Quant dura la fi guera, 
àvia, besàvia, centenària. Jo en canvi, una simple humana, tan 
fràgil, puc moure’m, acaricie, sent, posseïsc el món; l’admire i 
no l’envege.

ESPIDO FREIRE
Escriptora | Premi Planeta

(Trad. E. Sant-Celoni)
Ficus carica o fi guera,
un arbre de xicotet...

MOTIU 12: PER A
TINDRE INSPIRACIÓ...
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TINC POR A LA MORT, PLANTARÉ UN ARBRE 
Els arbres parlen entre ells. No és pregunta, és una afi rmació. 
L’afi rmació no és meua, és de Benedetti Segur que els arbres 
no ho preguntaran: Els arbres seran per ventura solidaris? 
Sí, és de Benedetti, “d’arbre a arbre” es titola el poema; què es 
revelaran d’arbre a arbre? Els arbres parlen entre ells, i els 
amics també. Qui té un amic té un tresor, i l’arbre altre tresor. 
Amb amics torrons, o era amb diners? Un amic val més que 
tot l’or del món. Aguanta!! Tenim arbres, amics i torró, perquè 
hem de tindre por? Segur que els arbres no ho preguntaran: Els 
arbres seran per ventura solidaris? Mira que és fàcil demanar. 
Podies fer-me un escrit per al llibret, “amic”? També val en 
femení...“Temps era temps...”, “Vet ací que era...” ja tenim l’inici 
preparat, demana el que necessites. Enguany tenim motius per 
escriure, tants com arbre vols plantar. Però l’any passat no era 
de romans? Any rere any, els demanadors d’articles activen les 
seues estratègies i s’aproximen a la víctima. Perquè plantaries 
un arbre? Només has de fer un escrit d’allò que penses. Arbre. 
La falla és un arbre. Tenim 25 motius per plantar-ne. T’ha 

tocat el de la mort, la por a la mort. Segur que els arbres no 
ho preguntaran: Els arbres seran per ventura solidaris?I ja 
està? Vols afegir alguna cosa més? Gràcies Àngels, gràcies per 
fer-nos pensar. Preguntarem a Benedetti. Diguem l’olivera de 
Jaén amb el tossut “quebracho” d’entre rius? Els arbres parlen 
entre ells. Amb una frase els amics en tenen prou. Inclús una 
mirada.
Gràcies Àngels, gràcies per fer-nos pensar. Ni mil paraules a la 
Cadena Ser podríem expressar-ne més. Segur que els arbres no 
ho preguntaran: Els arbres seran per ventura solidaris? 

ÀNGELS HERNÁNDEZ
Periodista

Cedrus atlàntica, Cedre de l’atles, una conífera 
d’aspecte fantasmal per les seues branques que 

cauen cap avall, però estèticament preciosos.

MOTIU 13: VAIG SUPERAR LES 
MEUES PORS, ARA VEIG MÉS 
ENLLÀ DE LES COPES...

Cedrus atlàntica, Cedre de l’atles, una conífera 
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VAIG APAGAR UN INCENDI 
Vaig apagar un incendi. Vaig arribar davant aquell gran bosc 
frondós i verd que sempre havia admirat. En la nota solament 
posava “Atreveix-te, arriba al centre del gran bosc verd”. No 
hi havia sendera ni camí marcat, impressionada i cautelosa 
vaig començar a caminar, feia anys que escoltava històries 
fascinants sobre el gran bosc verd i hui estava davant d’ell. Un 
“no-camí” no anava a poder parar-me ara. Dos homes, un amb 
el seu fanal i un altre amb el seu arc, van saltar al davant meu. 
Em van mirar fi xament i va començar l’interrogatori... On vas? 
– Va preguntar el fanaler. Al centre del gran bosc verd – vaig 
dir amb la boca gran. Al centre del bosc verd? – Va preguntar 
l’arquer. No pots anar – Va censurar el fanaler. Hi ha foc – Va 
afi rmar l’arquer. Però si... no hi ha fum, ni sembla que hi haja 
fl ames... – Vaig contestar. Ja, però hi ha foc –Va assegurar el 

fanaler “Foc” voldràs dir exactament, benvolgut amic – 
Va corregir l’arquer. Sí, així és, ”foc” , il·lustrat company. 
– Va rectifi car el fanaler. No vull discrepar, erudit meu, 
però...es diu “foc” - Va afi rmar l’arquer. No, em referisc a 
“foc”, format col·lega. – Va replicar el fanaler. Foc – Va dir 
estrenyent les dents l’arquer. Foc – El fanaler va començar 
a perdre la calma. Vaig seguir el meu camí. Estos dos 
homes, un amb un fanalet i un altre amb un arc, havien 
fet que pensara més en la paraula “foc” que en si realment 
perillava el centre del gran bosc verd... Per a una vegada 
que vinc, també és mala sort que es calara foc. Perdó, foc. 
Anava pensant jo en la meua sort, quan se’m va acostar 
una dóna.I em va murmurar “en el centre del gran bosc 
verd hi ha veus, milers, milions. Solament les sent jo. 
Milions. Les sent amb la meua pissarra. Diuen “foc” i jo 
pensí “foooc”... foc. Milions de veus i de focs”. El primer 
que vaig pensar a veure-la va ser “inspirat en què segle 
serà el barret de paper de plata que porta? Porta un... Però 
podria portar dos, tres...o cinc” Vaig continuar caminant. 
La dona em va llançar la pissarra mentre cridava “no 
pots ignorar les veus. Milions. Ni els focs. Milions.de 
veus i de focs”. La maleïda no entendria de barrets, però 
t’assegure que sabia apuntar... No olia a cremat, no es veia 
fum... Gens indicava que hi haguera un incendi. Però si 
tots deien que hi havia foc? Començava a dubtar. Mentre 
inspeccionava el meu cap comprovant que boja la vella no 

MOTIU 14: CALLA,
COLLONS!
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me l’haguera partit amb la pissarra vaig tornar a llegir la nota 
“Atreveix-te, arriba al centre del gran bosc verd”. Despistada 
com sempre, vaig tornar a la realitat quan la foscor del bosc es 
va obrir, descobrint un gran clar. Verd, fresc, pur. D’una bellesa 
indescriptible. Es respirava calma. Havia arribat al centre. 
Allí un gran entramat de fusta deixava passar la llum, però 
no deixava que sol et cremara. Protegia a ancians, ancianes, 
homes, dones, xiquets, xiquetes... Que semblava que només 
tenien en comú açò, viure a l’empara del gran entramat de 
fusta en el centre del gran bosc verd. Em vaig acostar a un 
ancià i li vaig preguntar “hi ha hagut un incendi ací?”. L’ancià 
em va mirar, va mirar al seu al voltant, va contemplar aquell 
perfecte paisatge, tan verd, tant frec, tan pur... va alçar el cap 
per a sentir el sol en la seua cara, va respirar profund i amb 
una mirada que em va travessar em va dir: -Calla, collons. 

OLGA SALGUERO
Social Media falla El Pilar

Quercus rotundifolia, 
Carrasca. Arbre que rebrota 

molt bé després d’un incendi.

PER QUÈ PLANTARIA UN ARBRE? 
Plantaria un arbre com a motiu d’una victòria, d’un objectiu 
aconseguit, d’un mèrit reconegut, per satisfacció personal.
Plantaria un arbre per recordar-me de tot allò, que tinc i puc 
aconseguir, el que descobert i el que no, per a la gent que he 
conegut i a la que no.
Plantaria un arbre si complira el meu desig.
I si vos passareu tota una vida fent una mateixa cosa? Un 
treball constant, que a més a més vos plena de satisfacció? 
Plantaríeu un arbre per arribar al més alt?
És el meu cas. Practique atletisme des dels 5 anys, en tinc 16, 
i per a mi aquest esport s’ha convertit en un treball constant, 
pel qual lluites dia a dia per aconseguir el millor de tu.
En començar, ho veia com una mena de joc, on podia riure 
amb els meus amics i amigues.
Hui en dia, després d’11 anys, he passat per les ordres de sis 
entrenadors, milers de competicions, uns quants pòdiums 
autonòmics, i el meu desig és xafar un pòdium nacional, 
per allò d’arribar al més alt, o quasi... Per tal d’aconseguir 
la recompensa d’un treball constant, per això plantaria un 
arbre i animant així a tots aquells que encara no han complit 
els seus somnis.

CARMEN MARÍN
Atleta d’elit | estudiant de Batxillerat

Laurus nobilis llorer, per
allò de les Olimpíades.
Laurus nobilis llorer, per

MOTIU 15: PELS
REPTES SUPERATS...
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NO HI HAVIA POR A PLANTAR AQUELL ARBRE 
No hi havia por a plantar aquell arbre. Una vegada més Sebas al telèfon. Una vegada 
més embolicant-me en una de les seues infi nites mogudes. Aquella era diferent. 
Calia plantar un arbre de 75 anys en només quatre. Per a tal increïble missió 
comptava amb el millor de cada casa: experts en botànica, en agricultura, en 
biologia i fi ns i tot en informàtica, que ja em diràs tu perquè servirà la informàtica 
si volem plantar un arbre... L’equip va investigar, va debatre, va estudiar una i mil 
vegades com afrontar aquell repte al cau de Borrull-Socors, seu d’aquell laboratori 
on es gestava el projecte més ambiciós mai plantat per aquelles terres. No hi havia 
por als ulls d’aquells sabuts. Estaven plens de valentia. La gesta necessitava un 
jardiner polivalent, preparat per a les idees més destrellatades en aquell primer 
any. Però ni l’equip va valorar els mitjans disponibles ni l’artista, perdó, volia dir 
jardiner, va posar tot el que tenia dins. Mal començava aquell pobre arbre. Al segon 
any es va canviar de jardiner i es va abandonar la idea de fer créixer la planta 
a diferents indrets. Aquell jardiner amb una visió diametralment oposada al seu 
predecessor sí va donar-ho tot al seu primer any, segon del projecte. Semblava 
que els 75 serien possibles. Al tercer el coordinador va abandonar el vaixell i el 
va deixar a la deriva. Un capità menys expert ja no estava en la mateixa línia per 
comandar aquell equip d’experts i el jardiner. Es va salvar i l’arbre encara que 
pobrament va augmentar un poc de volum. Però al quart l’arbre de 75 anys es 
va quedar en arbust que no se sabia ben bé si arribava a eixa edat. L’equip desfet, 
nou jardiner i capità desaparegut feren impossible donar a l’arbre l’esplendor que 
mereixia. Moltes lliçons apreses d’aquells 75 anys en quatre. Molts aprenentatges 
sobre botànica a base d’errors, de limitacions no tingudes en compte i de persones 
que tenen en esta disciplina una afi ció més que una professió. Però el que tenia clar 
i continue tenint-ho, ara com ara, és que no hi havia por a plantar aquell arbre. 

XAVI SERRA
Creador de Malalt de Falles

Olea europea, Olivera, la branca que 
porta la coloma de la pau és d’olivera.

MOTIU 16: PERDRE 
LA POR A PLANTAR 
UN ARBRE...
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NOU ALCALDE 
Plantar un arbre és com triar un projecte. Triar un alcalde és com plantar una 
llavor. Així de fàcil. Així de complicat. Els arbres germinen, creixen, donen vida 
i color a tot un ecosistema al voltant. Els alcaldes, una vegada en el càrrec, 
haurien de fer el mateix. Si no fer créixer vida, almenys procurar que la vida 
de quant tenen al voltant ens fora més fàcil a totes i tots, les xicotetes plantetes 
que també tracten de créixer dins de tot un ecosistema anomenat societat. 
Repartir justament i equitativament els recursos naturals, sense tractar de 
beure’s tota l’aigua, o el que siga, com altres alcal...arbres anteriorment en 
el seu lloc. Sense tractar de fer germinar altres plantes i arbustos faraònics 
diversos a la seua major glòria i en prejudici dels recursos que necessita la 
resta de plantetes per a sobreviure. I en compte de cobrir l’hort de ciment, fer 
que els pics i les pales no s’utilitzaren més que per a plantar més arbres.

