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EXPOSICIÓ
València, 13-27 de Març de 2019
Sala d’Exposicions del CTAV
w w w . a r q u i t e c t o s d e v a l e n c i a . e s

El Col·legi d’Arquitectes convoca, després de l’èxit de la mostra 2018 “Arquitectures 

per al foc”, una nova exposició sota el títol “La Falla i la Plaça”

 

Durant les festes de Sant Josep, l’espai públic es transforma. 

Les nostres ciutats són preses per fallers i visitants . Els nostres carrers i places , ja 

sense cotxes, són ocupades per pasacarrers, mascletaes, castells de focs artificials... 

propis del programa faller però també per polèmiques carpes i parades ambulants. 

L’exposició, comissariada per l’arquitecte urbanista Rafa Rivera, es centra en la relació 

entre el monument faller, i els seus carrers i places. Arquitectes, dissenyadors, histo-

riadors i artistes fallers repassen, des d’aquesta perspectiva, les claus d’algunes de les 

nostres falles més destacades. 

EL CTAV convida “a passejar-se” per les nostres falles a través dels textos, fotos i vídeos 

d’aquesta exposició, a descobrir una altra mirada de la festa.

ORGANITZA:

Junta del CTAV
Pablo Peñín, Vocal de Cultura CTAV

COMISSARI EXPOSICIÓ:

Rafael Rivera, Arquitecte i Urbanista

TEXTOS:

Rafael Rivera, Javier Rivera, Miguel Arraiz, 
Ivan Esbrí, Anna Ruíz, Ricardo Ruíz, Iban 
Ramón, Ricard Balanzá, Nituniyo - Carlos 
Calatayud i Jesús Navarro, Mixuro - Javier 
Molinero

MAQUETACIÓ I DISSENY:

Àrea de Cultura del CTAV: 
Marga Ferrer, Rafa Moscardó, Jordi Peiró

PLAÇA 
PERIFÈRICA





INTRODUCCIÓ

“La Falla i La Plaça”

La plaça és un contenidor de vida 

col·lectiva, és un espai públic pel qual 

respira la ciutat, pel qual s’esponja, 

s’entrega a l’aire lliure (que és aire i és 

lliure), permet la trobada i la contradic-

ció, genera el conflicte i la solució. 

És un lloc màgic.

La falla és un fet on s’abracen l’art i allò 

festiu. On aqueixa simbiosi (a vegades 

impossible) genera un producte genuí, 

singular, especial. A vegades.

I de sobte descobrim que ambdues, la 

Plaça i la Falla, es necessiten. Perquè al 

costat de la plaça, apareix la falla, amb 

la seua història carregada, amb les seues 

tradicions i contradiccions, amb la seua 

llum llarga i la seua llum curta. Llavors, 

davant aqueixa nova inquilina, la plaça 

es torna hospitalària i exigent alhora.

Ofereix escala, arquitectura, punts de 

vista, paviment, vida col·lectiva, fins i 

tot el record de l’última conversa en els 

seus bancs, o del penúltim joc en les 

seues rajoles. I demana respecte, que 

la prenguen en consideració, que no la 

ferisquen, que experimenten amb ella.

La falla amiga és aquella que s’adapta, i 

arriba a la ciutat de la mà de les places, 

siguen grans o xicotetes, històriques o 

de l’eixample, tancades o obertes, recog-

noscibles o difuses. 

La ciutat és rica en places i ofereix molts 

escenaris perquè la falla els reconega, 

els transforme, els ocupe, els respecte. 

Aqueixa és la riquesa de la festa, el seu 

origen, la seua destinació.

Però també apareix la falla que critica a 

les places que no arriben a ser-ho, que 

estan buides, aquelles en les quals es 

desfilen les seues funcions perquè ningú 

ha pensat en elles. 

Llavors la falla es torna cap a si mateixa, 

li dóna l’esquena a la plaça i crea el seu 

propi univers.

I aqueix és el relat que el Col·legi Territo-

rial d’Arquitectes vol plasmar en aquesta 

exposició, el diàleg imprescindible entre 

l’espai i el seu contingut, amb una certa 

tipologia de places que s’acoste a una 

tipologia de falles.

Després, el foc farà la resta, retornarà la 

plaça al punt de partida perquè recupere 

la seua vida fins que torne la primavera.

Rafael Rivera Herráez 
Arquitecte i Urbanista



La ciutat de Sofronia es compon de dos 

mitges ciutats. 

En una està la gran muntanya russa 

d’aspres geps, el carrusel amb el joc de 

cadenes, la roda de les gàbies giratòries, 

el pou de la mort amb els motociclistes 

cap a baix, la cúpula del circ amb el ram 

de trapezis penjant en el centre. L’altra 

mitja ciutat és de pedra i marbre i ciment, 

amb el banc, les fàbriques, els palaus, 

l’escorxador, l’escola i tota la resta.

Una de les mitges ciutats està fixa, l’altra 

és provisional i quan el seu temps d’estada 

ha acabat, la desclaven, la desmunten 

i li la porten per a trasplantar-la en els 

terrenys erms d’una altra mitja ciutat.

