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Quedar-se plantat 
una nit o moltes.
De la plantà al 
tomb a les grues1

Estudiar el món de les Falles és com voler abraçar la història i l’evolució dels 
gusts o quefers de qualsevol població on són motiu de celebració per mitjà 
d’aquests monuments efímers que any rere any les representen, però con-
tant també amb la repercussió que el progrés de la tècnica ha tingut sobre 
el desenvolupament de la Festa. 

De poc serveix contemplar una falla amb el concepte de la seua encertada 
volumetria i la planificació del seu missatge general si no l’emmarquem en 
dos contexts bàsics com són els mitjans econòmics disponibles i el nivell 
tecnològic a l’abast del barri, de l’associació o empresa que planta la falla 
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en qüestió. Així, s’ha passat de ser en origen una necessitat física d’eliminar residus api-
lats en un racó del taller d’un fuster a una manifestació pública d’ostentació i saber fer 
convertida en festeig popular i turístic de primer ordre mundial amb el títol de Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat.

1 Aquest article és una actualització i adaptació, realitzada per Iván Esbrí amb el consentiment de 
l’autor Joan Lluís Llop, del publicat a Les falles polièdriques: els vessants de la nostra Festa. Llibret 
Falla el Canet 2013 (Llop, 2013: 118-121).
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El muntatge de les falles i la mateixa Nit de 
la Plantà han ballat en el calendari segons 
s’ha ampliat la setmana fallera i, sobretot, 
pel continu gegantisme dels monuments. 
En temps, els cadafals eren armats i cre-
mats el dia 18 de març, vespra de Sant Jo-
sep; en 1941, s’oficialitzà la nit del 16 com 
la de la Plantà, però poc tardaren els artis-
tes a demanar permís per poder comen-
çar a enllestir les falles abans d’eixa data 
per les dificultats tècniques que impliquen 
els grans volums i la pròpia paraula dels 
mestres de complir amb les comissions.

Per exemple, el 1951, Vicent Benedito co-
mençà a muntar Vacances a la Plaça d’Al-
fons el Magnànim el dia 14 de març amb 
ajuda d’escales, bastides de fusta i polit-
ges; el 1964 es pretengueren establir huit 
dies oficials de Falles, fet que passaria la 
Plantà a la nit del 12; i ja als anys 70, les 
primeres peces i grues aguaitaven pels 
carrers entre els dies 10, 11 i 12. Anys més 
tard, Manolo Martín inicià l’enllestit de Per-
què el foc només siga un espill a la Plaça 
del País Valencià (1987) el dia 5 de març i el 
finalitzà el 16 pel matí; Pedro Santaeulalia 
portà els primers remats de Quant de con-
te a Nou Campanar el 2008 l’última setma-
na de febrer; i Julio Monterrubio desplegà 
les trenta-huit gòndoles i les dues grues 
que muntaren Esta falla… té molta tela! en 
la mateixa data l’any següent. 

Aquest mateix artista va avançar la plantà 
dels seus monuments infantils La Reina de 
les Neus i Taller de  costura “Les Filadores” 
(Mestre Gozalbo-Comte d’Altea, 2014 i 
2015) i Els tres desitjos i Necessitem mims 
(Espartero-Ramón y Cajal , 2014 i 2015) 
a la vesprada del 13 de març per poder 
dedicar-se en la jornada del 14 a les se-
ues falletes de Secció Especial a Duc de 
Gaeta-la Pobla de Farnals. Iván Tortajada, 
també plantà el dia 13 per la vesprada Ser 

príncep a Corretgeria-Bany dels Pavesos 
el 2015. Hui, en la Nit de la Plantà, la del 
15 de març, a les falles de major enverga-
dura sols resta col·locar el ninot de l’Expo-
sició i la gespa, feina que fa la comissió en 
ocasions sense necessitar ja la presència 
de l’artista; mentre que a les més modes-
tes en la llarga matinada encara es manté 
el ritual de la màgica nit del naixement de 
les falles. 

Per aquest motiu, en la mesura que qui es-
criu recorda, a finals dels 60 encara hi ha-
via comissió fallera, com la del Carrer de 
Guillem Sorolla, on els membres construï-
en diàriament a poqueta nit en els primers 
mesos de l’any, a una entrada de fonda 
portalà, uns quants ninots que en març 
traslladaven a pocs metres i muntaven ells 
quant de monument faller havien pogut 
culminar, sense quasi coronament al cos 
central i seguint una tradició centenària i 
modestíssima. 

