
Des que tenim constància de 
l’existència del monument faller 
com el coneguem ara com ara, hi 
ha hagut sempre dues màximes 
a l’hora de confeccionar-lo. En 
primer lloc, trobem l’element 
satíric, de crítica, centrat nor-
malment en el poder. Per altra banda l’element estètic, en el que en les primeres falles de 
les quals tenim material gràfic es centren en una sola escena, anant evolucionant amb el 
pas del temps a cadafals cada vegada més complexos i plens de ninots, deixant de costat 
la sàtira per a centrar-se més en l’estètica. Però, per altra banda, trobem altra opció dins 
de la uniformitat estilística que ha anat imperant a partir de la segona meitat del segle xx 
fins als nostres dies.

Es tracta de les falles que anomenem com a “Experimentals” o “Innovadores”, que, moltes 
vegades i com bé reflexa Rubén Tello al text del llibret de la Falla Corona ‘Els camins de la 
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innovació’ (2008: 30), les falles experimentals tenen 
el càstig de no emportar-se un premi alt al concurs 
general al participar alhora al concurs que convoca 
independentment l’Ajuntament de València per a 
aquesta tipologia de monuments. A banda, les comis-
sions que opten per aquesta tipologia de monuments 
tampoc obtenen el reconeixement del món faller.

Però, per a centrar-nos a fer un anàlisi detallat sobre 
les diferències i les semblances que tenen aquests 

cadafals amb què per tradició podríem afirmar que 
poden anomenar-se canònics, hem de començar a fer 
un repàs fins a arribar al punt d’inflexió en el qual, 
unes comissions i artistes decideixen prendre aquest 
camí.

LA FAllA aRtíStiCa O mOdeL pAraDigMàtIc 
dEls moNumEntS
Segons marca Antonio Ariño (1992:145), és a les falles 
de 1915 quan el diari El Mercantil Valenciano, senten-
cia que les falles abandonen la tradició d’amuntegar 
trastos vells i obrir la porta a noves maneres de cre-
ar-la. Podem parlar de la gènesi del que coneguem 
com a falla artística, un model que amb el pas del 
temps i lligat a les vicissituds polítiques i socials del 
moment farà que siga el model que s’impose fins als 
nostres dies. 

És ací on tenim una clara aposta per part de les elits, 
que han sigut durant anys el centre de les crítiques 
als monuments, i que ara donen suport a una inicia-
tiva de Lo Rat Penat, just al canvi dels segles xix i xx 
(1895), que recull un programa de reforma dels monu-
ments per a convertir-los en veritables escultures. 

Ariño (1990: 145) recull les cinc característiques 
d’aquesta tipologia de les falles: monumentalitat, 
caràcter escultòric, proporcionalitat i atreviment 
constructiu. Amb el pas del temps podem observar 
que aquests trets continuen vigents fins a la seua 
exageració, creant uns monuments de majors propor-
cions i risc compositiu. És a dir, es va abandonant la 
falla-escena conformada amb una base i un grup de 
ninots al damunt per un nou paradigma compositiu, 
en un principi essent un remat, fins a evolucionar a 
un remat que de per si ja és una escena.

Reflexions a l’ombra de la lluna, de Emilio Miralles —amb disseny de 
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Aquesta imposició de la falla artísti-
ca s’accentua amb la imposició d’un 
nou règim dictatorial sorgit de la 
victòria del ban sublevat a la guer-
ra civil, ja que fins aquest moment 
trobem la convivència entre com-
posicions més completes i d’altres 
que són hereves dels cadafals dels 
segles xViii i xix. En aquest nou ordre 
es pretén que els monuments fugen 
de la sàtira i l’humor més àcid vist 
en temps anteriors per a centrar-se 
en una tipologia que es centra en 
composicions més centrades en la 
perfecció tècnica, enginy i crítiques 
més suaus sense involucrar-se en 
temes nacionals, internacionals o 
bé polítics i socials. 

