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A

cabada la Guerra Civil s’estableix un directori militar que recompon l’organigrama polític, social
i econòmic de l’Estat. Les falles no són alienes i han d’adaptar-se a les noves doctrines morals i
artístiques manades, tal com ho expressa el Regidor de Cultura Martín Domínguez Barberà. Els
cadafals s’executen reproduint peces de l’art clàssic i barroc, sobretot elements d’apologia valenciana, cuiden
el retrat en els ninots, i les composicions es disposen en vertical (base-cos central-coronament) per donar
major volum. No hi ha llicència a cap alternativa estètica que desvirtue la bellesa de les formes naturals,
com feien les avantguardes dels anys 20-30 (kitsch, art decó), afins als gusts de la II República. Naix la falla
clàssica, tradicional i barroca, malgrat que el terme correcte que caldria emprar és “falla academicista”1.
Regino Más Marí és l’artista més reconegut2 dintre de la plàstica de falla academicista dels quaranta
amb monuments com So Quelo, Rei de l’Horta (Plaça del Caudillo, 1942), Bogeries de la nova música (BarquesPascual i Genís, 1942), La llei de l’embut i Restriccions elèctriques (Mercat Central, 1944 i 1945), titllades com
del millor de la Història de les Falles. Amb Subvencions i Jo sóc la vaca lletera (Mercat Central, 1954 i 1955)
s’aproxima a la caricatura, com en Sobre rodes (Convent Jerusalem, 1958), on combina el laboriós treball de
reproducció fidedigna de la Carrossa de les Nimfes3 amb ninots animats plens de gràcia, com els indultats
del foc Vespa tipus llonganissa per a dur iaies a missa. El Moisés de Miguel Ángel i la madrilenya Font de
Cibeles; gerros, canelobres, objectes varis… i gent del carrer, com el ninot Vell del violí de 1942, els modela
sobre cera amb elegància seguint l’autenticitat de la forma natural, inclús les figures sornegueres no perden
del tot eixa expressió real. Temàticament, el mestre Regino Mas aprofita enginyosament el retrat per sortejar
la censura i fer sang dels mals de postguerra: fam, misèria i estraperlo.
Vicent Tortosa Biosca amb La barca de Caronte (Avinguda de l’Oest, 1958), Vicent Pallardó amb Plus Ultra
(Plaça del Caudillo, 1956), Manuel Giménez Monfort o Pasqual Carrasquer (en Cullera a partir dels anys 60) són
altres destacats escultors del foc de la dècada que construeixen d’acord al rigorós cànon marcat. Més pròxims a
la vida de barri, estan Josep Arnal i Josep Barea Sánchez amb ninots de denúncia social com els salvaguardats
respectius Cantinflas i don Manolito (Campament de Beniferri, 1946) i Lladre de coloms (Hernán Cortés-Cirilo
Amorós, 1954). Emilio Ferrer Cabrera (Plaça d’Espanya, 1943 i 1946) és l’artista cullerenc del moment.
La situació del país poc a poc comença a estabilitzar-se. El règim inicia una lleugera apertura a l’exterior
que desembocarà en “el Desenvolupisme” dels anys 60, tot i mantenir encara el ferri control polític, social i
moral intern. Un dels elements de propaganda és l’art i els autors d’avantguarda, però les falles -artísticament
costumistes4- també hi són partícips en aquesta campanya de polit d’imatge del país pel seu potencial turístic.
1 Corrent que destaca per la gran qualitat de la tècnica del retrat natural. Exemples: Sorolla, els Germans Benlliure i Pinazo.
2 Vint-i-dos Primers Premis, dotze Premis d’Enginy i Gràcia i cinc Ninots Indultats.
3 Berlina dels Marquesos de Dos Aigües exposada hui en el Museu de Ceràmica “González Martí” (València).
4 D’expressió de realitat quotidiana o folklòrica.