Per altra banda, el meu pare Francesc de 
Paula, assidu col·laborador amb pseudò-
nim de la revista Pensat i Fet2, recordava les 
falletes de plaçoleta de quan era menut, 
esmentant diverses penalitats dels ances-
trals muntatges fallers quant a alguna cosa 
d’atrevit en equilibri el cadafal pretenia. 

Eren els bojos anys 1920, els de la seua 
joventut. I especialment els de Postguerra, 
època en què -per cert- la seua comissió 
de Plaça de Lope de Vega aclaparà pri-
mers premis junt a la del Mercat Central i 
la Plaça del Doctor Collado, nucli o escala 
de valors fallers en temps.

L’erecció o elevació del conjunt -muntat 
en horitzontal en terra- es portava a terme 
emprant la força humana, a braç amb un 
nombrós grup d’ajudants, quasi tots de la 
comissió, que després de prendre per so-

2 No en va era amic d’infantesa de Ricard Sanmartín, el seu editor (Llop, 2016: 37-45). 
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par un entrepà, a pols, és a 
dir, a cadiretes o al tomb3, 
alçaven la falla la Nit de 
la Plantà. No faltaven col-
laboradors que, des de 
dos o tres balcons propers, 
subjectaven amb maromes 
el cos central perquè la 
vertical quedés posiciona-
da, malgrat irregularitats, 
elevacions laterals o oscil-
lacions momentànies que 
feien perillar l’assentament 
del cos central i corona-
ment superior. Mentre que 
un volum s’elevava, altres 
esmunyien un de nou cada 
volta més ampli de base, i 
així fins la seua finalització. 

La plantà al tomb perdé 
protagonisme amb l’arri-
bada de les bastides i gru-
es, però mai desaparegué 
com testimonien Coses 
perdudes, a la Plaça del 
Doctor Collado, el 1952, o 
Guerra freda, a Reina-Pau-
Sant Vicent, el 1959, amb-
dos dels Germans Fon-
telles, i Fes l’amor i no la 
guerra, a la Plaça del Pilar, 
el 1975, d’Alfredo Ruiz. Ara 
perdura sota el cuny de 
mode tradicional de plantà 
a comissions com Arranca-
pins, Salamanca-Comte d’Altea, Cádiz-
Cura Femenia, Pintor Salvador Abril-Pere 
III el Gran i Ripalda-Beneficència-Sant 
Ramón, totes de València; el Rajolar de 
Benetússer; el Canet de Cullera; o Puente 
Villavieja d’Alacant, amb artistes com el 
veterà Pasqual Carrasquer, Fede Alonso, 
Vicent Chaveli, Juane Cortell, Juanjo Gar-

cía, Joan Simó Arlandis, Víctor Valero o 
Giovanni Nardin.

Manolo García, mestre de la fusteria fa-
llera, ha fet de les seues plantades un 
espectacle suspenent en l’aire tot d’una 
peça les figures al·legòrics centrals de 
les seues falles Leonardo da Vinci (Na 

Plantà al tomb. La Rosa dels Vents, germans Fontelles, Plaça 
del Doctor Collado, 1953. Atenció al camió de bombers de 
guàrdia per socórrer qualsevol imprevist. Foto Triunfo ex-
traordinari Falles 1954.

3 Aquest sistema també fou emprat per a alçar els postes del tendal de la Plaça de la Verge de 
València per a l’Ofrena, la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats o el Corpus.
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Jordana, 2012) o El Decàleg del Valen-
cià, La Força i Falles pel món (Ajuntament 
de València, 2014-2016); enllestint-les al 
lloc amb força humana, com a Odissea 
(Na Jordana, 2013); i ara amb una com-
binació de les dos, força humana i grua, 
com pretén per posar dempeus els vora 
40 metres de la recreació fallera de la 
nonada Torre de Telecomunicacions de 
la Ciutat de les Ciències a València, Ca la 
Trava, aquest 2017 a la Plaça de l’Ajunta-
ment de València.

del silenci, de Vicent Luna, a la Plaça del 
Doctor Collado, el 1957, prèvia prova de 
resistència en l’esplanada de les antigues 
Cambres Beccari4.

