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¿Sabies qué…?

¿La primera falla infantil la plantàrem 
en les falles del 2007 i vàrem tindre 
el Primer Premi d’Ingeni i Gràcia de 
la seua categoria?

¿Sabies qué…?

¿La comissió infantil té una mascota 
que es diu Vevo? La tenim des del 
primer any i es va batejar en les 
falles del 2007. Els seus padrins són 
el primer president infantil i una 
chiqueta fallera que va resultar 
padrina gràcies a un sorteig entre 
totes les chiquetes.

¿Sabies qué…?

¿Els primers anys vàrem tindre 
moltes despeses i, com els volíem 
ben bonicos, l’estandart major es va 
comprar el primer any i l’infantil el 
segon any?

¿Sabies qué…?

¿En nostra falla tenim numerosos 
artistes i ballarins, tant majors 
com a infantils? El grup de play-
back existix en nostra falla des del 
primer any i s’han fet musicals tan 

¿Sabies qué? …
bonicos com La Cenicienta, Peter 
Pan, Aladdín, Hércules, Toy Story, 
Mamma Mia, Mecano, homenage 
a Michael Jackson, El Rey León, 
Hairspray, Mary Poppins, La Bella i la 
Béstia, Vaiana i La Sirenita.

¿Sabies qué…?

¿En nostra falla tenim grans actors 
i actrius? El teatre existix en nostra 
falla des de l’inici i s’han fet obres 
tan boniques com El Circ de Jack, La 
Lluna de Valéncia, Els reis de la casa, 
Benvinguts a Vila Albellò i ¡un montó 
de apropósits en les presentacions! 
Els nostres infantils tenen premis 
a millor actriu novella, millor obra 
i millor direcció en el concurs de 
teatre de Junta Central Fallera.

¿Sabies qué…?

¿En nostra falla nos encanten els 
globos? El primer any ya fruirem de 
la globotá i tres anys més vesprada 
es va afegir la solta de globos a la 
nostra cremá infantil.

¿Sabies qué…?

¿Una fallera de la nostra comissió 
major va anar a televisió vestida de 
fallera a concursar en un especial de 
falles en la Ruleta de la Sòrt?

¿Sabies qué…?

¿Nostra falla va organisar l’elecció 
del Sector Rascanya per a la Fallera 
Major i Cort d’Honor de Valéncia del 
2011?

¿Sabies qué…?

¿En els anys 2011, 2012, 2013 i 
2014 nostra falla va realisar una 
concentració de coches clàssics i 
antics en el carrer del nostre casal?

¿Sabies qué…?

¿Tenim infantils de primers premis 
que han participat en el concurs de 
Declamació Infantil de Junta Central 
Fallera?

¿Sabies qué…?

¿La falla ha tingut l’honor de rebre 
any rere any als seus Majestats els 
Reis Macs d’Orient que han portat 
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Dedicat a 15 anys de nostra falla
ilusió als chicotets i no tan chicotets?

¿Sabies qué…?

¿Hem conseguit el Premi al millor 
ninot de la categoria Primera A en 
els anys 2017, 2018, 2019 i 2020? 
¡Quatre anys seguits!

¿Sabies qué…?

¿Quatre Falleres Majors han 
segut dos voltes Falleres Majors? 
Tres d’elles han segut en anys 
consecutius.

¿Sabies qué…?

¿Des de l’inici de nostra falla, 
despuix de la cremá de la falla 
gran, els representants de cada any, 
acompanyats de gran part de la 
comissió, es traslladen a la Plaça de 
la Verge a vore terminat el mant de 
flors de l’ofrena?

¿Sabies qué…?

¿En la nostra comissió tenim molt 
bons cuiners? Ho han demostrat en 
els diferents concursos organisats 
en la falla, aixina com els dies de 
la semana fallera que es prepara 

menjar tant per a la comissió infantil 
com per a la major. ¡Hem tingut fins 
a concursos de masterchef!

¿Sabies qué…?

¿En nostra falla som molt solidaris? 
En nadal es fa el cuit solidari per a 
colaborar en aliments en diferents 
associacions.

¿Sabies qué…?

¿Tenim un grup de balls regionals 
majors i infantils? Els nostres infantils 
han participat varis anys en la Dançà 
que es balla en la Plaça de la Verge 
els dies previs a la celebració de la 
festivitat de la Mare de Déu.

¿Sabies qué…?

¿Les presses i els nervis han fet 
que algunes de les nostres Falleres 
Majors hagen tingut que anar 
corrent a buscar qui els deixe els 
adereços … perque havien eixit de 
casa sense ells?

¿Sabies qué…?

¿En els quatre primers anys vàrem 
tindre monuments majors en les 
seccions de 4A, 5A, 3B i 2B, els 
següents cinc anys en la secció 1B i 
els últims anys en la secció 1A?

¿Sabies qué…?

¿Els monuments infantils no es 
classifiquen en seccions iguals 
que els monuments majors? Es 
classifiquen solament en el número. 
Les nostres falletes han estat en 
estos quinze anys des de la secció 
Quinze fins als cinc últims en secció 
Primera.

¿Sabies qué…?

¿Els nostres monuments estan 
just en una categoria inferior de la 
categoria Especial?
¿I si en pocs anys plantem falles de 
categoria Especial? ¿T’ho imagines?
¡Siga de la categoria que siga lo 
important és que plantarem tots 
junts una atra volta!

Elena
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D ía 15  :  Recogida del  ninot  infanti l  y  plantà.

Te proponemos dos  opciones  para  construir  entre  todos nuestra  fal l i ta  v ir tual 
infanti l :
- Haz  tu  propio ninot  (car tón,  corcho. . . .  p lasti l ina. . . . )
- Coge una caj ita ,  píntala ,  embálala ,  fórrala  del  color  que quieras ,  y  en el la  dibuja  o 
escr ibe aquello  que desearías  quemar  este  año,  para  el iminar  todo lo  malo.

Mándanos tu  foto.  Realiz aremos nuestra  propia  fal la  infanti l  con vuestras 
apor taciones,  que podéis  enviar  hasta  el  13  de mar zo.

D ía 16  :   globotá infanti l .

Haremos una gran globotá con vuestros  v ideos.    globos,  carcasas . . . .  sal idas . . . . . . 
échale  imaginación y  envía  tu  v ideo a  la  delegación de infanti les .   Haremos 
muuuucho ruido! ! ! !
Podéis  enviar  los  v ídeos  hasta  el  14  de mar zo.

D ía 17 :  Tal ler  de f lores  de infanti les  para  hacer  nuestro  ramo para  la  ofrenda.

Materiales: 
Papel  de seda,  palitos ,  fol ios  de colores ,  car tulina,  etc

Os ayudaremos con un tutorial  o  una reunión zoom colgaremos cuando se  acerque 
el  día .

D ía 18 :

18:0 0 ¿Peinamos a  mamá? 
Te proponemos peinar  a  mamá/ herman@,  muñeca. . . .para  ir  a  la  ofrenda.

Necesitamos:  mallas:  de pelo  o  hechas  con lana,  cuerda…; los  rodetes ,  de pelo, 
ensaimadas,  o  lo  que se  te  ocurra;  peine,  agua/  gomina,  ganchos y  por  supuesto 

Programa de activitats
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unas peinetas  que podrán ser  de verdad o hechas  con car tulina,  car tón o  un 
montón de materiales  que seguro encuentras  por  casa.
Para  el lo  os  enviamos el  enlace a  la  reunión por  zoom.

Infanti les  la  nova le  está  invitando a  una reunión de Zoom programada.

Tema:  Peina a  mamá/ herman@ de fal lera .
Hora:  18  mar.  2021 06:0 0 p.  m.  Madrid

Unirse  a  la  reunión Zoom
ht tps: //us05web. zoom.us/j /85794388 4 67?pwd=b1Y1bGQ5VmhPeFJoZk x Zdk tQc3Jr
Z z09

ID de reunión:  857 9438 8 4 67
Código de acceso:  b 4ugE3

D ía 19 :  

16:0 0 ¿Habéis  ensayado este  año? ¿No? ¿Pues  a  que esperas?   Tu cara  me suena este 
año también será  en difer ido.  Enviarnos  vuestro  baile  junto a  vuestros  amigos y : 
¡será  transmitido para  toda la  fal la  antes  de la  chocolatá! !
Para  el lo  puedes enviarnos  tu  ac tuación hasta  el  día  17.