La política és un ecosistema complicat. Projectes sensats tractant de germinar 
entre molta mala herba. No és fàcil fer-los créixer entre el ciment. Necessiten 
molt mim i cures. Creure en ells. I sobretot, trobar un arbre fort que els protegisca 
entre la mala herba, sessions plenàries, aus carronyeres, i la resta d’animals 
més per la labor del benefi ci personal, que de fer créixer les plantes. Un alcalde 
que crega. I en el que creure. València, una ciutat tristament reconeguda a niell 
mundial per una sobredosi de ciment a tots els nivells, ara travessa una nova 
etapa. Una etapa més justa, humanitària i amable, equitativa...y més verda. La 
rajola no creix més que per a uns pocs. Però una ciutat més verda, de la que 
tots podem sentir-nos orgullosos, pot créixer i respirar per a tots. I fer que tots 
respirem millor. Un alcalde, un arbre. Un arbre, una ciutat. 

PILAR SORIANO
Tinenta d’Alcalde Cap de l’àrea de Medi Ambient 

Compromís en l’Ajuntament de València
Acer saccharum, l’arce sucrera. 
S’utilitza per a dietes depuratives.

MOTIU 17: UN ALCALDE, 
UN ARBRE. UN ARBRE, 
UNA CIUTAT. CRÉIXER 
I RESPIRAR...
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Existeixen divergències d’opinions quant a l’autoria d’este 
text. Alguns ho atribueixen a als caps indis de les tribus 
nord-americanes, uns altres, ho consideren un text apòcrif. 
En qualsevol cas considere que la seua autoria no li resta 
ni un gram de valor. Perquè del que no hi ha dubte és que 
estem davant un dels textos més bells de quants mai s’han 
dedicat al Planeta Terra, al respecte al medi ambient i a la 
conservació de la naturalesa. Per este motiu Nacions Unides 
ho incorporara com a document de referència entre els quals 
universalització per a l’educació ambiental i que jo ho dedique 
a esta Falla de València amb sensibilitat ambiental.

Resposta del Gran Cap Noah Sealth, cabdill de les tribus 
duwanish, suquamish i skykomish, a l’oferta del President 
dels Estats Units d’Amèrica per a comprar les seues terres. 
Llac Washington, juny de 1854. El Gran Cap de Washington 
ens ha enviat un missatge on ens diu que desitja comprar la 
nostra terra. El Gran Cap també ens envia paraules de bona 
voluntat. I això és un gest amable per la seua banda, ja que 
sabem que ell no necessita la nostra amistat per a aconseguir 
el que es proposa. Per ells considerem molt seriosament la 
seua oferta. No obstant això, en conéixer la seua proposta 
ens preguntem: Qui pot comprar o vendre el cel o la calor 
de la Terra? Qui pot posar preu a la naturalesa? Nosaltres 
som salvatges i no ens ho podem imaginar. Si nosaltres no 
som amos de la frescor de l’aire, del so del bosc o la lluentor 
de l’aigua, com podem vendre-li-ho a l’home blanc? Encara 
que no trobem respostes, sentim un gran respecte pel Gran 
Cap de Washington. Per això estudiem la seua oferta. Cada 
part d’esta terra és sagrada per al meu poble. Cada agulla 
brillant dels avets, cada bri d’herba en la prada, cada gota 
de pluja, cada clar entre els arbres: cada criatura de la terra 
és sagrada per al meu poble. Perquè la saba que puja pels 
arbres i la sang que corre per les venes de les bèsties porta el 
record dels nostres avantpassats. Els morts de l’home blanc 
abandonen per sempre la terra on van nàixer quan viatgen al 
cel. No obstant això, els nostres morts no abandonen mai esta 
meravellosa Terra, doncs Ella és en veritat nostra gran mare 

MOTIU 18: ACABA EL TEMPS 
DE L’HOME. COMENÇA LA 
SUPERVIVÈNCIA...
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i en Ella perviu sempre el seu esperit. Nosaltres som part de 
la Terra. això és el que sabem. Les fl ors de les prades són les 
nostres germanes. El cérvol, el cavall, la gran àguila, l’ós i 
l’abella. Totes les criatures de la naturalesa són les nostres 
germanes. Les muntanyes, les valls, el riu que ens dóna la 
vida i l’aire que respirem: tots estem units i pertanyem a una 
mateixa família. Per això, quan el Gran Cap de Washington ens 
fa saber que vol comprar la nostra Terra, ens demana massa. 
Però el Gran Cap ens comunica també que vol donar-nos un 
lloc on viure còmodament: ell serà el nostre pare i nosaltres 
serem els seus fi lls. Per això meditem la seua oferta, encara 
que no siga fàcil, doncs esta terra és sagrada per a nosaltres i 
els nostres avantpassats. La nostra manera de viure és molt 
diferent de la vostra. Nosaltres ens sentim alegres quan ens 
endinsem tot sol en el bosc. No tenim cap temor perquè els 
arbres i els que ho habiten són els nostres germans. Per al 
nostre poble, l’aigua cristal·lina que corre pels rierols i els rius 
no és solament aigua, és la sang dels nostres avantpassats. 
Per això, si us venem la nostra Terra, heu de recordar que 
Ella és sagrada. I el més important: heu de procurar que 
els vostres fi lls aprenguen que la Terra és sagrada. En els 
capvespres, els refl exos daurats de les aigües manses ens 
narren els fets i les tradicions del nostre poble, i el murmuri 
del vent que travessa el bosc ens recorda la veu dels nostres 
avantpassats. Els rius són els nostres germans, ells apaguen 
la nostra set, porten les nostres canoes i alimenten als nostres 

fi lls. Per això heu de tenir respectes pels rius i tractar-los 
com als vostres germans. Si embruteu els rius, embruteu el 
vostre nom. Heu de saber que les terres que van poblar els 
nostres avantpassats són sagrades per a nosaltres, per això 
estos pujols, estos arbres, estos paisatges i les criatures que 
els poblen són Terra Santa per als indis i exigim que li la 
respecte com a tal. Sabem que l’home blanc no entén la nostra 
manera de pensar. Per això ens hem apartat de vosaltres, a 
poc a poc, humilment, així com la boira del matí cedeix en 
les muntanyes i desapareix davant la força del sol naixent. 
Durant estos anys us hem observat des de lluny i hem aprés 
que per a l’home blanc qualsevol part de la terra és igual a 
una altra, perquè es comporta com un estrany que arriba de 
nit i presa tot el que troba sense respectar gens. Hem arribat 
a pensar que, en realitat, la Terra no és una germana de 
vosaltres, sinó la vostra enemiga, doncs en lloc de venerar-la i 
gaudir-la, quan l’heu conquistat li arrabasseu quan us ofereix, 
l’abandoneu i torneu a cavalcar sobre una altra. L’home blanc 
oblida massa sovint el vertader valor de la Terra, la memòria 
dels seus pares i els drets dels seus fi lls. Tracta a la seua mare, 
la Terra, i el seu germà, el Cel, com si fóra coses que es poden 
comprar i vendre. No sé, però la nostra forma de ser és molt 
diferent de la vostra. La vista dels vostres ciutadans fa mal als 
ulls del pell roja. Potser perquè nosaltres som uns salvatges i 
no podem imaginar com es pot viure lluny de la naturalesa. 
No hi ha silenci en les ciutats dels blancs. No hi ha cap lloc on 

es pot sentir el so del vent, com s’obrin les fl ors en esclatar 
la primavera, el brunzit dels insectes o el cant dels ocells a 
l’alba. Què és la vida si no es pot sentir el crit solitari del llop 
en les nits de lluna plena, la melodia de les aus a la primavera 
o el so compassat de les granotes quan fosqueja en el llac? 
L’indi necessita sentir el suau rumor del vent que bufa sobre 
la superfície del llac i li parla dels seus avantpassats. L’alè del 
vent fresc i net després de la pluja li recorda a l’olor del seu 
bebè i l’aroma de l’aire perfumat per la fragància dels pins li 
fa pensar en la persona estimada. I és que l’aire té un gran 
valor per a nosaltres, ja que tots compartim la seua frescor: 
l’animal, l’arbre, l’home; tots respirem a cada moment el 
mateix alé, l’alé de la naturalesa. En canvi, l’home blanc 
sembla no interessar-se per l’aire que respira. Per a nosaltres 
l’aire que respirem té un alt valor: va donar als nostres 
pares el seu primer alè i va rebre d’ells el seu últim sospir, 
per això, si us venem la nostra terra, heu de mantenir l’aire 
com avui es respira: net i transparent com els ulls d’un bebé. 
He vist milers de bisons morts a tirs per l’home blanc des del 
cavall de ferro que mai es deté, animals amuntegats sobre la 
prada podrint-se al sol del migdia. Jo sóc un salvatge i no puc 
comprendre com aqueix cavall de ferro que tira fum és més 
poderós que el bisó, al que considerem el nostre germà i al que 
solament matem per a conservar la nostra pròpia vida. És que 
per ventura penseu que els bisons podran tornar a la Terra 
quan hàgeu matat l’últim? Nosaltres ens preguntem: Què és 

l’home sense la companyia dels animals? Els indis creiem que 
si tots els animals desaparegueren, l’home també moriria a 
causa d’una gran pena i solitud d’esperit. El que li ocórrega 
als animals també li ocorrerà a l’home. Totes les criatures 
de la Terra estem estretament unides per llaços ancestrals i 
depenem els uns dels altres. Tots estem units. això és el que 
sabem. El que li ocorre a la Terra els ocorre també als fi lls 
de la Terra. Això és el que sabem. Ensenyeu als vostres fi lls 
i als fi lls dels vostres fi lls el que nosaltres hem ensenyat als 
nostres: Que la Terra és la nostra gran mare i que els que li 
ocorre a la Terra els ocorre també els fi lls de la Terra. Quan 
els homes maltracten a la Terra es maltracten a si mateixos. 
Nosaltres vam aprendre una cosa molt important: que la 
Terra no pertany als homes, sinó que és l’home el que pertany 
a la Terra. Per això ha d’estimar-la, així com el bebé estima el 
batec del cor de la seua mare. Totes les criatures que poblen la 
Terra estem unides, com la sang uneix a una mateixa família: 
tots estem units. El que li ocorre a la Terra els ocorre també 
als fi lls de la Terra.

L’home no va crear el teixit de la vida: solament és un fi l. Si 
tallem la resta dels fi ls que ens uneixen amb la Terra, posarem 
en risc nostra pròpia existència. Encara que el meu poble 
em fa preguntes per a les quals no tinc resposta intentaré 
que considere la vostra oferta. Què és el que vol fer l’home 
blanc en la nostra Terra? Quant val per a ell el color del cel 
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al capvespre, el so del riu, la calor de la foguera en les nits 
d’hivern, la llum de la lluna plena o la velocitat del cavall? Si 
nosaltres no posseïm la frescor de l’aire ni la transparència 
de l’aigua: Com la podem vendre? Per això, abans de signar 
els papers que ens envia el Gran Cap, volem dir que, si us 
venem la nostra Terra, serà sota la promesa que l’estimareu 
i la respectareu com el meu poble l’ha estimat i l’ha respectat 
al llarg de la història. Tant de bo sigueu tan feliços en ella com 
ho ha sigut el meu poble. Per a nosaltres, ara, acaba la vida i 
comença la supervivència. 
  

CAROLINA PUNSET
Eurodiputada de Ciudadanos

Un roure blanc Quercus robur de fusta 
noble i que ha conviscut amb la raça 

humana al llarg de tota la seua història.