El muntatge era ben eficaç -de vertigen 
diria jo- donada la colla d’obrers, opera-
ris de mono blau, que treballaven sense 
arnés a una altura respectable. La utili-
tat del mecanotub es limitava a penjar 
una maroma d’una corriola gegant en el 
centre del seu arc per a alçar les figures 

El lleó Daoíz suspés tot d’una peça en l’aire. La Força, Manolo 
García, Plaça de l’Ajuntament de València, 2015. Foto Iván 
Esbrí

D’altra banda, aquestes 
pràctiques s’han servit 
d’escales i bàstides -des 
dels anys 30- com recolt-
zament per exemple a So 
Nelo el Hortelano torna, de 
Vicent Canet i Josep Just, 
a Reina-Pau-Sant Vicent, 
el 1946. La bastida de fus-
ta roman com tal fins els 
anys 50 tot i que amb creus 
metàl·liques intercalades, 
el què dóna una idea de 
l’altura apreciable que ana-
ven prenent les falles, però 
d’igual manera es reflec-
teix la notable agilitat amb 
la qual es muntava i des-
muntava, sent un eina vàli-
da per a una ràpida plantà. 

El 1955 aparegué als Estats 
Units una bastida metàl-
lica i fàcil d’armar: el MILLS. 
La seua rèplica no triga en 
arribar a Espanya, encara 
que distint i sota la forma 
de tubs i acoblaments car-
golats dobles: el mecano-
tub de l’empresa Mundus, 
del qual s’aprecia aplicació 
per primera vegada en la 
plantà de La campanya 

4 Antiga planta de fermentació de fems oberta el 1932.
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grans i servir d’escala als 
operaris per enllestir pe-
ces. Igualment, era peri-
llós el possible contacte 
dels tubs amb el fil del 
corrent del tramvia per 
les descàrregues elèc-
triques. Altres pòrtics de 
gran envergadura que es 
recorden fou el servit per 
Juan Huerta amb Suplicis 
a Ferroviària-Bailén-Xàtiva 
el 1961, que implicà reti-
rar part del jardí de l’Esta-
ció del Nord; i per Vicente 
Domingo Timoner amb Lo 
que el viento se llevó, a la 
Plaça del Doctor Collado, 
el 1965. 

Un cas especial era Na 
Jordana, la qual plantava 
en l’estretor d’una inver-
semblant placeta en for-
ma d’Y. Recorde com si 
fóra hui que la signatura 
del contracte amb l’artis-
ta anava seguida sempre 
de la baixada a l’emplaça-
ment per fer les marques 
amb llis a la calçada en 
vistes de traçar un plànol 
exacte. És pot predir que 

Amb el pas del temps, i les millores econò-
miques i tecnològiques introduint-se a poc 
a poc, no és d’estranyar que el transport i 
el muntatge adquiriren carta de naturalesa, 
i cost a banda a tindre en compte per les 
comissions. Ara, l’entrega del monument es 
farà sense cap intervenció dels fallers, és a 
dir claus en mà. Allò que antigament havia 
estat improvisació i préstec de camioneta, 
politges i cordes d’un veí o comerciant5, era 
ara un capítol gens menyspreable. 

Plantà amb mecanotub. La campanya del silenci, Vicent Luna, 
Plaça del Doctor Collado, 1957. Foto arxiu Vicent Luna

en aquesta falla el muntatge es feia so-
bre recolzament directe en les cases 
confrontants, fet que tampoc fou un obs-
tacle per als mitjans mecànics ulteriors. 
La falla sobrepassà en no poques oca-
sions els terrats circumdants i la cremà 
era d’una gran complexitat, fet que com-
portava que a cada colp ocorreguda la 
culminació de la Festa, es subvenciona-
ren persianes, tendals i vidres dels pisos 
dels voltants.

5 Era molt comú al centre de la ciutat que el magatzem del comerç estiguera a una golfa sense 
habitar dalt de la finca. Les corrioles conservades hi donen fe.
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Iván Esbrí m’assenyala —entre altres coses— 
que la mesura màxima de cada mòdul a 
transportar que composava la falla era la 
donada per la porta del taller en qüestió, i 
que més d’una es va tindre que assolar en 
haver-se obrat les peces a un major tamany.