Haremos churros  y  chocolate  todos desde casa.   Y  nos  prepararemos para  la  gran 
noche de la  cremá.  Para  el lo  os  dejaremos aquí  unos pequeños tutoriales  (para  los 
churros)   y  un enlace para  una reunión por  zoom en la  que todos juntos  haremos el 
chocolate.

Y  cómo es  tradición en nuestra  fal la ,  antes  de la  CREMÀ ,  l lenaremos los  balcones  y 
terraz as  de casa  con globos en los  que además de un TORNAREM ,  podréis  escr ibir 
en un papel  un deseo y  meterlo  dentro.
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L a calor del migdia es cola per les finestres . Este no és un divendres corrent. Les rialles dels ocu-
pants del vehícul opaquen la música de fondo. El recort de l’any anterior opaca les tres hores de 
trayecte. L’A7 olora, en el seu cap, a pólvora i flors com una bestreta de la fi de semana.

 - ¿Heu escoltat lo dels chinencs? Es veu que les estan passant canutes.
 - Això és per lo que mengen, ¿tu et crees? ¿Quí va a voler un rat penat tenint un bon bocata de 
llonganiça en faves?

 Uniformat en el seu polar, el conductor comença a descarregar les maletes mentres els demés 
comenten en quin punt de les Torres quedaran el dumenge. Casi ballant es despedixen pel moment, 
en l’alegria pròpia de les Falles imminents. 

***

 - Porte esperant-te vinticinc minuts, ya era hora.
 - Hala, exagerat, si estàvem ahí tot el temps.
 - Ya et val, vine’t i et presente.

 Entre la multitut distinguixen a un grup en el mateix uniforme. Entre insults, “disculpen-me” i 
alguna que atra espenta conseguixen fer-se buit i aplegar en els demés. Un tosir i tots riuen. Li diuen 
entre carcallades que a vore si va a ser el corona. Calla, calla, toquem fusta. 
 Ya a l’ampar de la lluna, sona la música en permís de Valéncia. Les veus dolces de les valencianes 
omplin els cors de falla i fòc des de les Torres que custodien la Ciutat. ¡Valencians, fallers, ya estem en 
falles!
 El regrés, esta volta el dilluns en l’estòmec buit, ya no demana chàchara i música, sino que 
demana aigua i somi. La ressaca s’apodera dels turistes de la seua pròpia ciutat que tornen a la seua 
facultat. Això sí, en el polar com a alarma de que s’acosta la millor semana de l’any. 
 Les semanes transcorren de classe a casa i de casa a classe en la facultat catalana. Pero alguna 

Doscents xixanta quilómetros: els fallers exiliats.
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cosa canvia, quan coincidixen dos estudiants valencians (cosa res estranya) només es parla de falles. 
L’insistència és tal que dos alacantins i un vasc ya tenen el llit preparat en la ciutat del Turia. 

 - ¿Si et conseguixc un trage et vists, vasc?
 - A mi deixa’m en les meues abarketas i la meua txapela. Per cert, ¿tindreu calimocho?
 - En Valéncia es beu cassalleta, nano. Mira lo que he portat. 
 
 El valencià es trau de la mochila una caixa de “Trueno barreno”. Els dos alacantins donen un pas 
arrere, pero acosten el cap, com aguaitant-se a un balcó. El vasc, en menys tente que els de el sur, agarra la 
caixa i l’obri. El valencià agarra un i li demana la mistera al vasc. Els dos alacantins es troben ya a un parell 
de metros de l’explosiva parella, el gest d’encendre el petart i llançar-li-ho els fa retrocedir encara més. 
Entre caraces sagaces i mijos somriures, encenen el “barreno”. ¡Bum! 

***

 - Yo en realitat estic una miqueta cagada, nos van a retardar les falles.
 - No digues tonteries.
 - Ya voràs, un atre any que em quede sense passar l’ofrena. Entre que l’any passat no em cabia el 
trage i enguany nos les suspenen…
 - Espera’t, que encara tenen que eixir a dir alguna cosa.

 Front a la televisió i en l’ordenador conectat, els dos estudiants sintonisen Tele 7 Valéncia. Els ànims 
decauen a mesura que el President de la Generalitat comença la compareixença. A doscents xixanta 
quilómetros de casa, en la Real Senyera coronant el menjador d’aquella casa catalana, la nova realitat 
s’obria pas apartant a colps de colze l’almorzar en la carpa, les llàgrimes de l’ofrena i l’olor de la pólvora. 

Fins a sempre, Falles 2020. 
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2007
¡QUINA LLUNA!

A la lluna de Valéncia
començà nostra aventura,

en una falla d’altura
(mes que fora un pam i mig).
En quatre ninots bailongos

enamorats de les flames
que, entre canyarets i escames,

complien cada desig.

Allí estaba la fallera
en un ram cap a la ofrena,
i els chiquets en la berena

de chocolate i bunyols.
El faller que en un bon premi

pasejava la barriada,
i els güelos que en l’envidada

s’apuntaven tres cudols.

Les yayes fent les paelles,
els jovens en la cassalla,
les chiquilles en la falla
rient mamelles i pius.

I els amics que, en tot el morro,
a la festa s’apuntaven,

i la bojaca et chorraven
sense gràcies ni aditius.

I cridavem ¡Quina falla!
¡Quin lema per a un inici!
Per a un primer eixercici
a on tots erem ravachols.
I plantarem ¡Quina lluna!
fent realitat la quimera
d’esta comissió fallera;

la de “La Nova d’Orriols”.
*

2008
VALÉNCIA

¡Que bonica eres Valéncia
en eixos ulls de gitana!

¡Com ton cor viu i s’ufana
en eixe humor sense par!

Com el teu art nos passeges
en prestància, sal i gràcia,

en ninots que en acrobacia
el faller ve a contemplar.

Qué dolçor la teua llengua
que en cartells nos acarona,

i que es riu tirant llegona
a polítics i mamons.

Que nos fa de la deshonra
gran festa cremada en flama,

alegria a on se derrama
tant rialla com passions.

¡Mira que eres dolça i bella!
Un caliu de gentilea

que embolica en calidea
tant a propis com a estranys.

Que alça ben alta la cara
quan la tracten de coenta...

Quan la pensen de serventa...
Quan és victima d’enganys...

FALLES LA NOVA D’ORRIOLS
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I es que t’ànima Valéncia
Està dins de nostra falla,

i en dos mil huit feu rondalla
del goig o de lo sofrit.

I hui, este poeta, en versos
t’engrunsa en el recordar-te

paraules per a besar-te
i no deixar-te en l’oblit.

*

2009
ROMANÇOS

Conten, diuen i relaten
els més vells de nostra falla,

que oïren dalt de la talla
romanços d’un trobador.

Históries que proclamaven
les virtuts d’una donzella,
que buscava una parella

o a lo manco un piu cantor.

“... Acosta’t faller, acosta’t,
voràs quina peladilla

la nostra falla acaudilla
¡És un mosset exquisit!

Mira-la d’esquerra a dreta
per davant i per l’espala,

mira-la com se regala
mostrant-te els mugrons del pit.

Clar que enguany en les escenes
està el ninot que t’atrapa,
el que te peixca i t’arrapa
i el que vol furtar-te el cor.
Pero ningún com la dama
Que este trovador t’exalça
Puix des del pirri a la calça
Ho du tot més net que l’or.

Aixina que... vine, acosta’t,
mira-la en goig i en estima,

que el briu de Santa Chochima
farà un dos mil nou sonat.
Que parlen les alcavotes

mentres les carns dotoreges
i que volen les enveges
per tan bonico remat.”

*

2010
LLUITES I CONQUESTES

En dos mil dèu nostra falla

nos parlà de la batalla

per descobrir un nou món.