L’ideòleg d’aquestes normes va ser el ponent de Fires i 
Festes de l’Ajuntament de València, Martín Domínguez 
Barberá, que el 1939 escriu a l’assaig Rumbos del orden 
nuevo les directrius, destacant el següent paràgraf:

“En las fallas la fórmula exacta es esta: conservar lo po-

pular y desechar lo chabacano. “Pensat i fet” ha podido 

ser un lema lamentable que los valencianos habíamos 

tomado demasiado en serio. […]

Hay que recomendar a las Juntas Falleras, a los que 

preparan o ejecutan los bocetos, a todos cuantos in-

tervienen en la fiesta, un cuidado exquisito y una pon-

deración inteligente en la elección y desarrollo de los 

asuntos y motivos de las Fallas.”

1 La historiografia de l’art plantejada per Marx i Engels explica que l’obra d’art és el producte d’una concepció econòmica i de poder. 
L’art és concebut com al mitjà per explicar l’ordre establert. En aquest marc podríem veure com el Realisme Socialista soviètic sorgit 
als primers anys de la Unió és un clar reflex d’aquesta concepció.

Aquesta imposició fa que es desenvolupe ja no sols 
un estil marcat per motius al·legòrics, exaltació de 
la cultura valenciana o reproduccions d’obres artísti-
ques de gran format. També veiem com la sàtira i la 
reflexió perd pes en el context del cadafal, per passar 
a ser l’acompanyament que es sol veure a les escenes 
que acompanyen a un remat, normalment associat 
a un conjunt escultòric o a les composicions que als 
nostres dies, com hem esmentat amb anterioritat, 
conformen una escena a gran escala.

Des del punt de vista de la historiografia de l’art 
marxista1, la producció actual de les falles des del 
triomf de les falles artístiques esdevé una manera de 

No pares atenció a l’home darrere de la cortina, de Miguel Arraiz -Bipolaire Arquitectes 

(Castielfabib, 2011). Arxiu Joan Castelló.
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crear falles que s’assembla a una activitat fabril, ja 
que ho podem extrapolar en dos sentits: el primer és 
la creació de cara a aconseguir un benefici econòmic; 
mentre que per altra banda, veiem la reproducció 
en cadena dels monuments. Fet a què podem afegir 
l’existència del refregit molt característics als pobles 
que celebren les Falles i a les seccions inferiors de la 
capital. Tono Herrero en el seu article L’estil artístic 
dels monuments fallers (2002: 68), ja parla d’aquest 
punt de vista, a més de reforçar que la falla tal com 
la coneguem hui és producte de l’aposta del règim 
franquista per una depuració estilística i no per ini-
ciativa de Regino Mas en crear una nova tipologia de 
monument.

Per una banda hem parlat de la perpetuació del pa-
radigma de la falla artística com a estil dominant del 
segle passat i aquest a partir d’una decisió política, 

però és també la imposició del 
concurs de falles, que derivarà en 
una regulació de l’activitat creati-
va a colp de palet.

Herrero (2002: 69) resumeix 
aquest sistema com a “promoció 
unidireccional d’un model de repre-
sentació” que fa que els artistes i 
les comissions que les contracten 
sàpiguen respondre amb obres 
que lluiten pel màxim guardó 
de cadascuna de les categories. 
L’autor també a punta al criteri 
de la subjectivitat com a un dels 
mitjans homogeneïtzadors dins 
de l’estètica, ja que els jurats, a 
vegades elegits per les mateixes 

comissions que formen part d’una secció, configuren 
el gros de les persones encarregades d’avaluar els 
treballs de manera que siguen més proclius a una 
estètica en concret.

