
visita guiada falles 2023



Cinc anys, cinc



Estem en Falles, estem d’enhorabona! Complim 5 anys 
estudiant la festa fallera. L’arquitectura, l’espai públic, el món 
de la infància i el disseny han sigut analitzats en anteriors 
exposicions del CTAV del 2018, 2019, 2020, 2022‘. En 
aquests anys, més de 500 persones ens han acompanyat en 
les visites guiades a falles experimentals.

Aquest 2023, el CTAV vos convida a revisar les falles centrant 
la mirada en la tècnica constructiva de la Vareta. Amb 
aquesta exposició volem revindicar la figura dels Artistes 
fallers, l’artesania i la seua evolució. Les falles s’arrelen en la 
tradició però també en la innovació. Entra i acompanya’ns a 
l’interior del monument entre dogas i llistons per a entendre

“Vareta. Quan la tradició es torna moderna”

Amb motiu de la celebració del mundial 1982, Vicent Luna 
realitza, per encàrrec de l’Ajuntament de València, una 
colossal figura de vareta. En 2002 el Col·legi Territorial 
d’Arquitectes d’Alacant reconeix l’originalitat d’una figura 
nua de vareta de l’artista faller Manolo García per a la 
comissió de la Foguera Hernan Cortés. És la nova bellesa? La 
declaració de les falles com a patrimoni de la humanitat en 
2017 i la participació d’una generació de professionals del 
disseny són noves fites que ens acosten a unes altres falles, a 
la modernitat.

La mostra comissariada, per l’arquitecte Rafa Rivera, compta, 
a més, amb la col·laboració d’artistes fallers, comissions 
falleres i dissenyadors. L’exposició es completa amb la ja 
habitual visita guiada a les falles Experimentals del centre de 
València el dimecres 16 de març.

Pablo Peñín Llobell Arquitecte i Secretari del CTAV



2018

Junta de Govern del CTAV | Comissions de les Falles participants 
| Miguel Arraiz - Pink Intruder | Carlos Calatayud - Nituniyo  
Crearqció: Lidia Escuder, Julia Gomar, Julia Pineda, Pepe Lerma, 
Adrià Solbes Jaume Puchalt y Manuel Causanilles | Empar Dolz  
Nituniyo | Equip [UPV]: Pedro M. Cabezos, Jaume Chornet, Jordi 
Chornet, Sara Fernández Cristian Gil y Leonardo Gómez | Eva 
Figueroa - Nituniyo Xavier Laumain - ARAE | Javier Molinero  
Mixuro | David Moreno - Pink Intruder Jesús Navarro - Nituniyo  
María Oliver - Mixuro | Ibán Ramón | Rafael Rivera Ricardo Ruiz 
Romain Viaul | Santi Vicente - memosesmas

“El foc, devorador de l’efímer, té especial rellevància a la 
primavera, l’estació de la renovació i ací, l’arquitectura, no 
podia romandre impassible.

Per això descobrim la meravellosa contradicció de projectar 
per a cremar. És el regne de l’efímer, amb el foc com a 
objectiu, amb la convicció que tot és temporal i, després, 
l’ocell Fènix farà el seu treball.”

La mostra va repassar la creixent incorporació dels 
arquitectes en el món faller. Nous dissenys, noves idees, 
nous materials, innovació o tradició?.



2018 Arquitecturas para el fuego



2019

Junta de Govern del CTAV | Comissions de les Falles participants  
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  Ajuntament 
de Barcelona | Noel Arraiz Ricard Balanzá | BD fallas | Pedro 
Cabezos | Cendra Digital | El laboratorio de luz | EFG  Daniel 
Escobedo Bernat Ivars | Javier Matoses Milimbo | Javier Molinero 
| Nituniyo | Pau Olivares | María Oliver | Diego Opazo  Jordi 
Peiró | Ibán Ramón, Anna Ruiz | Santi Vicente (memosesmás)  
Milena Villalba.

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 cercaviles, mascletas, 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 centrava en la 
relació entre el monument faller i els seus carrers i places. 
Arquitectes, dissenyadors, historiadors i artistes fallers 
repassaren, des d’aquesta perspectiva, les claus d’algunes 
de les nostres falles més destacades. 