Colocant en nostra plaça

des d’hòmens de feroç traça

fins a l’ou d’un tal Colon.

Uns chicons als que la puça

els picava la pelussa

de davall dels saragüells.

I no sabent cóm rascar-se

optaren per embarcar-se

a bordo de tres vaixells.

XV ANIVERSARI
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Seguiren la terra esfèrica
per a descobrir Amèrica,

un lloc ben abellidor.
A on segur que les femelles

els farien marvelles
per llevar-los la picor.

A on or i pedres precioses
omplirien, generoses,
les bojaques i saquets.

A on els natius currarien
i l’esquena doblarien

mentres ells estaven quets.

Mes, tal com diu nostra falla,
alló tingué cul de palla

i pronte va fracasar.
Ni tesors en la bojaca

ni homens fent-los de haca
ni chiques per a rascar.

*

2011
DÒNES QUE FAN HISTÒRIA

Allà pel temps de la breva
Nostre Senyor crea a Eva
per fer en l’home lligam.

Mes ya sabeu que la chica,
segons l’història rubrica,

se li plantà a Deu i a Adam.

Des d’eixe moment les dònes,
foren roïns, foren bones,
han tingut que dir i molt.
Astronautes, deportistes,

Reines, monges, activistes...
Han deixat lo món revolt.

I així la falla idolatra
en el remat a Cleopatra,

que dugué a Roma de cap.
Puix mostrant-se dolça i fina

i tirant de la pechina
agafà al Cesar pel nap.

També planta a Matahari
bona espia i mal calvari

per a qui en ses mans caigué.
I a una tal Maria Antonieta

que portà de coroneta
a França i a Richelié.

A Teresa de Calcuta,
i a una reina molt astuta

que Isabel duya per nom.
I así tallem la caterna

o farem llarga i eterna
esta falla de renom.

*

2012
LA REVELIÓ DE LES PLANTES

Degut al canvi climàtic,
ad algun guano fosfàtic
o a un artiste exagerat.

Nostra sexta falla es planta
com a floresta jaganta

que deixa a lo món mocat.

Aixina que tot lo barri
està esglaiat i cagarri

pel tamany d’arbres i flors.
Pels cactus de grans espines,

carnivores asesines
i cebes que ens trauen plors.
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Abres de nadal chulletes
que en tocar-los les boletes

se posen tots fets un ruc.
I pomes tan, tan enormes

que no n’hi ha manera o formes
de imaginar-nos el cuc.

Mes d’esta sòrt qui s’arrima
s’ampara a santa Chochima

per saber que els han donat.
A vore si la cotufa,

les mamelles o la chufa
els queda més apanyat.

També s’acosten polítics
per vore si els vots raquítics

els creixen en tal remei.
I els fallers i les falleres

que en tals flor i jardineres
volen un premi de llei.

*
2013

2012+1

Quan vam plantar esta falla
la comissió creuà els dits,
puix l’artiste, molt canalla,
nos feu una borumballa

de fetiches i d’ardits.

Entre trencs d’espills i escales,
sal tirada i negres gats,

est home ens montà unes chales
que eren pures antesales
dels auguris més malvats.

Mes com tot lo món calcula
que els fallers som prou aguts,

atallàrem tal pirula
en rialla, goig i bula

per oblidar inquetuts.

Aixina el remat canviava
d’un vell bruixot a un chiquet,

i estant el treze en martava
per si acàs nos la cagava
li vam posar bolqueret.

Furtabous de quatre fulles...
Ferradures per pertot...
I per als més cagarrulles

li llevarem les agulles
de vudú a cada ninot.

També uns ous a santa Clara
per a tindre ras el cel,

i ballarem la tarara
quan ya no quedà cap tara

puix la falla fon de mel.
*

2014
AL SOL QUE MÉS CALFA

Tot un gran jardí se planta
en el mig de lo carrer,

un jardí que ens ataranta
puix sol veus que flors a manta

tres chiquets i un jardiner.
I al mirar be nostra fita

no sé ya que més contar,
mes ¡Alerta! ¡Recollita!

Así n’hi ha una margarita
que me demana parlar.

1515



Sentim puix a nostra amiga

lo que diu del monument,

i si fera bona lliga

de tota esta barballiga

tindra el seu aplaudiment.

“Com ha dit vostre poeta

yo soc una flor humil,

mes fixant-me una miqueta

he vist cares de baqueta

buscant falles d’acovil.

He vist al sol que més calfa

als catalans més fotuts,

i a uns polítics, rucs d’alfalfa,

que es pensaven mascle alfa

i eren renegats perduts.

I es que tots en esta fira

volen clavar mà al jardí,

així que està-te a la mira

vigilant cada mentira

que es lo que es planta hui ací.”

*

2015
JAZZ-TA BE

En una cantant de talla
i una música vivaç,

se nos mostra i se detalla
que en dos mil quinze la falla

nos plantà un gran club de jazz.

En ell, montant la parranda,
ademés de la valquíria,

n’hi havia donant la llanda
una panda i una banda
que riu-te de la de Lliria.

El ritme nos el marcava
des del baix Marià Rajoy,
i el contrapunt el donava

un tal Pérez Rubalcaba
portant en la mà el capoll.

Els àgils dits al piano
eren més que magistrals,

puix Montoro, chino chano,
fent en facenda el gitano
nos feu ballar els jornals.

I com no, en la bateria,
el peturro de Pujol,

que per art o bruixeria
va burlar la fiscalia

i seguix fent-nos la col.

I posant el punt i ralla
el públic que mira el xou,

i que en un got de cassalla
brinda per nostra falla

mentres al seu ritme es mou.
*

2016
L’ESTRANYA PARELLA

1616



Anava yo despistat
donant-li voltes a un vers,

quan en lo mig de la senda
trobí una falla estupenda
en un tema ben pervers.
Un tema sobre parelles

que em va transtornar el juí,
puix mirant-les quant a penes

ya vaig vore molla allí.

Agafí en ganes la ploma
per a traure renda i pols,
la mirí d’esquerra a dreta;
quatre escenes de pereta

i un remat que era de dolç.
Mes de repent... ¡Si és la Moni!

el cor me pegà un tranquit,
i també Chimo el peluca
¡Mare meua! ¡Quin bollit!

M’eclipsaren a Adam i Eva,
a don Joan i donya Inés,

al Quixot i Sancho Pança,
i ad alguns que fent lligança

no tenien noms de pes.
I sobre tot a la dama
que lluïa en el remat

i a la que un bufó cantava
en ullets d’enamorat.

¿Se feu càrrec bons fallers?
¿Se feu càrrec del meu mal?

¿Enteneu per qué no ric
d’eixos duos fent repic
o furgant-se pel camal?

¿Cóm pot dir el nostre artiste
que una dama i un bufó

són una estranya parella?...
I Oltra i Puig ¿No ho són, botó?

*

2017
COM EN VALÉNCIA ¡EN CAP 

LLOC!

¡Quina falla més bonica!
¡Quina talla! ¡Qué color!
¡Quina suavitat expresa

eixa dança balinesa!
¡Quin bon gust! ¡Quin esplendor!

¿I la família de tigres?
Estan fets que és pura mel,
des de les ungles i el morro

fins a les ralles del pèl.

¿I que em digueu dels dimonis?
Donen por de veritat,

en eixes caraces roges,
en eixes caroches boges,

en eixa espontanietat.
I les flors ¡Qué maravella!

I els pardals ¡Això sí és risc!
I les perles tan precioses

i els plats replets de marisc.

I el temple que se dibuixa
damunt d’un Buda jagant,
les ofrenes sense treues,

les mones fent de les seues
i aquell preciós elefant.
¡Quina falla més bonica!

No te peros ni retoc,
¿Cóm has dit que se titula?...

“Com en Valéncia ¡en cap lloc!”

Pero... ¿Segur diu Valéncia?
I ¿A on estan nostres fallers?

¿I la chàquera o la jota?
¿A on està el joc de pilota?