Però dins de la imposició d’un estil en concret veiem 
l’aparició d’altre corrent, que fins als nostres dies no 
deixa de ser minoritari. Com hem dit abans, la per-
petuació d’un estil monolític i poc tendent als canvis 
que solen ocórrer amb la resta de les disciplines ar-
tístiques, les falles semblen quedar estancades en un 
relat estilístic. Tant que arracona tots els intents de 
renovació, tant des del relat dels premis com el de la 
crítica del públic. Com a excepcions podríem parlar de 
Gepes a punt d’eixir de l’ou, de Ricardo Rubert plantada 
a la Plaça del Mercat Central el 1961, obtenint un cin-
què premi i la Mantis Viatgera d’Agustín Villanueva a 

A per tot, de Giovanni Nardin (Lepant-Guillem de Castro, 2012). Arxiu Joan Castelló.
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Convent Jerusalem–Matemàtic Marzal el 1991. Aques-
ta última falla suposa una rara avis al rebre el primer 
premi de la secció especial.2

Aquest reducte de regeneració estilística, llevat d’al-
guns monuments que no deixen de ser simples accions 
puntuals, com els exemples anteriorment mencionats 
o Ekklesia, de David Moreno i Miguel Arraiz per a Nou 
Campanar en 2015; Laberint dels afectes el 2013 d’Anna 
Ruiz i Giovanni Nardin per a la Plaça de la Mercè en 
2013 en Primera A, a més de tot un seguit de monu-
ments plantats per Alfredo Ruiz a les seccions altes 
no deixen de ser petites incursions dins d’una idiosin-
cràsia no establida formalment pels estaments fallers 
quant al paradigma de monument faller que tenim fins 
als nostres dies. 

ELs PreMis, eL “ClàSsic”, elS cAmiNs De L’eX-
pEriMenTal, lA tEorIa…
Com hem parlat en l’anterior apartat, un dels trets 
pels quals els monuments més innovadors o experi-
mentals no tenen una clara eclosió dins de la festa és 
la falta de reconeixement dins del món faller. Aquesta 
distinció ve donada pel premi, el qual és per a les co-
missions i gran part de l’opinió pública el marcador 
d’èxit/fracàs en l’execució i desenvolupament dels 
monuments.

Segons prou especialistes en la matèria, com els ante-
riorment esmentats Tello i Herrero o també Gil-Manuel 
Hernàndez i Marcela Jabbaz (2005: 42), l’existència 
d’un concurs paral·lel per als monuments experimen-
tals o innovadors, convocat pel mateix Ajuntament de 

2 Guardons no exempts de polèmica entre l’opinió pública i dels mateixos fallers sobre la idoneïtat d’haver sobrepassat a altres monu-
ments de formes clàssiques. Inclús s’ha arribat a dir que aquest primer premi ha sigut sols una manera de compensar a la comissió 
per l’hegemonia entre les falles de Na Jordana i la Plaça del Pilar.

València i no directament per Junta Central Fallera fa 
que a l’hora de participar en el general, la puntuació 
que reben enfront de monuments canònics siga molt 
més baixa, sent relegats als llocs baixos de la llista de 
premis o inclús a no rebre cap guardó, adduint moltes 
vegades la diferència d’acabats o de composició. A això 
podem afegir-li la concepció moltes vegades que els 

Ekklèsia, de David Moreno i Miguel Arraiz (Nou Campanar, 2015). 
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premis d’enginy i gràcia solen ser presos com a una 
mena de guardó de consolació per a aquells monu-
ments que no obtenen palet, on solen ser agraciats els 
monuments experimentat pel fet de ser “diferents”. 

És aquesta idea la que fa que moltes comissions deci-
deixen no abandonar els models clàssics de l’estètica 
fallera i es centren en monuments reiteratius i fins i tot 
en la repetició o refregit de ninots plantats en exercicis 
anteriors. Però, no només és aquesta eterna baralla entre 
models estilístics el que barra el camí a les falles experi-
mentals. Com hem dit abans, existeix un concurs para-
l·lel i que com bé diu Tello, suposa una estatització dels 
models més innovadors cap a un model que exerceix 
d’exemple a seguir per a totes aquelles comissions que 
volen integrar-se al circuit de les falles experimentals. 
És l’obsessió dels fallers i públic en general per classifi-
car els monuments de la mateixa manera que s’ha fet 
al llarg de la història de l’art. Un fet que ve reforçat per 