Així tots els anys arriba el dia en què els 

peons desprenen els frontons de marbre, 

desarmen els murs de pedra, els pilars 

de ciment, desmunten el ministeri, el 

monument, els molls, la refineria de 

petroli, l’hospital, els carreguen en remolcs 

per a seguir de plaça en plaça l’itinerari de 

cada any.

Ací es queda la mitjana Sofronia dels tirs 

al blanc i del carrusel, amb el crit suspés de 

la naveta de la muntanya russa invertida, i 

comença a comptar quants mesos, quants 

dies haurà d’esperar abans de que torne la 

caravana i la vida sencera recomence.  

LES CIUTATS INVISIBLES
Italo Calvino



VALÈNCIA ES SOFRONIA?

permetent el pas d’emergències 

fàcilment, càrrega i descàrrega contro-

lada i l’accés a residents.

 

Allò temporal i efímer de la festa, que 

mostra que la recuperació dels carrers 

per les persones enfront del vehicle 

privat és possible, ensenya el camí lògic 

per a convertir-ho en permanent.

 

Aquest joc d’allò permanent i d’allò 

transitori ens porta a la investigació de 

les actuacions d’urbanisme tàctic, expe-

riències participades amb la ciutadania 

que són capaces de posar en pràctica 

aquest nou model. 

Intervencions tècniques dutes a terme 

de la mà dels veïns i veïnes, que assagen, 

abans de convertir la transformació de 

l’espai públic en definitiva, si la solució 

proposada és vàlida.

 

Aquest nou model convida al veïnat a 

provar la solució, a testejarla, a corregir-

la i modificar-la per a fer-la completa-

ment pròpia, des de la concepció fins a 

l’execució.

 

Aprofitem l’oportunitat i el pròxim 

tancament de carrers i places temporal 

en falles per a la ciutadania, transfor-

mem-ho en permanent per als habitants 

de València que serà així una mica més 

Sofronia. 

Ens preguntem què passaria a València, 

si com a la ciutat de Sofronia imaginada 

per Italo Calvino, es donara la volta a la 

realitat quotidiana i allò permanent es 

tornara efímer i el temporal esdevingue-

ra en fix... 

 

Què ocorreria si el tall temporal al trànsit 

rodat de pas pel centre de la ciutat (i si 

també anara des de les Grans Vies?) que 

es realitza a València durant la celebració 

de la festa de falles es convertira en 

permanent? 

 

Aqueixa apropiació de l’espai públic que 

es realitza en la ciutat durant aqueixa 

celebració per part de la ciutadania, 

on torna el joc de xiquets i xiquetes als 

carrers i places, on es recupera l’esperit 

mediterrani d’estar permanentment en 

els espais oberts -que encara es troba en 

pobles i xicotetes ciutats-, podria tornar 

a València més enllà del temps festiu de 

les falles. 

 

La conquesta de l’espai públic perma-

nent seria així completa, ja que caldria 

sumar-li aquell que ocupen cada 

primavera en la festa monuments, 

carpes, casetes de bunyols i la resta 

d’elements temporals, que desapareixe-

rien de carrers i places cada 20 de març. 

Conquistant una trama urbana per a les 

persones, dotada amb transport públic, 





Serà tan sols una llegenda urbana, 

però, una vegada em digueren que 

Calatrava havia patentat unes tanques 

de disseny per a que la gent poguera 

saber per on accedir als seus edificis i 

com circular per ells. De fet, la majoria 

del seus edificisi estan replets d’elements 

efímers que ens ajuden a interpretar el 

que l’edifici/arquitecte no ha sabut fer.

En el fons, alguna cosa semblant ens 

ocorre amb les falles i la seua implan-

tació a la via pública. Sempre cercades 

de tanques. Tanques per evitar desper-

fectes, tanques per a evitar els vehicles, 

tanques per a cobrar entrada, tanques 

per aconseguir patrocinis però a la

fons tanques que no fan altra cosa que 

posar en evidència que alguna cosa falla, 

que no li estem dontant la dignitat que 

es mereix el monument o no hem sabut 

resoldre la seua relació directa amb la 

ciutat i l’espai urbà que ocupa.

Objectes d’art o artesania engabiats, que 

deurien conviure amb l’espai urbà més 

que ocupar-ho, no sembla ser la millor 

targeta de visita del que es considera 

una societat moderna. 

Un dels principals aspectes positius de la 

¡festa, és la capacitat de recuperar com-

pletament l’espai públic, encara que siga 

per tan sols uns dies. Però, hauríem de 

ser més conscients de la responsabilitat 

que això comporta. La ciutat ens cedeix 

l’espai i, l’ús que fem d’ell, influeix en 

gran manera en la relació que existeix 

entre fallers i no fallers.

Existeix una bretxa entre els que 

estimem les falles i els fugen de la ciutat 

espantats, tal vegada siga perquè en 

comptes de millorar l’espai, el convertim 

en un camp de mines, en allò privat. 

Els que som fallers, sabem perfecta-

ment que qualsevol visitant o turista 

es ben rebut, però la psicologia de l’ 

espai es prou important i genera una 

barrera invisible, però molt potent.