¿Qué s’ha fet dels gesmilers?
¿Acàs no tenim nosatres

la moma i la degollà,
els chiquets que fan milacres,

la paella i fideuà?
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¿I l’ofrena? ¿I la traca?
¿I nostra Mare de Deu?

¿I el joc del pispissiganya?
¿I el Micalet que s’afanya

Per cridar-nos en sa veu?...
Puix si res ix de Valéncia
en el nostre monument,

¡Redell! Canvieu eixe lema
que no marege a la gent.

*

2018
MOLT DE TEQUILA

¡Ai, ai, ai! Quina alegria
que tenim en lo carrer,

la musica, la rialla,
el tequila, la rondalla

i un accent viu i fester.
¡Ai, ai, ai! Que aplega Mèxic

a ritme de guitarrons,
i entre balls, crits i sonriures
nos porten ses tradicións.

Ací tenim als mariachis
I a un charro de bon cantar,

i rematant la quadrella
una bonica parella

que no para de ballar.
Un pollastre en dos pistoles

que Pancho Villa se creu,
i que es rodeja de polles

que el coregen a una veu.

També estan eixes catrines
en el seu dia de morts,
tan boniques i vistoses

que transformen en precioses
les memòries i recorts.
I els colorits “alebrijes”

i els alegres farolets,
els cactus plenets de figues

i, esclatant, mils de coets.

Ademés un cementeri
nos obri el seus panteons,

allí caben els polítics,
els de pensaments raquítics

i alguns lladres i cabr***.
Aixina que bon faller

si tens algo que enterrar,
ho pots fer en nostra falla

i després... ¡A disfrutar!
*

2019
ALOHA

¡Recontrafocle que feta

que m’ha passat esta nit!
Quan estant la plantà feta
me despiste una miqueta

i ocorre un fet inaudit.

Quan manco m’ho esperava
i pillant-me a contrallum,

algun panoli mig fava
a la falla fòc botava

omplint el carrer de fum.

Una falla tan rechula
ornada en tikis i flors,

a on la tristea era nula,
a on tots ballaven el hula

i un “Aloha” omplia els cors.
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Hawaians i hawaianes

nos rebien en collars,

i les dònes més ancianes

nos servien, molt ufanes,

grans begudes i menjars.

¡Ahí, que pena! ¡Quin esglai!

¡Habia quedat tan be!

I ara va i en un plisplai

se nos crema este Hawai

i ens deixa a tots fets pure.

Pero... ¿Cóm? No veig cap flama

i ha calmat el fumeral,

l’artiste riu el meu drama

puix diu que la meua escama

era un efecte especial.

Que en lo mig del monument

el volcà, que era de pega,

traurà fum donant ambient,

així puix que el meu lament

me l’estaque en la talega.

(I l’envie en forma fina

allà a on brama la tonyina).

*

2020 - 2021
ELS GITANOS I ELS FALLERS

PORTEN LA FESTA ALS CARRERS

¿Qué puc dir-vos de una falla
que porta un any esperant?
¿Qué puc dir-vos d’eixa talla

a on ninots i borumballa
tenen l’ànim espectant?

A on gitanes i gitanos
han tingut no res que fer...

(I ací em fume dos habanos
mentres penseu en els nanos
que han naixcut este giner).

A on tant patos com gallines
pareix ser que s’han fugat...
(Mes les llengues viperines
diuen que les fams canines
en un tris se’ls han papat).

A on algunes fadrinotes

s’han obert com un capoll...

(Es a dir que les cabotes

han furgat en les bigotes

fent madur aquell taboll).

A on, a bruixes i adivines,

el romer se’ls ha pansit...

(Com les festes Josefines

que han quedat fetes chichines

per un virus malparit).

A on el calé de mà llarga

S’ha fet dels guardes colega...

(I ací un gran dubte m’embarga

puix esta unió tan amarga

no n’hi ha Deu que se la crega).

I així de cent i una feta

vos podría fer contalla...

(Mes lo que vol el poeta

es deixar tanta punyeta

i vore plantar la falla).

*
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Ejercici 2007
President
Damián Tío i Solís

Fallera Major
Yolanda Fernández i Moreno 

Fallera Major Infantil
Samantha Ruiz i Milara

President Infantil
Javier Martínez i García
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Primer Any

Lema: ¡Quina Lluna!
Artista: Enrique Burriel i Moro
Secció: 4ªA

Lema: La Por
Artista: Enrique Burriel i Moro
Secció: 15ª Infantil

Anècdotes per al recort
¡Va nàixer La Nova d’Orriols en Damián com a President!
En el nostre primer any ya comencem a obtindre els primers premis per a nostra falla infantil, 3º Premi Falla i 1º Premi 
Ingenie i Gràcia.
El cens del primer any va ser de 101 fallers.
Enguany inaugurem el casal, estrenem estandart major, Senyera, globotá, mascota infantil…
En la presentació es va representar La Cenicienta.
Yolanda recorda en molt carinyo la arreplegà del ninot que varen anar a arreplegar-ho a l’exposició en la 
furgoneta d’un faller. 
A Javi li varen pintar la cara uns animadors i va tindre que anar corrent a llevar-li-ho per a rebre a la FM 
Valéncia i la seua cort d’honor.
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Ejercici 2008

President
Damián Tío i Solís

P. en funcions
Chimo Esteve i García

Fallera Major
Judit Moreno i Berenguer

Fallera Major Infantil
Natalia Moya i Sánchez

President Infantil
Nacho Gómez i Tío
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Segon Any

Lema: Valéncia
Artista: Enrique Burriel i Moro
Secció: 5ªA

Lema: Va d’Animals
Artista: Enrique Burriel i Moro
Secció: 11ª Infantil

Anècdotes per al recort
El nostre segon any nos va portar el 2º premi d’ingeni i gràcia per a nostra Falla Infantil

Les circumstàncies varen fer que enguany Chimo eixercira com a President en Funcions.
El President Infantil d’enguany és el net del President.
Doblem el cens de la falla.
En la presentació es va representar Peter Pan.
Enguany ya es va poder posar carpa en el carrer i estrenem estandart infantil.
Natalia i Nacho recorden que un dia en l’Agrupació varen montar un decorat i els va caure damunt.
Judit s’acorda que en la cremà infantil els fallers encarregats de capcionar la falla li varen ficar tanta gasolina 
i masclets que els ninots varen eixir volant de l’explosió.
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Ejercici 2009

Fallera Major
Andrea Gómez i Lozano

Fallera Major Infantil
Natalia Moya i Sánchez

President Infantil
David López i Molina

President
Jesús Gómez i Parrilla
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Tercer Any

Lema: Romanços
Artista: José Giménez i Baños
Secció: 3ªB

Lema: Naturaleza Viva
Artista: José Giménez i Baños
Secció: 7ª Infantil

Anècdotes per al recort
I per fi nostra Falla Gran va obtindre un premi, 4º premi de Falla Gran.