3 Per accedir al text complet es pot visitar https://unnouparot.com/2016/04/10/classicus-a-um/.

la teoria d’Alejandro Lagarda que fa al seu bloc “Un nou 
Parot” (2016), on parla dels estils als cadafals. 3

D’aquesta manera ens explica que en contra de la 
concepció de fallers i públic en general, no es pot uti-
litzar el terme clàssic per referir-nos a una falla que 
en veritat no segueix els cànons que han arribat als 
nostres dies de la mà de Vitruvi. En tot cas hem de 
fer-nos, i el públic en general també, a la idea que els 
monuments fallers són una expressió en contra dels 
cànons, ja que són un art que tendeix a l’exageració 
i la transgressió. Per ficar un exemple, una columna 
plantada a una falla possiblement no tinga les mesu-
res, ni tan sols el segueix un ordre. Lagarda, matisa 
que en tot cas el que es veu al monument són motius 
clàssics que s’empren per conveniència temàtica i no 
ens referim a un estil clàssic per se.

Configurant el seu ideari, Tello (2008:31) es remet al 
modernisme per fer una similitud amb les falles ex-
perimentals, ja que aquest moviment artístic no vol 
centrar-se a revisar altres estils sinó que es centra a 
trencar amb tot el passat i crear un sistema professi-
onal de creació artística, diversificant-se en tres cor-
rents: la regeneracionista, que es basa en la recerca 
d’unes falles en què l’artista és un revulsiu des d’un 
punt de vista ideològic; la tendència naturalista, en 
les que l’artista s’apropa amb les seues creacions 
estètiques més convencionals però sense arribar a la 
coentor característica de l’estil canònic dels cadafals; i 
per últim trobem el corrent esteticista, que es centra 
en el treball de l’artista i en el valor de la falla com a 
fil conductor d’una idea. És a dir, la falla com a una 
obra d’alta cultura, digna d’entrar a un museu. 

Concepte, precepte i afecte, d’Alfredo Ruiz (Mossén Sorell-Corona, 

2008). Foto Joan Castelló.
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Per entendre una mica de més prop aquests tipus de 
falles el millor que es pot fer és exemplificar-los amb 
comissions que són exemples a seguir dins dels ca-
mins de la innovació. 

EL tOrn de leS cOmiSsiOns, dE lA tEorIa A lA 
pRàcTicA
A l’hora de redactar aquest article, una vegada con-
closa la primera part, s’obria una disjuntiva sobre 
si seguir teoritzant des d’un punt de vista acadèmic 
i centrant-me en el que altres havien escrit, o fer 
una versió actualitzada de les fonts, ja que l’article 
més recent que he emprat data de 2008. Per tant he 
decidit enviar a una sèrie de comissions que ja han 

tingut cert recorregut en el tema un petit qüestionari 
d’idees que altres autors han teoritzat i he intentat 
verificar o rebatre. Les falles enquestades són: Mossèn 
Sorell–Corona (a la que a partir d’ara ens referirem 
com solament Corona); Lepant–Guillem de Castro; 
Borrull–Socors; Castielfabib–Marquès de Sant Joan i 
Ripalda–Beneficència–Sant Ramón (a partir d’ara ens 
referirem a aquesta comissió com a Ribesan). 

Les mateixes preguntes per a tots, i les respostes, ens 
donaran els següents apartats en aquest article. 

QUan unA cOmiSsió dEciDeiX aPosTar peR lA 
iNnoVacIó?
Està clar que tants anys de sopor dins dels conven-
cionalismes estilístics que han imperat en les falles, 
sempre hi ha una primera vegada per trencar motlles 
i apostar per la diferència. Pel que fa a les comissions 
enquestades són distints els motius que fan que hui 
en dia les puguem etiquetar com a referents dins del 
circuit de les falles experimentals i innovadores.