TANQUES GROGUES
Miguel Arraiz



Un dels principals aspectes positius de 

la ¡festa, és la capacitat de recuperar 

completament l’espai públic, encara 

que siga per tan sols uns dies. 

Però, hauríem de ser més conscients de 

la responsabilitat que això comporta. 

La ciutat ens cedeix l’espai i, l’ús que 

fem d’ell, influeix en gran manera en 

la relació que existeix entre fallers i no 

fallers. 

Existeix una bretxa entre els que 

estimem les falles i els fugen de la ciutat 

espantats, tal vegada siga perquè en 

comptes de millorar l’espai, el convertim 

en un camp de mines, en allò privat. Els 

que som fallers, sabem perfectament 

que qualsevol visitant o turista es ben 

rebut, però la psicologia de l’ espai es 

prou important i genera una barrera 

invisible, però molt potent.

Tanmateix, les tanques no són invisibles, 

al contrari, son massa visibles. De fet, 

donar un repàs a la documentació foto-

gráfica dels últims anys no ens fa més que 

constatar la seua important presència. 

S’ha de tenir en compte que les obres ar-

tístiques que ocupen els nostres carrers

son efímeres, l’únic que queda desprès 

és el seu record i les imatges. 

Imatges que després utilitzarem per a 

exportar la festa, per donar-la a conèixer. 

Que el primer pla de pràcticament totes 

eixes imatges siga una tanca no ens 

beneficia. Podríem aplegar a l’extrem 

d’algunes fogueres a Alacant que, a 

més d’envolta els seus monuments amb 

tanques, aquestes porten ben visible 

“arròs La Fallera”.

Tornant al tema que ens ocupa que es la 

relació entre falla i espai urbà, es inte-

ressant fer un repàs d’exemples de còm 

resoldre dita relació.

Fent una ullada a la documentació de les 

falles de principi de segle, es pot apreciar 

com, el que en un principi pogué ser una 

acumulació de mobles antics i elements 

apilats, donà pas a un esquema de podi 

sobre el que s’assentaven les figures com 

a una representació teatral.

Aquest podi o entarimat anà evolucio-

nant a mesura que ho feia la grandària 

de les falles, tal i com es veu a les figures 

1 i 2, obres de Cortina y Regino Mas. 

Dit element integrat a la pròpia falla 

permetia la relació directa entre el 

vianant i el monument i al mateix temps 

ens servia d’element separador. No tan 

sols això,  sinó que, més importat encara, 

facilitava la lectura de les escenes 

de la falla sense tenir que situar-se 

l’espectador en primera fila.
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Amb el pas dels anys, aquesta estructura 

tan rígida de podi es va  anar diluint poc 

a poc, integrant-se cada vegada més en 

la composició del conjunt de la falla. 

Com a exemple, de nou Regino Mas a 

l’any 1943, on es veu la direccionali-

tat de la composició i com la presència 

d’aquesta sobreelevació és molt menor a 

nivell compositiu.

L’evolució d’aquesta tipologia aplega al 

seu moment culminant en dues obres clau.

Aquestes (figures 4 i 5) resolen d’un mode 

exquisit la relació entre espectador, 

espai públic i falla. 

L’ús de les fogasses de pa en la Palla Plaça 

del Mercat de 1944 (figura 4) i encara 

més, de les onades de mar a la mateixa 

falla però a l’any 1949 (figura 5) integren 

perfectament la falla a la plaça, no com 

si es tractaren d’un element estrany,

sinó com si pertanyera a eixe lloc. 

A més a més, els avantges per al 

espectador, anteriorment mencionades, 

faciliten la lectura de les escenes.

A partir d’aquest moment, les compo-

sicions tornen a tendir a escenes soltes 

sobre podis. Els baixos cada vegada 

són més baixos i es recorre amb major 

assiduïtat a elements fora d’escala, o 

d’escales diverses. 

Grans figures envoltades d’altres cossos 

de mitja escala i, en la part baixa ninots 

d’escala humana. Es tracta de recursos 

molt efectistes a llarga distància, però

tot això ha anat en detriment de resoldre, 

de manera adequada, la relació entre la 

part baixa i la part alta del monument. 

Tot el procés d’evolució compositiva fins 

als anys 50 pareix començar a recorrer el 

camí de manera inversa.

Durant aquest període, els baixos de la 

falla han anat desintegrant-se, separant-

se del cos principal de la falla poc a poc, 

fins que, a la actualitat, es fiquen damunt 

d’una catifa verda, nans de jardí. Aquest 

model comença a estar esgotat, és difícil 

albirar cap on podem evolucionar aquest 

esquema compositiu.

Perquè evolucionarà, de segur que ho 

farà, i més ràpid del que creguem, a soles 

fa falta donrar un breu repàs a la docu-

mentació històrica en la que contem, 

sempre que les tanques grogues ho 

permeten.

Evidentment, tant aquestos exemples 

(figures 6 i 7) com els anteriors, són tan 

sols això, exemples, ja que l’espai, la 

densitat d’ocupació de la setmana fallera 

i molts altres aspectes condicionen 

les possibilitats. Moltes vegades no és 

viable realitzar un exercici de subtilesa, 

perquè les falles són una festa ruda en 

aquest sentit. 