Contra la coentor. Els dissenyadors tenim una tipografi a 
maleïda, un tipus de lletra, una font a la qual tenim una cruel 
aversió: Comic Sans. No (només) per lletja sinó per la seua 
popularització que ha portat un ús inadequat, un caràcter 
infantil mal aplicat tant a certifi cats de metges com a cartells 
de festes patronals. I així és com estoa tipografi a troba el seu 
caldo de cultiu a les Falles, a on es converteix en una mena 
de lletgisme, sent ràpidament adoptada com a tipus de lletra 
pseudo ofi cial de les festes, fent-se servir des dels rètols 
explicatius dels monuments als noms dels fallers serigrafi ats 
als forros polars de cada casal, passant per la senyalització 
municipal de les zones d’aparcament o els preus dels masclets 
a la pirotècnia del barri. Trobe la personalitat de la Comic Sans 
molesta. És com ser molestat per un sac de dormir que parla 
amb corets sobre les ‘is’― Charles Stross, escriptor La Comic 
Sans és al disseny en Falles com ho son les tanques grogues a 
l’urbanisme, les carpes a l’arquitectura, les casetes de xurros 
mutants a la gastronomia, eixos cartellets de les falles per a 

la lingüística, els forros polars per a la moda, les revetlles 
a la música o la il·luminació de Russafa i el mercat medieval 
per a les tradicions de la terreta. Les falles s’han convertit 
en el nostre propi Ecce Homo de Borja, un circ construït al 
voltant de denigrar les arrels valencianes, un insult al bon 
gust que ha calat pel fet simplista de ser popular, aconseguint 
treure el pitjor de cada disciplina que ha entrat a formar 
part de la festa. La coentor estètica, arquitectònica, musical 
o gastronòmica com a bandera. No pots no comunicar― Paul 
Watzlawick, teòric i psicòleg Perquè el valencià té estoa 
paraula, coentor, intraduïble a altres llengües perquè l’hem 
feta nostra, el “xonisme” de les arts i de la moda, kitsch però 
sense la sofi sticació de vindre d’una altra llengua, la coentor 
és més que una paraula per a descriure l’indescriptible, és una 
actitud, una forma d’autodestrucció derivada d’això tan nostre 
i aparentment inofensiu com el pensat i fet. El públic està més 
familiaritzat amb el mal disseny que amb el bon disseny. És 
més, està condicionat a preferir el mal disseny, perquè és amb 
el que conviu. El nou es torna una amenaça, mentre que el vell 
dóna confi ança― Paul Rand, dissenyador Haver convertit les 
falles en alguna cosa tan coent és conseqüència del pensat i fet, 
que a algú se li va ocórrer un dia plantar una anodina i molesta 
carpa i ningú va dir res, va arribar un altre que va fer negoci 
i altre que la va voler més gran, i com a les grans plagues, un 
fet pueril va començar a obrir una bretxa entre fallers i no-
fallers que ara ha desencadenat una epidèmia de mal gust 
que s’ha fet amb les falles. Mal gust estètic, arquitectònic, 
musical o gastronòmic, entre d’altres. Vull fer coses boniques, 
inclús si a ningú li importa, oposant-me a les coses lletges― 

Un roure blanc Quercus robur de fusta 

MOTIU 19: EM PLANTE AMB ELS 
MEUS PRINCIPIS: COENTOR 
ENVERS PENSAT I FET...
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Saul Bass, dissenyador Coentor i pensat-i-fet, un binomi 
diametralment oposat a l’essència del disseny, al signifi cat del 
bon disseny més enllà de l’estètica. I és que el bon disseny ha 
de tindre una funció, comunicativa en el cas del disseny gràfi c, 
per tant hi ha una component refl exiva en cada projecte, 
estratègica i de raonament per a entendre quins són els 
problemes concrets de cada projecte per tal de solucionar-los. 
Exactament el problema actual al món faller, un problema de 
fons i contingut. El contingut precedeix al disseny. El disseny 
en absència de contingut no és disseny, és decoració― Jeff rey 
Zeldman, dissenyador i escriptor A partir d’este pensament 
de dissenyador, analitzant la situació veiem que eixa coentor 
fallera és la contraposició a pensar les coses, és la manca d’una 
component estratègica i de contingut. Hui en dia la ferramenta 
prima sobre la capacitat, i qualsevol amb un ordinador es creu 
capaç d’escriure o de dissenyar, sense de vegades contingut ni 
tan sols el criteri necessari. I sense el vessant crític no hi ha 
resultats de qualitat. Els ordinadors són al disseny el mateix 
que els microones a la cuina― Milton Glaser, dissenyador 
Arribem doncs a un moment de degradació de les falles des del 
punt de vista de diferents matèries, no tan sols del disseny, amb 
el punt en comú de la decadència absoluta de valors. I és ací a 
on apareix la tendència de la innovació al món faller, que no és 
més que mirar enrere per contradictori que parega, analitzar 
els orígens i raonar. Un exercici gens senzill en un entorn tan 
viciat, una declaració d’intencions no només de redempció sinó 
de reconquesta, recuperació dels valors cívics que han trencat 
la relació entre ciutat, fallers i no-fallers. Pensa més, dissenya 
menys― Ellen Lupton, dissenyadora i escriptora El disseny 

no salvarà el món, però des del disseny es poden entendre 
molts problemes. Com a dissenyador i valencià no puc més que 
demanar un aplaudiment per a la Falla Borrull Socors, per fer 
eixe necessari exercici d’anàlisi i advocar enguany per unes 
falles sostenibles i participatives, perquè això sí que salvarà el 
món. Gràcies per arriscar, per pensar no només en vosaltres, 
per ser respectuosos, per treballar i no seguir el corrent, per la 
generositat i per la vostra obertura perquè estos (i no només la 
coentor o el pensat-i-fet) també són valors valencians. 

XAVI CALVO
Dissenyador gràfi c, divulgador, expert
en comunicació i articulista en premsa

Abies pinsapo, Avet. Arbre molt estètic.

Plantaria un arbre fet de fusta,
per una de les causes, la més justa,
de la història de la falla, sense permuta
el nostre centenari, el full de ruta.

Si d’assabentar-se encara ens falta algú,
que la falla Borrull Socors és ben comú
dels fallers, dels veïns, de tots i cadascú,
al nostre centenari, no ha de faltar ningú.

La crida a l’efemèride començàrem celebrant,
que setanta-cinc falles al nostre capdavant.
Anys sense poder plantar crítica discordant
pel motiu que ara sona extravagant.

Plantaria un arbre per cent anys,
cavaria amb l’aixada amb tant d’afany
que no tindria por a cap regany
perquè a la falla ningú mai és estrany.

A la nostra falla celebrarem un centenari,
en uns anys anirem d’aniversari
i fi ns al més il·lustre d’antiquari
sabrà que la nostra falla no és de balneari.

Al barri, a les parades, el comentari,
de la falla Borrull Socors depositari
del gran honor es fa extraordinari,
dels vora cent anys, tot un glossari.

Cent anys de casal hospitalari
arribant a este, un moment llegendari
engalanar la falla és necessari,
per eixir al més important noticiari.

Gràcies dels fallers, el seu treball voluntari,
i en algun moment, fi ns al vicari
arribem als cent anys sense adversari,
de germanor està ple el nostre calendari. 

SEBAS MARÍN
Faller, mestre i treballador

en polítiques de joventut

Juglans règia, noguera. Arbre 
important per a alimentar a la 

falla durant 100 anys més.

MOTIU 20: PLANTARIA UN 
ARBRE PER TOT UN SEGLE...
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UN ARBRE PER LES FALLES
Jo plantaria un arbre per la festa de les Falles, eixa festa tan 
popular i fi ns i tot massiva però molt criticada per molts, 
sobretot pels mateixos valencians. Un dels motius d’esta 
crítica són els corts dels carrers des de principis de març, que 
difi culten el tràfi c en la ciutat, per la instal·lació dels paradors 
per als dies de Falles. Les comissions necessitem llocs més 
amplis on càpien tots els fallers. Un altre d’ells és la quantitat 
de revetles, discomòbils i actes que es realitzen durant quasi 
15 dies fi ns a les 3.00 de la matinada. I no més tard. La 
regulació d’horaris i permisos funciona, excepte excepcions, 
sent sancionades les comissions que es boten els horaris i les 
normes. Següent motiu, una festa tancada per als fallers on 
no està permesa l’entrada al públic en general. Doncs des de 
Borrull Socors volem véncer totes estes barreres. No tallarem 
el carrer fi ns a quasi els mateixos dies de Falles, gràcies a poder 
instal·lar la carpa en un solar tancat. Respecte a les revetles, ací 

fallem, anem a realitzar un munt d’actuacions i actes culturals, 
però amb la diferència d’un enfocament obert al carrer on 
comptarem amb un monument amb escenari inclòs i un format 
cent per cent sostenible, sense fi gures de suro, a diferència de 
quasi totes les falles de la ciutat, on esperem acudisca la gent 
a veure, gaudir i compartir amb nosaltres. Per tant, estem 
preparant unes Falles divertides, diferents, participatives, 
culturals i originals per a tots els gustos, els gustos dels fallers 
que pertanyem a Borrull Socors i de tots els que vulguen venir 
a comprovar-ho. Si vols conéixer-nos una mica, fes-te amic de 
Borrull Socors, fes-te ABS i coneix-nos des de dins, que ja ens 
ocuparem d’enganxar-te en este vici tan sa que és ser faller. 

MANOLO LATORRE
Faller de sang

Pinus sylvestris, Pi de Valsaín utilitzat 
per a grans bigues i llistons de pi. 

MOTIU 21: PER UN AMIC.
PER LES FALLES...

Pinus sylvestris, Pi de Valsaín utilitzat 
per a grans bigues i llistons de pi. 

Pinus sylvestris, Pi de Valsaín utilitzat 
per a grans bigues i llistons de pi. 
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-Mira, este arbre ho va plantar el meu iaio.
-És molt bonic. I molt gran.
-Vine, asseu-te en esta branca amb mi.
-Això és una arrel…
-Però si s’obri del sòl i ací hi ha un buit. Mira, em cap al peu
-Vas a caure, Pablo! Ja, sembla una branca, però és una arrel. 
M’ho ha explicat el meu papà
-I les arrels no estan per baix?
-Les arrels estan per baix però a voltes es fan tan llargues i 
tan grans que no caben i ixen cap amunt. I per això la terra té 
aquests embalums…
-No ho sabia… El meu iaio em va explicar que això es diu 
“cortaza”
-”Cortaza”?
-O cuirassa
-Escorça! Vols dir escorça!
-Com vaig a voler dir escorça? Les escorces es mengen!
-Bé, es mengen, sí. Però estes no. això és com la pell de l’arbre.
-Doncs quina pell més dura!
-El meu pare em va dir que als arbres els passa com a les 

persones. Que quan són xicotetes tenen una pell suau, però que 
a mesura que es van fent majors tenen la pell més dura.
-Doncs la meua iaia és més major que jo i té la pell suau
-Però està com arrugada, no?
-Sí, això sí.
-I també em va dir que amb el temps et fas dur, que les coses que 
vius et fan més forta però ja no es referia a la pell, sinó a com 
eres amb la gent i això
-No ho entenc
-Jo tampoc, però a voltes el meu papà diu coses que després 
passen i em va dir que procurara acordar-me d’això para quan 
cresquera...
-Igual un dia pots explicar-me millor què vol dir
-Igual algun dia m’ho pots explicar tu
-Entesos, si ho sé, t’ho explicaré.
-D’acord
-Però hauríem de tornar a aquest arbre
-Bé. Cada vegada que tinguem alguna cosa nova per explicar-
nos, tornem a este arbre!
-Que bé! Accepte! És graciós perquè el meu iaio va plantar 
aquest arbre i em va dir que sempre venia amb la meua iaia, un 
dia i a l’altre i a l’altre.
-Ho va plantar amb la teua iaia i ja és tan gran l’arbre?
-Nooo… Ho va plantar de petitó, com nosaltres i va ser creixent 
i un dia jugant per ací es va trobar amb la meua iaia i es van 
fer nuvis
-El teu iaio de xicotet i la teua iaia, nuvis?
-Però que la meua iaia també era petitona!
-Ah! (rialla)