EL CTAV convidava “a passejar-se” per les nostres falles a 
través dels textos, fotos i vídeos de l’exposició, a descobrir 
una altra mirada de la festa.



2019 La falla i la plaça



2020

Junta de Govern del CTAV | Comissions de les Falles participants 
| Rafael Rivera  Ivan Esbrí | Jesús Peris | Ricardo Ruiz | Nituniyo  
Carlos Calatayud | Jesús Navarro menosesmas | Santi Vicente  
Javier Molinero | Bernat Ivars | Hugo Morte | Anna Ruiz | Pepe 
Romero | Jaume Chornet | Miguel Arráiz | Crearqció | Miguel 
Hache Marta Ródenas  | Manolo Martín.

La mostra presentava algunes de les falles infantils més 
interessants dels últims anys, en les quals, destacava el 
protagonisme que havien aconseguit els arquitectes. Per 
altra banda, també feia un recorregut històric en relació al 
paper que han anat jugant els xiquets a les falles des del seu 
origen fins a l’actualitat mitjançant reflexions que plantegen 
ademés de quina manera volem que els menuts visquen i 
participen de la festa en un futur.

En aquesta edició, l’exposició enfocava l’interés per les 
falles des de la perspectiva dels menuts i adaptava el format 
de la mostra a les seues maneres de percebre els continguts. 
Imatges, llibrets, maquetes, ninots, estructures... i, sobretot, 
TALLERS INFANTILS per experimentar en la creació i 
contrucció del monument faller. Es tractava de tres tallers on, 
els xiquets i xiquetes podien crear els seus ninots de falla 
amb contruccións de fusta, fer estructures amb peces de 
cartó ensamblades i vestir ninots amb teles dels últims tres 
segles a la manera en què ho feien els xiquets fa més de cent 
anys quan participaven en la realització de la falla d’una 
manera molt activa.

La mostra comissariada, una vegada més, per l’arquitecte 
urbanista Rafa Rivera, comptava ademés amb la 
col·laboració d’arquitectes, dissenyadors, historiadors, 
artistes fallers i profesionals del tèxtil.



2020 Del Joc al Foc



2022

Junta de Govern del CTAV | Comissions de les Falles participants 
| Rafael Rivera Miguel Ángel Pérez | Ricardo Ruiz | Alejandro 
Lagarda | Alfred Ruíz | Miguel Hache | Manolo Martín Anna Ruíz 
| Javier Molinero | Bernat Ivars | Juanjo Oller.

Les falles sempre han sigut la suma de diferents disciplines. 
L’escultura, la pintura, el dibuix, l’humor, la literatura i el 
disseny són components fonamentals de l´arquitectura 
efímera.

La nostra cultura mediterrània arrela en la festa fallera. 
Tradició però també innovació. La declaració de les Falles 
com a patrimoni de la humanitat en 2017 i la participació 
d’una generació de professionals del disseny són noves fites 
que ens acosten a la modernitat.

El Col·legi d’Arquitectes va participar com una de les seus 
de la WDC València 2022. L’arquitectura, l’espai públic, i 
el món de la infància, havien sigut analitzades en anteriors 
exposicions del CTAV del 2018, 2019 i 2020. El CTAV va 
reprendre la iniciativa i va produir una nova edició dedicada 
al disseny.

La mostra comissariada, per l’arquitecte Rafa Rivera i Ricardo 
Ruiz, comptav ademés amb la col·laboració d’arquitectes, 
dissenyadors i artistes fallers. La mostra es completava amb 
la ja habitual visita guiada a les Falles Experimentals del 
centre de València el dimecres 16 de març.

cremar el disseny



2022 Cremar el disseny



Circuit per les falles 
experimentals cèntriques

RECORREGUT:
Exposició «Vareta. Quan la tradició es torna moderna» en el CTAV
Falla Plaça de l’Ajuntament
Falla Plaça de la Reina-Paz-San Vicent
Falla Lepanto - Guillem de Castro
Falla Borrull - Socors
Falla Mossén Sorell - Corona
Falla Ripalda - Beneficiència - San Ramón
IVAM: «Alfredo Ruiz: camins cap a la modernitat en les falles»
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ORGANITZA:
Junta del CTAV | Col·legi Territorial d’Arquitectes de València
Pablo Peñín, Secretari del CTAV