Monument amb destresa escultòrica. La fama de Salvador Debón.
Falla Plaça del Pilar de València (1977). Arxiu: Josep Alcayde.
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Al caliu del mecenatge a l’art modern i la profitosa projecció internacional de la Festa, sorgeixen experiències
com Correguda de bous surrealista (Plaça del Caudillo,1954) d’Octavi Vicent amb esbós de Dalí o l’art pop5 de
Gepes acabes d’eixir de l’ou (Mercat Central,1961) de Ricardo Rubert i d’Embotellaments (Plaça del Caudillo,
1968) dels Germans Fontelles, iniciatives conceptuals que, tanmateix, no alternen en l’ideari establert de “falla
de sempre” del conservador món faller. Un dels seus crítics és el mateix Regino Más.
Per altra part, dintre del marge de maniobra que permet l’academicisme faller i en aquest clima de
possibilitats plàstiques, Modesto González reivindica la seua marca caricaturesca, irònica i canalla -iniciada
abans de la Guerra Civil amb El Dia de l’Estatut (Carrer Escalante, 1934)- amb El puro i la figura indulta
Cacauera estraperlista (Plaça de la Mercé, 1943), Què monos estem! (Na Jordana, 1956) i Ni metro ni vara…
pam a pam (Plaça del Caudillo, 1961).
A finals dels 60 promocionen les seues carreres una fornada d’artistes provinents d’Arts i Oficis i
l’Escola de Belles Arts, els quals destaquen per la seua destresa escultòrica, composició monumental,
afinada caricatura, rigorosa cura dels acabats i generalitzar l’ús del cartró com a material de construcció. La
dita Generació d’Or són Salvador Debón amb La lluita de la vida (Visitació-Oriola, 1958), La fama (Plaça
del Doctor Collado, 1960) i Contaminació (Plaça de la Mercé, 1972); Juan Huerta amb Suplicis (FerroviàriaBailén-Xàtiva, 1961) i Noé i el segle XX (Convent Jerusalem, 1964); Julià Puche amb Xoriços (Convent
Jerusalem, 1970) i Naufraguen les tradicions (Na Jordana, 1975); Vicent Luna amb Va bola! (Mercat Central,
1963) i Serp de mar (Plaça del Caudillo, 1975); Manuel Viguer i el jove Fernando Roda (en Cullera a partir
dels 1970). José Luís Sapiña Mompó Rosquilla (Sant Antoni, 1962-1964) i José Simó Marí Blasco (infantils
Colom-Toledo, 1966-1968) són reflex d’aquests mestres a Cullera.
El cadafal alegre i desembarassat es consolida en els anys 70. Amb el relax de la censura, es pot ser més
mordaç, irònic i picant, característiques de l’acudit que adopta l’estil animat faller, tot i que la temàtica peca de
genèrica i supèrflua. Col·laboren en l’esbós de falles signatures del camp del tebeo com Josep Soriano Izquierdo; la
caricatura comporta més treball d’escultura i els colors d’oli junt en el vernís setinat realcen les faccions sornegueres
dels ninots. Destaca Josep Martínez Mollà amb La publicitat (Ferroviària-Bailén-Xàtiva, 1973) i El rapte d’Europa
(Plaça del Pilar, 1977); i marcant una tendència més bròfega, expressiva, grotesca i de composició atrevida està
Josep Pascual Pepet amb Els Set Pecats Capitals i La caça (Convent Jerusalem 1975 i 1979). En Cullera figuren
Andrés Martorell (La Taüt, 1975-1977) i Francisco Escrivá Bañuls (El Canet, 1976-1979). Miguel Santaeulalia és
l’artífex del retrat i la caricatura moderns amb La solució (Plaça de la Mercé, 1981), El mercat (Ferroviària-BailénXàtiva, 1984) i El barri (Na Jordana, 1986). Clemente Piera (El Canet, 1983, 1984 i 1988), Antoni i Lluís Colomina
(Passeig, 1984-1993) i Roberto Andrés Palop (La Taüt, 1986-1990) segueixen la manufactura Santaeulalia.

Falla continuista. Pinzellades Valencianes de Juan Canet..
Falla Esparter- G.V. Ramón i Cajal de València (1992). Arxiu: Joan Castelló.
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Vicent Agulleiro amb Farolers i La creació (Plaça del Pilar, 1985 i 1987) i Joan Canet amb Pinzellades
valencianes i València mora i cristiana (infantils Espartero-G.V. Ramón i Cajal, 1981 i 1986) representen
el continuisme de Regino Mas, Salvador Debón i Juan Huerta: severitat, perfecció, pulcritud i naturalitat
però dotats de major composició, més harmonia cromàtica i una ironia depurada. L’estil Canet és seguit per
5 Caracteritzat per emprar objectes o rostres populars i reinterpretar-los. Exemples: Manolo Valdés i Rafael Solbes.

Hermógenes Aroca (infantils Passeig, 1984-1987), qui rivalitza amb aquell pel Premi de Secció
Especial Infantil i el Ninot Indultat.
És interessant l’evolució d’Alfredo Ruiz des de l’escultura integra de Temptació (Plaça del
Pilar, 1974) a la desintegració figurativa de Naturalea morta (Plaça del Pilar, 1982) i l’avantguarda
d’Evolució… i? (Humanista Mariner-Manuel Simó, 1987); de Manolo Martín d’Els Pecats Capitals
(Na Jordana, 1982) al dibuix de la Nova Escola Valenciana de Còmic (Sento Llobell) i l’humor
gràfic (Antoni Ortiz Ortifus) d’Una estoreta velleta i Ho tenim tot davall, però… (Plaça del País
Valencià, 1986 i 1988); o José Giménez, importador de l’estil alacantí6. De nou, queda comprovat
que les falles mai estan fora del context d’experimentació que es viu: “la Moguda”. Malgrat, el
món faller és molt quadriculat i la polèmica suscitada per aquests vessants motiva -per exemplea Manolo Martín a deixar de fer falles. Tanmateix, es dóna mostra que el barroc faller i el seu
estrident croma s’han col·lapsat i és precís que hi haja altres camins.
Seran tres artistes -avalats pel Premi de Secció Especial- qui, sense ser tan rupturistes amb
la textura clàssica, donen noves lectures de l’academicisme faller en la transició dels 80-90. Ramón
Espinosa, influenciat per la música electrònica, la il·lustració fantàstica, els còmics, el cinema
pornogràfic i el pop art, alça la magna Eroticrònica (l’Antiga de Campanar, 1989); Julio Monterrubio
es defineix amb Caceres (Plaça del Pilar, 1992) en un estil basat en un modelat senzill, suau, de formes
planes, rectes i estilitzades, caricatura amable i pintura pastel a l’aigua per obtenir més lluminositat;
i, seguidament, Mantis viatgera (Convent Jerusalem, 1993) culmina l’evolució d’Agustín Villanueva i
les falles-espectacle (llums, sons, ambientació) marcades per la literatura de ciència ficció.
Queda obert un ventall d’opcions perquè els novells Joan Carles Donet, Josep Lafarga,
Pere Baenas, José Latorre i Gabriel Sanz, Paco López Albert, Joan S. Blanch o la nissaga
Santaeulalia Serrán (Miguel, Pedro i Alejandro) trien.
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Falla rupturista. Caceres de Julio Monterribio.. Falla Plaça del Pilar de València (1992).
Arxiu: Vicent Luna.
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