MOTIU 22: ADÉU, IAIO. 
SEMPRE AMB TU...
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-I des que es van posar a jugar per primera vegada ací han 
tornat moltes vegades
-I a què jugaven?
-Doncs a la pilota, a mirar papallones, a l’amagatall, a 
enxampar… I un dia em va dir que a una mica d’ací t’enxampe i 
et mate o alguna cosa així, però em va dir que ja m’ho explicaria 
de més major, que ara a això no podíem jugar nosaltres.
-Mate? Jo a això no vull jugar!
-No, no. Jo tampoc. Preferisc mirar papallones de colors
-I formigues!
-I em va dir que una vegada van amagar una cosa en la terra i 
que havien escrit en l’arbre
-Escrit en l’arbre? Amb un llapis?
-Amb amor, va dir. Però jo no sé com s’escriu amb amor… Què 
vol dir? Amb l’A?
-O amb cor!
-O amb besos! (rialles)
-Això és impossible…
-Ja, és impossible escriure amb besos i amb el cor.
-Va haver de ser amb un “reto” o alguna cosa… Ho busquem?
-El retolador?
-El que van escriure!
-Però deu haver-se esborrat ja… ací plou molt!
-Però si són capaços d’escriure amb amor que no té tinta, com 
va a poder esborrar l’aigua alguna cosa?
-Estàs boja!
-Que no, anem a buscar-ho! És divertit!
-I no és més fàcil cercar el que van amagar?
-També! Però on? No et va explicar més?
-No… Em va dir que van escriure alguna cosa amb amor i que 

sota, van guardar això…
-Doncs igual un dels embalums de la terra no és per les arrels i 
és per un paquet!
-O igual les arrels han envoltat el que van enterrar i és 
impossible trobar-ho!
-Si ens posem a dir que no anem a poder fer gens, no ho farem! 
I això no és divertit! -Per què no crees que és possible? Així 
segur que trobem el que cerquem!
-A voltes vull trobar un joguet i no ho trobe
-Però a voltes desitges molt un joguet i t’ho regalen
-això és veritat
-D’acord, doncs, agafa’m de les mans. Ara pensa molt, molt, fort 
amb els ulls tancats com jo que vols trobar el que van escriure 
i van amagar els teus abús…
-Ja estic!
-D’acord, ja! Anem a cercar, tu per ací i jo per ací.
-Entesos… Si eren com nosaltres serien baixets… no van haver 
d’escriure molt alt!
-Tens raó! Encara que com no sabem com escriu l’amor, no 
sabem si pots o no volar
-Sí, clar! I fer-te volar, no? T’he dit alguna vegada que estàs 
molt boja?
-Tota l’estona, Pablo…
-Ai! Perdona, Noe… Era una broma!
-Ja ho sé, t’he enganyat! (rialles) Vinga, segueix cercant!
-Ací hi ha alguna cosa! Ací hi ha alguna cosa!
-En la terra?
-No, no, en la “cortaza”!
-L’Escorça! Què és?
-Un xiclet!

-Un xiclet? això no pot ser!
-Que sí, mira-ho!
-això no és un xiclet, és una cosa groga que ix de l’escorça! I és 
apegalós, no ho toques!
-Quina “coxinà”! Bé, no ho toque… Però igual és la tinta de 
l’amor o alguna cosa…
-L’amor és apegalós?
-No sé… Jo de l’amor no sé res
-això mateix em va dir el meu pare! I llavors vaig ser a 
preguntar-li a mamà
-I què et va dir ella?
-Que l’amor és complicat però que a mi em vol molt
-I què té a veure?
-No ho sé. Havia quedat ací amb tu i ja no vaig seguir preguntant!
-Doncs millor, perquè crec que hi ha coses de majors que 
nosaltres no entenem… Perquè mira que escriure amb alguna 
cosa que no se saben què és, ni els majors ho saben, és difícil!
-Doncs sí, molt difícil. Però si el teu iaio va dir que va escriure 
ací, segur que està. Els iaios no diuen mentides
-això és veritat
-Ai! Mira, ací hi ha com unes lletres i un bec!
-Un bec? Unes lletres? Quins?
-Una… b… i una… s?
-això sembla una P
-De Pablo!
-El meu iaio es diu Pedro! Pot ser de Pedro! I no és una S, fa una 
corba però jo crec que és una N… De Noe?
-Com va a escriure amb amor el teu iaio una P de Pedro i una N 
de Noe? Jo no havia nascut… Com es diu la teua iaia?
-Natalia

-Doncs ja està! Són Pedro i Natalia!
-Però podrien ser perfectament Pablo i Noe!
-Perfectament, sí! (rialles)
-I llavors és així com escriu l’amor…?
-això no és negra… ni és apegalós!
-L’amor escriu fent buits?
-L’amor escriu fent marques!
-Doncs l’amor del meu iaio va marcar aquest arbre! Escrivim 
nosaltres?
-Però nosaltres no tenim amor per a escriure!
-És veritat. Doncs quan ho tinguem, tornem i escrivim amb 
marques.
-Val. Però mentre podem tornar a explicar papallones?
-Clar, i formigues!
-Fet!

I van passar 27 anys des de l’última vegada que Pablo i Noe 
van mirar papallones junts. En eixe temps, moltes unes altres 
van habitar i van morir en els seus estómacs i van comprendre 
com escriu l’amor i com esborra el desamor. Però van oblidar 
recordar que quan ho entengueren haurien de tornar a aquella 
escorça, a aquelles branques, a aquelles arrels.

-Disculpa, creia que estava a soles
-No, no, sense problemes. Solament estava passejant.
-I jo. De xicoteta venia ací.
-I jo. Este arbre ho va plantar el meu iaio.
-Pablo?
-Noe?
-Què fas ací?
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-I tu? Mare meua, vam perdre la pista!
-Tu sempre em vas despistar!
-És el que tenim les boges! Mai paraves de dir-m’ho!
-I segueixes igual? Boja, dic!
-Crec que sí! Si no, com hauria anat a parar a aquest arbre que 
no visite des de fa quasi 30 anys!
-Qui sap! Igual el que van amagar els meus iaios era un imant
-Els teus iaios! P i N, encara seguiran per ací les lletres?
-Acabe de veure-les, mira!
-Intactes! Estan perfectes!
-Es veu que l’amor perfecte deixa marques perfectes!
-Que bonic és això, Pablo…
-Tota la meua vida m’han dit que no sabia dir res bonic. És 
curiós!
-Nosaltres sempre parlàvem de coses boniques abans, així que 
això no és veritat…
-Doncs ha de ser que vaig deixar de veure’t i de veure coses 
boniques
-Ha de ser que el boig ara eres tu
-Deu. Però solament els bojos saben escriure amb amor
-Igual solament els bojos saben llegir a altres bojos d’amor
-això…. El que mai trobem va ser el que van amagar…
-Bé, jo si…
-Com? Que vas trobar, què? I no m’ho vas dir?
-De sobte ja no vas tornar. Ara ho recorde… Vaig estar tornant 
l’últim estiu diverses vesprades a la mateixa hora i no arribaves. 
Després vaig saber que el teu iaio s’havia posat malalt i a l’any 
següent ja no vam tornar nosaltres. Què va passar?
-Va caure malalt de sobte. I el curiós és que mai vaig entendre 
l’últim que em va dir i acabe d’entendre-ho…

-Com?
-Em va dir, la que porte el collaret de la caixa…
-El collaret? Et va parlar d’un collaret?
-Sí. Què vas trobar en la caixa?
-Este collaret…
-No puc creure-ho.
-Ni jo. Tinc la pell de gallina
-Jo sempre he sigut una gallina
-Besa’m
-Deixem-ho en més que besos
-Deixem-ho en ja mai. Més que besos, ja sempre?
-D’acord
-Entesos
-Mira, una papallona! 
 

PEPA GÓMEZ
Periodista i fallera

Prunnus dulcis, Ametler. Un arbre que 
connecta l’ésser humà amb la terra 

sobretot en el Mediterrani. 

“EL SAUCE LLORÓN” O SALZE PLORANER
Recorde de xicotet quan anava amb el meu iaio a l’horta, a 
l’horta Carcaixentina, una horta plena de tarongers, plena 
de séquies, plena de rius, concretament el Xúquer, el riu que 
anegava l’horta de Carcaixent. 

Allí passarem moltes vesprades, jo me’n recorde que anava 
amb el meu iaio a passar la vesprada allí, ens passejaven per 
allí. I a mi em cridava molt l’atenció la séquia que donava a 
la part del camp del meu iaio, que era un camp de tarongers i 
d’albercoquers. La séquia que eixia pràcticament de vora riu.

Enfront del camp del meu iaio n’hi havia un arbre, que era 
l’arbre de nom “sauce llorón”*, eixe arbre jo me’n recorde que 
jugaven molt en ell, perquè em cridava molt l’atenció que les 
branques tocaven l’aigua, s’arrastraven però no se’n anaven de 
l’arbre.

Jugàvem a fer carreres en les fulles, a tirar pedres a veure si 
les apartàvem, en fer barquetes. Realment passàvem moltes 

vesprades dels caps de setmana amb els iaios, i anaven sempre 
amb els cosins, amb els amics, alguns amics, perquè realment 
de “nanos” els primers amics que tens són els cosins. Allí 
passàvem vesprades molt boniques!

Que passava? Que hi havia vegades que no venia algú dels 
cosins, però l’arbre sempre estava allí, sempre podies jugar 
en ell, sempre estava allí, ja podies anar, fer fred, fer calor, 
que nosaltres anaven i l’arbre sempre estava allí. L’agarrarem 
molt d’afecte, molt de “carinyo” i, en aquella època crec que hi 
havíem molts tipus d’arbres per ací per l’horta. Jo, últimament 
no veig cap, ni aigua, ni matolls.

Davant la pregunta de la falla Borrull Socors, de per què 
plantaria un arbre i eixa pregunta em transporta a la meua 
infància i, pense que deuríem fer l’esforç, tots. Ja no esforç, 
que fóra una tradició, que fóra alguna cosa normal, que cada 
xiquet, que cada persona tinguera el seu arbre. Perquè si per 
exemple, si jo, quan naix el meu primer fi ll, plante un arbre, 
si naix el següent, plante altre altre arbre i així centenars, 
milers, milions de persones, teòricament no faria falta fer 
replantacions, perquè tots tindríem el nostre arbre. 

En tindre el nostre arbre, el que faríem seria que el cuidaríem, 
perquè és el nostre arbre. És el nostre arbre, quan estiguera 
malalt aniríem a cuidar-lo, per anar a abonar-lo, a regar-lo. 
I així, es donaríem compte de qui cuida l’arbre i qui no cuida 
l’arbre. Seria una cosa innata en la gent, que passaria de 
tradició a tradició. Pense que sí, deurem fer-ho.

Prunnus dulcis, Ametler. Un arbre que 
connecta l’ésser humà amb la terra 

sobretot en el Mediterrani. 

MOTIU 23: PER TORNAR
NOVES GLÒRIES A L’ARBRE...
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Eixe arbre podria contar moltes històries:
• Històries d’amagar tu les  coses dalt de l’arbre o baix 
de l’arbre. 

• Històries que t’emportes a la núvia i li donaries el 
primer beset, baix de l’arbre.