COMISSARI EXPOSICIÓ:
Rafael Rivera, Arquitecte i Urbanista

MUNTATGE
Àrea de Cultura del CTAV

AGRAÏMENTS
Manolo Martín, Manolo García, LZF lamps, María García, Alejandro Lagarda, 
Vicent i Pere Borrego, Ramón Ferrer, M. Pilar y Mª José Luna, Javier Mozas Paco 
Pellicer, Ángel Romero, Jose Vicente Llopis, Juan Solbes, Alejandro Lagarda, 
Foguera Hernán Cortés, Ricardo Ruiz, Miguel Ángel Pérez, Adolfo González, 
Escif, José Bravo i comissions falleres participants en les visites i l’exposició.

Exposició CTAV
«Vareta. Quan la tradició es torna moderna»





Falla Plaça de l’Ajuntament
Artista: Marina Puche + Manolo García
Lema: «Cardioversió valenciana»
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Cardioversió és el procediment mèdic que restaura el ritme 
cardíac normal en les persones que pateixen determinats 
tipus d’anomalies en els batecs del cor. I això, però a la 
valenciana, és el que proposen a través “d’un gran cor que 
ens parla d’emoció, batecs i experiències que creen alegria 
i palpitacions en el cor, emocions que restauren eixe batec i 
moments pels quals el nostre cor s’obri, creant una metàfora 
d’esta felicitat amb la florida de la flor del taronger entre 
taronges en arribar la primavera”.

“Al voltant de la pregunta ‘i a tu, què t’encén el cor?’ es 
desenvoluparà tota la falla”, han detallat. “Hem volgut 
enfocar eixa alegria de viure, de bategar i de sentir com a 
visió de la nostra ciutat i de la terreta, amb un passeig pel 
centre històric en el qual els seus monuments com el Micalet, 
Santa Caterina o les torres t’envolten”, han descrit.

La falla farà 20 metres d’alt i destacarà en ella el cor de 
vareta, de 10 metres. El cor estarà fet completament de 
fusta, amb l’especialitat de vareta, respectant així l’ecologia 
i l’adequació dels materials per a crear una cremà neta, 
blanca i tradicional. A més, “amb la seua forma tan orgànica, 
permet jugar amb la direcció de la vareta i les tonalitats, 
creant grans clarobscurs, i esta forma acompanyaria a 
l’espectacularitat de la falla, amb un material orgànic, 
natural i flexible com és la fusta, contrastant amb els colors 
de les taronges”
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Falla Plaça de la Reina-Paz-San Vicent
Artista: Escif + Latorre i Sanz 
Lema: «El Mirador»

El próximo año se celebra el centenario de la muerte de Joaquin 
Sorolla. Por ello proponemos hacer un homenaje a su trabajo 
como pintor. Queremos presentar un busto del artista inspirado 
en uno de sus autorretratos. Un monumento clásico y solemne 
que pintaremos con toda la destreza que nos sea posible. Una 
falla tradicional que nos acerque al trabajo y a la pintura de este 
artista magno. Una celebración de nuestra cultura presentada en 
el epicentro de nuestra ciudad. 

La cualidad de un artista no es tanto la de mostrar como la de 
compartir. Un artista utiliza la poesía para intentar acercarse al 
mundo que le rodea, para ubicarse, para justificar su existencia. 
No con la intención de mostrar a los demás cómo es este mundo, 
pero sí, quizás, con la intención de compartir con los demás su 
vivencia utilizando para ello el lenguaje del arte. 

Sorolla, en sus pinturas, no nos descubrió la luz de Valencia. La 
luz ya estaba allí, fuera, antes incluso de la primera pincelada. 
La pintura no la retiene, pero sí facilita su reflejo. Si pudiera 
contenerla, aunque fuera sólo una micra, sería posible ver estas 
pinturas en la oscuridad de la noche. No es el caso, porque la 
luz en la pintura es solo un espejismo que nos permite recrear una 
sensación particular, distante y ajena, diferente a la sensación 
propia y personal que despertó en el pintor la necesidad de 
pintarla.