Però estic convençut de que som capaços 

d’almenys pensar o plantejar solucions 

més creatives i conciliadores que una 

tanca del color que siga.
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“En plaça gran, falla gran” Aquesta 

premisa legada per Josep Soriano 

Izquierdo sintetitza el diàleg que la 

falla ha d’establir amb el seu entorn, 

cas concret d’una plaça principal i 

d’envergadura com la de l’Ajuntament 

de València, per no ser engolida per la 

magnitut de l’espai. Soriano cita que la 

falla ha de plantejar-se a la plaça major 

qual tòtem monumental, de referència 

i icònic per poder ser observada 

plenament des de Marqués de Sotelo, 

Ribera, Barques o San Vicent. Demostra-

ció: les tretze falles que idea per a Vicent 

Luna destacant La Llibertat (1973), El 

Juí Final (1980) i Atlant Modern per al 

Mundial de Futbol d’Espanya (1982).

Javier Goerlich projecta la Plaça, el 

1931, amb un caràcter monumental 

acord a la seua ubicació en l’epicentre 

de la ciutat i a la presència de la 

Casa Consistorial. La seua falla, que 

aplegaria el 1942, es acollida al bell 

mig de la popular “tortà”, l’espai amb 

major prestància per servir-li de marc. 

Aquest privilegiat emplaçament posicio-

na la falla com un referent de l’art 

faller al llarg de ni més ni menys vora 

cinc dècades: el mateix Goerlich signa 

una falla junt amb Regino Mas i Carles 

Cortina (1943); i Salvador Dalí esbossa la

PLAÇA PRINCIPAL
Falla Municipal Plaça de l’Ajuntament

controvertida Correguda de bous 

surrealista per a Octavi Vicent (1954). 

Ricardo Rubert obra El Nou Cavall de 

Troia (1963) sota la pauta dels moviments 

arquitectònics contemporanis -googie- 

per a una Plaça que també busca ser cos-

mopolita arrel de la seua darrera reforma. 

Rubert obri un període de falles a la 

Plaça amb tendència a la reproducció 

monumental d’icones arquitectòniques i 

referents de l’art universal, en el qual van 

succeïnt-se la Torre Eiffel (1966); la Torre 

de Pisa (1969); el Colós de Rodes (1970 

i 1971); El Pensador de Rodin (1972);

Palas Atenea (1974); El David de Miguel 

Ángel (1991); La Carme de Marià 

Benlliure (1992); Joaquim Sorolla (1996); 

el Guerrer de Moixent (1997); o la Victòria 

de Samos (1998) entre altres. 

C
R

EA
D

O
 C

O
N

 U
N

A
 V

ER
SI

Ó
N

 P
A

R
A

 E
ST

U
D

IA
N

TE
S 

D
E 

A
U

TO
D

ES
K

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

C
R

EA
D

O
 C

O
N

 U
N

A
 VER

SIÓ
N

 PA
R

A
 ESTU

D
IA

N
TES D

E A
U

TO
D

ESK

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK



la vàlua de la falla com una disciplina 

plàstica dins del gènere de l’art 

seqüencial, i que integrada en l’entorn 

urbà es capaç de causar un efecte alli-

berador de tràfic rodant, en favor d’un 

espai a disposició de l’esbargiment cívic 

i festívol.

L’equilibri i diàleg entre Plaça i falla 

passa per la necessària peatonalització 

d’aquella, aprofitant l’ocasió per marcar 

al terra una àrea que recorde allò que 

allí emergeix tan sols quatre dies a l’any 

i que transforma tant els caràcters de la 

ciutat i els seus habitants. I sobretot seria 

moment de buscar un lloc més digne per 

a Falla Municipal Infantil, en el seu em-

plaçament actual molt engolida per les 

parades de flors, l’arbreda i les tanques 

de les mascletades.

Iván Esbrí Andrés

Falla i Plaça és aquests anys la postal que 

a l’exterior publicita i promociona una 

de les majors manifestacions artístiques, 

culturals, socials i festives que es dóna 

en l’àmbit urbà al món: les Falles. 

En ple context contracultural dels anys 

80 Plaça i falla són preses com l’aparador 

des del qual projectar també l’afiliació de 

la ciutat amb els ideals de “la Moguda”. 

Ací es dóna l’únic cas fins la data de 

mimetisme explícit entre la Plaça de 

l’Ajuntament i la seua Falla Municipal, 

quan intencionadament Manolo Martín, 

Sento Llobell i Manuel Vicent a Perquè el 

foc només siga un espill (1987) repliquen 

i condemnen a les flames la mateixa 

façana del Consistori com a símbol de tot 

el que representen les èlits de la política 

i societat valencianes. 

Una falla trascendent des del vessant 

temàtic i estètic que com moltes de les 

plantades amb caràcter d’icòniques a la 

Plaça, no està exempta de polèmica.