No és menys cert que el taller se situa-
va també relativament prop d’on anava 
a plantar-se l’obra després per a abaratir 
despeses. Tampoc el gàlib de transport 
preocupava, al contrari que hui en dia. Els 
tallers de fortuna del conegut Vicent Luna 
eren, per exemple, les citades Cambres 
Beccari, els magatzems de Muebles La Fá-
brica (edifici ALCOSA), el creuer de l’antic 
Hospital Provincial —on construí Gat per 
llebre, de Mercat Central, de 1964— o unes 
antigues cotxeres de camions davant de 
la Gasolinera Castilla —on feu la Falla dels 
Taxistes de 1966— a l’Avinguda del Cid. 
Tots espais només triats pel reduït lloguer, 
però inadequats per les característiques 
d’altura i poc diàfans. 

Com l’artista mai veia —ni veu— muntada 
la composició fins el moment final, aviat 
es va propiciar el concurs d’un mestre 
fuster que calculava esforços i inèrcies 
dels grans volums volats per a esbiaixar 
sorpreses negatives d’última hora. Per 
aquest motiu, es va veure la necessitat 
de crear uns grans tallers fallers adaptats 
als temps moderns, sent una dedicació 
especial del gran artista Regino Mas du-
rant el seu mandat com Mestre major del 
Gremi d’Artistes Fallers. Aquest s’inclinà 
abans per fixar residència a l’inici del car-
rer de l’Arxiduc Carles, a Bloc C de la De-

pendència Mercantil, esbossant fins i tot 
el projecte dels tallers somiats a la barri-
ada de Sant Isidre, relativament prop del 
nucli urbà del Cap i Casal6. La definitiva 
Ciutat de l’Artista Faller es veurà culmina-
da el 1966 al barri de Benicalap.

No obstant això, tot açò esmenat és un as-
pecte col·lateral de les Falles en l’origen. 
Però, com es va dient, de màxima impor-
tància des de la dècada dels 1960 del pas-
sat segle en la tècnica del muntatge dels 
cadafals, sent una faceta de difícil estudi 
perquè -pel que sembla- les primeres gui-
es falleres no són anteriors a 1908; i, tot i 
que ja hi havia falles grans, ho eren amb 
cossos gitats o disposades com escenaris. 
 
I si les grans empreses industrials com 
els ferrocarrils, la siderúrgia o els ports7 
es serveixen d’artefactes propis per a 
elevar o manipular càrregues com són 
les grues o ponts-grua, és en canvi molt 
posterior l’aparició dels camions-grues o 
de ploma autoportant, amb possibilitat 
de desplaçament còmode pels carrers 
d’una ciutat mediterrània i de traç medi-
eval com València. 

A les primeres camionetes-grua i cami-
ons-escala (de bombers, per exemple) 
succeïren amb prestigi les grues tipus 
eruga amb ploma de gelosia del picanyer 
Ricardo Cánoves El Pernales8, qui té l’ho-
nor de fer la primera plantà “oficial” amb 
grua de la història de les Falles: Imatges, 
de Modesto González, a Barques-Pasqual 
i Genís, el 1960. Pernales fou un revoluci-
onari del muntatge de falles amb els seus 

6 On hui estan les cotxeres dels autobusos de l’EMT.

7 Els ports valencians no van disposar de grues elèctriques de gran abast de ploma fins 1912.  

8 Ricardo Cánoves Macián Pernales (1912-1983) era una persona dotada d’un gran enginy. El sis-
tema de desplegament i recollida del tendal de la Plaça de la Verge de València, el desmuntage 
de la vies de l’antiga xarxa tramviària, el transport i muntatge de ponts, campanes, escultures i 
falles i, fins i tot, presentar-se a un conscurs internacional d’idees per rectificar la inclinació de la 
Torre de Pisa avalen la seua llegenda (Ros, 2012).
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efectius camions que, al costat de l’ocupació de bastides 
pròpies de l’edificació, van omplir uns interessants anys 
de balbotejos en l’enllestit dels monuments més peculi-
ars del Cap i Casal com el fallit Colós de Rodes, d’Octavi 
Vicent, a la Plaça del Cabdill, el 1970. 
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