• Històries que resulta, que estàs passant un mal 
moment i te’n vas allí a l’arbre i t’assentes. 

• Històries en les quals tu estàs content, te’n vas allí, 
amb els amics i passes una vesprada. 

Podia ser una cosa curiosa i divertida que cada persona 
tinguera un arbre.

La pregunta de Borrull Socors, perquè plantaria jo un arbre, ho 
tinc claríssim. Per ajudar a la natura, per ajudar-nos a nostres i 
per tindre pràcticament un company que mai et faltaria.
Eixa és la meua història per a la falla Borrull.

*Coses dels pobles, coses de la convivència entre cultures jo 
sempre l’he dit sauce llorón al salze ploraner, desmai o ploraire. 
Salix babylonica.

JUANE CONTELL
Artista Faller

Salix babilònica,
el salze que plora...

Arrels són totes eixes raons i tots eixos records que et lliguen a un 
lloc, a un moment, a algú. Arrels són els moments que es graven en 
la memòria i en la pell, en els ulls de qui et mira, en les abraçades, en 
la mà tendida, en eixes fotos perdudes i en eixa veu a cau d’orella, 
suau, còmplice, a la deriva. 

Arrels sou els que llegiu i la que escriu, són persones i sentiments, la 
meua casa, eixe parc i el món sencer. Estan allí on et trobes, on vas i 
on pertanys. Les arrels no acaben, per més límit que tinga el temps i 
l’espai, la vida i un amor sense memòria. 

Les arrels són aquells anhels i assoliments, el viscut i el somiat, el 
que et fa seguir avant i el que et reté a aquella pausa que va semblar 
eterna. Arrels són els frecs, els rínxols, les races i els resos. 

Les arrels són els amics, els pares, els germans i els companys. Són 
els diferents sexes, amb o sense sexe, les diferents famílies, amb o 
sense família, els clauers, amb o sense claus, les taules, amb o sense 
comensals, els arbres, amb o sense copa, i les copes, amb o sense vi. 

Arrels són les que vulgues, les que cregues i les que no tries, les 
que et trien. Són sentir-te a casa i oblidar-te de ser cosa, són amor 
i desamor, són dolor i plaer, són felicitat i dol, són alegries i penes, 

canvis i tradicions, respecte i desterrament. Les arrels 
naixen d’allò més profund, d’allò més violent, d’allò més 
assenyat i del primer dels primers. I acaben en l’horitzó, 
en l’infi nit, en la infi nitat de fi nals que mai arriben. 

Arrels som un, dos, tots i cap. Les arrels s’imaginen i 
es freguen. Les arrels estan sota l’arbre, es saben però 
no es toquen. Les arrels estan en l’asfalt, als peus de 
quatre peces de fusta encaixades que es fan dir falla. Les 
arrels mai moren, les arrels et cremen. Et cremen en 
conservar-les i et banyen en perdre-les. 

Tots tenim arrels i tots morim per elles. Les arrels són 
vida i el seu foc, el renàixer cada dia. El nostre arrelament 
són Falles i nosaltres, mans fortes aferrant el passat i 
mans obertes rebent el futur. Són, som i serem.

PLENA DE SENY
La d’Ausiàs

Faggus sylvatica Fagus, 
arbre de grans arrels que 

connecta el bosc “encantat 
de fades” amb l’ésser humà. 

Salix babilònica,

MOTIU 24: PEL
DOLOR I PEL PLAER...

de fades” amb l’ésser humà. 
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DESCANSA EN PAU, TOBBY
Tobby va creure que aquell era un matí de caça com un altre 
qualsevol. Com eixos en els quals el seu amo li baixava del 
cotxe, es penjava al muscle l’escopeta i tots dos corrien les 
muntanyes a la recerca de peces xicotetes i alguna major, si era 
possible. No obstant això, eixe dia, en baixar del maleter, el seu 
amo ho va lligar a un arbre, es va tornar cap al cotxe, va traure 
l’escopeta i va apuntar cap a ell. Tobby, estranyat, va mirar cap 
arrere, pensant que hi hauria per allí una perdiu o una llebre 
a la qual no anava a poder perseguir si el seu amo fallava. Amb 
prou faenes un metre de corda li unia a l’arbre i no li deixava 
girar el cap. Mentre intentava escodrinyar els matolls propers, 
va escoltar els trets. Ni tan sols va poder donar-se la volta. Va 
sentir un dels cartutxos entrar en la seua cambra posterior i 
abrasar-li. L’altre va passar al costat de la seua orella i es va 
incrustar en l’escorça de l’arbre. Va caure al sòl i solament va 
poder veure les botes del seu amo que, creient-li mort, pujava al 

Land Rover i eixia a tota velocitat d’allí. Anava tant de pressa, 
per por que algú li haguera vist, que quasi va xocar amb el cotxe 
de Pau obligat a pegar un brusc gir al volant per a evitar-ho i 
eixir-se de la carretera. En fer-ho una de les rodes davanteres 
va ensopegar amb una gran pedra que la va rebentar.

Pau, amb el cor desbocat de l’esglai, va eixir del cotxe i va 
confi rmar les seues sospites: havia punxat. Quan es disposava 
a canviar la roda maleint a l’eixelebrat del Land Rover, va 
escoltar un gemec i es va tornar. Aleshores ho va veure. 
Tobby amb prou faenes respirava; entre el tret i la corda que 
li ofegava, solament tenia alé per a queixar-se feblement. Es 
va acostar al gos i va veure que no hi havia molta sang en el 
sòl el que indicava que la ferida s’havia produït recentment. 
Ja entenia les presses de l’imbècil que quasi ho va atropellar. 
Fugia del lloc. I el tret que havia escoltat no era dels caçadors 
sinó d’aqueix mal nascut.

Va tallar la corda, va agafar al gos en braços i ho va fi car en el 
cotxe. Eixe dia Tobby va tornar a nàixer però se li va quedar 
una pronunciada coixesa i un terror immens als arbres, a la 
muntanya i als caçadors.

A Pau li va costar anys que s’acostumara a esperar en la 
fl eca. Cada vegada que li veia lligar la corretja en la porta, es 
desesperava, cridava i intentava mossegar-la per a eixir fugint. 

MOTIU 25: PER DONAR-
LI OMBRA AL MILLOR 
COMPANY...
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El mateix li succeïa quan ho portava a la muntanya per on solia 
córrer. Durant mesos va haver de repetir el mateix gest: lligar-
ho i quedar-se al seu costat amb llaminadures en el sòl i sense 
dir-li res. Tot amb tal de donar-li confi ança i mostrar-li que 
aqueix arbre no era el seu cadafal. Que cap arbre l’era perquè 
la Natura li pertanyia i era el seu espai al qual tenia més dret 
que cap home. L’arbre era vida, no mort. Era alegria, no terror.

Un matí en la qual Pau entrenava i Tobby li seguia feliç, el 
gos es va detindre i va començar a bordar en direcció a uns 
arbres. Pau va pensar que era un temor recurrent, que de nou 
li turmentava veure aqueix entorn on va poder morir. Estaven 
enmig d’una pista forestal i Pau va intentar coste el que coste 
que li seguira però el gos estava immòbil sense parar de bordar 
i quan, Pau arrancava a córrer, li mossegava els pantalons amb 
ràbia. Al cap d’una estona, els va aconseguir un xaval amb 
bicicleta. Sovint feia el mateix trajecte que Pau, li va saludar i 
va continuar. Aleshores Tobby va brodar amb més desesperació 
que abans, tant que Pau, per un moment, va témer que fóra el 
xic qui ho havia intentat matar. Alguna cosa, no obstant això, li 
cap a dubtar. Tobby no semblava tenir-li por quan es trobaven. 
El xic va continuar i mentre Pau seguia intentant convéncer a 
Tobby que caminara, va escoltar un alarit que venia del punt 
cap al qual mirava Tobby. Va eixir corrent cap allí i va veure 
al ciclista en el sòl, amb un terrible cort en el coll pel qual es 
dessagnava a tota velocitat. La Guàrdia Civil li va dir després 

que en aqueix punt algú havia col·locat un cable d’acer entre 
dos arbres per a dissuadir a ciclistes i corredors. Dissuadir era 
un eufemisme. Per a amenaçar i matar clarament. En efecte. 
El ciclista va morir en el Land Rover anant cap a l’hospital. 
Llavors ja no va ser sol Tobby qui va tindre por dels arbres. 
També Pau es va adonar que eren un risc per culpa dels 
desangelats que volien la muntanya per a ells sols. Encara que 
no ho va saber aleshores, va anar l’últim ciclista que va morir 
per allí. El xic era fi ll del caçador que va voler matar a Tobby i 
que en mala hora va col·locar un cable entre dos arbres per a 
espantar a tot el volguera molestar-lo mentre caçava. Fins i tot 
al seu propi fi ll.

Va haver de passar molt temps abans que Pau i Tobby tornaren 
al lloc. Pau estava cada vegada més ocupat i Tobby s’estava fent 
major. Encara així, fi ns que Pau tornava a casa, Tobby passava 
quasi tot el dia, fóra però a última hora sempre tornava. Una 
nit, Pau va arribar del treball i no ho va veure. Ho va cridar 
pertot arreu i no contestava. Va eixir a la muntanya amb una 
llanterna disposada a no tornar fi ns que ho localitzara i llavors 
va veure que s’acostava amb sang en el musell. Es va espantar i 
ho va abraçar i va començar a mirar-li i a tocar-li per a veure on 
estava la ferida. No tenia cap i no semblava temorós ni adolorit 
ni espantat. Va entrar a casa, va menjar i es va tirar a dormir.

Eixe cap de setmana, Pau va recórrer els camins propers per 

a trobar alguna pista del que havia passat però no va trobar 
gens. No obstant això, Tobby eixia totes les vesprades amb una 
mica de menjar que “robava” de la cuina i tornava en fosquejar. 
Pau es va proposar esbrinar el que succeïa i discretament ho 
va vigilar fi ns que es va decidir a seguir-ho. Era estrany. Tobby 
s’endinsava en aquella muntanya que tanta por li havia donat 
sense cap temor. Per fi  ho va veure acostar-se a un arbre sense 
preocupacions. Era un de tronc gran les arrels del qual feien 
una xicoteta cova que s’agradava més encara amb el buit que 
el gos havia furgat en el sòl. Pau va mirar des de lluny amb 
els prismàtics que s’havia portat de casa. Tobby s’acostava 
dolçament amb un tros de carn, ho mossegava i ho esmicolava. 
Aleshores la va veure: era una gosseta alletant als seus cadells. 
Possiblement, fi lls de Tobby.

L’endemà li va seguir quasi al seu costat. Tobby es va estranyar 
i va intentar despistar-li anant per un altre lloc però Pau li va 
tranquil·litzar i es va encaminar cap a l’arbre de la seua família. 
En arribar va traure menjar per a la mare i una manta amb la 
qual embolicar als cadells i li’ls hi va portar a tots a casa. El gos 
li va llepar la mà com no havia fet mai, ni tan sols quan li va 
salvar la vida.

Tobby encara va viure tres anys més i va veure créixer als 
seus cadells que, ara, acompanyen a Pau per la muntanya 
i ensumen i juguen al voltant d’un arbre de grans arrels. Els 

resulta familiar i no saben per què. Pau, sí. Ell mateix va gravar 
en la seua escorça “Tobby” i cada vegada que passa per allí posa 
les seues mans en l’arbre, ho abraça i demana que el seu afecte 
arribe fi ns al seu gos que descansa en les seues grans arrels. 
Llavors bufa una brisa i Pau sap que Tobby va ser feliç. 

Platanus hispanica 
Platano d’ombra, que 
acull les seues restes 

sota la seua gran ombra. 

MARÍA JOSÉ POU
Periodista

Platanus hispanica 
Platano d’ombra, que 
acull les seues restes 

sota la seua gran ombra. 