De 1999 a 2013 s’assisteix a un divorç 

absolut entre Plaça, falla i amb el seu 

públic per la pérdua total d’identitat del 

monument faller. Una etapa que trenca 

Manolo García (2014-2017) reiniciant les 

màximes de crear falles icòniques, de 

referència i monumentals, recuperantaixí 

el seu sentit com a obra i el públic perduts. 

Equilibri Universal, de José Latorre i Gabriel 

Sanz (2018) es serveixen de l’imaginari i

el nom d’Óscar Sanmiguel “Okuda” -com 

abans Dalí, Soriano Izquierdo o Sento 

Llobell-  per elevar al plànol internacional





Amb la morfologia d’eixample, les 

falles s’insereixen amb el ritme 

que genera la successió cartesiana 

d’encreuaments, construint-se la 

falla contínua; una sensació d’espai 

infinit d’espills, emfatitzada per la 

successió rítmica i regular de falles 

com a repetició espacial dállò fantàstic. 

D’aquesta manera, és habitual en aquest 

enclavament que els carrers congreguen 

diverses falles, formant una unitat en 

què diverses comissions falleres trans-

formen un espai de manera contínua, 

engalanant-lo per la seua condició 

petit-burgesa i alterant l’escala a la qual 

es sotmet la transformació de l’espai 

públic respecte a altres barris i entorns 

urbans.

PLAÇA CONTÍNUA
Falles del Carrer Cirilo Amorós

“Quan s’engalanen per a alguna 

celebració, alguns carrers es decoren 

fins a convertir-se en salons; és llavors 

quan s’inverteix el paper entre el carrer 

i la casa, i aquesta última es transforma 

en un apèndix del carrer” […] “La gent 

d’aquests carrers comparteix el saló –

que no és un altre que la calçada- amb 

els seus veïns”. […] “Encara que és obvi 

que es tracta de casos i situacions ex-

cepcionals, no deixen de ser una forma 

de posar a prova la capacitat d’alguns 

carrers per a convertir-se en un lloc 

habitable” escriu Xavier  Monteys  en el 

capítol “Calles de fiesta. Calles como 

palacios” del seu assaig “La calle y 

la casa. Urbanismo de interiores”. 

Les falles en general i les situades als 

carrers de l’eixample en particular 

formen part d’aquesta realitat.
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Així, les falles adquireixen als carrers 

de l’eixample, una dimensió rítmica 

pròpia d’aquesta zona particular, que 

permet la visió –sempre que la resta 

d’elements urbans que acompanyen la 

festa ho permeten- de diferents falles en 

successió, des de punts de vista únics. 

Aquesta situació és radicalment diferent 

en les falles que es situen en el centre 

històric, on el traçat irregular de carrers 

fomenta precisament l’efecte sorpresa, o 

la visualització de les falles des de punts 

de vista o angles determinats (com a 

exemple paradigmàtic es pot remetre a 

la Falla El Pilar, que exigeix sempre un 

projecte adaptat a l’entorn de la plaça).

No obstant això, els projectes fallers 

en els encreuaments de l’eixample es 

veuen governats per la doble simetria, 

responent a forts patrons d’ordre, a eixos.

Els fons de perspectiva ens condueixen 

des dels quatre carrers frontalment a 

la falla, que apareix simètrica, quasi 

imperial. Ella ha de concebre’s per a ser 

vista frontalment a la llunyania, però 

envoltada per complet amb suficient 

amplitud visual; ha de jugar amb l’escala 

de l’espai al qual es sotmet. 

Allí, les façanes es pleguen en els 

xamfrans, ara convertits en balcons que 

la miren frontalment, mentre s’insereix 

colonitzant un espai octogonal en planta 

que permet envoltar-la, com si sempre 

haguera estat allí abans.

En el recorregut entre les seues 

companyes, és habitual trobar el 

carrer com a “gran palau comunal” que 

diu  Monteys, perquè es solen construir 

estructures lluminoses de pòrtics 

transversals –novament rítmics- entre 

façanes. Aquests elements reprodueixen 

sostres de llum que simulen, en perspec-

tiva, espais tancats i coberts, marcant 

els accessos i construint, fet i fet, palaus 

col·lectius engalanats que porten la 

casa al carrer. Exemples paradigmàtics 

d’aquesta situació els constitueixen les 

enormes estructures de llum en el barri 

de  Russafa  que habitualment construei-

xen les falles Sueca-Literat Azorín o Cu-

ba-Literat Azorín. 

Un cas pràctic i pròxim de falla contínua 

es dóna al Carrer Cirilo Amorós, on 

conviuen les falles dels encreuaments 

amb Félix Pizcueta, Pizarro, Isabel la 

Catòlica, Conde Salvatierra i Gravador 

Esteve. Es tracta d’un eix on la successió 

de falles forma en si una xicoteta ciutat, 

en la qual se succeeixen rítmicament 

les escultures, transformant la nostra 

experiència contemplativa respecte 

a altres barris. La seua mutació a un 

espai urbà de ficció, com un miratge 

efímer, constitueix un escenari que ens 

permet l’aprenentatge que subjau en 

l’ordinari –com dirien Robert Venturi, 

Denise Scott Brown i Steven Izenour en 

“Aprendiendo de Las Vegas”-, a través de 

l’esforç d’algunes persones per habitar i 

engalanar el seu carrer.