Tenim distints arguments, com per exemple Ricardo 
Ruiz, de la Falla Castielfabib, una comissió que aposta 
pel canvi estilístic gràcies a l’arribada d’un determi-
nat artista, en aquest cas en 2010 i amb la famosa 
falla infantil de L’Odissea dels Orxateitors. A partir 
d’aquesta falleta i de la mà de l’arquitecte i faller 
Miguel Arraiz, la comissió inicià el seu camí cap a la 
innovació i virant fins a l’actualitat la seua manera de 
fer falles. 

Camins més semblants són els que Lepant-Guillem 
de Castro i Ribesan. Tant Jose Antonio Caballero (de 
la primera) com Jesús Peris (de la segona) parlen de 
com, després d’una reflexió de les falleres i fallers, o 

Fem Tv fem, de Manuel V. Martín Huguet (Bisbe Amigó-Conca, 
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almenys d’un bon grup d’ells, reflexionaren si ser una 
falla que planta un monument igual al de la majoria 
que es planten tant a València com als pobles, o si per 
altra banda s’escollia altre camí a seguir. És així com 
el 1998 (Lepant) i el 2005 (Ribesan) emprenen el seu 
camí. En un to molt semblant explica el canvi de la 
comissió de Borrull–Socors, Sebas Marín: la cerca de 
visibilitat dins del món faller, un camí que emprenen 
el 2012.

El cas més peculiar el trobem a Corona, on Rubén Te-
llo relata com es va fer el canvi, a partir d’un procés 
que ha anat madurant a poc a poc des de 1994, tot a 
partir d’un relleu generacional al sí de la comissió, en 
el que es va fer un procés d’evolució estilística, apor-
tant elements innovadors. Es recalca també altres 
camins de la innovació, com és la commemoració el 
1997 del noranta aniversari del seu únic primer premi 
de totes les falles de València, fent un monument-ho-
menatge; o per altra banda el 1998 la celebració 
d’una exposició a peu de falla dedicada a la pirotèc-

nia, sent l’única dedicada a aquesta rama tan impor-
tant de la festa entre altres accions organitzades al 
voltant del cadafal. 

És amb el nou mil·lenni, l’any 2001 quan la falla fa la 
seua primera incursió al concurs de falles innovado-
res, fins a assentar-se a l’any següent com a referent 
al consumar-se el relleu generacional i la falta de 
recursos degut a la desaparició dels diners per part 
d’un membre de l’anterior directiva. Eixa falta de re-
cursos fa que es presente un monument creat a partir 
d’un concurs de disseny i fet per diferents artistes, 
conseguint a més, en aquest primer any, el primer 
premi al concurs de Falles Innovadores per davant 

Laberint dels afectes, d’Anna Ruz Sospedra i Giovanni Nardin (Plaça 

de la Mercé, 2013). Foto Joan Castelló.
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de la Pinotxada universal de Na Jordana i el Ditirambo 
Roig de Quart–Palomar, dos referents en cadafals in-
novadors. 

LA dIctAduRa DelS pRemIs I lA dUalItaT dEls 
cOncUrsOs
Com s’ha parlat anteriorment al marc teòric d’aquest 
article, els premis la majoria de vegades són determi-
nants per a les comissions a l’hora d’apostar per un 
artista faller, o per altra banda, per un estil determinat. 
A banda l’existència d’un concurs paral·lel moltes ve-
gades fa que en les seues respectives seccions i contra 
monuments figuratius, sempre siguen les innovadores 
les que sempre surten mal parades sense aconseguir un 
premi alt. Moltes vegades, comenten els responsables 
de cada comissió, sí que reben algun premi d’Enginy i 
Gràcia a més dels que atorga la Federació de E+G. 

Una de les preguntes formulades en l’enquesta és 
si alguna vegada han rebut algun dels tres primers 
premis, i quasi totes les falles han respost de forma 
negativa, centrant-se amb els premis d’enginy i grà-
cia. Sols Ribesan parla que va obtenir el 2010 el segon 
premi amb la falla Diners per res de Victor Valero, alies 
Marc Martell i el 2018 el tercer premi de la seua secció 
amb Imago Typhonis de Giovanni Nardin.