Iniciem una nova marcha en Suxo com a President.
Natalia repetix com a FMI.
Seguixen apuntant-se molts fallers nous.
En la presentació es va representar Aladdín.
Enguany comencem a tindre una gran orquesta en el carrer.
Natalia recorda en carinyo que Andrea li dia que quan fora vestida de fallera sempre fòra en un somriure 
d’orella a orella.
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Ejercici 2010
President
Jesús Gómez i Parrilla

Fallera Major
Mª Victoria Pérez i Ruiz

Fallera Major Infantil
Paula Pons i Peiró

President Infantil
Carlos Causera i Pérez
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Cuart Any

Lema: Lluites i Conquester
Artista: José Giménez i Baños
Secció: 2ªB

Lema: Una nova primavera
Artista: José Acebes i Rodríguez
Secció: 6ª Infantil

Anècdotes per al recort
Enguany vàrem obtindre el 8º Premi de Falla Gran

El President Infantil d’enguany és el fill de la Fallera Major.
Seguim aumentant considerablement el cens de nostra falla.
En la presentació es va representar Hércules.
Enguany és el primer de la solta de globos abans de la cremá.
Nostra falla va organisar l’elecció per a les FMV 2011 del Sector Rascanya.
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Ejercici 2011
President
Jesús Gómez i Parrilla

Fallera Major
Elena de la Orden i Ruiz

Fallera Major Infantil
Rocío Pascual i Candel

President Infantil
Pepe Pascual i Candel
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Quint Any

Lema: Dones que fan història
Artista: Juan Miguel Delegido i Cabrito
Secció: 1ªB

Lema: Contes i Faules
Artista: José Acebes i Rodríguez
Secció: 2ª Infantil

Anècdotes per al recort
Nostres dos falles conseguixen premi,13º premi de Falla Gran i 17º premi de Falla Infantil.
Els representants infantils d’enguany són germans y en la presentació es va representar Toy Story.
Primer any que la falla va organisar la concentració de coches clàssics i antics. 
El dia 13 de març varen vindre a almorzar la FMV i la seua CCHH al nostre casal i de forma inesperada i improvisada se li 
va impondre a Maruja Arribas el bunyol d’Or i brillants en fulles de llorer.
Se celebra el 5º aniversari de la falla i tota la comissió nos fem una foto en el carrer.
Rocío és elegida per a representar a Valéncia com FMIV 2012 i el dia de la seua presentació ix des del nostre 
casal. Rocío s’acorda que el dia de la cavalcata de disfrassos va vindre sense pintes i va tindre que demanar-
les per a no tornar a casa. Pepe s’acorda que a la presentació els varen portar en limusina i que li donà un 
atac d’alèrgia per els cavalls que hi hagué en un dels dinars de falles, en temàtica andalussa.
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Ejercici 2012
President
Jesús Gómez i Parrilla

Fallera Major
Carla Desamparados 
Esteve i de la Orden

Fallera Major Infantil
Cristina Mansilla i Esteve

President Infantil
Ximo Esteve i de la Orden
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Sext Any

Lema: La rebeló de les plantes
Artista: Juan Miguel Delegido i Cabrito
Secció: 1ªB

Lema: Festa en Orriols
Artista: José Acebes i Rodríguez
Secció: 2ª Infantil

Anècdotes per al recort
Vàrem obtindre el 10º Premi de Falla Gran.
La Fallera Major i el President Infantil d’enguany són germans, i cosins de la Fallera Major Infantil.
Finals del 2011 es va inaugurar el casal actual.
En la presentació es va representar Mamma mia.
Rebem a la Congregació religiosa de Santa Genoveva Torres, pel nom del nostre carrer.
En l’ofrena som els últims en desfilar abans de la FMI Valéncia i tota la comissió es fa una foto en la plaça de 
la Verge despuix de cantar l’himne regional.
Carla és elegida per a representar a Valéncia com CHFMV 2013.
Carla recorda l’alegria del seu sopar quan el seu tio li va vindre a cantar i Cristina i Ximo que els seus amics 
els varen fer el playback de Grease en el seu berenar.
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Ejercici 2013
President
Jesús Gómez i Parrilla

Fallera Major
Marta Arocas i Cervera

Fallera Major Infantil
Nerea Moreno i González

President Infantil
Felipe González i Quinto
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Sèptim Any

Lema: 2012+1
Artista: Juan Miguel Delegido i Cabrito
Secció: 1ªB

Lema: Where Are You From?
Artista: Álvaro Timoteo i Sorní
Secció: 3ª Infantil

Anècdotes per al recort
Vàrem obtindre el 10º premi per a nostra Falla Infantil.

En la presentació es va representar Hui no em puc alçar.
El dia de Sant Josep, rebem en nostra falla, per a acompanyar-nos a missa, a la nostra “Verge dels Desamparats”. Una talla 
propietat d’una fallera.
Marta és elegida per a representar a Valéncia com CHFMV 2014
Marta recorda que li va fer molt feliç fer-se fotos dalt de la falla el dia de la plantá.
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Ejercici 2014
President
Borja Oller i Luque

Fallera Major
Isabel Estela i Comos

Fallera Major Infantil
Elena López i Berenguer

President Infantil
Borja Oller i Estela
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Octau Any

Lema: Al sol que més Calfa
Artista: Miguel Santaeulalia i Serrán
Secció: 1ªB

Lema: En chiquets ya se sap
Artista: Álvaro Timoteo i Sorní
Secció: 2ª Infantil

Anècdotes per al recort
Un atre any on nostres dos falles varen obtindre premi, 14º premi de Falla Gran i 14º premi de Falla Infantil.

Donem començ a una nova etapa en Borja com a President, sent la seua dòna la Fallera Major i el seu fill el President 
Infantil.
En la presentació es va representar Homenage a Michael Jackson
Isabel recorda que va ser un any màgic al costat dels seus Borjas i Elena la seua complicitat en Isabel sobre-
tot el dia de la presentació.
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Ejercici 2015
President
Borja Oller i Luque

Fallera Major
Marta de Miguel i Rueda

Fallera Major Infantil
Laura Sanz i López

President Infantil
Hugo Garde i Yepes
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Nové Any

Lema: Jazz - Ta Be
Artista: Sergio Martínez i Guirao
Secció: 1ªB

Lema: Arts Gráfiques
Artista: Salvador Ferrís i Cerveró
Secció: 2ª Infantil

Anècdotes per al recort
Vàrem obtindre el 13º premi de Falla Gran i el 8º premi de Falla Infantil.

En la presentació es va representar El rei lleó.
El dia 15 la falla gran va estar amenisada per un conjunt de Jazz dins de la mateixa.
Laura recorda les rialles del dia de Sant Josep en Hugo perque de l’aire que feya es volavala seua mantilla.
Hugo recorda que va ser molt feliç el dia del seu nomenament ya que va ser sorpresa.
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Ejercici 2016
President
Borja Oller i Luque

Fallera Major
Sandra María Moya Sánchez

Fallera Major Infantil
Olga Navarro i Vargas

President Infantil
Diego Ibáñez i Romero
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Dècim Any

Lema: L’Estranya Parella
Artista: Javier Igualada i Fernández
Secció: 1ªA

Lema: Naturalment
Artista: Salvador Ferrís i Cerveró
Secció: 1ª Infantil

Anècdotes per al recort
Nostra Falla Infantil va debutar en 1ª i vàrem obtindre el 7º premi.

Passem a formar part de la Federació de Falles 1ª
En la presentació es va representar Hairspray
El dia de Sant Josep es va realisar l’acte de descobriment de la placa en el nom del casal “CASAL EL TIO DAMIÁN” en 
honor al seu primer president Damián Tio Solís qui va tindre el corage i la valentia d’embarcar a vàries 
famílies en l’idea de formar una falla nova.
Es va celebrar el 10º aniversari de la falla en un acte i un sopar.
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Ejercici 2017
President
Borja Oller i Luque

Fallera Major
María del Mar Suárez i Sánchez

Fallera Major Infantil
Noelia González i Quinto

President Infantil
Pablo Arocas i Fernández
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Undècim Any

Lema: Com en València ¡en cap lloc!
Artista: David Sánchez i Llongo
Secció: 1ªA

Lema: València de seda
Artista: Salvador Ferrís i Cerveró
Secció: 1ª Infantil

Anècdotes per al recort
Vàrem obtindre el 5º premi de Falla Gran i Millor *Ninot de secció 1A, nostra Falla Infantil es porte el 14º premi.

El Comité Intergovernamental de l’Unesco va aprovar el 30 de novembre de 2016 l’entrada de la festa de les Falles en la 
llista de Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
Estrenem la nostra primera obra de teatre infantil per al concurs de Junta Central Fallera.
Es va realisar la «Crida a la Humanitat» per a invitar a tot lo món a gojar de les falles.
En la presentació es va representar Mary *Poppins.
En la berena oferida pels nostres representants infantils Pablo i Noelia, se’ls va donar una sorpresa represen-
tant el musical de “Trolls”.
Pablo recorda que li varen agradar molt les paraules del seu germà en la proclamació.
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Ejercici 2018
President
Borja Oller i Luque

Fallera Major
Esther Martínez i García

Fallera Major Infantil
Valeria Bueno i Contell

President Infantil
David Velasco i Carbonell
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Duodècim Any

Lema: Mucho Tequila
Artista: David Sánchez i Llongo
Secció: 1ªA

Lema: No tinc por
Artista: Vicente Torres i Estal
Secció: 1ª Infantil

Anècdotes per al recort
Una gran fita en la nostra curta història, vàrem obtindre el 2º premi de Falla Gran i repetim un atre any com a Millor Ninot 
de Secció 1A. Nostra Falla Infantil va obtindre el 7º premi de Falla i 3º Premi d’Ingeni i Gràcia.