Ricardo Ruíz





La plaça de la Mercè està ací tranquil·la, 

queta, perfectament fitada, amb els 

seus carrers tangencials que porten i 

porten gent, amb els seus comerços 

de sempre i amb els nous, amb els 

veïns i els que simplement passen, 

amb els xiquets que juguen sobre el 

banc allargat de la mà del seu avi. 

Quasi pot veure el Mercat Central.

Però, de sobte, la festa toca a la seua 

porta i, sense esperar cap resposta, 

comença a mesurar, a dibuixar, a fer fotos, 

a omplir les seues entranyes d’artefactes. 

La plaça tremola, la festa somriu. 

Perquè no és una festa, no és música i 

algaravia; no és color i soroll; no és art i 

foc. És tot junt.

I quan va arribant l’anomenat monu-

ment, la plaça es sorprén, perquè ocorre 

una cosa inesperada, la falla li pregunta i 

segons va desenvolupant-se la conversa, 

va creixent una bastida a imatge i 

semblança, va omplint-se el buit amb 

un altre buit, i els personatges, dones 

dansarines, ocupen l’espai. És una Falla 

transparent enamorada de la Plaça que 

li dóna recer.

La conversa segueix, quan arriba el color 

i la quietud del moviment, l’altura i

l’ortogonalitat, l’escenografia i el labe-

rint. La plaça es tranquil·litza perquè 

comença a veure’s en l’espill de la 

falla, i la falla li atorga el protago-

nisme de sempre perquè està en 

el centre dels afectes i de la dansa. 

Danseu, danseu, crida la plaça, si no 

estem perduts. Després, de la mà, reben 

a les gents, a les mirades incrèdules, a 

aquells que admiren la composició i els 

que la critiquen perquè no l’entenen. 

Això no és una falla, diuen alguns.

La resposta és que no, que no és una 

falla. És una falla muntada en una plaça, 

feta plaça, acompanyada d’una plaça. 

Una Plaça en una Falla.

Després arriba el foc i tot torna a l’origen. 

I la plaça pregunta quàn tornaràs?

Rafael Rivera

PLAÇA HISTÒRICA
Falla Plaça de la Mercè
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Un dissenyador, arquitecte, artista o 

qualsevol persona amb certa sensibi-

litat cap allò audiovisual o estètic, en 

el recorregut per les ciutats que visita, 

acostuma a parar atenció al seu entorn 

i al mobiliari urbà com element diferen-

ciador. L’enllumenat públic, el paviment 

de les voreres, la retolació dels carrers, 

els semàfors, la senyalètica, els suports 

per a cartelería, les parades dàutobús, 

les estacions de bicicletes de lloguer aixi 

com les pròpies bicicletes. 

Tot això configura el paisatge urbà, és 

el que suposa la verdadera identitat 

visual de cada ciutat, junt als xicotets 

comerços, i per descomptat també els 

museus i grans monuments. Encara que 

estos últims quasi sempre són coneguts 

prèviament i, per tant, descoberts 

abans de l’experiència real de la visita 

a la ciutat. Per a  qualsevol visitant de 

manera més o meyns conscient estos 

elements són, en conjunt, els que cons-

tituïxen l’aspecte percebut de la ciutat, 

junt amb l’arquitectura residencial.

Per a qui visita València en falles la ciutat 

roman invisible. Resulten cridaneres les 

comptades ocasions en què les creacions 

falleres establixen un diàleg amb el lloc 

concret en què són instal·lades. 

Molt al contrari, solen situar-se d’esquena 

i fent negació absoluta del seu entorn, la 

qual cosa resulta paradoxal, ja que és la 

completa invasió de l’espai urbà el que 

caracteritza la festa. 

Encara que la majoria dels visitants forans 

no prestamassa atenció a allò que pareix 

resultar-li familiar per existir també en 

els seus llocs d’origen: finestres, fanals, 

xicotets jardins, seients públics, senyals, etc. 

Li resultarà del tot impossible observar 

les característiques formals d’estos elements, 

tenint en compte la feroç competència 

visual que suposen els colorits ninots 

fallers, o que inclús part d’estos elements 

són tapats o fins i tot desinstal.lats. 

PLAÇA INDEFINIDA
Falla Mossén Sorell - Corona
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reclams turístics, la ciutat de València,. 

com hem vist, resulta pràcticament 

invisible durant la setmana fallera.

Els objectes que Escif planta per a la 

comissió Mossen sorell-Corona són 

aquelles que precisament han sigut 

retirats per obligació per a la celebració 

de la festa.

Ell els recupera i els posa en el focus 

d’atenció, reinserint-los en el lloc a què 

pertanyen de manera “natural” i per 

al que en la seua projecció de la ciutat 

van ser pensats. Escif, en un exercici d’il.

lusionisme, fa desaparéixer la falla per a fer 

visible la ciutat, la urbana quotidianitat. 

L’artista urbà, qüestionat socialment 

moltes vegades per la seua interven-

ció en els carrers, és en este cas el que, 

a través del monument faller, ens parla 

del seu espai natural de treball, aquell 

que constituïx la ciutat verdadera.