15
3

10
0t

im
en

ts
 S

OS
te

ni
bl

es
, F

al
la

 B
or

ru
ll 

So
co

rs



15
5

10
0t

im
en

ts
 S

OS
te

ni
bl

es
, F

al
la

 B
or

ru
ll 

So
co

rs

Manolo Latorre
Manolo Latorre és una peça i fi gura fonamental en la 
trajectòria, vida i història de Borrull Socors. Molt més. 
També ho és de les mateixes Falles, en majúscules, 
com les de Junta Central Fallera (JCF), a la qual va 
pertànyer i va contribuir notablement. 

Tot va començar per a ell en la plaça del Pilar fi ns que, 
coses de la vida!, l’amor li va atrapar i segrestar en 
un altre casal, en una altra demarcació. La culpable, 
la seua Tigües. La destinació, Borrull Socors. Allí va 

començar a formar-se un grup d’amics que perduraria 
ja per a tota la vida. I va arribar una altra persona clau 
en un altre amor, en aquest cas, per les Falles, Enrique 
Real, qui anara president de JCF. A través d’ell, 
Latorre va ingressar en la institució on va arribar a ser 
vicepresident segon en l’època de Ricard Pérez Casado 
com a alcalde i el mateix Real com a regidor de Festes. 
D’esta època també suma un gran nombre de noms i 
cognoms, persones, companys i amics que perdurarien 
en el seu entorn per a tota la vida. Així, va passar de 
relacions públiques de JCF a la directiva amb el tan 
nomenat Josechu Rei com a secretari general de JCF. 
La seua pertinença a la institució es va perllongar des 
de 1987 fi ns a 1991. 

I este és l’any, 2016, en què Borrull Socors li reconeix 
la seua entrega i homenatja al seu camí. Una persona 
fonamental per a totes les que han conegut la seua 
tasca i un faller exemplar per a la comissió d’ahir, avui 
i demà de Borrull Socors. Gràcies, Manolo, per tot el 
que ens has donat i per regalar tanta passió, sensatesa 
i tenacitat a estes festes que són de tots, de forma tan 
altruista i apassionada, exemple i fi gura, president, 
pare, amic i faller. 

El 24 de gener de 2016 va tindre lloc un emotiu acte en 

HOMENATGE A MANOLO LATORRE
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l’Ateneu Mercantil de València, del que Latorre és soci. 
En la sisena planta de l’emblemàtic edifi ci va acollir a 
un centenar de persones signifi catives en la trajectòria 
de Manolo i junts van repassar anècdotes, records, 
sentiments, fotografi es i emocions. Es van donar cita 
tres de les Falleres Majors de València a les quals va 
acompanyar durant el seu regnat, les de 1988, 1991 i 
1992, Marta Querol, Carla Muñoz i Mónica Palmer, 
respectivament. A més, van prendre la paraula els 
ex presidents de JCF Enrique Real i Félix Crespo, i 
l’actual, Pere Fuset. 

“Manolo és la persona de confi ança sense la qual, dins 
del gran equip que formàvem, no haguérem aconseguit 
fer un pas més en la democratització de les Falles i tants 
avanços positius per a la festa”, va assegurar Real. 
“Manolo és un referent de les Falles i és un orgull rebre 
de la seua mà aquest premi amb el seu nom”, va afi rmar 
Crespo. Per la seua banda, Fuset va recalcar “els grans 
canvis que es van aconseguir en aquells anys” i va 
assegurar estar “prenent bona nota del treball realitzat 
per a seguir el camí de l’evolució i el treball compromès 
per les nostres festes, que són de tots”. 

A més, el vicepresident primer en època de Latorre, 
Evaristo García, va prendre la paraula continuant 
amb la gran llista d’històries viscudes a rememorar i 

va recalcar la seua “altura professional i humana” i va 
fer lectura d’un text del que fóra alcalde de València en 
aquella època, el socialista Ricard Pérez Casado. 

La iniciativa d’este homenatge va partir del president 
de Borrull Socors Sebas Marín. Una proposta que 
va ser arreplegada amb entusiasme immediatament 
per la resta de la comissió, especialment pel fi ll de 
l’homenatjat, el també Manolo Latorre, qui es va 
bolcar amb la cita i va compartir la seua conducció al 
costat de Marín. 

Premis Manolo Latorre
La proposta de rendir un merescut homenatge a 
Latorre no acaba ací. De fet, acaba de començar. Marín 
va completar la iniciativa amb la creació dels premis 
Manolo Latorre amb la fi nalitat de reconèixer la 
dedicació al món de les Falles. Com no podia ser d’una 
altra manera, l’esdeveniment va servir d’escenari de la 
primera edició dels guardons que van recaure sobre els 
presidents de Junta Central Fallera Enrique Real (de 
1971 a 1991), Félix Crespo (de 2004 a 2012) i Pere 
Fuset, en l’actualitat. Tots ells ho van rebre de mans 
del propi Manolo, qui va afi rmar sentir-se orgullós de 
pertànyer a Borrull Socors “una gran família” i haver 
“contribuït a les Falles com es mereixen, amb passió i 
entrega”.

Qui és?
Nom complet: Manolo Latorre Esteve
Nombre de cens: 2
Anys president i falleres majors de Borrull Socors: 

- Amparo Moreno, FM 1982 
- Amparo Sáez, FM 1983 
- Amparo Garrigues, FM 1993 
- Amparo Gómez, FM 1994 

Anys en Junta Central Fallera i càrrecs: De 1987 
a 1991. Vuit anys com a delegat de Relacions 
Públiques i viceprensident segon, en total. 
Data d’homenatge: 24 de gener de 2016 

Contribució a les Falles
- Nit del Foc: durant l’etapa de la seua gestió 
en JCF, un dels grans canvis va ser el trasllat 
dels focs artifi cials i especialment el pas de la 
Nit del Foc el dia 18 de març en l’Albereda. 

- Lliurament de premis: en els anys de 
Latorre, es va redistribuir la circulació per al 
lliurament i recollida de premis en la plaça de 
l’Ajuntament, aconseguint descongestionar 
les aglomeracions que es produïen fi ns hui. 
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- Canvi de la Crida al riu: un altre dels grans canvis 
va ser fer el gran salt de la Crida de Serrans cap al 
riu. Antigament l’acte estava orientat a esquena del 
llit. Durant els anys fi nals de la dècada dels 80, el gir 
va permetre aprofi tar l’espai als peus de les torres i 
guanyar en seguretat per al públic assistent. 

- Ofrena: les fl ors van passar a vestir el mantell de 
la Verge i no solament els tapissos sobre les parets 
de la Basílica i les comissions a desfi lar durant dos 
dies i no un. 

- Promoció de les Falles: la directiva de JCF d’aquells 
anys va fer grans passos a la promoció de les Falles 
pel món. Es van realitzar els primers viatges 
a l’estranger exportant la cultura valenciana, 
precursors de l’aposta de tan d’actualitat que el 
present any ens ocupara per a aconseguir que les 
Falles siguen declarades Patrimoni de la Humanitat. 

‘Anecdotari’ Latorre: 
- Frase històrica, mítica, reiterada, riguda i 
rememorada en Borrull Socors encunyada per 
Latorre: Li van dir, “Manolo, que ja ha arribat 

l’artista per a plantar la falla”. Mentres, ell, sense 
deixar de jugar al dòmino, va dir: “Pues que la 
plante”. 

- La seua fi lla, Nuria, va ser Fallera Major de la 
Borrull Socors i a ell se li va anar la mà amb la 
migdiada... De tal manera, no va arribar a veure-la 
desfi lar en l’Ofrena per la plaça de la Reina. Nuria 
encara ho recorda... 

- Per descomptat, té tots els pins fallers. 

- Dins de Borrull Socors, va aconseguir patrocini 
per primera vegada en la història de les Falles per a 
la instal·lació d’una carpa en els dies de la setmana 
fallera. 

- És declarat professional del dòmino, terreny en 
el qual segueix exercint en l’Ateneu Mercantil de 
València. 

- En la seua trajectòria professional, ha treballat 
49 anys en L’Àguila i en Heineken Espanya durant 
els seus últims anys en actiu. Entre els llocs més 

HOMENATGE 
DIUMENGE 24 DE 
GENER, ATENEU 
MERCANTIL DE 

VALÈNCIA

Manolo Latorre amb els representants de Borrull Socors 2016, les seues FalleresMajors i Falleres Majors de València, expresidents i membres de JCF.   
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destacats que ha exercit, estan el de cap de Publicitat i el 
de cap de Personal. 

Indispensables en al pas de Manolo per les Falles: 
Enrique Real, Alfredo Prats, Josechu Rei d’Arteaga, 
Miguel López, Paco Salavert, Pepe Alarte, Enrique 
Miñana, Olegario Sales...

Las Provincias, 26 de gener de 2016 Levante, 26 de gener de 2016
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‘Distrito 008’ i Día de la música,
“Distrito 008” és un esdeveniment anual amb 
format de festival urbà, de barri. Naix en 2013 amb 
la intenció de dinamitzar i promocionar culturalment 
i comercialment la zona corresponent al codi postal 
46008, del districte Extramurs de València, on se situa 
la Falla Borrull Socors.

La història del vincle entre la Falla Borrull Socors i 
“Distrito 008” és curta però intensa. Va començar 
les passades Falles de 2015 en les quals, per primera 
vegada, l’equip de “Distrito 008” participà amb propostes 
musicals en la programació dels festejos ofi cials de la 
falla. Donat l’èxit dels esdeveniments, els objectius 
comuns i la bona connexió que es creà entre tots dos 
col·lectius, decidirem continuar col·laborant i treballant 
junts per a poder oferir continguts de qualitat, al barri 
concretament i a tota València, en les festivitats ofi cials 
de la ciutat relacionades amb les Falles.

Al juny del passat any, vam tornar a unir-nos per a 
festejar el Dia de Sant Joan junt amb el Dia internacional 
de la música. Una espectacular jornada, per a tots els 
públics en la plaça Sant Sebastià, en la qual van haver-
hi concerts, DJ’s, tallers infantils, mercat d’artesania 
i “food trucks”’. Sens dubte va ser una experiència 
espectacular, amb un gran acolliment pel públic, en la 
qual fallers, veïns i visitants d’altres barris, vam poder 
gaudir del carrer i la música.

Amb aquell esperit i il·lusió per fer cultura i barri, 
ambdues associacions seguim fusionades tramant el que 

MÚSICA
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serà la pròxima setmana cultural en la Falla 
Borrull Socors, durant les Falles de 2016. 
Tota l’essència del Festival Urbà Districte 
008, amb la imprescindible col·laboració 
i participació d’altres agents del barri, en 
l’escenari de la Falla durant totes les festes.

Tots dos col·lectius compartim la fi losofi a que 
la cultura i les festes populars han de ser 
obertes i accessibles. Els esdeveniments que 
organitzem són sempre de caràcter gratuït, 
sense fer distincions entre fallers i no fallers, 
convidant a la participació de tot aquell que 
l’agrade vindre!

Estem encantats d’aportar el nostre granet 
d’arena a tan important esdeveniment de la 
ciutat i sobretot i més particularment, a esta 
gran família que és la Falla Borrull Socors, de 
la qual ja ens han fet sentir part.
Continuem fent barri i cultura, amb sentiment 
(#100iments), #mésenllàdelsmurs.

Laia-Distrito 008



17
1

10
0t

im
en

ts
 S

OS
te

ni
bl

es
, F

al
la

 B
or

ru
ll 

So
co

rs

Fotos: Tornillo TV

‘Històries d’un arbre’,
Borrull Socors tornà a fer teatre
‘Històries d’un arbre’ és un despropòsit fet molt a 
propòsit. El teatre va tornar a Borrull Socors com 
arriben les coses importants en la vida, inesperadament 
i amb magnifi cència. Una de les mostres de l’ímpetu amb 
el qual la comissió va començar aquest exercici és que 
un bon grapat de persones es mostraren disposades per 
a eixir a les taules, a l’aventura.