Totes les comissions on sí que han tingut més sort 
és al concurs de Falles Experimentals i Innovadores 
que organitza l’Ajuntament de València, on totes han 
rebut algun dels tres primers premis, normalment 
copant el podi any rere any. 

És aquest concurs el que genera disparitat d’opini-
ons, ja que hi ha divisió sobre la conveniència de què 
es celebre. Per una part trobem comissions que en 

són partidàries, com és el cas de Lepant–Guillem de 
Castro. Caballero afirma que és una oportunitat per a 
donar visibilitat a la innovació, ja que el jurat encar-
regat d’avaluar les falles participants està format per 
especialistes en diferents camps de l’art. Cosa que no 
passa amb el concurs general, format per fallers amb 
distints perfils professionals. En la mateixa línia es 
manifesta Marín, ja que és partidari de la seua pervi-
vència per potenciar la diferència. 

La resta de portaveus de les falles opinen de manera 
contrària, com per exemple Peris, el qual explica que 

Gent camaleònica, de Daniel Jiménez Zafrilla (Ripalda-Beneficència-
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l’existència d’aquest concurs és una mena de diferen-
ciar i separar als monuments innovadors d’aquells 
que no ho són, creant un gueto per a aquestes falles. 
En aquest cas aposta per una progressiva desaparició 
del concurs a mesura que aquestes vagen escalant 
posicions al concurs general, acompanyat d’un canvi 
en la mentalitat dels jurats d’aquest. De manera més 
radical es posicionen des de la falla Castielfabib. El 
seu portaveu, Ricardo Ruiz, defensa la seua desapari-
ció immediata per aquesta mateixa diferenciació, ja 
que al seu parer les Falles són llibertat creativa. Mal-
grat això no, defensa els premis, ja que la necessitat 
de classificar els cadafals és contrari a la tradició i els 
orígens de la festa.

El rebuig més radical al concurs ve des de Corona, 
que també compartix els pensaments de les decla-
racions dels altres portaveus. Tello es suma a aquest 
aïllament de les falles i la marginació dins dels premis 
al concurs general, fins i tot afirma, que amb aquest 
concurs els monuments no es consideren falles, quan, 
com en la resta dels monuments, es cremen la mati-
nada del dia 20. A banda, considera aquest concurs 
un error i apostar per una educació artística per al 
públic vers aquestes falles i les canòniques. En cohe-
rència, la comissió deixa de presentar-se al concurs 
de falles experimentals i innovadores el 2015, partici-
pant sols al general.

LA rEspOstA dEl PúbLic 
Altre dels indicadors a l’hora de veure si un model de 
falla és exitós o no, és el de l’assistència del públic a 
les diferents places. Cal destacar dins d’aquest punt 
la situació de cadascuna, estant totes bastant prope-
res, en els sectors del Carme; el Botànic-La Petxina 
i el Pilar-Sant Francesc. L’única que es surt d’aquest 

quadrant és Castielfabib a Campanar, però per visi-
tar-la tampoc es té que fer un desplaçament massa 
excessiu.

En aquest cas, les comissions més veteranes tenen 
una visió completament positiva de la reacció del 
públic. Així Caballero afirma que ja no sols el públic 
rep bé les seues falles. Com a exemple comenta que 
una vegada un periodista va afirmar que Lepant era 
una parada indispensable cap a la reflexió, agradaren 
o no les seues propostes. En una línia pareguda parla 
Tello de Corona i, a més a més, fa un balanç positiu 
de la recepció i volum de visitants a la falla, que va en 
un nombre in crescendo any rere any. A més ressalta 
que en els vint exercicis que porten per la senda de la 
innovació, els patrocinadors han anat creixent, fruit 
de l’interès que desperta la comissió dins del circuit 
faller. 