Marc Augé, antropòleg i sociòleg, va 

encunyar el concepte de no-lloc per a 

aquells espais de trànsit que sòn un mer 

escenari accidental per a les persones.

Podríem també denominar “no-ciutat” 

als espais urbans invadits, en este 

cas, per l’excés de l’activitat fallera, 

que impedix al visitant conéixer o 

reconéixer l’espai urbà real, la ciutat. 

Iban Ramón

Les mateixes creacions falleres fan 

impossible visitar la ciutat, més enllà 

dels imponents monuments històrics 

o les recents edificacions d’ús públic, 

exuberants d’aparent innovació ar-

quitectònica. Podríem dir que 

resulta impossible conéixer realment 

gran part de la ciutat de València 

durant la celebració de les falles.

L’antropomorfidme en arquitectu-

ra relaciona proporcionalmente les 

edificacions amb el cos humà, que 

es convertixen en una prolonga-

ció de l’escala humana, com fera Le 

Corbusier amb el seu modulor ja en 

el moviment modern. Escif realitza 

també gran part de les seues obres a

escala 1:1 respecte de les persones 

i la pròpia ciutat, evitant qualsevol 

intent de monumentalitat en el seu 

treball. La seua proposta per a Corona 

perseguix també esta intenció i tracta 

de convertir-se quasi en artifici. 

Este projecte, com ocorreguera amb 

les últimes instal.lacions falleres de 

Corona, resulta interessant per al visitant 

forà, però és sense dubte, el ciutadà de 

València el que pot arribar a entendre la 

seua total significaió, ja que igual que els 

projectes predecessors en esta comissió 

qüestiona i reflexiona sobre la definició 

i origen del propi “monument faller”

Si coneixem realment una ciutat quan 

la transitem i recorrem eles seus carrer, 

i no sols visitant els seus monuments o 





Parlar de perifèria a València és fer-ho 

d’allò que està sacsejat. 

Es troben en perpetua col·lisió: cos i 

ànima, ciutat i horta. Pugna, de la qual al 

llarg del temps ha estat difícil d’alliberar-

se –si fóra menester- i d’on sembla estem 

designats, condemnats al dolor. 

No em doldré tant que en dolor sia fart,

ans ma dolor io prenc per mon mester.

Escrivia Ausiàs March, 

vers la seua ànsia amatòria. 

Coses del progrés i llurs contrastos, 

al cap i a la fi. Mitologia de la urbs, es-

tructuralista i utilitarista de la quotidia-

nitat. I és que una societat es defineix 

no només per allò que sosté, inclou i 

fraga, sinó també pel que ignora, exclou 

i omet. Entorns perifèrics que alhora 

es van normalitzant, desmemoriant-

se vivències i adquirint-ne d’altres, 

assimilant heterogeneïtats de trama 

enmig del cresol, un procés higiènic.

 

I ací, les actituds desviades destaquen 

plenament. Són un tipus de falles queer 

on el comportament d’allò efímer s’oposa 

a l’ordre imperant, qüestionant l’entorn, 

com s’ha estat fent darrerament a

Castielfabib, i d’altres esporàdicament 

com Tres Camins – Pinedo o Nou Campanar.

Diu Joan Fuster que Ausiàs potser n’era 

un dels qui veia l’amor sota una espècia 

de conflicte, insoluble, perquè ell, cons-

titucionalment, era home de conflicte:

perquè els extrems ha cercats mon voler,

en aquest món no he trobat semblant, 

I el drama de la perifèria valenciana rau 

essencialment a La Punta com enlloc.

I ho he fet palés –al costat d’Albert Ferrer- 

amb les falles allí plantades: Enrenous, 

Espurna, Buit i Plenitud, Salvatges i 

Enrònia.

PLAÇA PERIFÈRICA
Falla Jesús Morante i Borràs - Caminot (La Punta)
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Però, no tot és només visió, per a 

entendre els espais també cal escoltar-

los, i ací és on la remor de la llunyana 

ciutat reforça la distància. 

El veïnat encara diu això “d’anar a 

València”.

Ricard Balanzá

Des del primer moment que hem vaig 

proposar plantar falla a La Punta, tot 

el procés creatiu va estar impregnat 

d’allò que Vicent Andrés Estellés 

ens assenyalava, feroçment, als qui:

tenim l’enyorança amarga de la terra, 

d’anar a rebolcons entre besos i arraps.

Arraps que han anat esquarterant 

aquell bell tros d’horta dissortada, 

des del desenvolupament del Pla 

Sud amb la nova desembocadura del 

Túria i les consegüents carreteres, 

vies de ferrocarril, ampliacions del 

port, PAIS... fins a la polèmica ZAL. 

Així doncs, l’avinguda Jesús Morante i 

Borràs esdevé un gran atzucac, sense 

passera casual, i on veure la falla és 

realment una peregrinació, una deriva 

assenyada per al gojós flaneur. Al bell 

mig de La Punta s’enclava la falla, en 

un solar que queda entre dues cases de 

principis del segle passat, on la frontera 

entre l’espai públic i el privat es dissol: 

no hi ha tanques, alguna bardissa 

vegetal només, així com el terra lleuge-

rament  elevat sobre el nivell del carrer.