No teníem obra, sols actors i moltes ganes de passar-ho 
bé i obtindre un bon resultat en grup. I com enguany 
va d’açò la nostra vida fallera, que tot isca dels nostres 

TEATRE
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caps i es facen realitat amb les nostres mans, comencem 
a demostrar-nos que érem capaços agafant paper i boli. 
Millor dit, teclat i Skype! L’àrea de Cultura es va posar 
a la feina i va cercar en l’actriu Ana Alonso, ara també 
fallera de Borrull Socors, l’orientació i direcció d’este 
gran repte. Al costat de la vicepresidenta de Cultura, 
va començar a donar-li voltes a com construir la casa 
per la teulada…

Teníem més de 15 actors i actrius, un fum de 
col·laboradors, i ni una sola lletra negre sobre blanc! 
En qüestió de dues setmanes, en la distància i recorrent 
a les noves tecnologies (quasi totes i com a un partir 
de pin pon, intercanviant i completant propostes entre 
dues ments boges), el guió va començar a prendre forma. 
Perquè tots tingueren cabuda, paper i protagonisme, 
la idea dels ‘sketches’ variats va començar a cobrar 
sentit i tot va encaixar quan es va decidir que totes 
les històries girarien en torn un element clau: un 
arbre, l’essència de la nostra falla enguany plena de 
#100iments #SOStenibles…

Ajuntàrem diferents èpoques històriques, moments 
polítics, rols socials, tòpics culturals amb el signifi cat 

de les falles, la fusta, els ninots, els fallers, la crítica, 
l’ambient festiu, la diversió i la complicitat amb el 
públic. Volíem completar el cercle...

‘Històries d’un arbre’ no té sentit fi ns que comences 
a unir les peces. Un senyor -l’home-cartell- apareix 
d’entre cortines llegint un munt d’ironies i soltant 
frases inconnexes que de sobte semblen casar amb el 
que va passant.

Adam i Eva conquisten un nou paradís i, com totes les 
parelles, discuteixen en una mudança incòmoda. Déu 
–que com tots sabem és dona i rossa- juga amb ells al 
seu antull, perquè hi ha coses que no canvien… Els fa 
dansar, recitar, cantar, barallar i fi ns a fi nir, avorrit des 
de les altures.

A Newton, Newtonet per als amics, li cauen taronges 
en el cap i, encantat pels videojocs, no sap d’on li vénen. 
Un home de negocis arriba al seu primer dia de treball 
‘al banc’, amb la seua mare penjada al telèfon i les seues 
mandonguilles en el maletí. Connecta amb la primera 
de les seues clientes, Maruja, una jubilada que ha 
deixat al seu càrrec cobrar la pensió, regar les plantes, 

Una seqüència d’escenes sobre rodes… I mai millor dit! 
Perquè al cap i a la fi , cada personatge és un ninot que 
van movent i col·locant utilitzant plataformes de palés 
(també casolanes, com no!), fallers i artistes fallers 
de Borrull Socors per a preparar la falla i la cremà.

Una bogeria, sens dubte, que va cobrar tot el sentit 
possible amb cada riallada del públic. No haguera 
sigut possible sense la implicació de tots i cadascun dels 
actors que, des del primer moment, es van comprometre 
a assajar i recordar frase a frase, gest a gest, durant 
l’aturada de l’estiu per a per fi  posar-ho tot en pràctica 
amb l’escenografi a completa al tornar de vacances.

Una experiència frenètica, tant com la posada en 
escena i l’activitat que la comissió de Borrull Socors no 
ha deixat, sumant idees i projectes. GRÀCIES a tots els 
membres de la comissió que us vau convertir en actors, 
als quals heu recolzat i animat a viure l’aventura, als 
familiars que hi han suportat esperes i l’absència, 
que van aguantar tensions i hores d’assajos, als veïns 
que van viure el pas a pas de les escenes al carrer, als 
qui vau vindre a vore’ns per la vostra calor, rialles i 
aplaudiments, i als que llegiu amb l’esperança il·lusa 

alimentar als gats i… i als coloms! Un “runner” etern 
-Runner Gump-, amb la seua barba i la seua aparença 
de no haver parat en anys -no per falta de ganes, sinó 
per falta de llums-, es creua en la vida del ‘engominat’ 
i ‘encorbatat’ i també en la de Newton. Pocs segons fan 
falta perquè tots dos vulguen perdre-li de vista…

Tres amigues, a quina més diferent, se citen en eixe 
arbre, enganxades al mòbil, a les xafarderies i a les 
xarxes socials, apareixen a escena. I, amb elles, un 
Gila tornat a la vida en forma de senyora de pèl blanc 
-Gilda- i becària municipal del nou Ajuntament per a 
telefonar a les Falleres Majors de València… Gens de 
vestits ‘regalats’ i gens de trucades d’un alcalde… Quins 
invents!

Una cuinera que molt recorda a un personatge televisiu 
amb colorits cors dóna un repàs a la cuina de carrer, 
traient punta a cada racó, cada element, cada olor… I per 
fi  descobrim com és que arriben a fer diana les taronges 
sobre Newtonet, la seua mare li cerca desesperada des 
de fa una hora cridant-li a la taula mentre, ell embovat, 
no les veu vindre.
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que algun reconeixement a la gosadia recaurà sobre 
nosaltres!

El més gran dels premis que ens portem ha sigut 
el d’obrir una nova porta que ja no volem tancar, 
participant en el concurs de Junta Central Fallera 
(JCF). El orgull més gran és el de seguir treballant en 
equip i quedar-nos sempre amb ganes de més. I ara no 
podem parar! Ja estem escrivint la pròxima obra...

Repartiment:
Home del Cartell: Sebas Marín

Adam: Yaiza Mascarós
Eva: María Ferrando

Déu: Yliana Fernández
Newton: Irene Salavert

Home de negocis: Marina Marín
Runner Gump: Manolo Latorre

Amiga 1: Pepa Gómez
Amiga 2: Verónica Pulido

Amiga 3: Cristina Fernández
Gilda: Encarna Gómez

Cuinera: Amparo Gómez
Mare: Pilar Soriano

Faller 1: Amparo Trinidad
Faller 2: Carlos Estal

Tècnic: Pedro Mazoteras
Direcció: Ana Alonso

Autores: Ana Alonso i Pepa Gómez

*Fotografíes: Xavier Serra
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ABS, 
altra forma de fer amics i de fer falla
altra forma de fer amics i de fer falla Amb esta fórmula 
la comissió de Borrull Socors va obrir la Falla a tota 
persona que vulga viure les Falles d’una forma diferent, 
especial i única. L’objectiu és fer arribar la festa al 
carrer i donar a conéixer qui som, què fem, perquè ho 
fem i convéncer a qualsevol que val la pena fer falla i 
viure-la com sabem. I res millor que oferir un carnet 
ofi cial que permet accés al parador per a gaudir de les 
actuacions i dels preus de faller a la barra. Amb motiu 
del 75 aniversari de falles plantades, a més, els ABS van 

comptar amb xapa i mocador commemoratius, entre 
altres detalls que tornen en 2016 amb nous dissenys i 
sorpreses.

Ser ABS és l’alternativa més econòmica i senzilla per 
a donar un primer pas important cap a formar part de 
la falla d’una forma cada vegada més involucrada. Un 
apropament realista i simpàtic de fer amics, comunitat 
i carrer, de voler tornar i quedar-se, de ser faller. Per 
això l’hem creat i per això continuem apostant per ella. 
Fem barri. Fem Falla.

AMIC DE BORRULL SOCORS (ABS)
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BORRULL SOCORS ONLINE

De les primeres falles en tindre 
Twitter, des de juny 2010 

Facebook, amb més de 5.000 amics. 
Des de 2015 com a fanpage.

La comissió es comunica principalment
pel grup privat de Facebook ‘Casalet’,
el lloc on compartim tot, el que fem, 

pensem, recordem, somiem...

Instagram va nàixer a l’Exaltació
de la FM 2015, Blanca González.

Este any hem conectat amb 50 
asociacions de valencians pel món. 

Amb sort, viatjarem prou…
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Verkami: hem començat amb èxit una gran 
aventura, una campanya de micromecenatge 

per a tindre una programació de Falles 
diferent i oberta al barri.

Membres de la comunitat ‘igers’ de tota 
Espanya visitaran la falla, en una ruta 

alternativa de monuments de barri.

Un macro event que barretja cervesa 
artesanal i Twitter tindrà com punt de 

trobada Borrull Socors…

Este llibret compta amb la col·laboració
de piuladors que han creat micro relats

amb l’etiqueta #relatuitsBS sobre
 #100iments #SOStenibles.

Parlant de hashtags, continuarem 
jugant cap al centenari amb #sentx100 

perquè mai deixarem els sentiments
de costat i ho farem a tope!

Estrenem en 2016 un nou portal: 
BLOGrull Socors 

Fa sis anys crearem el ‘Club que no te conten 
històries’, que hem recuperat de diverses 

formes cada exercici per a conéixer de 
primera mà experiències de personatges 
de tot tipus. Vam crear l’etiqueta #qntch i 

continuem funcionant amb ella.

Anem amb el ‘palo de selfi e’ per tot arreu… 
Això ha de dir alguna cosa del nostre 

nivell de bogeria per les xarxes... (no hi ha 
exaltació que no el traguem de passeig!)

El lema de la falla el present exercici 
el formen dos hashtags o etiquetes: 

#100iments #SOStenibles

Foto: Josep V. Zaragoza.
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diferents històries, són experts del social-

media i bloguers, no per casualitat!

A més, @igersvalencia ha participat amb
un concurs entre els usuaris de la xarxa.

Els diferents actes en els que participa tot 
president i fallera major han derivat este any 
en una nova etiqueta que ens diverteix usar 

especialment a Instagram: #EsperesFalleres. 
Tot tipus de escenes tenen cabuda i -creiem- 

no cal molta més explicació...

Ens encanta contar el que fem i als mitjans 
de comunicació ens trobem com a casa. 

Estem molt contents i agraïts perquè este 
any hem tornat a ràdio, televisió, premsa 

escrita i webs amb molt bona acollida.

CONCURS D’INSTAGRAM

#LlibretBS
Hem fet un concurs molt especial amb l’ajuda de
@igersvalencia i ací tenim els guanyadors dels 
cinc carnets ABS (Amics de Borrull Socors) per 
gaudir amb nosaltres d’unes #falles diferents. A 
totes eixes persones que han volgut estar entre 
estes pàgines i nosaltres, moltes gràcies.
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Som vells, històrics, antics, però no antiquats... 2016 
és l’any en què molts projectes al cap han esclatat 
directament al carrer. I hem comprovat com un 
moviment local, xicotet, de casal pot arribar al món, 
literalment. La ferramenta bàsica és la il·lusió, la 
companyia perfecta és l’atreviment i el mitjà, el boca 
a boca. I si estem al segle XXI, la millor plataforma 
multiplicadora de veus i forces és internet. Fa anys 
que tenim la idea de llançar-nos al micromecenatge 

per a poder fer grans i diferents coses, però també per 
a compartir amb qualsevol la nostra idea de fer falla i 
cultura. Un projecte de molts, gra a gra, fa un total més 
complet, més enriquit, més solidari, més interessant. 
Més de tots. I açò pensem que són les Falles i així és 
com Verkami va entrar a les nostres vides.