Sorolla buscó recrear su experiencia con la luz a través de 
la pintura, aún a sabiendas de que semejante enmienda era 
imposible. La naturaleza no puede ser reproducida. Sorolla falló  
pues e su propósito, como fallan todos los artistas, pero falló con 
tanta destreza y elegancia que su falla consiguió legitimarlo como 
uno de los grandes pintores de la historia de la pintura.



El “error” de Sorolla es común a todos los artistas. El arte, en su 
prístina esencia, es un ejercicio fallido de emulación de la vida. 
Queremos recrear la naturaleza para poder entenderla. Queremos 
recrear la naturaleza para poder controlarla. Queremos saber 
cuál es el sentido de nuestra existencia y delegamos en el arte la 
misión de revelárnoslo. Pero no se puede recrear algo que ya
fue creado. Como no se puede uno bañar dos veces en el mismo 
río. El arte, a lo sumo, puede evocar, pero no volver a crear. Y es 
justamente esta evocación la que posibilita que sea el espectador el 
que construya, a través de la mirada, una experiencia nueva. Una 
completamente nueva. De aquí la importancia de la persona que 
observa, el observador, y de la profundidad de su observación.

Queremos hacer un homenaje a la pintura de Joaquin Sorolla, 
sin caer en la trampa seductora de la reproducción edulcorada. 
Queremos esquivar el espectáculo per se, tan común en los
lenguages del arte. Queremos acercarnos a la vida, revindicando 
la posición del observador como eje vertebrador de la experiencia 
artística.

Presentamos un busto monumental de Sorolla. Así es. Pintado con 
toda la destreza que nos sea posible. Ciertamente. Pero este no 
es el foco. En esta obra, Sorolla interpreta el papel de caballo de 
Troya. Es el muñeco del ventrilocuo, a través del cual podemos 
hablar libremente, pensar desde dentro, ver a través de sus 
ojos. Eso es. Vamos a abrir una puerta en la espalda de Sorolla, 
posibilitando la entrada en su interior. Le vamos a arrancar los 
ojos, abriendo dos ventanas en su cara para que podáis asomaros 
por ellas. Bienvenidos al universo del genio. Entren dentro de su
cabeza. Permítanse mirar a través de sus ojos. Vean cómo la gente 
les mira desde fuera. Y qué es mirar sino proyectar una pregunta: 
¿este soy yo? ¿Este mira y este que ve?

Este es el proyecto. Gente mirando... a gente mirando. Los ojos ya 
no son solo los ojos de Sorolla sino que son las miradas que ven 
las otras miradas. Esta correspondencia mágica que evoluciona
la universalidad de los ojos en un autorretrato ahora corpóreo por 
fin responde: yo he visto esto y no estamos solos. Se ha producido 
el encuentro.
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Falla Plaça de la Reina-Paz-San Vicent
Artista: Escif + Latorre i Sanz 
Lema: «El Mirador»
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Falla Lepanto-Guillem de Castro
Artista: Anna Ruiz
Lema: «Biblioteca»

Una biblioteca contenidor de memòria.

Veus que ens parlen des del passat per mantenir encara un 
diàleg en el present.

Pensaments, emocions, tota una sèrie d’intents d’entendre a 
l’ésser humà, tota una sèrie de per què es existencials, tota 
una sèrie de vivències i emocions que encara ens aborronen 
la pell.

Parlar d’això, de contingut, en plena època on el saber i 
la cultura no entesa com a entreteniment sembla quasi 
anacrònic, o tal vegada no ho siga? Tal vegada és 
imprescindible fer-ho, tal vegada per això una actitud 
adorniana és la que té més sentit, la de caminar pels 
màrgens, la de quedar-nos en allò particular, la de fixar-
nos en la diferència. Serà la forma de sobreviure?
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Falla Borrull-Socors
Artista: Didac Ballester + La comissió
Lema: «1,5º i augmentant?»

L’escalfament global és el procés d’augment gradual de la 
temperatura de la Terra com a resultat de l’activitat humana. 
Malgrat que hi ha hagut altres períodes de canvi climàtic en 
la història de la Terra, no n’hi ha cap que haja estat tan ràpid 
com l’episodi actual.

Què fem ara? Exigir, córrer, reemplaçar, renunciar. Repensar 
i refer. Entendre que, si es canvia tot —i així és— no podem 
anar amb propostes polítiques, socials i personals de joguet. 
Estimarnos tant el país per a ser capaços de canviar-lo.