En la presentació es va representar La bella i la béstia.
Vàrem tindre l’honor de compartir taula presidencial en representants de l’associació Cuauhtemoc i l’associació de Mèxic 
en Valéncia en un menjar de germanor en la nostra carpa.
Vàrem tindre un gran esglai en la plantà de la falla gran quan es va trencar una goma de l’elevador hidràulic 
rosant tota la falla d’oli.
Per a Esther va ser molt especial el dia de la seua proclamació que varen anar les seues amigues a vestir-la a 
la seua casa.
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Ejercici 2019
President
Borja Oller i Luque

Fallera Major
Andrea Gómez i Lozano

Fallera Major Infantil
Carla López i Grande

President Infantil
Mario García i Bueno
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Trigèsim Any

Lema: Aloha
Artista: David Sánchez i Llongo
Secció: 1ªA

Lema: Jocs de taula
Artista: Vicente Torres Estal i 
José Enrique Giménez i Verdeguer
Secció: 1ª Infantil

Anècdotes per al recort
Vàrem obtindre el 4º premi de Falla Gran i per tercer any consecutiu Millor Ninot de Secció 1A. Nostra Falla Infantil va 
obtindre el 4º Premi de Falla i 3º d’Ingeni i Gràcia.

Andrea va ser nostra FM2009 i va repetir regnat com a FM2019 per a acompanyar a la seua prima Carla.
Primer any que realisem un concurs per a seleccionar la portada del nostre llibret.
En la presentació es va representar Vaiana
Carla és elegida per a representar a Valéncia com CHFMI Valéncia 2020 i en motiu de la pandèmia represen-
tarà també en el 2021.
Carla s’acorda de lo divertit que era vestir-se en la secretaria del casal.
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Ejercici 2020
President
Ismael Causera i Pérez

Fallera Major
Diana Parra i Montaña

Fallera Major Infantil
Irene González i Soriano

President Infantil
Juanjo Fernández i Muñóz
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Cuadragèsim Any

Lema: Els gitanos y els fallers porten 
la festa als carrers
Artista: David Sánchez i Llongo
Secció: 1ªA

Lema: Hilé Hilo Hilaré
Artista: Rubén Arcos i Martí
Secció: 1ª Infantil

Anècdotes per al recort
Per quart any consecutiu vàrem obtindre el premi a Millor Ninot de la Secció 1A.

Iniciem una presidència colegiada en Ismael, Suxo, Borja i Luis al càrrec de la mateixa.
En la presentació es va representar La Sirenita
Per la pandèmia de Covid-19, es varen suspendre les Falles 2020 i els nostres representants varen seguir el seu regnat en 
el 2021.
Inaugurem el primer hort urbà de “La Nova”.
Juanjo recorda les boniques paraules que la seua germana li va dir el dia de la seua proclamació. 
En estos 15 anys hem tingut premis molt importants en moltes activitats falleres com en Teatre, Llibret , 
Declamació, Padel, Parchís, … ¡A per molts més campeons!
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Fallera Major Infantil de Valencia 2012

CHFMV 2013
Carla Desamparados 
Esteve i de la Orden

Component de la Cort d’honor de la FMV

FMIV2012
Rocío Pascual i Candel
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Component de la Cort d’honor de la FMV

CHFMIV 20/21
Carla López i Grande

Component de la Cort d’honor de la FMIV

CHFMV 2014
Marta Arocas i Cervera
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Un llibret de falles... ¡en moltes 
falles!

ESTA IDEA YA M’ENCHISA…
¡PUIX LA FALLA FA PRECISA!

Benvolgut amic o amiga
que comences a llegir
no faré una barballiga

puix la dansa que es deslliga
vullc de veres compartir.

Dic que és dansa perque balla
tot el vers que du el llibret

per allò que va ser falla
i entre fòc i borumballa

va cremar-se ya al complet.

Parlarem de les falletes
que la nostra comissió

per als chics i les chiquetes
va plantar tan boniquetes

que van ser la sensació.

Varen ser aquell bon dia
un eixemple dels ingenis

d’uns artistes que en follia
van fer pura artesania

resumida en tres quinquenis.

Aclarim com va l’història
del que ací es farà constància:

és un joc de fer memòria
i de pas dedicatòria

a unes falles d’importància.

El llegat que té La Nova
de les falles que ha plantat

és recull que en vers i troba,
en directe i sense prova,

el poeta ací ha rimat.

Quinze els anys de gran vigència
fan catorze al sumatori

de les falles que en essència
són la més gran evidència
d’un present aclamatori.

El llibret que ací comença
enumera les contalles

i en els versos, sòrt immensa,
reviurem de forma intensa...
¡com van ser aquelles falles!

Any 2007
ESTA FALLA QUE S’EXPLICA

ÉS LA POR QUE AL COS ES FICA

Capficats en la farina
del contar i del versar
alçarem ya la cortina

i vorem qué es va plantar.

La primera de les falles
que es plantà en nostre carrer

va deixar-nos con sonalles
puix l’esglai… és punyeter.

Sent ‘La por’ com saps el lema
no enganyà a l’espectador

puix portava, dins del tema,
tot un conte de terror.

Un castell dins la tenebra
presentava uns habitants,

FALLES INFANTILS LA NOVA D’ORRIOLS
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XV ANIVERSARI
que comporten mala febra

i agonies palpitants.

Pero veges la sorpresa
d’estos sers de malensomi

puix de forma ben expressa
¡eren dignes tots d’encomi!

Coronaven uns fantasmes
en llançols de fet usats

i un somriure d’ectoplasmes...
¡de complets destrellatats!

Un donyet els custodiava
com voràs, prou somrient,

puix el goig que allà mostrava…
és que el chic era valent.

No faltà la blava Lluna
que la nit sempre corona
i per més que siga bruna
de la llum és l’amfitriona.

Si la festa és de misteri
cal que estiga convidat
el vampir de cementeri

que es transforma en rat penat.
Unes mòmies enrollades
fan el seu paper escènic...

i el paper, es sap, ausades,
que ha de ser paper higiènic.

En les bruixes i les dames,
i en uns llibres espectrals

va cremar-se entre les flames...
¡el millor dels cadafals!

Any 2008
LA SEGONA QUE ES PLANTÀ

¡VA SER UNA ANIMALÀ!
Ara toca la segona

de les falles infantils,
i tirant de la neurona,

del recort que nos raona,
concretem tema i estils.

Si busquem quin era el lema
trobarem ‘Va d’animals’,

falla feta ecosistema
que seguint el seu esquema
du ninots, com no, bestials.

Com pareix ser un aqüífer
lo compost per l’artesà
és tal volta ben fructífer

referir a cert plumífer
com ninot que coronà.

Un a soles no completa:
van ficar ací un parell,

puix aixina, de bestreta,
queda molt més boniqueta

la falleta i en nivell.

Són dos cisnes d’elegància
els ninots que s’han triat
per dotar-li de prestància

a la falla per l’infància
que un bosc s’ha plantejat.

Ve d’arrels que són antigues
un vell arbre prou versat
en persones enemigues

que formulen les intrigues
d’un incendi provocat.

Diu l’arbret a la chicalla
que cuidar el mig ambient
és plantar sempre batalla
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a la gent que, prou canalla,
no demostra ser valent.

Al costat voràs divina,
pic i plomes de corral,
una lloca i gran gallina
que reposa suau i fina
com regina en el sitial.

En l’estany es veu cabota
una amiga que esperant

em pareix que, sent granota,
el que aguarda la chicota

¡és que guanye el seu Llevant!