Les comissions que porten menys anys dins d’aquest 
grup parlen positivament però amb matisos. Per 
exemple, Ruiz explica que depenent de l’any i del 
projecte, el públic creix o minva, però malgrat la fluc-
tuació, sempre hi ha qui està disposat a vore la falla 
ja siga per diferent o per estar convertint-se en un 
referent dins de la innovació. Peris es centra en què 
l’aparició d’un públic específic que va a rodar el mo-
nument este tipus de monuments ha fet que les visi-
tes a la plaça augmenten, a més de fer reconeixible 
Ribesan dins del grup de comissions que aposten per 
una falla experimental. Per últim, Marín s’uneix a les 
paraules de Ruíz i Peris, adduint l’efecte crida entre 
els seguidors de les falles experimentals i també el fet 
d’haver guanyat el primer premi del concurs específic 
aquest passat exercici.
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TAn DisTinTes… Per obLigAció
Després d’haver fet un recorregut 
a les causes per les quals podríem 
dir que les Falles no han evolucio-
nat estilísticament com qualsevol 
art, i preguntar directament a 
fallers de les distintes comissions 
que copen el concurs de Falles In-
novadores i Experimentals, podem 
dir que les falles experimentals són 
diferents, però per obligació.

I és aquesta afirmació la que po-
dria definir perfectament el que es 
podria sentir tant pels components 
d’aquestes comissions com per la 
societat en general, ja que des del 
final de la guerra civil, les premis-
ses bàsiques perquè un monument 
estiga socialment acceptat han de 
complir unes normes o un cànon 
estilístic fossilitzat.

També cal tindre compte al col·lec-
tiu faller que, moltes voltes encase-
llat en posicions estancades, barra 
el camí a la innovació, i ja no sols 
en el que es refereix als cadafals. 
En els últims anys quan s’ha vol-
gut retocar alguna cosa referent a 
la festa sempre hi ha hagut un sec-
tor, moltes vegades majoritari, que 
s’ha oposat fermament.

Aquests entrebancs fan que la festa 
no haja evolucionat, i, tornant a les 

Ciutat encalla, de Maria Oliver i Javier Molinero Domingo (Castielfabib, 2014). Foto Joan 

Castelló.
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falles, veiem com les comissions més poderoses reiteren 
models que no aporten cap tipus d’originalitat, causant 
fins i tot cert avorriment quan els projectes són presen-
tats. A banda, no hem d’oblidar aquell sector que rebut-
ja que les falles són una manifestació artística o que ni 
tan sols accepten que es puga dir al cadafal monument. 

I és per aquest motiu pel qual les falles experimentals 
han hagut de buscar elements comuns, malgrat tenir 
una estètica distinta. Així veiem que, igual que aque-
lles més figuratives, contenen una explicació i potser 
inclús més seriosa o buscant altres maneres de fer re-
flexionar a l’espectador, com ho solen fer les escenes i 
les crítiques a les què estem acostumats.

D’aquesta manera les falles experimentals seguixen 
sent un producte difícil d’exportar, tot i que hi ha bas-
tants comissions que estan començant a fer el pas, 
encara que dins del cens de les falles de València són 
un percentatge molt reduït. Als pobles encara és menor, 
amb casos aïllats com el de l’AC Falla el Mocador de 
Sagunt.

Potser la solució està dins de l’educació visual i artís-
tica del públic i especialment del jurat, els quals deu-
rien estar formats tant per fallers com per professio-
nals de les arts visuals. D’aquesta manera el concurs 
paral·lel per a aquests monuments podria desaparèi-
xer. Personalment aquest fet ja no és sols un fenomen 
a les Falles, també la nostra societat necessita una 
educació visual més amplia, ja que en el disseny i l’art 
en general, majoritàriament hi ha un primer rebuig 
cap a allò que pretén innovar. 

És ací on podem veure un nínxol d’oportunitat, on les 
falles experimentals, fugint de l’erudició i elitisme que 
moltes vegades comporta l’alta cultura, pot fer una 
pedagogia cap al poble. Tot i que el camí està encetat 
per les comissions, queda un llarg recorregut perquè 
les falles experimentals deixen de ser diferents i passen 
a poder competir de tu a tu amb les falles canòniques. 
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