Dignificar-lo amb una transmutació real i no anar posposant 
la transició amb bones paraules. Donar contingut real a les 
proclames i no banalitzar-les. Ésser conscients del poder que 
tenim, però també del que ens pertany i ens han arrabassat. 
Preguntar-nos: i ara jo què faig?

Extret de: “I ara jo què faig? Com véncer
la culpa climàtica i passar a l’acció”

Andreu Escrivà. Sembra Llibres, 2021
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“Explica la llegenda, que fa molt temps, un humil granger 
vivia en un xicoteta aldea. Els seus veïns  el consideraven 
afortunat perquè tenia un cavall amb el qual podia llaurar 
el seu camp.
 
Un dia el cavall es va escapar a les muntanyes. En 
assabentar-se els veïns van acudir a consolar al granger 
per la seva pèrdua. “Quina mala sort”, li deien. Al que el 
granger els va respondre: “mala sort o bona sort,...
mai se sap”.

Uns dies més tard el cavall va tornar portant amb si diversos 
cavalls salvatges. Els veïns van ser de nou a casa del 
granger, aquesta vegada a felicitar-lo per la seua bona 
sort. Els va rebre contestant-los de nou, “Bona sort o mala 
sort... mai se sap”

El fill del granger va intentar domar a un dels cavalls 
salvatges però va caure i es va trencar una cama. Una altra 
vegada, els veïns es lamentaven de la mala sort del granger 
i una altra vegada l’ancià granger els va contestar: “Bona 
sort o mala sort, mai se sap”. 

Dies més tard van aparéixer al poble els oficials de 
reclutament per a emportar-se als joves a l’èxèrcit. El fill del 
granger va ser rebutjat per tindre una cama trencada. Els 
aldeans, com no!, comentaven la bona sort del granger i 
com no, el granger els va dir: “Bona sort o mala sort...mai 
se sap.”

Anthony de Mello

Falla Mossén Sorell-Corona
Artista: Escif + Manolo Martín
Lema: «Mai se sap»





Falla Ripalda-Beneficència i Sant Ramón
Artista: Ricardo Alcaide
Lema: «L´Espantaocells Acomodat»
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Com a crítica a l’especulació, aquesta es representa amb la 
figura d’un espantaocells, figura que al·ludeix als constructors 
i la “bambolla immobiliària” que tant va afectar la nostra 
societat.

Un equilibrista amb paraigua com si es mantinguera sobre un 
cable d’acer però el fa sobre coixins, aquests simulen el barri 
o blocs de cases com deixant caure el seu pes i autoritat sobre 
ells.

Lluita contra allò que afecta la vida quotidiana d’un barri 
tan marcat per l’abandó i els desnonaments. Un apoderat 
que va vendre palla i que després es va arruïnar, benefici i 
prosperitat efímera que com a tal cremarà en aquesta falla 
com a purificadora i esperança de nous temps al barri.

Els coixins pensats perquè siguen còmodes per als visitants i 
veïns, que se senten còmodes en el seu barri, en la seua plaça 
que gaudisquen de l’espai urbà que tant desitgen i enyoren.

Places verdes i no solars, carrers nets i no pintades i 
degradades, serveis.





IVAM
«Alfredo Ruiz: camins cap a la modernitat a les falles»
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Alfredo Ruiz: camins cap a la modernitat a les falles presenta 
la singular trajectòria de l’artista valencià Alfredo Ruiz Ferrer 
(València, 1944). Considerat un dels precursors de l’aparició 
de nous llenguatges a les falles de València, el seu camí està 
carregat de polèmica i debat a l’espai públic.

La presentació de l’exposició es farà com un diàleg distés entre 
l’artista Alfredo Ruiz i els comissaris de la mostra, on s’abordaran 
qüestions que permeten entendre el calat i la importància de 
la seua obra en el context local, així com la peça central de 
l’exposició, la falla ‘Bosc geomètric’, una creació inèdita. A 
més, es projectarà una peça de vídeo que forma part del treball 
de recerca i que recull les veus d’alguns dels artistes de falles 
experimentals en l’actualitat.
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