Verkami va ser el portal triat per a intentar un 
impossible: arribar a 7.000 euros per a fer una 
programació de Falles diferent. La comissió jove de 
la falla va ser l’encarregada de ‘vendre’ la idea a la 
campanya i la van batejar com ‘Fins a la pinta de les 
Falles’. Un títol arriscat per a expressar tot el contrari... 
A la fi , ‘si esteu cansats del que veieu o del que penseu 
que són les Falles, ací teniu una comissió no molt gran 
però sí molt completa que vol fer coses diferents i fer-
te part, integrar-te, obrir-se al barri i proclamar-ho al 
món”.

“Què diríeu si les falles foren sostenibles i participatives? 
Si recuperem la festa en el carrer i per al carrer, oberta 
a tots i sense recels? I si ens deixeu convéncer-vos que 
tenim un projecte diferent per a tots?”. Així deia el text 
d’inici de la campanya.

CAMPANYA DE CROWFOUNDING
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I així continuava: “La nostra idea és deixar a un costat 
la fi ta del suro i el ninot inert i buit, per a cremar 
una falla com les d’abans, de fusta i amb sentiments. 
Volem ser el pont ecològic i sensible que València 
necessita entre les Falles, els seus ciutadans i el món. 
Que comproveu que existeix un altre tipus de falles, 
una altra manera d’entendre-les i una altra forma de 
construir-les, amb les nostres mans i les nostres idees, 
i que us asseieu part de la cultura i de la festa que no 
té un sol amo” (…) “Us convidem al fet que participeu i 
gaudiu d’una programació cultural encara per escriure 
entre tots en un escenari obert al barri, veïns, turistes 
i vianants. Volem que sigueu protagonistes del nostre 
monument i que els vostres fi lls, néts i amics ho palpen 
i ho visquen. Volem que vingueu i formeu part d’este 
projecte renovador i revolucionari que llancem ara amb 
tota la nostra il·lusió”.

Els mecenes han pogut fer aportacions des de cinc fi ns 
a 500 euros, amb recompenses ben interessants. Des 
de samarretes i xapes amb el logo de l’any, dissenyat 
també per la comissió, fi ns a làmines exclusives del 
mestre Ortifus i el guardonat amb un Goya Paco Roca. 
Dos dibuixos d’edició limitada cedits pels artistes 

per a l’ocasió. Reclams irrepetibles, dels quals estem 
realment enamorats.

Per a la promoció de la campanya “online” el grup de 
joves de la falla enregistraren un vídeo que conjuntava 
la forma d’entendre el fet de fer falla de Borrull Socors 
als seus ulls: al carrer, a la natura, al casal. Fent 
monument, convivint, treballant, pentinant, vestint, 
desfi lant. Gaudint, rient, vivint.

I, després de 40 dies de frenètica activitat, revisant la 
web, compartint en xarxes, enviant mails, comentant 
amb amics, ho aconseguirem! És la primera vegada 
que tenim un pressupost participatiu per a fer una 
programació participativa a l’escenari de la mateixa 
falla i als carrers que el voltegen. Més de 7.000 euros és 
un gran èxit i fer de les Falles una festa de tots.

Borrull Socors evoluciona amb l’essència del primer 
dia: una comissió ferm com la fusta, sostenible, 
compromesa, crítica, alegre i oberta. Estem orgullosos 
de ser els de sempre integrant present i futur, de ser 
valents per a entendre una festa renovable i humils, en 
el que és econòmic i en l’esperit.
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I per repercussió, 
la que ens donen 

els nostres amics i 
còmplices, els grans 
Eugeni Alemany i 

Ortifus.
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@borrull_socors

Era que no era, una pila
de fusta que volia ser falla.

Regala’ns una xicoteta
història amb l’etiqueta

#relatuitsBS i forma
part del llibret! 

Paloma Roig Serra 
@palomaroig

Precioses regines de dia,
que a l’arribada de la nit

passen a ser festers conills. 
#100iments contrastats

a mateixes persones. 
#relatuitsBS

Pepa Gómez @pepapepae
Me deus més d’un bes i ja m’he

cansat de perdonar-te’ls.
Qui va dir-te que el deute és lleuger?

Que no fa mal? Que no el recorde?
Besos. Amb mirades, murmuris, carícies

i records en els dits. 
Sóc més teu que meu. Tant que
em sobra pell, hores i anhels.

Pots passar, et vaig obrir l’ànima
fa temps i ja fa fred. 

Tanca la porta, ningú més
està convidat a esta festa. 

No em renyes, vaig parar la taula, les espelmes, 
el somriure i les ganes, hi ha per als dos.

Tanca la porta, ningú eixirà després de pagar
el deute. Pensava en deixar de pensar

i provar tan sols provar
#relatuitsBS
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Pepa Gómez @PepaPepae
“Vaig tindre un somni
que tenia nom i raons.
Vaig tindre un temps
sense horaris ni por.

Vaig tindre. Vaig.”
#relatuitsBS

AmparitoRitoRa
@AmparitoRitoRa

En algun moment ens
convertirem en cendres.

Eixe dia no em resulta
tan llunyà. Arribarà...
en menys que ressona

una mascletà
#relatuitsBS 

Juan Felipe Sanahuja
@juanfe_malaidea

Nàixer plorant, créixer
lluitant, envellir enyorant,

en la ignorància vaig trobar
la felicitat, estranya

manera de viure
#relatuitsBS

Natalia Gimeno @Bichito85
A nosaltres se’ns va morir
l’amor, encara que no de

tant usar-ho. Més aïna va
ser per no saber cuidar-ho.

I no és el mateix. Ni
de lluny. #relatuitsBS

@Pilukaalinyo
Ell era un murmuri

amagat en els nostres
caps, la paraula. Ella
era la és la més bella
utopia, la llibertat.

#relatuitsBS

Sebas Marín 
@marin_seb

Vet ací que era aquell que
feia vida sense esperar a

canvi què les circumstàncies
li tornaren res fi ns

que la corda va dir prou
#relatuitsBS

Pepa Gómez @PepaPepae
“Vaig tindre un somni
que tenia nom i raons.
Vaig tindre un temps
sense horaris ni por.

Vaig tindre. Vaig.”
#relatuitsBS

Paloma Roig Serra 
@palomaroig

#SOStenibles eren els
nostres #100iments cada

nit, quan la parella de
llavis es tocaven al llit.

#relatuitsBS

Sebas Marín @marin_seb
Història viva d’intents

frustrats, il·lusions truncades
i sempre recuperades...

No es cansava mai
d’intentar ser feliç.

#relatuitsBS

Sandra Fernández
@SandraFdezMoren

Catorze ‘conilletes’ han eixit
del seu cau per viure
un somni. I, de sobte,

s’han trobat amb
un somni ple de

#100iments
#relatuitsBS

Teresa Soler @teresasf19
@borrull_socors este any,

gent nova, molts actes,
poques hores de son,

#100timents desperts
en tot moment. Reginetes,

el millor de 2016
#relatuitsBS

Pepa Gómez @PepaPepae
“Vaig tindre un somni
que tenia nom i raons.
Vaig tindre un temps
sense horaris ni por.

Vaig tindre. Vaig.”
#relatuitsBS
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“He de reconéixer que això d’escriure bé potser

no siga el meu, però davant 140 caràcters,
no trobe gran repte per a Déu”.

Tant de soroll vam fer amb l’any dels #100iments,
que fi ns al gran Raphael va voler estar present

i oferir-nos una gran actuació el dia de l’Exaltació.

L’any dels #100iments en Borrull Socors, la seua gent 
treballa de valent per a fer possible els seus #SOStenibles 

monuments. 

Endevina endevinalla: treballa a Les Corts, pertany
a la comissió de Borrull Socors, és tot cor i enguany

es Fallera Major. De qui parlem? 

Per al visitant tot arranca amb la plantà i fi nalitza amb
la cremà, però per al valencià és més que la fórmula

per tornar a començar Un projecte il·lusionant
i bonic s’està gestant front del Botànic. Si vols

participar, no tens més que acostar-te.
#FemFalla #FemBarri #relatuitsBS

Gabi Latorre
DKTGORIA1958@

A vore falles anirem
i tornarem, farem comboi

i paella menjarem. Per
unes falles SOStenibles
i ja de pas #Paellaemoji

#relatuitsBS

Felipe Acebrón
@FelipJAC

Tan profund i intens es va
tornar el sentiment, que no

ho feia sostenible al seu
dèbil cor. Només en sons
s’atrevia a confessar-li

el seu amor.
#relatuitsBS

Carmela Herrero
Conéixer-te i estar al teu costat 

m’ha fet estar i passar per 
molts estats i emocions que 

hem superat amb escreix. El 
nostre amor, un exemple que 

s’ha de seguir. T’estime.
No faig el que vull,

vull el que faig.
#relatuitsBS

Luz Chiachio
Un arbre ben plantat té el seu origen en les

arrels, sense una base sòlida res se sosté ni tan sols 
un sentiment. I són eixes arrels les q ens conduixen 

pel tronc, pel camí, les que donaran forma a la 
nostra existència q podrà ser efímera o llegendària, 
però rica en fruits, en experiències. I em mantinc, 

sobrevisc i cresc cada dia, malgrat les inclemències 
del temps i de la vida, perquè sé que això no és més 

que un procés necessari per a adaptar-me al canvi. I, 
encara que de vegades les meues branques vulguen 

rendir-se, el sol de cada nou dia m’invitarà a lluir-les 
forts i robustes i em donarà força necessària per a 
mostrar a la resta dels arbres del bosc que ací estic 
jo, que sóc un més i que tots tenim cabuda en ell... 

Que no som diferents, almenys en l’essència,
perquè hi ha alguna cosa que ens uneix:
el sentiment de pertinença. Námaste..

#relatuitsBS
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Per què plantar un arbre? Potser per les similituds

cap a nosaltres. Naixes, brolles, veus la llum,
te cuiden, t’alimenten, te mimen. Creixes feliç,

alié a la teua fragilitat. Te formes, ganes consistència, 
vols arribar alt, t’obris pas entre els altres. Coneixes 

les primeres amargures, algunes inclemències intenten 
doblegar-te, esquerdar-te, però les teues arrels són 

fortes, te mantens ferm. Sens dubte l’etapa de major 
desgast. Donant pas a la serenitat, la plenitud. Has 

aprés que l’important, no és com vas arribar d’alt, sinó 
quant feliç eres. La teua brillantor no és com el d’abans, 

potser lluiràs alguns fulls menys, però les teues 
vivències et donen eixe punt de pau necessari

per a seguir el teu camí. Conscient que la següent
etapa entranya el tan temut declivi.
Moralitat: Hi ha arbres mil·lenaris.

Persones, no. Disfruta el teu moment.
#FemFalla #FemBarri #relatuitsBS

Pepa Gómez @PepaPepae
“Jugue als escacs amb una peça menys del 

puzle, una carta marcada de cors amb piques 
travessades, una fi txa del dòmino que comença 

amb un sospir la caiguda en bucle dels meus 
esquemes en el laberint d’espills, amb la bruixa 

que va baixar de l’AVE a l’esquena. Tocada i 
enfonsada, el cinc del meu dau em trau de la 
teua casella i de les meues caselles. I no hi ha 

amagatall que em porte amb el corrent, ni truc 
amb pols màgics, ni quatre de sis preguntes 
encertades que valguen. S’acaba la pila, es 

consumeix la tinta, es trenca la baralla,
ja no queden monedes.

Amor en fallida.”
#relatuitsBS
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FALLES
2015
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ACTIVITATS
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REQUENA 
I SERRA

REQUENA 
I SERRA
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SOPAR DEL  
GLAMOUR

HALLOWEEN
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EXALTACIÓ DE LA FALLERA 
MAJOR

PROCLAMACIÓ 

DE LA FALLERA 

MAJOR
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PRESENTACIÓ ESBOSSOS I EXPOSICIÓ
DEL NINOT

PRESENTACIÓ ESBOSSOS I EXPOSICIÓ
DEL NINOT
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