Custodiats pel sol de dia
veig un bosc prou habitat

en donyets, algaravia,
cucs, porquets, gran simpatia...

¡tot un món prou animat!

Any 2009
TRACTA EL NOSTRE CADAFAL

D’ATRE TEMA NATURAL

L’any següent la nostra falla
com se sap i be es detalla

va ser atra bonicor.
Natural i com selvàtic

en un punt de parc temàtic
era eixemple abellidor.

Natural és com la vida
eixe tema de partida
que l’artiste dibuixà.

I va fer com un parage
ben a prop del món salvage

on la falla s’ambientà.

Veus que allà ben alt remata,
eixa estrela candidata

sempre a ser la més brillant.
Puix el Sol, amic i amigues,
mai s’apaga per fatigues...

¡sempre es veu tan rutilant!

Eixe Sol a nostra Terra
dona alé i ad ell s’aferra

perque té necessitat.
És la llum, dins l’existència,

l’element de referència
que fa falta en realitat.

Un bolet com una casa
feta llar en bona traça

veus adins de lo plantat.

Sent de mides tan jagantes
no té una, té dos plantes...
¡més les atres del costat!

Esquirols de pell peluda
s’han vingut a la moguda

d’esta falla que és mig bosc.
I mig selva, puix estranya

un felí que ens acompanya
de cabell així com fosc.

Un lleó, senyor monarca,
en la jungla va i s’aparca,
presidint prou imponent.
El rugit bramat s’escolta
si s’observa cap revolta
¡esglayant la seua gent!

Any 2010
LA TEMÀTICA FALLERA

SEMPRE DU LA PRIMAVERA
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La falleta d’enguany és certera
puix sembla fallera

si mires primer.
Analise i està ben composta,

me sembla resolta,
de tema guerrer.

L’estació que desgela el planeta
és sol, bicicleta,
passejos, calor.

És el temps de la llum més bonica,
del cor que repica,
del cel somiador.

Primavera és el temps que es 
presenta,

de joya i contenta
com és conseqüent.

Quin deliri de suma creativa
que es planta i arriba
com un monument.

Cos central dedicat a una fada,
la musa creada
del tal estació.

Va mirant una dolça criatura
de gran fermosura
en molta emoció.

Com l’hivern ha passat ya desperta
i fa descoberta

d’un món ideal.
Puix el bosc veu de nou com 

s’activa
de forma explosiva

la vida animal.

Les criatures custodien secreta
l’eterna refeta

del món vegetal.
Passa un any i renaixen les fulles

les flors i les brulles...
¡resulta genial!

Any 2011
FICAREM DAMUNT LA TAULA

UNA FALLA FETA FAULA

Va cridar el nostre artiste
a la musa que artesana
sempre idea li demana

i que siga original.
Quan idees arribaren

de les muses cridaneres
les històries més falleres

van formar el cadafal.

Portaria faula i conte
la proposta que orquestada

la chicalla ilusionada
va fruir en la plantà.

Eren mons com mitològics
que es juntaven en la plaça

ben nugats per la lligaça
d’un relat que s’inventà.

I vingueren a la festa
les criatures més boniques

que als cabuts i més ploriques
provocaven certa por.

Convidats de mons de faula,
de cartó i de fusteria,
van portar la fantasia
de grandea i ufanor.

Uns centaures presentaven...
¿que no saps de qué parlem?

Si fa falta explicarem
el certer significat.

El centaure del que parle
te mitat de part equina

mentres l’atra, s’endevina,
la té d’home ben templat...

...i de dòna, com dubtar-ho,
puix els dos protagonistes

eixerciren de cronistes
de les faules al remat.
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Uns donyets i carabasses
junt a un arbre venerable

van ser part més que notable
d’aquell somi fet relat.

Any 2012
VA MONTAR EL CADAFAL,

COM SABREU, UN FESTIVAL

La nova falleta
va fer prou festeta

puix era una ‘party’ del barri en 
conjunt.

Voreu quina chala...
¡Que Orriols va de gala

i en goig i guirlandes ho veus tot a 
punt!

Primer cal que escoltes
puix pega revoltes

la nòria instalada en la plaça 
central.

És una passada
que està preparada

per fer del passeig un viage 
especial.

Si puges, criteri,

que té al seu imperi
les lleis més exactes de la gravetat.

Vullc dir, sense enveja,
que sé que mareja...

¡La meua experiència recort m’ha 
deixat!

El torn esperava,
i al temps em fartava

pegant mossegades al meu 
entrepà.

Montat... no està queta...
i en la vagoneta

aquell berenar del meu cos… se’n 
anà...

No enganya qui avisa
la forma precisa

que cal que tu observes quan 
vullgues pujar.

Ni un mos ni beguda,
que a dalt la moguda

t’ho dic en sapiència... ¡no es pot 
oblidar!

Any 2013
LA PREGUNTA VA DE VERES:
¿D’ON EIXIRES I VINGUERES?

Du la falla una pregunta
feta en gran curiositat
rebuscant l’identitat

dins de certa marabunta.
L’artesà subtil conjunta
com motiu ben divertit
un grapat prou atrevit

de persones estrangeres
que per hui seran falleres...

i l’ingeni està servit.

Dalt tenim, en un quimono,
com venguda de l’Orient

una chica tan pacient
que pareix que faça ‘nono’.

Tots li diuen Yoko Ono
i al costat té un gran amic,

el faquir Kin Embolik,
que de l’Índia en una flauta

a la serp marca la pauta
de ballar al seu abric.

Mexicà se veu que és Nacho,
un mariachi que cantant

va cuidant i va regant
al seu cactus vert fardacho.

També és vert, un poc pistacho,
eixa falda tropical
que lluïx el natural

de la terra de Samoa,
que convida a barbacoa
quan el temps és estival.
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Des de Londres un britànic
puntual i trencallós

pel que veig s’ha dut al gos
que resulta prou flemàtic.
Per això, veent-lo estàtic
l’he confòs un poc cegat

en l’estàtua del costat:
la figura més ufana

que d’arrel americana
¡du de nom... la Llibertat!

De València porta roba
i en la cara gran enchís

puix un chic, si sòc precís...
¡ha vingut des de La Nova!

Any 2014
VEIG CHIQUETES I CHIQUETS

QUE NO PAREN NI ESTAN QUETS

Una història mogudeta
va plantar-se com voràs

en la forma de falleta
de la qual et fem repàs.

És la vida de l’infància
un recull de bons moments

des del temps de la lactància
fins que som adolescents.

Pero veges el dilema
que supon adins la llar

puix moguts i per sistema
¡la tabarra es sol donar!

Que si al bany anem de festa
i peguem escabuçons

va la mare fins la cresta
mentres seca els esguitons.

O com no, la flatulència,
eixe néctar delectós

que davant la concurrència
¡amollem sense repòs!

Arribats per fi a les Falles
també venen els petarts

i no semblen menudalles...
sobretot per als covarts.

Sols la cosa t’ix redona
si soroll fa l’explosió

i un esglai sobtat es dona
qui no espera el ‘pam’ del tro.

Els chiquets i el seu planeta,
que és el nostre i el de tots,

van portar a la falleta
un conjunt de bons ninots.

Any 2015
ESTA FALLA FEU L’ESTESA

DE COM ÉS LA LLETRA IMPRESA

Apuntant a gran altura
d’una idea de cultura
una falla es dibuixà.

Senyalant que mostra espenta
va ficar en mig l’imprenta

i homenage es tributà.

Dins de l’art és necessari
afegir a l’ideari

de pintors i d’escultors
que de res no serviria
tindre la quatricomia

sens artistes impressors.

Dins la falla se presenta
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el paper que tot sustenta
des de temps immemorial.

I en Egipte s’empapera
en papir de la ribera

del riu Nil, sempre immortal.

Adinsats en el misteri
se’n anem al monasteri
on se copien pergamins

de lliçons que son antigues,
com estudis, fets i intrigues...

¡que devoren ratolins!