On l’ombra de la falla al capvespre es 

projecte poèticament sobre el camp 

conreat de darrere. Enllà queda l’autopista 

del Saler i emergint les grues portuàries.

Enfront més cases d’horta, algunes 

tapiades, descampats, xicotets aboca-

dors... i al fons la Ciutat de les Arts i de 

les Ciències.  





La litúrgia col·lectiva que cada primavera 

ve representant-se a la nostra ciutat, 

entre molts altres efectes suposa una 

transformació radical de l’espai urbà 

durant aqueixos dies i de la forma 

d’interactuar amb ell dels qui l’habitem.

En tres experiències successives hem 

tingut oportunitat de constatar en quina 

forma i mesura les intervencions han 

alterat la vivència d’un enclavament 

concret de la ciutat.

En el nostre cas, el lloc és un carrer de 

la zona sud del barri de Campanar, ca-

racteritzat per la seua edificació oberta 

de blocs residencials, fora de l’àmbit del 

traçat històric, amb carrers de generosa 

secció i amplis parcs. 

El nostre carrer es troba al costat d’un 

parc, i es bifurca produint un eixampla-

ment on es concentra l’activitat fallera. 

Habitualment és el trànsit del barri, 

d’intensitat moderada, el que ocupa 

aqueixa porció de ciutat, que en cap cas 

podríem qualificar com a plaça en un dia 

ordinari.

Aquest eixamplament del viari es veu 

ocupat en els dies de festa per la comissió 

del barri, pels monuments i sobretot per 

la temuda carpa.

La ubicació d’aquesta carpa en el sentit 

longitudinal del carrer produeix un 

efecte de tamponament del vial que té 

com a conseqüència la preceptiva rees-

tructuració del trànsit peatonal i rodat, 

així com l’alteració de la percepció 

espacial del lloc. 

L’obstacle que suposa aquest volum té, 

en aquest cas, la virtut de caracterit-

zar l’espai situat enfront del seu accés, 

atorgant-li un rang més pròxim al d’una 

plaça. 

Es genera una correspondència entre la 

carpa, que funciona a manera de dotació, 

i l’espai enfront d’ella es percep com una 

plaça on es realitzen els actes relatius a 

la festa.

PLAÇA SENSE CONTEXT
Falla Castielfabib - Marqués de Sant Joan
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El monument gran s’instal·la en l’extrem 

oposat de l’eventual “plaça”, i actua com 

a contenidor de l’espai en correspondèn-

cia amb la carpa i com a reclam visual 

des de l’avinguda en l’eix de la qual 

s’assenta.

La disposició i caràcter dels monuments 

té una incidència decisiva en l’experiència 

del visitant eventual. 

L’esperit de la comissió, i del tipus de 

falla que proposem, té com a condició 

ineludible l’eliminació de les tanques, 

la qual cosa implica un acostament de 

l’objecte al visitant, i per tant una expe-

riència no exclusivament centrada en el 

sentit visual.

NITUNIYO
Carlos Calatayud i Jesús Navarro





Tenim clar que alguna cosa pública és 

que ens pertany a tots per igual, però 

quan el cognom “públic” apareix precedit 

d’un nom comencen a sorgir els matisos. 

Ens pertany per igual el carrer que 

l’hospital?, la plaça que el museu? Doncs 

sí, tots dos són de tots, si és públic ens 

pertany, ho compartim. 

El que canvien són les regles.

No regeixen les mateixes normes per a 

una institució pública que per a un espai 

urbà. Una cosa tan òbvia té les seues 

derivades divertides. Quan el Centre 

del Carme Cultura Contemporània ens 

convida a Bernat, Juanjo i a mi a realitzar 

una falla en el claustre renaixentista del 

museu ja ens adverteix: i no es podrà 

cremar… ací. 

Aquesta va ser la primera de les normes 

que feien d’aquesta falla una mica 

diferent. I que més tard esdevindria 

en oportunitat. Després vindrien més: 

haurà de romandre plantada un mes 

i en la mesura que siga possible caldrà 

incloure’l en la dinàmica de tallers 

didàctics de foment de la cultura creativa 

que és el adn bàsic del centre cultural.

Com a arquitectes que som sabíem 

des del principi que si aquesta 

intervenció havia de viatjar per diferents 

espais el seu disseny havia de ser capaç 

d’adaptar-se a diferents ambients i llocs.

Per contra al carrer Corona l’escatat 

animal es girava en si mateix per a pro-

tegir-se d’un ambient hostil, generant 

un espai protector en el seu centre. 

Però ací no queda tot, durant una estona, 

en el seu camí del museu al carrer, el drac 

va estar viu de la mà dels amics i fallers 

que el van ajudar en el seu últim viatge.

Va cremar sent de tots, sempre ho va ser.

MIXURO

Javier Molinero

FALLA ITINERANT
Falla CCCC 2018 - Centre del Carme Cultura Contemporània
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