Una tinta negra i fina
ha arribat des de la China
per a escriure ací el final.
I deixem la proba escrita
que la falla ací descrita

va ser foc com sempre cal.

Any 2016
DIUEN QUE ÉS ‘NATURALMENT’

LEMA D’ESTE MONUMENT

Conscienciar a la chicalla
d’importants i grans valors

va ser clar, com es retalla
el principi d’esta falla

plena d’arbres i de flors.

No faltaren a la cita
els millors parcs valencians

que assistiren a la fita
per deixar en ella inscrita

un mensage als ciutadans.

Cal cuidar el patrimoni
d’eixos parcs que tots tenim,

no fer mal com el Butoni
i eixercir el testimoni

des del llac fins l’últim cim.

Tens allà Penyagolosa
o l’immens Penyal d’Ifach,
junt la mar, sempre gojosa,

i la llum que, victoriosa,
du somriures i afalac.

Perfumada en farigola,
bon espígol i romer,

tens la Serra de Mariola,
més que serra una vedriola
puix custodia un gran deler.

I en proposta tan fallera,
valenciana i natural,

vam trobar-nos l’Albufera,
nostre orgull i la primera...
¡com llacuna és especial!

Any 2017
ÉS LA SEDA VALENCIANA

COM SABEU LA MÉS BLEDANA

Segles són dins de l’història
els que du de tradició

nostra terra, en gran passió,
fent la seda d’or i glòria.

Segles són, si fem memòria,
de treball i d’emoció
al teixir en perfecció
una tela feta eufòria.

És Valéncia artesania
de teixit i d’ambrosia

que és la seda en el teler.

Feu La Nova l’homenage
a les teles que fan trage…
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¡són les sedes del faller!
És la seda eixe tesor

que guardem adins del cor.

Any 2018
UNA FALLA EN MOLT COLOR
VA PARLAR-NOS DE LA POR

Atra falla va plasmar-nos
plantadeta en nostra plaça
tot allò que sempre passa

quan nos peguen un esglai.
Es a dir, sense rodejos,

que la por més poreguita
en la falla, ben descrita,

va ficar-nos en un ‘ai’.

Això sí, quina passada
de colors en la paleta

que la falla, poc discreta,
va ostentant i presumint.

Un deliri de pintures
va tornant als sers apàtics

en un mònstruos tan simpàtics

que tot sembla prou distint.

I els terrors… ¡de pandereta!
puix per traure bona punta

veig que es tracta i es conjunta
pors del món més chicotet.

Que si deures i faena,
si parar com cal la taula
o si a voltes fas el maula

i no pares mai quetet.

Al final, en perspectiva,
festival tan terrorífic

resultà ser prou pacífic
i un recull molt adequat.

Els vampirs i vells fantasmes
o les mòmies milenàries

van parlar de pors diàries
que el chiquet veu aterrat.

Sent aixina el nuc temàtic
de la falla hui descrita

dir et dec que va ser fita
per al nostre enumerar.
Prou fantàstica i divina
colorista i ben distreta
va ser esta gran falleta

que en el dèneu va cremar.

Any 2019
MONUMENTS EM QUEDEN POCS...

I ARA TOCA AQUELL DELS JOCS

Dins de pla d’este viage
arribem a cert estage

que resulta entretingut
I es que done la paraula,

com voràs, als jocs de taula
d’atra falla que hem tingut.

Sent de l’oci l’eix temàtic
important el to cromàtic
va aplicar-se en dilecció.

I no sé ni les figures
fetes bones escultures
com si fora exposició.

Tia Agatha i l’herència
van mostrar la preferència

sent el centre destacat.
I de joc complementari

pel que es veig al Pictionary
van ficar-lo allà al costat.

També estaven ‘tragaboles’
en les seues grans barjoles
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desijant pegar un mos.
I aquell joc que identifica
a qui en marc la cara fica
més que siga misteriós.

Jocs de bancs i bancarrota,
d’afonar tota la flota

i jugar en prou d’enchís.
Pero és cosa comentada

que un bon joc en la vesprada
és el célebre parchís.

Una falla ben plantada
sol ser joya celebrada

dins de nostra comissió.
Si damunt es joganera
i resulta més fallera...

¡puix nos fa més ilusió!

Any 2020
UN ARTISTE PREPARAT
FILA PRIM I PROU FILAT

Parlarem d’un nou proyecte
que, se sap, no està plantat,

pero veges, en efecte,
que sens trava ni defecte
ya s’espera ben guardat.

Una falla en filatura
d’un fil prim i colorit,
gràcia du, caricatura,

i una bona compostura
que l’artiste s’ha solsit.

Fils ne du grapat i pico,
tots graciosos, com caldrà,
tens algun bastant bonico
i atre bovo, fent el quico,
fins el fil, inclús, perdrà.
Veig que du fil telefònic,

que és un fil un poc dotor,
puix charrant es queda afònic

i en un fil de veu agònic
chafardeja sens pudor.

Fil de seda i fil de llana,
fins inclús el fil dental

és l’ingeni qui demana
fer la falla en forma ufana

sent el fil fonamental.

¡Feliç 15 aniversari!

EL RESUM FALLER VERSAT
COM VORÀS HEM ACABAT

Fins ací, faller, fallera,
llegidora, llegidor,

ha arribat d’esta manera
el meu vers encantador.

El resum he fet d’estrofes
de les falles que hem plantat
no fent cas de les ‘carchofes’

d’algun premi mal donat.

Patrimoni d’esta falla
són les falles que ha plantat,
un orgull que ací es detalla
en els versos que he versat.

Que ha d’eixir en el diari…
¡nostre quinze aniversari!
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Per ofrenar noves glòries a Espanya,Per ofrenar noves glòries a Espanya,
tots a una veu, germans, vingau.tots a una veu, germans, vingau.

Ja en el taller i en el camp remoregenJa en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!càntics d’amor, himnes de pau!

Pas a la RegióPas a la Regió
que avança en marxa triomfal!que avança en marxa triomfal!

Per a tu la vega enviaPer a tu la vega envia
Wla riquesa que atresoraWla riquesa que atresora

i és la veu de l’aigua càntic d’alegríai és la veu de l’aigua càntic d’alegría
acordats al ritme de guitarra mora.acordats al ritme de guitarra mora.

Paladins de l’art t’ofrenenPaladins de l’art t’ofrenen
ses victòries gegantines;ses victòries gegantines;

i als teus peus, sultana, tons jardins exteneni als teus peus, sultana, tons jardins extenen
un tapís de murta i de roses fines.un tapís de murta i de roses fines.

Brinden fruites dauradesBrinden fruites daurades
els paradisos de les riberes;els paradisos de les riberes;

pengen les arracadespengen les arracades
baix les arcades de les palmeres...baix les arcades de les palmeres...

Sona la veu amadaSona la veu amada
i en potentíssim, vibrant ressò,i en potentíssim, vibrant ressò,

notes de nostra albadanotes de nostra albada
canten les glòries de la Regió.canten les glòries de la Regió.

Valencians: en peu alcem-se.Valencians: en peu alcem-se.
Que nostra veuQue nostra veu
la llum saludela llum salude

d’un sol novell.d’un sol novell.

Per ofrenar noves glòries a Espanya,Per ofrenar noves glòries a Espanya,
tots a una veu, germans, vingau.tots a una veu, germans, vingau.

Ja en el taller i en el camp remoregenJa en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!càntics d’amor, himnes de pau!

Flamege en l’aireFlamege en l’aire
nostra Senyera!nostra Senyera!

Glòria a la Pàtria!Glòria a la Pàtria!
Visca València!Visca València!

Visca! Visca! Visca!Visca! Visca! Visca!

Himne Regional
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El nostre sincer agraïment als anunciants i entitats, per l’esforç econòmic que suposa l’ajudar-nos en cada un dels actes 
d’esta comissió en els que han colaborat, inclòs este llibret.

Així com a totes les persones i veïns que d’alguna manera o atra ens ajuden a seguir avant en la festa o soportar les 
molèsties que dona.

Vos desigem, bones falles 2021.

Galería Comercial
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